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Arkivsaksnr.: 18/2621-6   Arkiv: GNR 87/7  

 

Dispensasjon - datasenter ved Follumveien Gnr/bnr 87/7 - 

Follumveien 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

78/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan nr. 343 "Follum" for krav om detaljregulering for N1 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for N3 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3, mottatt 15.08.2018, til mottatte nabomerknader, samt 

kommentarer til disse og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.6 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.8 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N3, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 8.1, krav om støyvoll, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 

fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

4. Omsøkte dispensasjoner godkjennes i prinsippet med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

5. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder blant annet å fastsette bindende 

støykrav ved dispensasjon, delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 
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Utskrift sendes: 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 HØNEFOSS 

Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme Gård, Hvalsmoveien 110, 3514 HØNEFOSS 

 

  

 

Sammendrag 

Follum Eiendom AS, ved Cowi AS, har søkt dispensasjon fra flere bestemmelser i 

reguleringsplan 343 "Follum" for etablering av datasenter. Rådmannen anbefaler at det gis 

dispensasjon fra reguleringsplan for etableringen. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok i månedsskifte april/mai henvendelse om etablering av 

datalagringssenter i område N1. 16.05.2018 ble det avholdt møte hvor representanter fra 

byggesaksavdelingen og planavdelingen møtte Follum Eiendom og konsulent fra Cowi hvor 

blant annet reguleringsmessige forhold, krav til dokumentasjon ved søknad om dispensasjon fra 

plankrav med videre ble diskutert. 

 

15.08.2018, mottok byggesaksavdelingen søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering 

for område N1 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for 

område N3 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, samt dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3. Dispensasjonssøknaden gjelder område N3 og nordre del av 

området som i reguleringsplankart er vist som område N1. I dispensasjonssøknaden er det på 

side 9 redegjort for at utforming av fremtidig bebyggelse vil være avhengig av hvem som vil 

etablere seg her. Kommunen har derfor i søknad om dispensasjon ikke mottatt tegninger.  

 

Tiltakshaver har gjort nærmere rede for dispensasjonssøknaden i brev 18.09.2018 hvor det 

presiseres at det ikke søkes dispensasjon fra områdeplanens formål eller bestemmelser om 

byggehøyde, utnyttinggrad og andre tekniske forhold. Tiltakshaver har videre gjort rede for at 

detaljreguleringsplan er lite hensiktsmessig for interessenter og tiltakshavere og at 

detaljregulering ikke vil bringe vesentlig avklaring ut over det som er avklart i 

områderegulering. Det er videre gjort nærmere rede for grunnlag for dispensasjon fra krav om 

støyvoll, hvor det redegjøres for at støyvoll 600 m unna aktuelle tiltak vil ha liten effekt for 

støyskjerming. Videre vises det til at høyspentledninger som går over område for støyvoll 

hindrer utbygging av støyvoll slik at støyvoll ikke vil få tilstrekkelig høyde til å fange opp støy 

fra avstanden til aktuelt område. Det redegjøres videre for at det er hensiktsmessig å følge 

støykrav i retningslinje T-1442 og at beskrivelse av støykilder, støyspredning og tiltak mot 

sårbare funksjoner og boliger bedre kan beskrives og utredes i rammesøknad eller 

byggesøknad. 

 

Det fremgår at dispensasjonssøknad er sendt berørte naboer. Statens vegvesen og Buskerud 

Fylkeskommune har mottatt dispensasjonsøknad som naboer og berørte myndigheter og 

Fylkesmannen i Buskerud er varslet som berørt myndighet. Statens vegvesen og Fylkesmannen 

i Buskerud har gitt uttalelse om at kommunen må vurdere saken og eventuelt oversende saken 
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til uttalelse. Det er videre innkommet to nabomerknader i saken fra eier av gnr/bnr 89/1, Hans 

Erik Gamkinn og fra eier av naboeiendom gnr/bnr 89/3 Ragnhild Borlaug Alme. 

 

Nabomerknader: 

Alme og Gamkinn eier eiendommer som ligger innenfor områdereguleringen i reguleringsplan 

381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Felles for merknadene er at de peker på at 

reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt ettersom området ikke har blitt utviklet til 

treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å utvikle sine eiendommer til boligformål og 

frykter at etablering av datasenter vil redusere verdien av eiendommene. 

 

Nabo Ragnhild Borlaug Alme har i merknad også beskrevet at hun er positiv til utvikling av 

industri/datasenter hos Follum Eiendom under forutsetning av at det utarbeides felles plan som 

inkluderer boliger på Børdalsmoen. Det pekes på at det da kan etableres god og sikker 

infrastruktur for hele området med gang- og sykkelvei, samt at kjøleanlegg for datasenter 

gjennom spillvarme kan gi oppvarming til boliger og industri.  

 

Nabo Hans Erik Gamkinn har i sin merknad tatt opp støyforhold fra datasenter og ønsker at 

virksomhet som etableres vurderes i forbindelse med boliger og arbeidsplasser når det gjelder 

støy. 

 

Ansvarlig søker har i kommentar til merknader vist til at etablering av boliger på Børdalsmoen 

er i strid med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Det er videre vist til at 

dispensasjonen ikke gjelder reduleringsplanens formål, men krav om detaljregulering. Ansvarlig 

søker peker videre på at bakgrunnen for merknadene er ønske om utvikling av egen eiendom, 

og har grunnlag i forhold som ikke vedkommer etablering av datasenter. Ansvarlig søker viser 

videre til at det er redegjort for støy i dispensasjonssøknaden og at all vanlig aktivitet på 

området må oppfylle gjeldende støykrav. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Aktuelle områder er beliggende på eiendommen gnr/bnr 87/7 som inngår i reguleringsplan 

nr.343 "Follum" som er områderegulering av industriområdet Follum. Reguleringsplanen ble 

vedtatt av kommunestyet 31.03.2011.  

 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til industri. Området grenser også til tilstøtende 

reguleringsplan nr. 381 "Treklyngen", vedtatt av kommunestyret 28.08.2014. Nærliggende 

områder er i reguleringsplan 381 avsatt til industriformål. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt totalt fire dispensasjoner fra reguleringsplan nr. 343 "Follum". Dispensasjonene 

gjelder krav om detaljregulering for en del av område N1, krav om detaljregulering av område 

N3 og rekkefølgebestemmelser, samt dispensasjon fra krav om støyvoll jf 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, § 2.8, første ledd, § 8.1 og § 8.3.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for å gi dispensasjon.Vurderingskriteriene for å gi 

dispensasjon fremgår av andre ledd hvor det kreves at "hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt" og at "fordelene ved å gi dispensasjon være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering". Vilkårene er kumulative og må derfor 
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begge være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Tredje ledd angir videre at det ved 

dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 

tilgjengelighet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. Av tilsvarende saker er det på 

eiendommen i senere tid blant annet gitt tillatelse i sak 18/10, delegasjonsvedtak nr. 17/18 til 

bruksendring av eksisterende lagerbygg til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke fastmonterte anlegg. Tillatelsen gjelder eksisterende lagerbygg i område I2 

der Kryptovault Hønefoss har etablert seg. Vedtak i delegasjonssak nr. 17/18 er påklaget og vil 

bli behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Det følger av forvaltningsloven § 36, første ledd at en part, etter nærmere vilkår, har rett til å få 

dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket dersom 

vedtaket påklages og endres til gunst for parten.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan er forelagt kommuneoverlegen som ga 

tilbakemelding i uttalelse, sendt 14.09.2018. Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis 

tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støy er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er 

fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra plankrav og det vurderes som nødvendig å innhente uttalelse 

fra Statens Vegvesen. Ansvarlig søker har oversendt saken til uttalelse fra Statens Vegvesen i 

forbindelse med nabovarsling. Statens Vegvesen har i svar 03.07.2018 gitt tilbakemelding om 

at dispensasjonssøknad ikke inneholder tiltak for gang/sykkeltrafikk og kollektiv og at planen 

må inneholde tiltak for nevnte trafikkgrupper. Vegvesenet avventer kommunens behandling. 

 

Dispensasjon vurderes ellers å være av lokal karakter og det vurderes ikke å være behov 

innhenting av ytterligere informasjon eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for ny praksis når det gjelder krav om detaljregulering innenfor regulert område. 

Saken vil skape presedens ved at det vil kunne vises til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om dispensasjon med vedlegg. Rådmannen presiserer at saken 

omhandler dispensasjon fra krav om detaljregulering og krav om støyvoll. Gjeldende 

reguleringsplan er gjennomført som områderegulering, formålet med områdeplan er å å ivareta 

vernehensyn og legge rammer for den videre planleggingen, utvikling og bygging.  
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Adgangen til å gi dispensasjon fra reguleringsplan er blitt snevrere med dagens plan- og 

bygningslov. I forarbeidene, Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), merknader til § 19-2, er det nevnt at 

innstrammingen ikke er til hinder for å gi dispensasjon fra eldre reguleringsplaner som ikke er 

fullt utbygget og hvor reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker hensiktsmessig 

utvikling av gjenstående eiendommer. Rådmannen ved planavdelingen har vært involvert i 

spørsmålet om dispensasjon fra reguleringsplan og har ikke motsatt seg at det gis dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene om krav til detaljregulering så fremt 

rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanbestemmelsene § 8.2 om ROS-analyse gjennomføres 

og det gjennomføres trafikkanalyse.  

 

Reguleringsplan 343 "Follum" ble vedtatt 31.03.2011 og formålet med planen var å legge til 

rette for industri på området som i den tiden var knyttet til treforedling. Hovedvirksomheten 

innenfor reguleringsområdet ble lagt ned i 2012 og reguleringsplanen vil av denne grunnen 

kunne betraktes som en utdatert reguleringsplan. Aktuelle områder er ikke utbygget og det er 

ikke vurdert som nødvendig å søke dispensasjon fra formålet bak reguleringsplanen. 

Rådmannen vurderer tiltakets formål å være i tråd med næringsformålet. 

 

Det er en forutsetning for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesat og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Krav om detaljregulering område N1 og N3: 

Hensynet bak kravet om detaljregulering er å følge opp og konkretisere overordnet 

arealdisponering etter områderegulering og legger i hovedsak klarere føringer for 

utbyggingsprosjekter, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Gjeldende områderegulering 

tar stilling til flere av de forholdene en detaljreguleringsplan ville behandle, herunder utnyttelse 

og byggehøyder. Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering 

ikke fører til en vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om detaljregulering.  

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder for område N3 og deler av område N1 som vist i 

søknaden. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering generelt er at området ikke blir sett 

under ett og at tiltak kan gi kortsiktige eller lite gjennomtenkte løsninger for området som 

helhet, samt eventuell presendensvirkningen av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering.  

I denne saken er områdene det søkes om dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan avsatt 

til næringsformål i gjeldende reguleringsplan. Områdene er videre i god avstand, ca. 200 m fra 

nærmeste boligbebyggelse og det fremgår i søknaden at det foreligger nødvendig etablert 

teknisk infrastruktur for planlagte tiltak. Aktuell søknad om dispensasjon gjelder en mindre del 

av område N1, i det smaleste området. Det vurderes dermed ikke å være fare for at det bygges 

på en måte som vanskeliggjør senere bygging i resterende område av N1, eller i 

reguleringsplanen for øvrig. Trafikkanalyse angir videre nedgang i trafikkmengde for 

datasenteretablering sammenlignet med annen type virksomhet. Kapasitet i kryss 

Follumveien/E16 er vurdert som tilstrekkelig. Detaljregulering av området vil trolig gi snevre 

rammer for den typen virksomhet som ønskes etablert på området og vil ikke gi nødvendig 

fleksibilitet for videre utvikling av området.  
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Rådmannens samlede vurdering av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering for område 

N3 og deler av område N1, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Krav om støyvoll: 

Hensynet bak kravet om støyvoll er i hovedsak å gi støyskjerming fra støyende virksomhet til 

bebyggelse på motsatt side av Begna.  

 

Områdene det nå er aktuelt å utvikle ligger i nordre del av områdeplan, ca. 600 m fra regulert 

støyvoll, som i reguleringsplankart er vist som vegetasjonsskjerm Ve. Krav om støyvoll vil 

fortsatt gjelde ved øvrig utbygging av område N1 som ligger nærmere bebyggelsen som søkes 

skjermet. På grunn av avstand fra planlagte tiltak til støyvoll ser rådmannen ingen direkte 

ulemper med å gi dispensasjon fra kravet om støyvoll i denne konkrete saken.  

 

Rådmannen vurderer derfor samlet sett at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om støyvoll 

er større enn ulempene. 

 

Støy generelt: 

Det er ikke fastsatt støykrav i reguleringsplan 343 "Follum". Kommuneplanen fastsetter i 

fellesbestemmelser for alle byggeområder i § 1.0.4 at anbefalte støygrenser i tabell 2 i 

"Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442" skal følges ved planlegging 

av ny virksomhet eller bebyggelse.  

 

Når det gjelder støy generelt er det redegjort for dette i søknaden hvor Klima- og 

miljødepartementets veileder T-1442 vil legges til grunn i byggeprosjektet. Kommunens 

helseenhet har anbefalt at det ikke gis oppstart til nytt datasenter før støyen er videre utredet, 

synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området.  

 

Støy vurderes ellers å være være forhold det er naturlig å ta stilling til i en eventuell søknad om 

rammetillatelse eller ettrinnssøknad for planlagte tiltak. I og med at det er tale om nyetablering 

av bygninger er det også større muligheter for å ivareta støykrav ved blant annet tilpasninger i 

bygningskroppen. 

 

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, annet punktum at det kan settes 

vilkår for dispensasjonen. Forutsetningen for å stille vilkår er at alminnelige vilkår for å gi 

dispensasjon er oppfylt. Vilkårene må videre ligge innenfor rammene av lovens formål og 

innenfor bestemmelsen det gis dispensasjon fra, samt stå i saklig sammenheng med tillatelsen 

og må ikke være urimelig tyngende.  

 

I denne saken vurderes det å være grunnlag for å stille vilkår om støygrenser og det anbefales 

at myndighet til dette delegeres til rådmannen i forbindelse med viderebehandling av saken. 
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Nabomerknader:  

Det er gjort rede for at nabomerknader i hovedsak er knyttet til utvikling av områder innenfor 

områderegulering i reguleringsplan 381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Merknadene 

vurderes på dette punktet å være uten relevans for aktuell sak som gjelder reguleringsplan 343 

"Follum". Når det gjelder merknad om støy vurderes dette å bli ivaretatt gjennom eventuelle 

vilkår om støygrenser. 

 

Felles for merknadene er at de peker på at reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt 

ettersom området ikke har blitt utviklet til treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å 

utvikle sine eiendommer til boligformål og frykter at etablering av datasenter vil redusere 

verdien av eiendommene. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det ikke tas hensyn til nabomerknadene og 

søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering og støyskjerm godkjennes i prinsippet. 

 

Vedlegg 

18/2621-9 Supplerende informasjon til dispsøknad områdeplan 343 Follum 

                  Meldingstekst 

18/2621-8 Uttalelse til søknad om dispensasjon - Støy 

                  Meldingstekst 

18/2621-5 Søknad om dispensasjon - reguleringsplan 343 

                  E-post 

                  Merknader til dispensasjonssøknad 

                  20180619 ROS-analyse datasenter 

                  Trafikkanalyse datasenter 

                  Varsel om dispernsasjonssøknad 

18/2621-4 Motsetting av dispensasjon fra detaljregulering i reguleringsplan 343 Follum 

18/2621-3 Innsigelse på søknad om dispensasjonssøknad - datasenter ved Follumveien 

18/2621-2 Kopi av e-post dialog                 

Kartgrunnlag - situasjonsplankart 1:10 000 og oversiktskart 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2621-10  Arkiv: GNR 87/7  

 

Sak: 75/18 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon - datasenter ved Follumveien Gnr/bnr 87/7 - Follumveien 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Bøns (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 6 stemmer (Frp, MDG, KrF, Eriksen(Ap), V og Sp), 

og ble vedtatt. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2621-6   Arkiv: GNR 87/7  

 

 

Dispensasjon - datasenter ved Follumveien Gnr/bnr 87/7 - Follumveien 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan nr. 343 "Follum" for krav om detaljregulering for N1 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for N3 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3, mottatt 15.08.2018, til mottatte nabomerknader, samt 

kommentarer til disse og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.6 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.8 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N3, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 8.1, krav om støyvoll, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 

fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

4. Omsøkte dispensasjoner godkjennes i prinsippet med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

5. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder blant annet å fastsette bindende 

støykrav ved dispensasjon, delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 



- 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 HØNEFOSS 

Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme Gård, Hvalsmoveien 110, 3514 HØNEFOSS 

 

 

  

 

Sammendrag 

Follum Eiendom AS, ved Cowi AS, har søkt dispensasjon fra flere bestemmelser i 

reguleringsplan 343 "Follum" for etablering av datasenter. Rådmannen anbefaler at det gis 

dispensasjon fra reguleringsplan for etableringen. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok i månedsskifte april/mai henvendelse om etablering av 

datalagringssenter i område N1. 16.05.2018 ble det avholdt møte hvor representanter fra 

byggesaksavdelingen og planavdelingen møtte Follum Eiendom og konsulent fra Cowi hvor 

blant annet reguleringsmessige forhold, krav til dokumentasjon ved søknad om dispensasjon fra 

plankrav med videre ble diskutert. 

 

15.08.2018, mottok byggesaksavdelingen søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering 

for område N1 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for 

område N3 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, samt dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3. Dispensasjonssøknaden gjelder område N3 og nordre del av 

området som i reguleringsplankart er vist som område N1. I dispensasjonssøknaden er det på 

side 9 redegjort for at utforming av fremtidig bebyggelse vil være avhengig av hvem som vil 

etablere seg her. Kommunen har derfor i søknad om dispensasjon ikke mottatt tegninger.  

 

Tiltakshaver har gjort nærmere rede for dispensasjonssøknaden i brev 18.09.2018 hvor det 

presiseres at det ikke søkes dispensasjon fra områdeplanens formål eller bestemmelser om 

byggehøyde, utnyttinggrad og andre tekniske forhold. Tiltakshaver har videre gjort rede for at 

detaljreguleringsplan er lite hensiktsmessig for interessenter og tiltakshavere og at 

detaljregulering ikke vil bringe vesentlig avklaring ut over det som er avklart i 

områderegulering. Det er videre gjort nærmere rede for grunnlag for dispensasjon fra krav om 

støyvoll, hvor det redegjøres for at støyvoll 600 m unna aktuelle tiltak vil ha liten effekt for 

støyskjerming. Videre vises det til at høyspentledninger som går over område for støyvoll 

hindrer utbygging av støyvoll slik at støyvoll ikke vil få tilstrekkelig høyde til å fange opp støy 

fra avstanden til aktuelt område. Det redegjøres videre for at det er hensiktsmessig å følge 

støykrav i retningslinje T-1442 og at beskrivelse av støykilder, støyspredning og tiltak mot 

sårbare funksjoner og boliger bedre kan beskrives og utredes i rammesøknad eller 

byggesøknad. 

 

Det fremgår at dispensasjonssøknad er sendt berørte naboer. Statens vegvesen og Buskerud 

Fylkeskommune har mottatt dispensasjonsøknad som naboer og berørte myndigheter og 

Fylkesmannen i Buskerud er varslet som berørt myndighet. Statens vegvesen og Fylkesmannen 

i Buskerud har gitt uttalelse om at kommunen må vurdere saken og eventuelt oversende saken 

til uttalelse. Det er videre innkommet to nabomerknader i saken fra eier av gnr/bnr 89/1, Hans 

Erik Gamkinn og fra eier av naboeiendom gnr/bnr 89/3 Ragnhild Borlaug Alme. 

 



- 

Nabomerknader: 

Alme og Gamkinn eier eiendommer som ligger innenfor områdereguleringen i reguleringsplan 

381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Felles for merknadene er at de peker på at 

reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt ettersom området ikke har blitt utviklet til 

treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å utvikle sine eiendommer til boligformål og 

frykter at etablering av datasenter vil redusere verdien av eiendommene. 

 

Nabo Ragnhild Borlaug Alme har i merknad også beskrevet at hun er positiv til utvikling av 

industri/datasenter hos Follum Eiendom under forutsetning av at det utarbeides felles plan som 

inkluderer boliger på Børdalsmoen. Det pekes på at det da kan etableres god og sikker 

infrastruktur for hele området med gang- og sykkelvei, samt at kjøleanlegg for datasenter 

gjennom spillvarme kan gi oppvarming til boliger og industri.  

 

Nabo Hans Erik Gamkinn har i sin merknad tatt opp støyforhold fra datasenter og ønsker at 

virksomhet som etableres vurderes i forbindelse med boliger og arbeidsplasser når det gjelder 

støy. 

 

Ansvarlig søker har i kommentar til merknader vist til at etablering av boliger på Børdalsmoen 

er i strid med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Det er videre vist til at 

dispensasjonen ikke gjelder reduleringsplanens formål, men krav om detaljregulering. Ansvarlig 

søker peker videre på at bakgrunnen for merknadene er ønske om utvikling av egen eiendom, 

og har grunnlag i forhold som ikke vedkommer etablering av datasenter. Ansvarlig søker viser 

videre til at det er redegjort for støy i dispensasjonssøknaden og at all vanlig aktivitet på 

området må oppfylle gjeldende støykrav. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Aktuelle områder er beliggende på eiendommen gnr/bnr 87/7 som inngår i reguleringsplan 

nr.343 "Follum" som er områderegulering av industriområdet Follum. Reguleringsplanen ble 

vedtatt av kommunestyet 31.03.2011.  

 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til industri. Området grenser også til tilstøtende 

reguleringsplan nr. 381 "Treklyngen", vedtatt av kommunestyret 28.08.2014. Nærliggende 

områder er i reguleringsplan 381 avsatt til industriformål. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt totalt fire dispensasjoner fra reguleringsplan nr. 343 "Follum". Dispensasjonene 

gjelder krav om detaljregulering for en del av område N1, krav om detaljregulering av område 

N3 og rekkefølgebestemmelser, samt dispensasjon fra krav om støyvoll jf 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, § 2.8, første ledd, § 8.1 og § 8.3.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for å gi dispensasjon.Vurderingskriteriene for å gi 

dispensasjon fremgår av andre ledd hvor det kreves at "hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt" og at "fordelene ved å gi dispensasjon være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering". Vilkårene er kumulative og må derfor 

begge være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Tredje ledd angir videre at det ved 

dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 

tilgjengelighet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. Av tilsvarende saker er det på 

eiendommen i senere tid blant annet gitt tillatelse i sak 18/10, delegasjonsvedtak nr. 17/18 til 

bruksendring av eksisterende lagerbygg til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke fastmonterte anlegg. Tillatelsen gjelder eksisterende lagerbygg i område I2 

der Kryptovault Hønefoss har etablert seg. Vedtak i delegasjonssak nr. 17/18 er påklaget og vil 

bli behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Det følger av forvaltningsloven § 36, første ledd at en part, etter nærmere vilkår, har rett til å få 

dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket dersom 

vedtaket påklages og endres til gunst for parten.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan er forelagt kommuneoverlegen som ga 

tilbakemelding i uttalelse, sendt 14.09.2018. Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis 

tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støy er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er 

fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra plankrav og det vurderes som nødvendig å innhente uttalelse 

fra Statens Vegvesen. Ansvarlig søker har oversendt saken til uttalelse fra Statens Vegvesen i 

forbindelse med nabovarsling. Statens Vegvesen har i svar 03.07.2018 gitt tilbakemelding om 

at dispensasjonssøknad ikke inneholder tiltak for gang/sykkeltrafikk og kollektiv og at planen 

må inneholde tiltak for nevnte trafikkgrupper. Vegvesenet avventer kommunens behandling. 

 

Dispensasjon vurderes ellers å være av lokal karakter og det vurderes ikke å være behov 

innhenting av ytterligere informasjon eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for ny praksis når det gjelder krav om detaljregulering innenfor regulert område. 

Saken vil skape presedens ved at det vil kunne vises til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om dispensasjon med vedlegg. Rådmannen presiserer at saken 

omhandler dispensasjon fra krav om detaljregulering og krav om støyvoll. Gjeldende 

reguleringsplan er gjennomført som områderegulering, formålet med områdeplan er å å ivareta 

vernehensyn og legge rammer for den videre planleggingen, utvikling og bygging.  

 

Adgangen til å gi dispensasjon fra reguleringsplan er blitt snevrere med dagens plan- og 

bygningslov. I forarbeidene, Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), merknader til § 19-2, er det nevnt at 

innstrammingen ikke er til hinder for å gi dispensasjon fra eldre reguleringsplaner som ikke er 

fullt utbygget og hvor reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker hensiktsmessig 

utvikling av gjenstående eiendommer. Rådmannen ved planavdelingen har vært involvert i 

spørsmålet om dispensasjon fra reguleringsplan og har ikke motsatt seg at det gis dispensasjon 



- 

fra reguleringsplanbestemmelsene om krav til detaljregulering så fremt 

rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanbestemmelsene § 8.2 om ROS-analyse gjennomføres 

og det gjennomføres trafikkanalyse.  

 

Reguleringsplan 343 "Follum" ble vedtatt 31.03.2011 og formålet med planen var å legge til 

rette for industri på området som i den tiden var knyttet til treforedling. Hovedvirksomheten 

innenfor reguleringsområdet ble lagt ned i 2012 og reguleringsplanen vil av denne grunnen 

kunne betraktes som en utdatert reguleringsplan. Aktuelle områder er ikke utbygget og det er 

ikke vurdert som nødvendig å søke dispensasjon fra formålet bak reguleringsplanen. 

Rådmannen vurderer tiltakets formål å være i tråd med næringsformålet. 

 

Det er en forutsetning for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesat og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Krav om detaljregulering område N1 og N3: 

Hensynet bak kravet om detaljregulering er å følge opp og konkretisere overordnet 

arealdisponering etter områderegulering og legger i hovedsak klarere føringer for 

utbyggingsprosjekter, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Gjeldende områderegulering 

tar stilling til flere av de forholdene en detaljreguleringsplan ville behandle, herunder utnyttelse 

og byggehøyder. Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering 

ikke fører til en vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om detaljregulering.  

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder for område N3 og deler av område N1 som vist i 

søknaden. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering generelt er at området ikke blir sett 

under ett og at tiltak kan gi kortsiktige eller lite gjennomtenkte løsninger for området som 

helhet, samt eventuell presendensvirkningen av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering.  

I denne saken er områdene det søkes om dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan avsatt 

til næringsformål i gjeldende reguleringsplan. Områdene er videre i god avstand, ca. 200 m fra 

nærmeste boligbebyggelse og det fremgår i søknaden at det foreligger nødvendig etablert 

teknisk infrastruktur for planlagte tiltak. Aktuell søknad om dispensasjon gjelder en mindre del 

av område N1, i det smaleste området. Det vurderes dermed ikke å være fare for at det bygges 

på en måte som vanskeliggjør senere bygging i resterende område av N1, eller i 

reguleringsplanen for øvrig. Trafikkanalyse angir videre nedgang i trafikkmengde for 

datasenteretablering sammenlignet med annen type virksomhet. Kapasitet i kryss 

Follumveien/E16 er vurdert som tilstrekkelig. Detaljregulering av området vil trolig gi snevre 

rammer for den typen virksomhet som ønskes etablert på området og vil ikke gi nødvendig 

fleksibilitet for videre utvikling av området.  

 

Rådmannens samlede vurdering av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering for område 

N3 og deler av område N1, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Krav om støyvoll: 

Hensynet bak kravet om støyvoll er i hovedsak å gi støyskjerming fra støyende virksomhet til 

bebyggelse på motsatt side av Begna.  

 



- 

Områdene det nå er aktuelt å utvikle ligger i nordre del av områdeplan, ca. 600 m fra regulert 

støyvoll, som i reguleringsplankart er vist som vegetasjonsskjerm Ve. Krav om støyvoll vil 

fortsatt gjelde ved øvrig utbygging av område N1 som ligger nærmere bebyggelsen som søkes 

skjermet. På grunn av avstand fra planlagte tiltak til støyvoll ser rådmannen ingen direkte 

ulemper med å gi dispensasjon fra kravet om støyvoll i denne konkrete saken.  

 

Rådmannen vurderer derfor samlet sett at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om støyvoll 

er større enn ulempene. 

 

Støy generelt: 

Det er ikke fastsatt støykrav i reguleringsplan 343 "Follum". Kommuneplanen fastsetter i 

fellesbestemmelser for alle byggeområder i § 1.0.4 at anbefalte støygrenser i tabell 2 i 

"Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442" skal følges ved planlegging 

av ny virksomhet eller bebyggelse.  

 

Når det gjelder støy generelt er det redegjort for dette i søknaden hvor Klima- og 

miljødepartementets veileder T-1442 vil legges til grunn i byggeprosjektet. Kommunens 

helseenhet har anbefalt at det ikke gis oppstart til nytt datasenter før støyen er videre utredet, 

synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området.  

 

Støy vurderes ellers å være være forhold det er naturlig å ta stilling til i en eventuell søknad om 

rammetillatelse eller ettrinnssøknad for planlagte tiltak. I og med at det er tale om nyetablering 

av bygninger er det også større muligheter for å ivareta støykrav ved blant annet tilpasninger i 

bygningskroppen. 

 

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, annet punktum at det kan settes 

vilkår for dispensasjonen. Forutsetningen for å stille vilkår er at alminnelige vilkår for å gi 

dispensasjon er oppfylt. Vilkårene må videre ligge innenfor rammene av lovens formål og 

innenfor bestemmelsen det gis dispensasjon fra, samt stå i saklig sammenheng med tillatelsen 

og må ikke være urimelig tyngende.  

 

I denne saken vurderes det å være grunnlag for å stille vilkår om støygrenser og det anbefales 

at myndighet til dette delegeres til rådmannen i forbindelse med viderebehandling av saken. 

 

Nabomerknader:  

Det er gjort rede for at nabomerknader i hovedsak er knyttet til utvikling av områder innenfor 

områderegulering i reguleringsplan 381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Merknadene 

vurderes på dette punktet å være uten relevans for aktuell sak som gjelder reguleringsplan 343 

"Follum". Når det gjelder merknad om støy vurderes dette å bli ivaretatt gjennom eventuelle 

vilkår om støygrenser. 

 

Felles for merknadene er at de peker på at reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt 

ettersom området ikke har blitt utviklet til treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å 

utvikle sine eiendommer til boligformål og frykter at etablering av datasenter vil redusere 

verdien av eiendommene. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det ikke tas hensyn til nabomerknadene og 

søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering og støyskjerm godkjennes i prinsippet. 

 



- 

Vedlegg 

18/2621-9 Supplerende informasjon til dispsøknad områdeplan 343 Follum 

                  Meldingstekst 

18/2621-8 Uttalelse til søknad om dispensasjon - Støy 

                  Meldingstekst 

18/2621-5 Søknad om dispensasjon - reguleringsplan 343 

                  E-post 

                  Merknader til dispensasjonssøknad 

                  20180619 ROS-analyse datasenter 

                  Trafikkanalyse datasenter 

                  Varsel om dispernsasjonssøknad 

18/2621-4 Motsetting av dispensasjon fra detaljregulering i reguleringsplan 343 Follum 

18/2621-3 Innsigelse på søknad om dispensasjonssøknad - datasenter ved Follumveien 

18/2621-2 Kopi av e-post dialog                 

Kartgrunnlag - situasjonsplankart 1:10 000 og oversiktskart 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Follum Eiendom AS
Follumveien 100
3515 Hønefoss

Ringerike kommune
Byggesaksavdelingen
Fossveien 5
3515 Hønefoss Hønefoss 18. september 2018

Vedr. Dispensasjonssøknad fra reguleringskrav i områdeplan 343 Follum

Vi viser til møtet i går og gjennomgang en av vår dispensasjons søknad innsendt 15. august. 2018.

Som det framgår av søknadsdokumenta søkes det ikke dispens asjon fra områdeplanens formål. Det
søkes heller ikke dispensasjon fra områdeplanens begrensninger i byggehøyde, utnyttelsesgrad eller
andre te kniske forhold. T rafikkanalyser og ROS - analyser er vedlagt dispensasjonssøkn aden slik at
planens bestemmelser også oppfylles på disse punktene.

Det søkes kun dispensasjon fra to formalkrav i områdeplanen, henholdsvis kravet om
detaljregulering/detaljplan og kravet om støyvoll langs Begna. Dette begrunnes som følger:

Grunnlag f or dispensasjon fra krav om det a l jregulering

De fleste datasenter operatører har egne løsninger for bygninger, infrastruktur og teknologivalg, men
disse kan endr e seg over tid på grunn av rask teknologiut vikling . En generell detaljreguleringsplan vil
sannsynligvis være uhensiktsmessig for aktuelle interessenter og mulige tiltakshavere på dette
arealet , både med hensyn på tidsforbruk og risiko for endringer undervegs . I praksis ville en
detaljregulering ikke bringe vesentlig avklaring hverken for kommunen, tiltakshaver eller grunneier
utover det som allerede er avklart i gjeldende områderegulering og ve dlagte t rafikk - og ROS - analyser.

Fullstendig a realmessige o g tekniske løsninger m.v. kan best gis i en rammesøknad eller
byggesakssøknad.

Grunnlag f or dispensasjon fra krav om støyvoll

Som det framgår at dispensasjonssøknaden vil et datasenter inneholde støykilde r i form a v
kjøleanlegg og nødstrømsaggregat som kan avgi opp mot 85 – 90 dB. Det er viktig å bemerke at d ette
er støynivået gjelder i umiddelbar nærhet til maskinene og uten no e form for støydempende tiltak.

Utenfor bygningene vil støynivået væ re langt lavere enn angitt for selve kildestøyen. Normalt god
kvalitet på bygginger som er tilpasset formålet, sammen med tiltak på teknisk utstyr vil bringe
støynivået godt innenfor kravene i T - 1442/2016. Maskinene på Follum /Hofsfossveien har til
sammenligning om lag samme støyintensitet som vår dispensasjonssøknad angir . Erfaring fra den
pågående utbyggingen på Follum viser at kravene i T - 1442/2016 er mulig å oppnå på svært korte
avstander , selv med utgangspunkt i en eldre bygningsmasse .



Andre eksempel på at støyproblematikk kan håndteres effektivt kan være Kartverkets datasenter på
Hvervenmoen, og flere store datasenter i Oslo sentrum som ligger i kombinerte nærings - og
industri felt med boliger og næringsvirksomhet tett på ( < 100 m for noen anlegg ) .

En utbygging på dispensasjonssøknadens areal vil være minst 200 m fra ek sisterende bolig er , samt at
terrenget effektivt vil fange opp mer støy enn ved Hofsfossveien . Det er likevel viktig at nødvendig e
støyt ilta k blir gjort på anlegget slik at støyspredningen i utgangspunktet blir minst mulig.

Vår vurdering er at en støyvoll l angs Begna, på ca 600 meters avstand , ikke vil ha noen relevant effekt
for støyskjerming. Pga . Statnett og Glitre Energi sine høyspent ledninger vil en støyvoll heller ikke
kunne få tilstrekkelig høyde til å fange opp støy fra stor avstand .

Det er derfor hensi ktsmessig at støytiltak følger de generelle kravene for helkontinuerlig indu stri som
framgår av T - 1442/2016 og ikke blir underlagt krav om stø y voll med liten forventet virkning.

Beskrivelse av støykilder, støyspredning og tiltak mot støy eks po nering for sårbare institusjoner elle r
boliger vil kunne beskrives og utredes i en rammesøknad eller byggesakssøknad.

Andre forhold

Trafikkanalysen som er vedlagt søknaden viser at trafikkmengden går vesentlig ned i forhold til andre
tiltak som tillates innenfor områdeplanens formål fordi vare - og persontrafik k er lavere per
arbeidsplass og per utbygd areal enn for annen kontor - , lager - eller industrivirksomhet. Kapasiteten i
krysset Follumveien x E16 er god og tilstrekkelig. Det kan likevel vurderes om en gangforbindelse kan
være hensiktsmessig mellom busstopp og datasenteret.

Det framgå r av dispensasjonssøknaden at ma n primært ser for seg at arealet kan benyttes av
datasenter som prosesserer og lagrer sensitive data for næringsliv, offentlig forvaltning og
personmarkedet. Dette er et segment som vanligvis har lavere kraftforbruk enn «high performasnce
computing» - anlegg , og mindre arealbehov enn «hyper scale» - anlegg. Slike mellomstore anlegg
passer derfor godt inn både i reguleringsplanens formål og Treklyngens planer om skogindustri.

Med vennlig hilsen

Rolf Jarle Aaberg

Follum Eiendom AS



Fra: Aaberg, Rolf Jarle [rja@viken.skog.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Mørtvedt, Steffen [smo@viken.skog.no]; Løbben, Ole Petter 

[opl@viken.skog.no] 

Sendt: 18.09.2018 16:16:25 

Emne: SV: Uttalelse helsemyndigheter til dispensasjonssøknad område N1 og N3, reguleringsplan 343 

Vedlegg: image001.jpg; image003.jpg; Supplerende informasjon til dispsøknad områdeplan 343 Follum 20180918.pdf 

Hei, 
 
Takk for møtet i går. Vedlagt notat med supplerande informasjon til vår dispensasjonssøknad.  
Håpar at dette belyser saken i tilstrekkeleg grad. Vi er naturlegvis tilgjengeleg for ytterlegare saksopplysning etter behov. 
 
 
Med venleg helsing 
Rolf Jarle Aaberg 
Dagleg leiar/CEO 
 

  

Treklyngen Holding AS 
 
Mobil:             +47 977 08 138 
Sentralbord: +47 32 10 30 00 
Faxnr:              +47 32 10 30 01 
E-mail:             rja@viken.skog.no 
 
 
 
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: 17. september 2018 12:26 



Til: Aaberg, Rolf Jarle <rja@viken.skog.no>; Mørtvedt, Steffen <smo@viken.skog.no>; Løbben, Ole Petter <opl@viken.skog.no> 
Emne: Uttalelse helsemyndigheter til dispensasjonssøknad område N1 og N3, reguleringsplan 343 
 
Hei, 
 
Oversender som avtalt uttalelse fra kommuneoverlegen til dispensasjonssøknad fra område N1 og N3 i reguleringsplan 343 «Follum».  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ane Marie Rydland 
Byggesaksavdelingen 

Tlf 40 80 42 41  

www.ringerike.kommune.no 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

05.09.2018 

 

Vår ref.: 2018/2621 

  

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra områdereguleringsplan 343, - Follum, 

Gnr./Bnr. 87/7 

Cowi’s søkte 15.8.2018 om dispensasjon fra krav om detaljregulering av nordre deler av 

områdereguleringsplan nr. 343 Follum.  Byggesaksbehandler Ane Marie Rydland anmodet 

5.9.2018 om Kommuneoverlegens uttalelse. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Det vises til 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

Norsk standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper 

 

Sammendrag 

Cowi søker på vegne av Follum Eiendom om dispensasjon fra Områdereguleringsplanen 343 

Follum for raskere å kunne etablere datasenter og lokale arbeidsplasser. Søker opplyser at 

datasenteret vil ha støy på 85-90 dB, men vurderer at området ligger i tilstrekkelig avstand fra 

sårbar bebyggelse.  

 

Kommunen har en plikt til å synliggjøre støyutbredelse i arealplanene, f.eks. med 

støysonekart, jf. T-1442.   

 

Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støyen 

er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

Beskrivelse 

Arealplanlegger og sivilarkitekt Ståle Hansteen ved Cowi As søker på vegne av Follum 

Eiendom As, om dispensasjon fra: 

 Krav om detaljregulering av områdereguleringsplan nr. 343 Follum.  

 Krav om forlengelse av støyvoll, vegetasjonsskjerm (Ve), mot Begna.    

  

S. Hansteen opplyser at Follum Eiendom ønsker å etablere datasenter på nordre del av 

Områdereguleringsplan 343 Follum og søker om dispensasjon fra kravet om detaljregulering. 



Området er regulert til industri og næringsvirksomhet. Eier ser liten nytte av å detaljregulere 

området og begrunner søknad med at datasenter er samfunnsnyttig og kan raskt etablere nye 

lokale arbeidsplasser viss de får dispensasjon.   

 

S. Hansteen opplyser at støyen fra datasenteret i hovedsak vil være viftestøy med et lydnivå 

på 85-90 dBA. Han opplyser at området er lite sårbart for støy og det er plass til å etablere 

støydempende tiltak innenfor byggegrensen. Nærmeste sårbare bebyggelse ligger ca. 200 m 

fra planlagte datasenter 

 

Vurdering 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. folkehelseloven § 8.  

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse 

og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4.  

 

Støy er en miljøfaktor som kan gi helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe for folk. Det 

er ikke egne helseforskrifter for støy. Kommuneoverlegen legger retningslinjer i annet 

regelverk til grunn for sin saksbehandling, mest aktuelle for støy er T-1442 og NS 8175. 

Datasentre og støy fra disse er ikke belyst i eksisterende regelverk.  

 

Støynivåer på 85-90 dB vil være godt hørbare utover planområdet. Kommuneoverlegen viser 

til at nærmeste sårbare institusjon er Arbeidsinstituttet på Lundheim, Gnr./Bnr. 90/62. De 

nærmeste boligene ligger langs Ådalsveien syd for Lundheim. Videre ligger det to store 

boligfelt, Almemoen i øst og Begnamoen i vest, under 1000 m fra regulerte område. 

Nærområdene til Områdereguleringsplan 343 Follum er videre mye brukt av befolkningen 

som lokalt friluftsområde.  

 

Til orientering har naboer til datasenter etablert i søndre del av samme områderegulerings-

plan meldt bekymring for helsemessige ulemper som følge av kontinuerlig støy fra 

datasenteret der. Kommuneoverlegen har befart området og vurderer støyen fra vifter i 

datasenteret som monoton og konstant. Støyen kan sammenlignes «fossebrus».  

 

Vi kjenner ikke til at det er eget regelverk som regulerer støy fra datasentre. Kommunen 

plikter å ha oversikt over faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Støy er en slik faktor og 

utbredelsen av støy må synliggjøres i arealplaner og temakart, slik at vi kan få oversikt over 

omfanget av støybelastningen i befolkningen.    

 

Anmodning 

Kommuneoverlegen vurderer at det er sannsynlig at viftestøy på 85-90 dB kan føre til 

helsemessig ulemper for folk i omgivelsene. Støyen vil være hørbar over store avstander.    

 

Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støyen 

er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

 

Med hilsen  

 

Karin Møller 

Kommuneoverlege  



 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 
 



Fra: Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.09.2018 02:05:06 

Emne: Uttalelse til søknad fra COWI. Støy. Follum.  

Vedlegg: 
Uttalelsetilsknadomdispensasjonfrareguleringsplan343GnrBnr877Follumeveien_19_1.docx 

Hei 
 
Her er vår uttalelse. 
Saksbehandler Unni Suther, ansvarlig Kommuneoverlege Karin Møller. 
 
  
Med vennlig hilsen 
  

Karin Møller 
Kommuneoverlege 
Ringerike Kommune 
  



 

JUNI 2018 
FOLLUM EIENDOM AS 

DISPENSASJONSSØKNAD 
DATASENTER VED FOLLUMVEIEN 
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1 Innledning 

 

På vegne av Follum Eiendom AS søkes det om varig dispensasjon fra krav om 

detaljregulering i reguleringsplan 343 Follum områdeplan, for etablering av 

datasenter.  

Det søkes også om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om forlengelse av 

støyvoll mot Begna. 

I dette dokumentet er tiltaket beskrevet og søknaden begrunnet. 

NO 979 364 857 MVA 
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2 Tiltaksbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn  

Siden 2015 har næringsliv, kommune og grunneiere i Ringerike samarbeidet for 

å tilrettelegge for ny industri innen datasenterbransjen. Ringerike har viktige 

konkurransefortrinn som god tilgang til kraftforsyning og fibernett, velegna 

regulerte arealer og anlegg, nærhet til internasjonal flyplass og kompetent 

næringsliv og offentlig administrasjon.  

Per mai 2018 er tre store datasenteranlegg under etablering i tilknytting til 

tidligere industrihaller. Det er investert anslagsvis 500 millioner kroner i 

regionen og skapt flere titalls nye arbeidsplasser det siste halvåret.  

Datasenterbransjen er i stadig utvikling og per dags dato ser man tre segmenter 

som vurderer etablering i Ringeriksregionen: 

› De første etableringene er gjort av «high performance computing»-aktører 

som er svært kraftintensive (20 – 50 MW), men ofte har begrensede krav til 

areal og øvrige fasiliteter, for eksempel gjenbruk av enkle industrihaller på 

2000 – 5000 m2.  

› Ett annet ytterpunkt er «hyperskala»-anlegg for globale aktører som 

trenger store arealer på 250 – 1000 dekar og kraftforsyning på 50 – 300+ 

MW. Ringerike kommune med flere arbeider for å tilrettelegge for slike 

anlegg m.a. på Follummoen.   

› Et tredje segment som har sterk framvekst er mellomstore, kontinentale 

aktører som prosesserer og lagrer sensitive data for næringsliv, offentlig 

forvaltning og personmarkedet. Forsterket av m.a. EU sitt nye GDPR-

direktiv og kommersielle markedskrav er det etterspørsel etter mellomstore 

tomter på 50 – 200 dekar og kraftforsyning på 10 til 50 MW.  

Felles for disse tre segmentene er at hensiktsmessig 

reguleringsplan/områdeplan må være vedtatt slik at tiltakshaver/investor kan 

starte utbygging basert på byggesøknad / rammetillatelse med 

igangsettelsestillatelse.  

På bakgrunn av etterspørsel etter areal for mellomstore datasenter søker Follum 

Eiendom AS om dispensasjon fra kravet om detaljregulering i Reguleringsplan 

343 Follum. Dispensasjonssøknaden gjelder bare nordre del av 

reguleringsplanen og omfatter om lag 200 dekar. Øvrige krav i gjeldende 

reguleringsplan med hensyn til BYA, byggehøyde, ROS-analyse og trafikkanalyse 

er hensiktsmessige og det søkes ikke dispensasjon fra disse.     
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2.2 Bygningsstørrelse og utforming 

Typiske bygningsstørrelser for mellomstore datasenter er på 1000 – 5000 m2 

grunnflate. Man kan se for seg flere bygg av samme utforming og størrelse, eller 

bygg som varierer innenfor, eller noe over dette intervallet.  

Byggehøyden er fra 1 - 4 etasjer der hver etasje kan være opptil 5 – 6 meter 

høy. Det er normalt ikke behov for byggehøyde over 20 meter, men enkelte 

bygg kan ha tekniske anlegg på taket som for eksempel kjøleaggregat og 

ventilasjon. Dette vil være i tråd med bestemmelsene om høyder i gjeldende 

reguleringsplan.  

Bygg kan være rene dataprosesseringsbygg, men de fleste vil ha seksjoner med 

tekniske fellesfunksjoner, kontorplasser og møterom, driftsoperasjonsrom samt 

nødvendige personalfasiliteter som pauserom og toaletter.  

I tillegg til selve byggene vil det være perimetergjerde rundt samlinger av flere 

bygg, eller rundt enkeltbygg. Datasenterbygg har ofte reservekraftaggregat med 

dieselgenerator plassert på utsiden av selve bygget. Øvrige installasjoner kan 

være vanntanker for kjølesystemet og dieseltanker for aggregatene, samt 

overvåkingssystem, parkeringsplasser innenfor og utenfor gjerdet. Dieseltanker 

vil være installert ihht krav og retningslinjer fra DSB.  

Alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygd areal, samt 

nødvendig parkeringsareal inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på 

tomta. Det legges til grunn at %-BYA vil være innenfor reguleringsplanens øvre 

grense på %-BYA = 50 % for felt N1 og N3.  

Avhengig av type datasenter ser man for seg at bygningene kan avvike fra de 

typiske størrelsene og bli opptil 10 000 m² i grunnflate. Dette vil ikke påvirke 

konklusjoner og anbefalinger i trafikutredningen. 

2.3 Veg 

Follumveien vil fungere som tilkomst til arealet. Det kan være behov for å 

etablere noen flere avkjørsler fra Follumveien enn den ene eksisterende 

skogsbilveien som forbinder området vest for E16. Anslagsvis kan det være 

aktuelt med 1 – 3 nye avkjørsler for å redusere behovet for interne veier mellom 

byggene og få bedre areal- og infrastrukturutnyttelse. Hver avkjørsel vil ha 

begrenset trafikk. Tilkomst til nordvest-siden av E16 vil skje gjennom 

eksisterende undergang, bredde 5 m, høyde 4,5 m. Tinglyst adgang til m.a. 

G/Bnr 89/3 vil bli opprettholdt gjennom denne undergangen.   

Avkjørsler til datasenteret etableres etter anbefalingene i Statens vegvesens 

håndbøker så det sikres at det er tilstrekkelig sikt, veibredde m.m. 
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2.4 Kraftforsyning 

Det går i dag en 22kV luftlinje som forbinder kraftverkene Svinefoss og Hensfoss 

med transformatorstasjon på Follum. Denne linja eies og drives av 

RingeriksKraft Nett AS i henhold til områdekonsesjon. I følge Ringerikskraft Nett 

kan denne linja dekke forbruk på opp mot 15 MW ved at det bygges en 

transformator på området. Dette skal være tilstrekkelig for første byggetrinn. 

Videre er det mulig å hente ut 80 MW fra trafostasjonen på Follum og levere 

gjennom jordkabel. Med dagens teknologi og utviklingstrender vil dette til 

sammen være tilstrekkelig kraftforsyning for de fleste typer datasenter på det 

aktuelle området, også etter full utbygging.  

Jordkabel fra trafostasjon kan sannsynligvis følge en trase gjennom Follum 

industriområde, krysse elva og fortsette nordøstover langs Follumveien. Den 

gode tilgangen til kraftforsyning er utløsende for at arealene er aktuelle for 

datasenteretablering. 

2.5 Vann og avløp 

Under normal drift vil vannforbruket i hovedsak bestå av forbruksvann for 

personellets behov samt vask og vedlikehold av bygninger og utstyr. Dette vil 

også være tilfelle dersom vann brukes til evaporativ kjøling. Vannforbruket for 

moderne vannkjølte datasenter vanligvis er svært lavt. Dersom man antar at det 

etter full utbygging er 100 personer i daglig arbeid på området vil vannforbruket 

stå i forhold til dette.  

Ringerike kommune har skissert at kommunalt vann kan forsynes fra 

hovedvannforsyning ved Kaldbekk og føres i normalt dimensjonerte rør over 

Begna og krysse E16 i eksisterende underganger eller ved løsmasseboring under 

E16. I tillegg kan vann forsynes fra vanntårn mellom Børdalsmoen og Follum. 

Kommunalt avløp vil føres parallelt med vannforsyning for tilkobling på 

avløpssystem ved Kaldbekk. Forbruksvannet vil ikke være forurenset og vil gå ut 

med vanlig avløpsvann til kommunalt renseanlegg.  

Alternative, og/eller supplerende løsninger vil kunne vurderes i samråd med 

kommunens tekniske etat og grunneier. 

Datasenter med kjølevannsbehov har normalt oppmagasinert vann i lokale 

tankanlegg. Under svært spesielle forhold for eksempel ved teknisk feil eller 

svært høy utelufttemperatur, vil man kunne oppleve et forhøyet forbruk av vann 

i forbindelse med kjøling og drift. Et 50 MW datasenter vil da kunne ha et behov 

for 1000 – 3000 m3 vann per døgn over en kortere periode. Ut fra en økonomisk 

og teknisk risikovurdering kan utbygger vurdere om man bruker kommunal 

vannforsyning for å etterfylle tankene, utvide lagerkapasiteten i tankene eller 

bruke tilgjengelig prosessvann fra Follum Eiendoms vanninntak ved Hofsfoss.  

På sikt vil det kunne vurderes om etablerte datasenter vil kunne levere 

overskuddsvarme til framtidig tilstøtende varmekrevende industri, eller til 

Vardar Varmes fjernvarmeanlegg på Follum. 
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2.6 Brannvern 

Bygningsmessig ivaretas branntekniske krav i henhold til krav i teknisk forskrift. 

Standard brannløsning for datasenter er: 

› Bruk av gasslukkeanlegg i datahall, tavlerom, UPS-rom og tilsvarende 

arealer. Typisk type er NOVEC 1230 og Inergen. 

› Bruk av vanntåkeanlegg (alternativt skum i reservekraftrom). 

› I kontor / adm. er sprinkleranlegg mest benyttet.  

Utover ovennevnte er det kun brannskap og brannkummer / hydranter iht. TEK. 

Bistand fra brannvesen anses ikke som kritisk da alle anlegg er automatiske, og 

man har tidligvarslingsanlegg til bemannet sted. Brannvesenet vil uansett ha 

grei tilkomst via E16 og Follumveien.  

2.7 Arbeidsplasser og regional verdiskaping   

Erfaringsmessig har mellomstore datasenter litt varierende antall arbeidsplasser 

per datahall. Et første byggetrinn med om lag 4000 m2 grunnflate vil typisk ha 

20 – 30 personer som har sine daglige hovedoppgaver på bygget. Ved en full 

utbygging vil opp mot 100 årsverk være tilknyttet området. Direkte og indirekte 

kan aktiviteten per årsverk på anlegget medføre ytterligere 1 – 2 arbeidsplasser 

i regionen. 

2.8 Trafikkbelastning under drift 

Det antas at hvert utbyggingstrinn på 4 – 5000 m2 vil medføre ca 20 personbiler 

på området per dag. Ytterligere 5 person- eller varebiler vil i gjennomsnitt levere 

varer og tjenester hver dag. 2/3 av disse antas å kjøre til området via krysset 

E16 – Follumveien. En til to ganger per måned kan det komme en større lastebil 

eller trailer/semitrailer.  

Ved full utbygging vil daglige person- og varebiltransport sjelden overstige 120 

mindre biler per dag, og 10 – 15 store lastebiler per måned.  

COWI har utarbeidet en trafikkanalyse som følger som vedlegg til søknaden. 

Denne viser at trafikken kan avvikles hensiktsmessig i krysset E16 Ådalsveien x 

Follumveien i en situasjon med forventet utbygging langs Follumveien 

(områdene regulert gjennom reguleringsplan 343 og 381) og eksisterende 

veinett. Dersom det etableres en ny E16 forbindelse nord for Hønefoss (Nymoen 

– Eggemoen), vil trafikkavviklingen i krysset ytterligere kunne forbedres. 

Trafikksikkerhetsmessig er det ikke særlige problemstillinger som må håndteres 

i veinettet rundt planområdet.  
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2.9 Støy  

Hovedstøykildene vurderes å være prosessutstyr i kontinuerlig drift og Miljø- og 

klimadepartementets retningslinje T – 1442 vil legges til grunn i byggeprosjekt.  

Støy til omgivelsene i normal drift.  

Under normal drift er vifter og ventilasjonsanlegg for kjøling den viktigste 

støykilden fra datasenter. HPC-anlegg har ofte større kjølebehov og større 

lufthastigheter enn anlegg for ordinær dataprosessering- og lagring.  

Støy fra anlegget er i første rekke relatert til viftestøy fra et stort antall 

kjølevifter. Viftene vil samlet (> 20 enheter) ha et lydeffektnivå på 85-90 dbA.  

Støyen genereres av selve utstyret, luftinntak og avkast. Støydemping til 

akseptabelt nivå foretas ved å plassere utstyret delvis innendørs og ved bruk av 

skjermvegger. 

Støy ved testkjøring 

1 - 3 ganger per måned vil reservekraftaggregater starte for testkjøring. Dette 

vil da skje på dagtid. Støyskjerming installeres dersom tiltak er nødvendig for å 

overholde støykrav. Ved strømbrudd vil nødstrømsaggregatene være i drift fram 

til ordinær kraftforsyning er gjenopprettet.  

Ved strømutfall og testing (1-2 t/mnd) vil man ha støy fra 

reservekraftaggregater. Lydeffekt ved 4-8 generatorer i drift vil være opptil LW 

= 109 dbA. Lyddemping her kan utføres ved bruk av tyngre dempingsvegger 

eller totalinnkapsling og kjøling vha. tørrkjøler.  

Det er avstand til bolighus som er kritisk mht. påvirkning på natten (etter kl. 

23:00). Fra nordre del av Follum er det 200 m til nærmeste bolighus, og ingen 

direkte siktlinje siden terrenget skjermer bebyggelse i nord og øst. Det forventes 

at all ordinær aktivitet på området vil oppfylle gjeldende støykrav. 

2.10 Utslipp 

Drifta av et datasenter har ingen forurensende utslipp. Kjølevann blir normalt 

ikke tilsatt noen former for kjemiske stoffer, og vil enten gå til fordamping til luft 

eller dreneres til resipient. Større vannmengder kan gå til avløp mot elv eller 

kommunalt avløpssystem, eller resirkuleres til vannreservoarene for gjenbruk.  

Diesellekkasjer fra drivstofflager for nødstrømaggregater kan prinsipielt utgjøre 

en risiko for miljøskade. Ved en full utbygging av området kan man forvente at 

samlet drivstofflager vil overskride 100 000 liter. Dieselmengden vil være fordelt 

i flere uavhengige tanker som er bygget og installert i henhold til forskrifter og 

god praksis, bl.a. med dobbel sikring og lekkasjevarsler.  
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2.11 Naturmiljø og naturmangfold 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurdere om prosjektet kan 

gjennomføres. Lovens formål er: 

"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden ...". 

I det følgende er den planlagte utbyggingen vurdert opp mot kravene i 

naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget 

" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 

rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet … " 

I dette prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig 

tilgjengelige data.  

I følge NINIO og Ringerike kommunes kartdatabase er det ikke registret viktige 

naturtyper innenfor området.  

Det er registrert tre fuglearter innenfor planområdet, henholdsvis Dverglo som 

er rødlistet og kategorisert NT (nær truet), Skjære som ikke er rødlistet og 

kategorisert som LC (livskraftig) og Musvåk (haukefugl) som kategoriseres som 

"Arter av særlig stor forvaltningsinteresse" av NIBIO. 

Byggeområdet er adskilt fra Begna med et regulert friområde. Planlagte tiltak vil 

ligge innenfor byggeområde i reguleringsplanen og ikke berøre elva eller 

elvekanten. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade.  

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre-var prinsippet 

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er 

kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt. "… Når 

det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 

vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak … ".                          

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre-var 

prinsippet vurderes følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt. 
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Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og 

samlet belastning 

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning 

som økosystemet er eller vil bli utsatt for … ". 

Utbyggingen innebærer ikke endret arealbruk i forhold til områdereguleringen. 

En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer som er 

underlagt særlig forvaltningshensyn. 

Sårbarheten for fauna/fisk knytter seg til dvergloen og musvåken, som er 

registrert innenfor planområdet. Dvergloen, som er nær truet, er en trekkfugl 

som oppholder seg i Norge mellom mai og september, og hekker gjerne i 

elvekanter og sandbanker i vann. Den livskraftige skjæra har habitat tilnærmet 

hvor som helst, fra kyst og fjell til urbane omgivelser. Musvåk foretrekker 

habitat i kulturlandskap og lunger av skog, og trekker sørover i august frem til 

mars/april. Ved utbygging av planlagte tiltak kan det tenkes at både dvergloen 

og musvåken må forflytte seg til andre lokasjoner med tilsvarende 

habitatsforhold, og vurderes derfor som moderat sårbar. 

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved 

miljøforringelse 

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter ...". 

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av 

planforslaget vil medføre vesentlig skade på naturmangfoldet.  

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder 
" … For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en 

samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater … ". 

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av planområdet foreligger forhold som utløser behov for å 

sette krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder for å beskytte naturverdier. 

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring 

av prosjektet. Dette er sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker 

uansett er pålagt å følge i byggeprosessen. (Plan- og bygningsloven, 

Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.). 

Oppsummering 
En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8-12 

er tilstrekkelig utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at 

det er fare for at utbyggingen vil medføre negative konsekvenser for 

naturmangfoldet.  
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2.12 Kulturminner 

Det er ifølge miljostatus.no registrert tre kulturminner i området, et vest for E16 

og to øst for E16. Dette er enkeltminner, type fangstgrop fra jernalder – 

middelalder. 

› kulturminneID 60777-1  

› kulturminneID 15722-1  

› kulturminneID 45385-1 

 

Figur 1: Registrerte kulturminner i området, kilde miljostatus.no 

 

Figur 2: Plassering av de tre aktuelle kulturminnene, kilde miljostatus.no 
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Som det fremgår av figuren ovenfor er kulturminnene plassert nær E16. De ser 

ut til å ligge mellom E16 og byggegrensene langs E16.  

Kulturminnene ligger ikke i konflikt med aktuell plassering av datasenteret, og 

det forutsettes at de ikke blir berørt av tiltaket. 

2.13 Øvrige konsekvenser 

COWI har utarbeidet en ROS-analyse som følger som vedlegg til søknaden. Det 

er ikke registrert eller forventet endring eller forverring i generelt risikonivå for 

lokalsamfunnet (terror eller annen kriminalitet) eller for miljøet ved at 

datasenter er lokalisert i nærheten. 
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3 Dispensasjoner 

3.1 Dispensasjonsforhold 

› Det søkes om varig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens krav om 

detaljregulering / detaljplan: 

› Krav om detaljregulering for N1 i § 2.6 første ledd. 

› Krav om detaljregulering for N3 i § 2.8 første ledd. 

› Krav om detaljplan for N1 og N3 i § 8.1. 

› Det søkes om varig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 8.3 

Støyvoll. 

Dispensasjonssøknaden gjelder etablering av datasenter. 

Dispensasjonssøknaden gjelder bare nordre del av reguleringsplanen, nærmere 

bestemt felt N3 og nordre del av felt N1, som vist på figuren nedenfor.  

 

Figur 3: Området dispensasjonen gjelder vist med rød stek på utsnitt av 

plankart 343. 

Øvrige krav i gjeldende reguleringsplan vurderes av Follum Eiendom AS som 

hensiktsmessige og det søkes ikke dispensasjon fra disse. 
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3.2 Begrunnelse  

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Begrunnelsen for dispensasjonen er 

› Tiltaket er samfunnsnyttig, jfr. beskrivelsen av bakgrunnen for tiltaket, og 

rask etablering er viktig for å sikre muligheten for å skape arbeidsplasser og 

regional verdiskaping. En detaljregulering vil ta lang tid og innebærer 

overhengende fare for at de foreliggende mulighetene for etablering av 

datasenter glipper. 

› Nytten av detaljregulering er liten, fordi tiltaket er i tråd med 

områdereguleringsplanen. Aktuelle forhold, herunder de som er spesifikt 

angitt i områdereguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, er utredet i 

forbindelse med dispensasjonssøknaden.  

› Trafikkanalyse følger som vedlegg til søknaden. 

› ROS-analyse følger som vedlegg til søknaden. 

› Adkomst til N3 via N1 og eksisterende undergang under E16, sikres 

ved tinglysing. Det vil derfor ikke være behov for å detaljregulere en 

vegforbindelse for å sikre adkomst til N3. 

› Tiltaket vil ikke berøre kjente kulturminner 

› Forholdet til naturmangfoldloven er avklart 

› Utbyggingen av datasenter vil skape lite støy sammenliknet med andre 

former for industri, og avstanden til den støyømfintlige bebyggelsen på 

andre siden av støyvollen er over 600 m. Kravet i § 8.3 om forlengelsen av 

støyvollen mot Begna vil fortsatt være et gjeldende krav knyttet til den 

resterende, søndre delen av område N1, og vil komme til anvendelse ved 

etablering av eventuell støyende virksomhet der. 
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1 Varsling 

1.1 Varslede parter 

Varsel om dispensasjonssøknad, datert 15.6.2018, ble sendt til 

› Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme gård, Hvalsmoveien 110, 3514 

Hønefoss 

› Anne Bang Lyngdal, Follum gård, Kilealleen 30, 3516 Hønefoss 

› Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 Hønefoss 

› Volvo Norge AS, postboks 103 Alnabru, 0614 Oslo 

› Statens vegvesen region sør, firmapost-sor@vegvesen.no  

› Buskerud fylkeskommune, postmottak@bfk.no  

› Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no  

› Fylkesmannen i Buskerud, fmbupost@fylkesmannen.no 

1.2 Uttalelser 

Frist for uttalelser ble satt til 3.8.2018. Det er kommet inn fire uttalelser: 

› Ragnhild Borlaug Alme, brev datert 2.8.2018 

› Hans Erik Gamkinn, brev datert 1.8.2018 

› Statens vegvesen, e-post 3.7.2018 

› Fylkesmannen i Buskerud, e-post 9.7.2018 
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2 Uttalelse fra Ragnhild Borlaug Alme 

2.1 Uttalelsen 

 



 

 

     

MERKNADER TIL DISPENSASJONSSØKNAD  9  

C:\evry\temp\merknader til dispensasjonssøknad.docx  

 



 

 

     
 10  MERKNADER TIL DISPENSASJONSSØKNAD 

 C:\evry\temp\merknader til dispensasjonssøknad.docx 

 

2.2 Forslagsstillers kommentarer 

Boliger på Børdalsmoen er i strid med gjeldende arealplaner i Ringerike. 

Området er regulert til industri. Boliger vil være i strid med gjeldende 

reguleringsplan og gjeldende kommuneplan. Det er heller ikke innarbeidet i 

forslag til ny kommuneplan, som er under utarbeidelse. Forslag til ny 

kommuneplan viderefører reguleringsformålet industri, i form av "nåværende 

næringsområde".  

Illustrasjonen som vedlegges, og som viser forslag om boliger på Børdalsmoen, 

er datert 11.4.2013. Reguleringsplan for området, planID 0605_381 Treklyngen, 

ble vedtatt 28.8.2014. Forslaget om boliger er historie, og ble ikke godkjent. 

Gjeldende arealplaner på begge sider av Follumveien er nærings- og 

industriformål. 
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Dispensasjonssøknaden gjelder ikke dispensasjon fra reguleringsplanens formål 

næringsvirksomhet, men fra kravet om detaljregulering. Næringsvirksomhet er i 

reguleringsbestemmelsene definert som industri, lager og kontor.  Nytten av 

detaljregulering vil være liten, fordi tiltaket er i tråd med formålet i 

områdereguleringsplanen. Aktuelle forhold, herunder risiko- og sårbarhet som er 

spesifikt angitt i områdereguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, er utredet i 

forbindelse med dispensasjonssøknaden. 

Bakgrunnen for protesten er Borlaug Almes ønsker for utvikling av hennes egen 

eiendom. Vi merker oss at Borlaug Alme er positive til utvikling av 

industri/datasenter på eiendommen til Follum eiendom. Det er et godt 

utgangspunkt for videre arbeid, og vi mener protestene har grunnlag i forhold 

som er uvedkommende for den konkrete etableringen av datasenter. 

Det er ikke aktuelt for Follum Eiendom AS å gå inn i et samarbeid om en 

reguleringsplan som tilrettelegger for boliger i eller inntil industriområdet. Dette 

er i strid med kommunens arealplaner og vil medføre en svært uforutsigbar 

prosess, med et mål som ikke er forenlig med planer for industriutvikling i 

området.  



 

 

     
 12  MERKNADER TIL DISPENSASJONSSØKNAD 

 C:\evry\temp\merknader til dispensasjonssøknad.docx 

3 Uttalelse fra Hans Erik Gamkinn 

3.1 Uttalelsen 
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3.2 Forslagsstillers kommentarer 

En "full vurdering" av reguleringsplanen for Follum, slik Gamkinn tar til orde for, 

vil kunne gi flere uønskede effekter og skape usikkerhet. Gjeldende 

reguleringsplan skal gi forutsigbarhet både for grunneier og andre i forhold til 

utvikling på Follum. Det søkes ikke dispensasjon fra formål i reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen åpner for ulike former for industri og næring, og etablering av 

datasenter er innenfor de rammene planen gir. 
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Forslaget om boliger er ikke lagt inn i Ringerike kommunes arealplaner og ligger 

heller ikke inne i nytt forslag til kommuneplan, som er under utarbeidelse og 

nærmer seg sluttbehandling. Vi legger til grunn at arealet er et industriområde. 

Dette er formelt avklart gjennom gjeldende reguleringsplaner.  

Støy-temaet er det redegjort for i dispensasjonssøknaden. Aall ordinær aktivitet 

på området må oppfylle gjeldende støykrav. 
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4 Møte med naboene 

På bakgrunn av mottatte uttalelser og protester ble Borlaug Alme og Gamkinn 

invitert til møte med Follum eiendom AS, 13.08.2018. 

I møtet redegjorde naboene for bakgrunnen for at deres eiendom ble regulert til 

industriformål, og de viste til vedtak i formannskapet i Ringerike kommune 

11.06.2013, sak 87/13 og til behandlingen av deres innspill til kommuneplanens 

arealdel i Ringerike kommune. Borlaug Alme og Gamkinn har foreslått 

boligbebyggelse på deler av gnr/bnr 89/1 og 89/3. 

Grovsilingsrapporten som ble laget i forbindelse med kommuneplanen, datert 

juni 2015, beskriver dette slik: 

I formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt følgende: 

Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med 

planprogrammet senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende 

formål i den til enhver tids gjeldende kommuneplan. Innspillet om boliger 

på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen og 

konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt 

med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 

konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 

Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

Naboene tar opp forhold som gjelder historikken og bakgrunnen for reguleringen 

av deres eiendommer på Børdalsmoen til industriformål. Børdalsmoen er regulert 

til industri i områderegulering 381 «Treklyngen», vedtatt 28.08.2014. Evt. annen 

arealbruk enn industri må derfor avklares i senere kommuneplanrevisjoner. 

I møtet drøftet partene muligheten for samarbeid. For naboene forutsetter dette 

et scenario der Børdalsmoen omreguleres til boliger. Follum Eiendom er åpne for 

et samarbeid om utviklingen av Børdalsmoen, men dette må være i tråd med 

gjeldende planer for området. For øvrig samarbeider partene allerede om daglige 

forhold vedrørende eiendommene. 

Follum Eiendom AS mener at motstanden mot dispensasjon fra detaljplankravet 

i områdeplan nr. 343 «Follum» ikke har grunnlag i forhold som er relevante for 

saken. Dispensasjon fra detaljreguleringskravet i plan 343 har liten 

sammenheng eller påvirkning på arealene og formålet i den tilstøtende planen, 

eller naboenes ønsker om en alternativ utvikling av nærliggende område. 
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5 Uttalelse fra Statens vegvesen  

5.1 Uttalelsen 

Statens vegvesen skriver i e-post 3.7.2018: 

"Tiltak som krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan må sendes 

kommunen som skal ta stilling til det og be oss om uttale når det berører riks- 

eller fylkesveg.  
Det er lagt fram en dispensasjonssøknad som ikke har tiltak for g/s- trafikk og 

kollektiv. Plan må inneholde tiltak for disse trafikantgruppene. 

Vi avventer kommunens behandling." 

5.2 Forslagsstillers kommentarer 

Området rundt Follumveien har begrenset relevans for myke trafikanter, og det 

vil stort sett være voksne personer som ferdes som myke trafikanter i området. 

Det kan vurderes å etablere en gangforbindelse mellom datasenter og 

bussholdeplass ved krysset Ådalsveien x Follumveien. Det blir opp til Ringerike 

kommune å ta stilling til om dette eventuelt skal settes som en betingelse for 

dispensasjon. 
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6 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

6.1 Uttalelsen 

Fylkesmannen i Buskerud skriver i e-post 9.7.2018:  

"Viser til brev av 15. juni 2015 hvor det varsles om en dispensasjonssøknad. 

 

Fylkesmannen vil avvente kommunens vurdering av saken. Vi vil komme med en 

uttalelse ved en eventuell høring av saken. Det er kommunen som plan- og 

bygningsmyndighet som må vurdere om saken skal sendes på høring til oss." 

6.2 Forslagsstillers kommentarer 

Tas til orientering. 
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1 In n l edn in g

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen (ROS - analyse) er utarbeidet i forbindelse

med søknad om dispensasjon fra kravet om detaljregulering i Follum

områdeplan, planident 0605_343.

1 . 1 Bakgrunn

Siden 2015 har næringsliv, kommunene og Grunneiere i Ringerike samarbeidet

for å tilrettelegge for ny industri innen datasenterbransjen. Ringerike som

lokasjon har viktige konkurransefortrinn gjennom god tilgang til kraftforsyning

og fibernett, ve legnede regulerte arealer og anlegg, nærhet til internasjonal

flyplass og kompetent næringsliv og offentlig administrasjon.

På bakgrunn av etterspørsel etter areal for mellomstore datasenter søker

tiltakshaver, Follum Eiendom AS, om dispensasjon fra krave t om

detaljregulering med ønske om å tilrettelegge for utbygging basert på

byggesøknad/rammetillatelse med igangsettelsestillatelse på Follum.

Figur 1 : Plassering av planområdet på Follum markert med blått (Kartkilde: Google.maps )
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1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Om kommunen gir dispensasjon fra planer må de, i følge Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vurdere om eksisterende ROS - analyse

e r dekkende. Kommunen kan kreve u tarbeidelse av ny ROS - analyse, også når

det ikk e foreligger en analyse i eksisterende plan. Vedrørende denne

dispensasjonssaken er det blant annet satt krav i gjeldende områderegulering at

ROS - analyse skal gjennomføres f ør første rammetillatelse gis.

I ROS - analyser skal man kartlegge hvilke uønskede h endelser det er aktuelt å

forebygge eller planlegge tiltak mot, noe som er vesentlig for å kunne redusere

sannsynligheten for en uønsket hendelse skal inntreffe og/eller redusere

konsekvensen av hendelsen hvis den skulle inntreffe. DSB definerer følgende

u ttrykk i forbindelse med ROS - analyser:

› Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse

inntreffer planområdet innenfor et visst tidsrom.

› Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet,

samfunnsfunksjonene og evt. barrierer, og evnene til gjenopprettelse.

› Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde

eller utbyggingsformål.

Selve risikoen uttrykkes som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Risiko

benyttes for å angi en fare, og er knyttet til de uøn skede hendelsene hvor det

kan oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier.

Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko,

mens hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten

risiko.

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

1 . 3 Målsetninger og avgrensninger/forutsetninger

Hovedhensikten med ROS - analysen er å gjennomføre en systematisk

gjennomgang av mulige uønskede hendelser og vurdere hvilken risiko disse

hendelsene representerer. I tillegg er hensikten med ROS - analysen å vurdere

om bygge - og anleggstiltak påfører risiko til omgivelsene, samt om det er

forhold i planområdet som innebærer risiko for planlagte tiltak.

Følgende avgrensninger og forutsetninger ligger til grunn for ROS - a nalysen:

› Analysen omfatter enkelthendelser, ikke flere uavhengige og

sammenfallende hendelser.

› Analysen er utarbeidet med bakgrunn i dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan – Områdeplan Follum.

› Det forutsettes at byggherren ivaretar sikkerhet for menne sker, ytre miljø

og materielle verdier i anleggsfasen.
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2 Beskrivel se av om rådet

2. 1 Planområdets avgrensning og beliggenhet

Planområdet ligger ca. 3 km nord - vest for Hønefoss sentrum. Området er

avgrenset av elvestrekningen Begna i vest, Ådalsveien i nord - øst og Follumveien

i sør - øst. Deler av planområdet i figuren under går utenfor gjeldende

reguleringsplan. Dette arealet vil ikke inngå i selge byggeområdet, hvor

tiltakene som planlegges bygd ut vil holde seg innenfor reguleringsgrensen.

Figur 2 : Viser planområdets avgrensning markert med blått (Kartkilde: Google.maps)

2. 2 Areal bruk

Hele planområdet er i all hovedsak ubebygd med unntak av en lokal grusveg

som strekker seg på tvers av planområdet i nord under E16. Planområdet på

sørsiden av E16 består utelukkende av barskog med høy bonitet. Barskogen

strekker seg også på vestsiden av E16, mens det langs Be gna er etablert et

smalt belte av lauvskog. Den nordligste delen av planområdet er kategorisert

som "ikke tresatt" av NIBIO, men fra ortofoto kan man se at det er forekomst av

lave trær med blanding av grus og sand. Gjennom planområdet fra sør mot

nord ti l midten ca. av planområdet strekker seg det høyspentlinjer som krysser

E16.
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2. 3 Gjeldende regul eringsplan

I gjeldende reguleringsplan er planområdet avsatt til næringsvirksomhet (N3 og

deler av N1), friområde (F1), veg (V1) og grønnstruktur (G2 og deler av G 1).

Maks utnyttelse innenfor områdene avsatt til næringsvirksomhet er 50 % BYA. I

bestemmelsene er det også oppgitt at maksimal høyde på tak/gesims er 20 m

over terrengnivå.

Figur 3 : Utsnitt av gjeldende reguleringsplan Follum om rådeplan, planident 0605_343
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3 M etode

Metodikken og gjennomføringen av ROS - analysen tar utgangspunkt i DSBs

veileder om samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, metode for

risiko - og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Analysens metode er imidlertid

ti lpasset og justert noe i henhold til analysens omfang og Ringerike kommunes

mal for planbeskrivelse for reguleringsplaner. ROS - analysen tar utgangspunkt i

foreliggende ROS - analyse for Områderegulering Follum.

3. 1 Trinnene i ROS - analysen

Selve gjennomføringen av ROS - analysen kan deles i to trinn. Det første trinnet

består av fareidentifikasjon, herunder identifisering forhold og mulige uønskede

hendelser. Risikoen vurderes ikke spesifikt på dette stadiet, men det vurderes

om hendelser etter en sjekkliste er ak tuelle eller ikke. Avslutningsvis i dette

trinnet gjøres det en sårbarhetsvurdering knyttet til de hendelsene som er

aktuelle. Trinn 1 sorterer dermed ut hvilke hendelser som er aktuelle for videre

risikovurdering (kapittel 5).

Det neste trinnet er selve risikovurderingen. Hendelsene som er aktuelle fra

trinn 1 vurderes i henhold til sannsynlighet og konsekvens. Risikoen

sammenstilles og fastsettes i henhold til klassifiseringen, kriteriene og

riskograderingen som presenteres i de påfølgende kapitlene. Det gis en

beskrivelse og vurdering av risikoen for den aktuelle hendelsen/forholdet og

eventuelle avbøtende /risikoreduserende tiltak (redusere enten sannsynligheten

eller konsekvensene) , før det avslutningsvis gis en oppsummering.

3. 2 Klassifisering og kriterie r

I vedlegg 2 i DSB sin veileder er sannsynlighetsvurderinger delt i fem klasser. I

denne analysen er vurderingen av sannsynligheten for en hendelse skal inntreffe

delt i fire klasser, fra lite til svært sannsynlig. Kriteriene for de respektive

klassene er vist i tabellen under.

Tabell 1 : Sannsynlighetskriterier for en hendelse skal inntreffe

Nr. Betegnelse Frekvens

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år

2 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i

løpet av 50 år

3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i

løpet av 10 år

4 Svært sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år

Vurdering av konsekvenser om en hendelse inntreffer deles også i fire klasser,

fra ubetydelig til svært al vorlig, og vurderes i henhold til mennesker, miljø og

materielle verdier/økonomiske tap. I veilederen fra D SB er miljø tatt ut fra

vurderingen og erstattet med stabilitet, hvor det anbefales at konsekvenser for

natur og miljø blir vurdert gjennom andre met oder, eksempelvis i
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konsekvensutredninger eller kartlegging av miljørisiko. Siden dette ikke gjøres i

forbindelse med søknad om dispensasjon tas miljø likevel med i ROS - analysen.

Kriteriene for de fire klassene for mennesker, miljø og materielle

verdier/øk onomiske tap vises i tabellen på neste side.

Tabell 2 : Konsekvenskategorier for mennesker (A), miljø (B) og materielle

verdier/økonomiske tap (C)

Nr. Betegnelse A.

Mennesker

B. Miljø C. Materielle

verdier/økono

miske tap

1 Ufarlig Ingen

personskade

Ingen skade Skader <

50.000 N OK

2 En viss fare Få/små

skader

Mindre skader, lokale

skader

Skader 50.000

– 2 500.000

N OK

3 Kritisk Alvorlige

skader

Omfattende skader,

regionale konsekvenser

med restitusjonstid < 1

år

Skader 2.5 – 5

mill. N OK

4 Farlig Alvorlige

skader/en

død

Alvorlige skader,

regionale konsekvenser

med restitusjonstid > 1

år

Skader 5 – 10

mill. N OK

5 Katastrofalt En eller

flere døde

Svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig miljøskade

Skader > 10

mill. N OK

3. 3 Risikogradering

Risikoen, produktet av sannsynlighet og konsekvens, fremstilles i risikomatrisen

under.

Tabell 3 : Risikogradering/ - matrise

1 Ufarlig 2 En viss

fare

3 Kritisk 4 Farlig 5. Kata -

strofalt

4 Meget

sannsynlig

3 Sannsynlig

2 Mindre

sannsynlig

1 Lite

sannsynlig

Sannsynlighet

Konsekvens
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Lav risiko

Middels risiko

Høy risiko

I ROS - analysen vurderes de uønskede hendelsene som er aktuelle i henhold til

sannsynlighet og konsekvens, før de settes inn i risikomatrisen som angir

hvilken risiko hendelsene har. Røde felt er de mest kritiske med høy risiko, hvor

tiltak må iverksettes f or å redusere risikoen til gul eller grønn. Gule felt indikerer

risiko som bør vurderes nærmere, mens grønne felt indikerer akseptabel risiko.
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4 Fareiden tifi kasjon og
sårbarh etsvurderi ng

4. 1 Identifisering av uønskede hendelser

Fareidentifikasjonen er utført gjennom sjekklisten i tabell 4. I listen identifiseres

hvilke tema/situasjoner som er aktuelle i analysen. Disse vil videre bli analysert

og angitt en risiko i henhold til overnevnte kriterier for sannsynlighet og

konsekvens, og eventuelle avbøtende tiltak vil bli foreslått.

Tabell 4 : Sjekkliste av aktuelle tema/uønskede hendelser

Hendelse/situasjon Aktu

elt

Kommentar

Natur - og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket

medføre risiko for:

1 Masseras/ - skred Nei Det er ikke registrert fare eller

aktsomhet i forbindelse med skred

innenfor eller tilstøtende planområdet.

Planområdet er relativt flatt, og det

vurderes ikke at tiltaket kan øke påvirke

risikoen for masseras - /skred.

2 Snø - /isras Ja I nord - vest grenser planområdet til et

lite område som er kategorisert med

aktsomhet for snøskred.

3 Flom Ja Planområdet ligger inntil Begna, som

med sidearealer er kategorisert som et

aktsomhetsområde for flom av N VE.

Begna har en gjennomsnittlig

år svannføring på ca. 90 m³/s, og en

beregnet 500 årsflom på 1230 m³/s.

4 Ustabil grunn/masser Nei Det er ikke gjennomført geotekniske

undersøkelser av planområdet. Det ble

imidlertid i forbindelse med

områderegulering for utvidelse av Follum

industriområde (grenser i øst til

planområdet) utarbeidet COWI en

geoteknisk rapport. Rapporten fastslo at

det ikke var påvist bløte eller sensitive

masser i eller nært området, og at man

således kunne utelukke problemer med

områdestabilitet. Løsmassene for begge

område ne er ifølge N GU tilnærmet lik,

hovedsakelig bestående av elve - og

bekkeavsetninger. Ma n kan derfor anta

at områdestabiliteten er lik, og temaet

vurderes derfor ikke videre i ROS -

analysen.
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5 Radongass Ja Ifølge Miljødirektoratet v/Miljøstatus

ligger planområdet innenfor et større

område med usikker radonaktsomhet.

Området er også kategorisert som

"usikkert" av N GU.

Vær, vindeksponering . Er området:

6 Vindutsatt Nei Tett skog i området langs E16 skjermer

planområdet noe for vind. Etter

utbygging vil området likevel ikke være

spesielt vindutsatt.

7 Nedbørutsatt Nei Området er ikke spesielt nedbørsutsatt

med en årsnedbør på ca. 750 - 1000 mm

ifølge seNorge.

Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8 Sårbar flora Nei Ifølge NIBIO og Ringerike kommunes

kartdatabase er det ikke registrert

viktige naturtyper innenfor planområdet.

9 Sårbar fauna/fisk Ja Det er registrert tre fuglearter innenfor

planområdet, henholdsvis Dverglo som

er rødlistet og kategorisert N T (nær

truet), Skjære som ikke er rødlistet og

kategorisert som LC (livskraftig) og

Musvåk (haukefugl) som kategoriseres

som "Arter av særlig stor

forvaltningsinteresse" av NIBIO.

10 Verneområder Nei Ifølge Miljødirektoratet er det ikke

verneområder i eller rundt planområdet.

11 Vassdragsområder Nei Planområdet grenser til elven Begna.

Planlagte tiltak vil ikke medføre skade

som påvirker elven. Ev entuell skade

behandles under tema 35 Fare for akutt

forurensning.

12 Kulturminner Ja I følge Miljøstatus er det registrert tre

kulturminner helt nord i planområdet,

henholdsvis ett vest for E16 og to øst for

E16. Alle kulturminnene er enkeltminner

av type fangstgrop fra jernalder –

middelalder.

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

13 Vei, bru, knutepunkt Nei Avkjørsel inn til planområdet vil legges

fra Follumveien. Eventuelle

konsekvenser for avkjørselen behandles

under hendelse nr. 41 Ulykke i av -

/påkjørsler.

14 Havn, kaianlegg Nei Ikke relevant.

15 Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke relevant.

16 Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke relevant.
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17 Kraftforsyning Ja Det går i dag en 22kV luftlinje som

forbinder kraftverkene Svinefoss og

Hensfoss med transformatorstasjon på

Follum. Det er god tilgang på kraft, og

det er mulig å hente ut 80 MW som

legges i jordkabel fra trafostasjonen.

18 Vannforsyning Nei Det er ingen vannforsyninger innenfor

planområdet. Fremtidig datasenter vil ha

behov for vanntilførsel, enten fra

hovedvannforsyning ved Kaldbekk eller

vanntårn mellom Børdalsmoen og

Follum. Vannforbruket er vanligvis svært

lavt, noe avhengig om det benytt es

eporativ kjøling – og tiltaket vil ikke ha

vesentlige konsekvenser for

vannforsyning.

19 Forsvarsområde Nei Ikke relevant.

20 Tilfluktsrom Nei Ikke relevant.

21 Område for idrett/lek Nei Ikke relevant.

22 Rekreasjons -

/friluftslivområde

Nei Ikke relevant.

23 Vannområde for

friluftsliv

Nei Like øst for planområdet ligger elven

Begna. Det er imidlertid bortimot ingen

aktivitet.

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

24 Akutt forurensning Nei Planområdet er i dag ubebygd og bruken

er lav. Det er ingen virksomheter eller

lignende som medfører akutt

forurensning av planområdet. Det er

heller ingen avløpsledninger innenfor

området som kan forårsake akutt

forurensning ved ledningsbrudd.

25 Perman ent

forurensning

Nei Det er ikke kjent permanent

forurensning innenfor planområdet.

Eventuell forurenset grunn behandles

under hendelse nr. 29.

26 Støv og støy;industri Nei Industri produserer ikke vesentlige

mengder støv og støy i planområdet.

Forekomst kommer hovedsakelig av

vegstøy, se hendelse nr. 27.

27 Støv og støy;trafikk Nei Planområdet berøres av noe vegstøy

som strekker seg fra E16 både mot vest

og øst. Støynivået reduseres fra lilla

støysone mot vest og øst. Støynivået

reduseres fra lilla støysone inntil E16 til

gul og grønn støysone mot planområdets

ytterkanter. Datasenter er ikke

støyfølsom arealbruk, og støynivået er
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så pass moderat at det vurderes å ikke

ha ris iko for etablering av datasenter.

28 Støy; andre kilder Nei Ikke relevant.

29 Forurenset grunn Ja Planområdet inngår i et større området

som er kartlagt av Miljødirektoratet som

et forurenset område med

påvirkningsgrad 2: Akseptabel

forurensning med dagens areal - og

resipientbruk.

30 Forurensning i

sjø/vassdrag

Nei Det er ingen sjø/vassdrag innenfor selve

planområdet. Forurensning i Begna like

vest for planområdet er ikke kjent.

31 Høyspentlinje (stråling) Nei Det strekker seg høyspentlinje på tvers

av området. Linjen skal derimot legges i

grunnen og benyttes som kraftforsyning

til fremtidig datasen ter.

32 Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)

Nei Ikke relevant.

33 Avfallsbehandling Nei Ikke relevant.

34 Oljekatastrofeområde Nei Ikke relevant.

Medfører planen/tiltaket:

35 Fare for akutt

forurensning

Ja Etablering av datasenter vil kreve

drivstofflager for nødstrøm saggregat.

Lekkasje i disse kan utgjøre en risiko for

miljøskade. Ved full utbygging kan

drivstofflageret potensielt overskride

100. 000 liter diesel. I anleggsperioden

vil det også være risiko for spill og søl

fra anleggsvi rksomheten.

36 Støy og støv fra trafikk Ja I anleggsperioden vil det kunne

forekomme noe økt støy og støv fra

trafikk. I driftsfasen kan det antas at den

daglige person - og varebiltransporten

sjelden vil overstige 120 biler per dag,

og 10 - 15 lastebiler per måned.

37 Støy og støv fra andre

kilder

Ja I anleggsperioden kan det forekomme

støy. I driftsfasen er vifter og

ventilasjonsanlegg de viktigste

støykildene fra datasenter. Dette vil ikke

påvirke støyfølsom arealbruk som på det

nærmeste ligger 200 m unna. 1 - 3

ganger i mnd vil reservekraftaggregat er

starte for testkjøring i ca. 1 time.

38 Forurensning til

sjø/vassdrag

Nei Forbruksvann vil ikke være forurenset,

og gå ut med vanlig avløpsvann til

kommunalt renseanlegg. Etableringen av

datasenter kan imidlertid medføre økt

fare for forurensning til sjø/vassdrag.

Risiko for forurensning til sjø og
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vassdrag må sees i sammenheng med

akutt forurensning (hendelse nr. 35), og

vurderes derfor ikke som et eget tema

videre i ROS - analysen.

39 Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)

Nei Planlagt data senter medfører ikke

risikofylt industri som innebærer

kjemikalier/ eksplosiver.

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for:

40 Ulykke med farlig gods Ja Sør for planområdet er det planlagt

næringsvirksomheter som produserer

biodrivstoff og karbon fra trevirke.

41 Ulykke i av - /påkjørsler Ja Ved utbygging av planlagte tiltak vil

avkjørsler inn til planområdet etableres

fra Follumveien.

42 Ulykke med myke

trafikanter

Ja På generell basis er det risiko for ulykke

med myke trafikanter hvor de ferdes.

43 Andre ulykkespunkter Nei Ingen andre kjente ulykkespunkter.

Andre forhold

44 Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål

Nei Datasentre kan være et terrormål. ROS -

analysens hensikt er imidlertid å vurdere

risiko - og sårbarhetsforhold som har

betydning for om arealet er egnet til

utbyggingsformålet som områdeplanen

legger opp til. Om datasentre er et

sabotasje - /terrormål faller i kke inn

under vurdering om arealet er egnet til

utbyggingsformålet eller ikke, og

vurderes derfor ikke nærmere i ROS -

analysen.

45 Er det potensiell

sabotasje - /terrormål i

nærheten?

Nei Det er ikke kjennskap til sabotasje -

/terrormål i nærheten av planområdet.

46 Regulerte

vannmagasiner med

spesiell fare for usikker is,

endringer i vanns t and mm

Nei Ikke relevant.

47 Naturlige

terrengformasjoner som

utgjør spesiell fare (stup

etc . )

Nei Området er relativt flatt uten

bratte/farlige terrengformasjoner.

48 Gruver, åpne sjakter,

steintipper etc.

Nei Det er ikke kjente gruver, åpne sjakter,

steintipper eller lignende i eller rundt

planområdet.

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

49 Ulykke ved

anleggsgjennomføring

Ja Under anleggsgjennomføring ved

etablering av datasenter vil det være en

generell risiko for ulykker.
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50 Skolebarn ferdes

gjennom planområdet

Nei Det er ikke tilrettelagt for ferdsel

gjennom planområdet. Under og etter

utbygging vil det heller ikke være

naturlige ferdselsårer for skolebarn i og

gjennom planområdet.

4. 2 Sårbarhetsvurdering

Tabell 5 viser resultatet av fareidentifikasjonen gjennom sjekk listen og

sårbarhetsvurderingen/sårbare områder eller objekter som det burde vies

spesielt fokus på. Sårbarheten graderes i ikke, lite, moderat og svært sårbar.

Tabell 5 : Fareidentifikasjon og sårbare områder/objekter

Hendelse/sit uasjon Sårbarhetsvurdering/sårbare områder og

objekter

Natur - og miljøforhold

2 Snø - /isras Utløpsområdet til aktsomhetssonen for snøskred

nord - vest inntil planområdet heller fra nord - øst til

sør - vest mot Begna. Om et snøskred oppstår vil

ikke skredet utspringe seg innad i planområdet.

Naturens evne til gjenopprettelse er god, og

området vurderes således som lite sårbart for

snøskred/ - ras.

3 Flom Store deler av planområdet ligger på et relativt flatt

platå inntil Begna, og er således utsatt for flom.

Planområdet i seg selv og planlagt tiltak vil derfor

svært sårbart overfor flom i Begna.

5 Radongass Det må tas høyde for at det er radon i grunnen som

kan forårsake konsentrasjoner av radongasser i

bygninger som overskrider anbefalte grenser.

Området skal ikke benyttes til følsom bebyggelse

men tiltaket vil generere arbeidsplasser og dermed

opp hold av mennesker. Området vurderes derfor

som moderat sårbart for radon.

9 Sårbar fauna/fisk Sårbarheten for fauna/fisk knytter seg til dvergloen

og musvåken, som er registrert innenfor

planområdet. Dvergloen, som er nær truet, er en

trekkfugl som oppholder seg i Norge mellom mai og

september, og hekker gjerne i elvekanter og

sandbanker i vann. De n livskraftige skjæra har

habitat tilnærmet hvor som helst, fra kyst og fjell til

urbane omgivelser. Musvåk foretrekker habitat i

kulturlandskap og lunger av skog, og trekker

sørover i august frem til mars/april. Ved utbygging

av planlagte tiltak kan det t enkes at både dvergloen

og musvåken må forflytte seg til andre lokasjoner

med tilsvarende habitatsforhold, og vurderes derfor

som moderat sårbar.
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Menneskeskapte forhold

12 Kulturminner Kulturminnene i seg selv er relativt sårbare for

uønskede hendelser . De er imidlertid lokalisert inntil

E16, som ved sin byggegrense verner om

kulturminnene til en viss grad. Sårbarheten

vurderes derfor som lav /moderat.

17 Kraftforsyning Det strekker seg en kraftforsyning gjennom

planområdet, som for øvrig er et argument for

lokalisering av datasenter (tilgang til nok kraft).

Skulle det oppstå en uønsket hendelse i anleggs -

/ driftsfasen vurderes sårbarheten som moderat.

K raftforsyningen i seg selv er mindre sårbart, hvor

gjenopprettelse trolig vil være en relativ enkel job b.

Tiltaket i driftsfasen er derimot svært sårbart mot

uønskede hendelser for kraftforsyning.

36 Medfører

planen/tiltaket støv og

støy;trafikk

37 Medfører

planen/tiltaket støy og

støv fra andre kilder

Støyforurensning er uønsket og kan være

helseskadelig. Hvor sårbart et område er for støy er

imidlertid avhengig om arealbruk/planlagt arealbruk

er støyfølsom eller ikke støyfølsomt. Planområdet er

ubebygd, og det legges heller ikke opp til

støyfølsom arealbruk. Planlagte t iltak vil foreslås

pla ssert inn e n for angitte byggegrenser, og om

nødvendig vil det være muligheter for å etablere

støydempende tiltak. På bakgrunn av overnevnte

vurderes området som lite sårbart ovenfor støy.

29 Forurenset grunn Utbygging av datasenter vil ikke i seg selv med føre

økt forurensning i grunnen. Grunnforholdene er

ellers kartlagt i gjeldende områderegulering, hvor

det påpekes at man ikke er kjent med tidligere

forurensninger i området som skal bebygges.

Temaet vurderes derfor som lite sårbart.

35 Fare for akutt

f orurensning

Ved akutt forurensning innenfor planområdet er det

ingen avløpsledninger som kan føre bort eventuell

forurensning. Det er altså knyttet risiko til hvor en

eventuell forurensning ledes. Tatt i betraktning at

området er ubebygd med lite aktivitet (også i

Begna) vurderes sårbarheten som moderat/svært

sårbar.

40 Ulykke med farlig

gods

Området vurderes som lite sårbart for ulykke med

farlig gods, eksempelvis uønskede hendelser med

farlig gods som fører til utslipp til grunnen. Om en

uønsket hendels e skulle oppstå i forbindelse med

farlig gods vil dagens ubebygde område ha god

evne til gjenopprettelse/motstandsevne.

41 Ulykke i av -

/påkjørsler

Sårbarheten for denne hendelsen/temaet knytter

seg til etablering av avkjørsel fra Follumveien inn til

plan området. Follumveien forbi planområdet har

slake svinger og relativt god sikt. Det vurderes
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således at sårbarheten for ulykke i av/påkjørsler er

liten.

42 Ulykke med myke

trafikanter

Det er lite ferdsel av myke trafikanter i og rundt

planområdet i dag. D et er ikke områder som er

spesielt utsatt for ulykker, og sårbarheten vurderes

som lav.

49 Ulykke ved

anleggsgjennomføring

Generell risiko ved anleggsgjennomføring. Moderat

sårbar.
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5 Risikoanalyse og avbøtende tiltak

5. 1 Natur - og miljøforhold

5.1.1 Ras/skred/grunnforhold

Snø - /isras

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

2 Snø - /isras

1

A 2

B 2

C 1

Nord - vest inntil området er det kartlagt et område med aktsomhet for snøskred.

Ifølge seNorge er det imidlertid ikke registrert snøskredhendelser de siste 50

årene i området. Det kan for øvrig være mulig at mindre snøskred ikke er meldt

inn og registrert i databasen. Sannsynligheten for et snøskred skal oppstå

vurderes som lav. Området er i tillegg skogbelagt, noe som ved store

snømengder vil bidra å forhindre utløsningen av et eventuelt skred.

Om et snøskred skulle oppstå vil konsekvensene kunne knytte se g til både

mennesker, miljø og materielle verdier/økonomisk tap. Området er ikke

opparbeidet og det er lav sannsynlighet for at mennesker oppholder seg

innenfor skred - eller utløpsområdet. Vegetasjonen i området kan risikere å bli

revet med, men vil også f ungere som en barriere mot snøskred. Det vil trolig

ikke være nødvendig med betydelige materielle eller økonomiske investeringer

for å gjenoppbygge området til opprinnelig stand etter et eventuelt skred.

Byggegrensen i gjeldende områdeplan grenser til (be rører ikke) et eventuelt

snøskreds utløpsområde.

Flom

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

3 Flom

1

A 1

B 1

C 2

Planområdet ligger langs Elva Begna, og er således utsatt for flom. Årsakene til

flom vil i stor grad være store og vedvarende nedbørsmengder og/eller

snøsmelting. Vassdraget er regulert, men fulle vannmagasin vil redusere

muligheten for regulering og det kan oppstå en udempet flom i vassdragene. I

forbindelse med områderegulering for Follummoen har COWI estimert forventet

vannstand i Begna ved 200 - , 500 - og 1000 - årsflom, se tabell 6 under.
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Tabell 6 : Estimert vannstand v ed flom (aktuell vannstand ved planområdet markert med

kursiv)

Q200 Q500 Q1000

Mellom Hofsfoss og Svinefoss 116,72 moh 117,05 moh 117,23 moh

Mellom Svinefoss og Hensfoss 125,32 moh 125,65 moh 125,83 moh

Nord for Hensfoss 150,32 moh 150,85 moh 151,03 moh

SN L definerer flom som en forholdsvis stor vannføring, hvor det kan være

praktisk å definere flom som en vannføring som går over breddene. I følge N VEs

temakart for historiske flomhendelser gjennom tidene er det ikke registrerte

flo mhendelser i vassdraget de siste 50 årene. Selv om det kan ha oppstått

mindre flommer som ikke kategoriseres som en flomhendelse av N VE vurderes

sannsynligheten som lav. Store flommer i kategorien 200 - , 500 - ellers 1000 -

årsflom ville trolig vært registrert om det oppsto.

Om en flomhendelse skulle oppstå, enten 200 - , 500 - eller 1000 - årsflom vil

konsekvensene være relativt små. Mesteparten av planområdet ligger mellom

137 og 140 moh, og jf. tabell 6 vil ikke vannstanden gå over planområdet. Ved

en eventuell flom er det også knyttet risiko til oversvømmelse innenfor

planområdet (store nedbørsmengder, snøsmelting). På grunn av terrenget, hvor

planområdet ligger som et eget platå i forhold til Begna, vil avrenningen styres

mot Begna i vest. Konsekvensene handler i all hovedsak om materielle verdier

og økonomiske tap. Konsekvensene for mennesker og miljø vurderes som lave

med ingen personskade eller mindre, lokale skader på miljøet.

Risikoen vurderes som akseptabel. For å forhindre ødeleggelser ved lokale

oversvø mmelser skal det ved byggesøknad (VA - plan) planlegges et godt

dimensjonert overvannssystem som har nok kapasitet til å lede bort ov ervann

ved store nedbørsmengder, noe som vil redusere konsekvensene. Utover dette

vurderes det ikke nødvendig med avbøtende t i lt a k for flom, hovedsakelig

grunnet estimert vannstand under planområdets høyde.

Radon

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

5 Radongass

1

A 4

B -

C -

Siden både N GU og Miljøstatus har kategorisert området som usikkert for radon

vurderes sannsynligheten for uønskede hendelser skal oppstå som lav.

Konsekvensene av uønsket hendelse, eksempelvis funn/måling av høye

konsentrasjoner av radon i anleggs - eller driftsfase, vil knytte seg til mennesker

som oppholder seg innenfor planområdet da radon kan være skadelig.

Jf. TEK 10 § 13 - 5 (1) skal bygninger prosjekteres og utføres med

radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, og

Strekning
Årsflom



24 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE

rad onkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³. Temaet må

derfor følges opp i byggesak, og det bør sikres at det ikke oppstår

konsentrasjoner over maksverdier av radon i henhold til TEK 10.

5.1.2 Natur - og kulturområder

Sårbar fauna/fisk

Hendelse/

s ituasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

9 Sårbar

fauna/fisk 3

A - -

B 2

C - -

Utbyggingen av datasenter vil trolig føre til at artene som er registrert innenfor

planområdet må relokalisere sine habitat. Dette er en hendelse som allerede er

kjent og "akseptert" gjennom vedtatt områderegulering. Risikoen er knyttet til

uønskede hendel ser som kan medføre skade på/for artene.

Under anleggsfasen vil det forekomme fjerning av skogsområder innenfor

planområdet, noe som kan medføre uønskede hendelser som skader fuglene

eller egg/fugleunger. Sannsynligheten for dette er noe avhengig av årsti den

utbyggingen vil foregå (det er trekkfugler som flyr sørover på vinterstid). Det er

vurdert som sannsynlig at uønskede hendelser kan oppstå i anleggsfasen.

Konsekvensene knytter seg til miljø (natur) og skader på artene som nevnt

ovenfor. Konsekvensene vurderes som mindre, lokale skader, og risikoen blir

derfor middels. For å avbøte eventuelle konsekvenser bør det, spesielt i

anleggsperioden, vies spesielt hensyn til artene.

Kulturminner

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

12

Kulturminner 1

A - -

B 2

C - -

Kulturminnene ligger ikke i konflikt med aktuell plassering av datasenteret.

Avkjørselen planlegges heller ikke etablert i tilknytning til kulturminnene, hvor

de også skånes av byggegrensen mot E16. Sannsynligheten for en uønsket er

derfor lav.

Konsekvensene av en uønsket hendelse kan være skade eller ødeleggelse av

kulturminnet. I henhold til konsekvenskategoriene (se tabell 2) vil dette

kategoriseres som mindre, lokale skader. Eventuelle hendelser vil trolig ikke ha

regionale konsekvenser.
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Sammenstilt risiko er derfor vurdert som akseptabel. Ved anleggsarbeid bør det

tas hensyn til kulturminnene. Om det skulle oppdages ukjente kulturminner

innenfor planområdet skal arbeidet stoppe og kulturmyndigheten skal varsles .

5. 2 Menneskeskapte forhold

5.2.1 Strategiske områder og funksjoner

Kraftforsyning

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

17

Kraftforsyning 2

A 3

B -

C 3

Det planlegges å legge om kraftledningen fra høyspent til grunnen. I

anleggsperioden er det derfor knyttet risiko til omleggingen (mennesker), mens

risiko i driftsfasen i all hovedsak knytter seg til uønskede hendelser som kan

påvirke driften av tiltaket ( materielle verdier/økonomiske tap). Sannsynligheten

vurderes som relativt lav.

I forbindelse med arbeid med kraftforsyning vil det alltid være en viss risiko til

stede for alvorlige personskader, eller i verste fall død. For å avbøte risikoen må

det ved a nleggsgjennomføring iverksettes HM S - tiltak for arbeidet med

omlegging av kraftledningen.

Konsekvenser i driftsfasen av en uønsket hendelse vil knytte seg til materielle

verdier/økonomiske tap. Et datasenter er avhengig av krafttilførsel, og et

eventuelt s trømbrudd kan føre til en ugunstig nedetid. Etablering av

strømaggregat vil redusere konsekvensene og sikre driften ved et eventuelt

strømbrudd vil fungere som avbøtende tiltak.

5.2.2 Forurensningskilder

Støv og støy, trafikk

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

36 Støv og

støy;trafikk

37 Støv og

støy;andre

kilder

2

A 2

B 1

C -

Anleggsperioden vil medføre risiko for støv og støv fra anleggstrafikk og – arbeid.

Støv og støy i anleggs - og driftsperiode styres av retningslinjer for behandling

av henholdsvis luftkvalitet (T - 1520/2012) og støy (T - 1442/2016) i
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arealplanlegging. Det er r elativt stor sannsynlighet for at det vil oppstå støy og

støy. Dette er mest aktuelt i anleggsperioden, hvor det i driftsfasen er trafikk til

og fra området samt vifter og ventilasjonsanlegg som vil være de viktigste

støykildene. Dette ansees imidlertid ik ke å medføre uforutsette ulemper.

Sannsynligheten vurderes derfor som mindre sannsynlig.

Konsekvensene av støv og støy knytter seg til mennesker og miljø, hovedsakelig

i anleggsperioden. Det er som tidligere nevnt ingen støyfølsom arealbruk

nærmere enn 2 00 m unna planområdet. Om det skulle oppstå en uønsket

hendelse vil konsekvensene være små/få personskader, og være begrenset til

menneskene som oppholder seg innenfor planområdet i for bindelse med

anleggsarbeidene. Ri sikoen vurderes til akseptabel, og d et foreslås ingen

konkrete avbøtende tiltak. Mindre tiltak som omhandler HM S (bruk av vernesko,

hørselsvern og lignende) betraktes som en selvfølge i anleggsfasen , men vil

samtidig redusere sannsynligheten for uønskede hendelser skal oppstå .

Forurenset gru nn

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

29 Forurenset

grunn 1

A 2

B 2

C 2

Man er ikke kjent med tidligere forurensninger, og det er derfor ikke grunn til å

tro at det er forurenset grunn i planområdet. Mulige uønskede hendelser kan

være graving eller funn av forurensede masser under anleggsperioden. Dette

vurderes som lite sannsynlig, ettersom man ikke er kjent med tidligere

virksomheter og/eller forurensninger innenfor planområdet.

Forurenset grunn kan være skadelig for mennesk er, bygninger, miljø og

omgivelsene ellers. Om en uønsket hendelse skulle oppstå, enten i anleggs - eller

driftsfasen, vil konsekvensene derfor knytte seg til både mennesker, miljø og

materielle verdier/økonomiske tap.

Jf. forurensningsforskriften § 2 - 5 tr edje ledd skal det utføres nødvendige

undersøkelser om det er grunn til å tro at det er forurensede masser i området.

Siden det ikke er grunn til å tro at det er forurensede masser i planområdet er

man ikke lovpålagt å gjennomføre undersøkelser. Det anbefa les likevel å

gjennomføre undersøkelser for å konstatere om det er eller ikke er forurensede

masser i området.

Fare for akutt forurensning

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

35 Fare for

akutt

forurensning

2

A 1

B 3

C 2
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Fare for akutt forurensning oppstår i all hovedsak i forbindelse med

drivstofflagringen til datasenteret. Diesel er giftig for levende organismer i både

vann og land, og uønskede hendelser som lekkasjer i dieseltankene vil medføre

risiko for både mennesker , miljø og materielle verdier/økonomiske tap. I

anleggsperioden vil det også være risiko for spill og søl fra anleggsvirksomheten.

Sannsynligheten for spill og søl fra anleggsvirksomheten er relativt høy, men

dette ansees ikke som den kritiske hendelsen. Lekkasjer i dieseltankene vil være

av større betydning. Dette ansees imidlertid som mindre sannsynlig.

Konsekvensene av kan være at områder hvor det vokser planter "dekkes til" og

tilførselen til oksygen og sollys stenges. Om det oppstår uønskede hendelser

oppstår kan akutt forurensning ledes til ned til Begna, ettersom terrenget i

ytterkanten av planområdet heller mot vest. I tillegg kan forurensning øst for

E16 potensielt ledes inn mot eksisterende vannledning langs Ådalsveien. Selv

om en vannledning i ut gangspunktet skal være tett oppstår det ofte små

lekkasjer – og disse lekkasjeområdene kan være utsatt for forurensning.

Det planlegges flere avbøtende tiltak for å forhindre lekkasjer av dieseltankene.

Først og fremst vil dieselmengden fordeles i flere u avhengige tanker, noe som vil

begrense utslippsmengden ved en eventuell lekkasje og derav redusere

konsekvensene . Tankene vil også installeres med dobbel sikring og

lekkasjevarsler, samtidig som de blir bygget og installert i henhold til gjeldende

forskrif ter.

Utbygging av VA - nettet vil også avbøte konsekvensene noe. Spill og søl fra

anleggsvirksomheten vil kunne trekke ned i grunnen. Lekkasjer i driftsfasen med

etablert VA - nett vil kunne lede bort store deler av en eventuell forurensning til

resipient.

5. 2. 3 T ransport og trafikksikkerhet

Ulykke med farlig gods

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

40 Ulykke

med farlig

gods

2

A 4

B 4

C 4

Ifølge overordnet ROS - analyse for områdereguleringen rapporteres det årlig inn

ca. 50 hendelser til N SD med transport av farlig gods i Norge. I de fleste tilfeller

hvor det oppstår en hendelse med farlig gods, fører dette til akutt utslipp til

grunnen. Sør for planområdet er det planlagt næringsvirksomhet som

produserer biodrivstoff og karbon fra trevirke. Biodrivstoff er klassifisert som

farlig gods etter ADR/RID - regelverket. I forbindelse med disse virksomhetene vil

det derfor foregå transport forbi og gj ennom planområdet ved Follumveien eller

E16. Samtidig vil det foregå transport av diesel inn til planområdet i forbindelse
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med dieseltankene. Transport av farlig gods vil trolig ikke foregå med hyppig

frekvens, og på bakgrunn av blant annet dette vurderes sannsynligheten som

relativt liten.

Uønskede hendelser med farlig gods kan føre til konsekvenser for annen

mennesker, trafikk, redningsmannskap og miljø i form av utslipp til grunn. Det

kan i tillegg medføre konsekvenser for materielle verdier/økonomiske tap –

f.eks. ulykke ved diesel og transportert drivstoff går til spille.

Avbøtende tiltak vil være krav om beredskapsplan og plan for hvordan

dieseltransporten og overføringen (fra transport til tank) skal gjennomføres.

Dette vil redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe.

Avbøtende tiltak for hendelse 37 (Fare for akutt forurensning) vil også være med

å avbøte konsekvensene for ulykke med farlig gods.

Ulykke i av - /påkjørsler

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

41 Ulykke i

av - /påkjørsler 2

A 4

-

-

I krysset mellom E16 og Follumveien er det ikke registrert trafikkulykker i

erioden 1.1.2008 – 1.3.2018. I Follumveien ca. 600m vest for krysset med E16

er det registrert en utforkjøringsulykke med én lettere skadd person (snødekt

vei). Ca. 350 m sør for k rysset er det registrert en utforkjøringsulykke med én

alvorlig og én lettere skadd person (snødekt vei).

Ved av - /påkjørsler er risiko for ulykker alltid tilstede. Ved

anleggsgjennomføringen knytter risikoen seg til trafikkuhell mellom

anleggstrafikk og o rdinær trafikk langs Follumveien. Sannsynligheten vurderes

imidlertid til moderat, ettersom de registrerte ulykkene ikke gir indikasjon på at

området er spesielt ulykkesutsatt eller at det er trafikksikkerhetsmessige

problemer ved planområdets tilslutning til veinettet. Sannsynligheten vurderes

større under anleggsperioden enn ved driftsfasen.

Konsekvensene omhandler mennesker, hvor en uønsket hendelse kan medføre

alvorlige skader eller i verste fall dødsfall. Sammenstilt risiko er derfor i

kategorien farl ig. For å redusere risikoen anbefales det å iverksette avbøtende

tiltak i anleggsperioden, hvor det bør settes krav om beredskaps - og

varslingsplan. I varslingsplan sikres anleggsgjennomføringen med nødvendig

skilting og gjerder etc. Dette vil redusere san nsynligheten for at en uønsket

hendelse skal inntreffe, og dermed redusere risikoen til et mer akseptabelt nivå.
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Ulykke med myke trafikanter

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

42 Ulykke

med myke

trafikanter

1

A 4

B -

C -

Trafikkmengden i Follumveien er relativt lav, og det er svært få syklister og

fotgjengere som benytter veien i dag. De medarbeiderne som velger å sykle til

arbeid vil sannsynligvis være erfarne syklister som ikke vil føle seg utrygge ved

å sykle langs Foll umveien med dagens utforming. Utover bussholdeplassen langs

E16 ved Follumveien er det ikke andre målpunkt for fotgjenger i nærheten av

planområdet, og på bakgrunn av et relativt begrenset kollektivtilbud antas det

også at det er få personer med ærend på d atasenter som vil benytte seg av

bussen.

Sannsynligheten for at en ulykke med myke trafikanter skal oppstå er derfor lav.

Siden konsekvensene av en ulykke vil være alvorlige vurderes den samlede

risikoen som middels.

Det er utfordrende å redusere konsekv ensene av en ulykke med myke

trafikanter. Trafikkanalysen som er utarbeidet i forbindelse med

dispensasjonssøknaden foreslår at det bør vurderes etablert en direkte

forbindelse mellom bussholdeplass og datasenteret for fotgjengere, noe som vil

redusere san nsynligheten for en ulykke skal inntreffe.

5.2.4 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Ulykke ved anleggsgjennomføring

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

49 Ulykke ved

anleggs -

gjennomføring

3

A 3

B -

C -

I anleggsfasen ved utbygging en av datasenteret vil det være en generell risiko

for ulykker. Det vurderes at det er relativt sannsynlig at en ulykke kan oppstå,

og konsekvensene kan medføre alvorlige skader. For å redusere risikoen bør det

utarbeides en Sikker jobb - analyse ( SJA) eller tilsvarende. Dette vil kartlegge og

vurdere potensielle farer i forkant av en aktivitet hvor det kan oppstå farlige

situasjoner, noe som vil redusere sannsynligheten for at en ulykke/farlig

situasjon skal oppstå

Det bør ellers utarbeides detalje rte faseplaner for prosjektet som tar hensyn til

den anleggstekniske utførelsen. Sikring av arbeider og generell HMS betraktes

som en selvfølge under anleggsgjennomføring, men vil likevel fungere som et

tiltak for å redusere både sannsynlighet og konsekven s om en ulykke først skulle

oppstå.
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6 Oppsummering og sammenstilling

I tabell 7 nedenfor er det gitt en sammenstilling av hendelsene som er vurdert

aktuelle i ROS - analysen. Tallene indikerer nummeret til hendelsene i henhold til

nummerer ingen fra sjekkliste n i tabell 4 .

ROS - analysen resulterer i følgende antall hendelser innenfor de tre

risikoklassene:

› Lav risiko (grønn): 16 hendelser

› Middels risiko (gul): 6 hendelser

› Høy risiko (rød): 5 hendelser

Det er 14 hendelser som er vurdert som aktuelle, men antall hendelser i tabellen

under er høyere siden enkelte hendelser er vurdert for både mennesker (A),

miljø (B) og materielle verdier/økonomiske tap (C).

Tabell 7 : Sammenstilling av aktuelle hendelser

1 Ufarlig 2 En viss

fare

3 Kritisk 4 Farlig 5 Kata -

strofalt

4 Meget

sannsynlig

3 Sannsynlig 9 B 49A

2 Mindre

sannsynlig

36B, 37B,

35A

36A, 37A,

35C

17A, 17C ,

35B

40A, 40B,

40C , 41 A

1 Lite

sannsynlig

2C, 3A, 3B 2 A, 2B, 3C,

12B, 29A,

29B, 29C

5A, 42A

Majoriteten av hendelsene vurderes til grønn (akseptabel) risiko. Risikoen til

hendelsene vurdert til gul risiko kan reduseres til grønn ved å iverksette

foreslåtte avbøtende tiltak. Eksempelvis vil etablering av strømaggregat

redusere konsekvensene ved et eventuelt strømbrudd, og risikoen vil derfor

være akseptabel. De kritiske hendelsene (rød risiko) omfatter i all hovedsak

trafikkrelaterte hendelser/ulykker. Disse vil uavhengig av planlagt tiltak og

område innebære konsekvenser som ka n være alvorlige skader eller død.

Totalt sett vurderes området som egnet til gjennomføring og etablering av et

datasenter. Området har ikke, og tiltaket medfører heller ikke, vesentlig risiko

som vurderes som uakseptabel for mennesker, miljø eller materie lle

verdier/økonomiske tap.

Konsekvens

Sannsynli ghet
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1 Innledning og bakgrunn 

På bakgrunn av etterspørsel etter areal for mellomstore datasenter i Hønefoss 

søker Follum Eiendom AS om dispensasjon fra kravet om detaljregulering i 

Reguleringsplan 343 Follum. Dispensasjonssøknaden gjelder bare nordre del av 

reguleringsplanen og omfatter om lag 200 dekar. Øvrige krav i gjeldende 

reguleringsplan med hensyn til BYA, byggehøyde, ROS-analyse og trafikkanalyse 

vurderes av Follum Eiendom AS som hensiktsmessige og det søkes ikke 

dispensasjon fra disse. 

COWI er i den forbindelse blitt bedt om å utarbeide en trafikkanalyse, som 

avdekker forhold om trafikkavvikling etter utbygging av datasenteret og øvrige 

eksisterende, planlagte og mulige virksomheter innenfor reguleringsplanene 343 

og 381, se kart i vedlegg 1. 

 

Figur 1 Analyseområdets plassering i forhold til Hønefoss by. Kartgrunnlag Finn.no. 
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1.1 Eksisterende forhold 

Follumveien er koblet til E16 Ådalsveien med et vikepliktregulert T-kryss. Det 

eksisterende vegnettet omkring datasenteret fremgår av figur 2. 

 

Figur 2 Eksisterende veinett omkring planområdet. Kartgrunnlag Finn.no. 

Den trafikale belastningen på E16 fremgår av Tabell 1. Det finnes ikke 

trafikktellinger for Follumveien. Det er derfor gjennomført beregninger for 

generert trafikkmengde til/fra eksisterende og mulige fremtidige funksjoner i 

reguleringsplanene 343 og 381 langs Follumveien som grunnlag for 

kapasitetsberegningene, se avsnitt 5. 

Tabell 1 Eksisterende trafikktall i Ådalsveien ved Follumveien / E16, Statens 

vegvesen. 

Vei ÅDT % tunge År 

E16  6.400 11 2017 

 

Fartsgrensen for både E16 og Follumveien er 60 km/t. Trafikkulykker for 

området behandles i avsnitt 7. 

2 Utbyggingsplaner i planområdet 

Det planlegges etablering av et nytt datasenter på planområdet, som utgjør en 

del av reguleringsplan 343.  

Typiske byggstørrelser for mellomstore datasenter er på 1.000–5.000 m2 

grunnflate. Man kan se for seg flere bygg av samme utforming og størrelse, eller 

bygg som varierer innenfor, eller noe over dette intervallet. Byggehøyden er fra 

1–4 etasjer der hver etasje kan være opptil 5–6 meter høy. Det er normalt ikke 

behov for byggehøyde over 20 meter, men enkelte bygg kan ha tekniske anlegg 

på taket som for eksempel kjøleaggregat og ventilasjon. Dette vil være i tråd 

med gjeldende reguleringsplan.  
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Byggene kan være rene dataprosesseringsbygg, men de fleste vil ha seksjoner 

med tekniske fellesfunksjoner, kontorplasser og møterom, driftsoperasjonsrom 

samt nødvendige personalfasiliteter som pauserom og toaletter.  

 

Figur 3 Grov skisse som viser overordnet plassering av planområdet. Atkomst til 

området vil være fra Follumveien. Til arealet nord for E16 finnes en 

eksisterende undergang under E16. Kartgrunnlag Finn.no. 

Infrastruktur - Veg 

Follumveien vil fungere som atkomst til planområdet og vil også betjene resten 

av reguleringsplanområdene 343 og 381. Det kan være behov for å etablere 

noen flere avkjørsler fra Follumveien enn den ene eksisterende skogsbilveien 

som forbinder området vest for E16. Anslagsvis kan det være aktuelt med 1–3 

nye avkjørsler for å redusere behovet for interne veier mellom byggene og for å 

få bedre areal- og infrastrukturutnyttelse. Hver avkjørsel vil ha begrenset 

trafikk. Atkomst til nordvestsiden av E16 vil skje gjennom eksisterende 

undergang, undergangen har en bredde på 5 m og høyde på 4,5 m. Tinglyst 

atkomst til blant annet Gnr/Bnr 89/3 vil bli opprettholdt gjennom denne 

undergangen.  

I denne trafikkanalysen beregnes kun belastningen på krysset Ådalsveien (E16) 

x Follumveien. Trafikkmengden i Follumveien og til/fra avkjørslene til 

planområdet er så begrenset at det ikke forventes problemer med 

trafikkavviklingen ved avkjørslene. Det anbefales at avkjørslene etableres etter 

anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker.  

Arbeidsplasser og regional verdiskaping   

Erfaringsmessig har mellomstore datasenter varierende antall arbeidsplasser per 

datahall. Et første byggetrinn forventes å ha mellom 20 og 30 personer som har 

sine daglige hovedoppgaver på bygget. Ved en full utbygging med 3 byggetrinn 

vurderes ca. 75 årsverk å være tilknyttet området.  



 

 

     

 10  TRAFIKKANALYSE - ETABLERING AV DATASENTER VED FOLLUMVEIEN 

 C:\evry\temp\trafikkanalyse datasenter.docx 

Trafikkbelastning under drift 

Det antas at hvert utbyggingstrinn vil medføre ca. 30 personbiler til området per 

dag inkl. person- eller varebiler som leverer varer og tjenester hver dag. En til 

to ganger per måned kan det komme en større lastebil eller trailer/semitrailer.  

Ved full utbygging vil daglig person- og varebiltransport sjelden overstige 90 

lette kjøretøy per dag, og 10–15 lastebiler per måned. Forventet 

trafikkbelastning med datasenteret i planområdet beskrives i avsnitt 5. 

Åpningsåret for datasenteret forventes å være i 2019. Det gjennomføres 

kapasitetsberegninger for åpningsår + 10 år, dvs. 2029. 

3 Mulig fremtidig utbygging av E16 ved 

Hønesfoss 

Statens vegvesen har gjennomført utredninger av etablering av ny E16 rundt 

den nordlige delen av Hønefoss. Det er per dags dato for denne rapporten ikke 

vedtatt å gjennomføre ombygging av E16, men det er en mulighet for at 

ombyggingen finner sted innen 2029.  

En mulig ombygging sikter på å forbinde E16 nord for Follum med E16 omkring 

Eggemoen, så det oppnås direkte forbindelse for trafikantene, og de unngår 

omveien via Ådalsveien og Hvalsmoveien. Dermed vil trafikkmengden i 

Ådalsveien/E16 ved planområdet reduseres.  

 

Figur 4 Utredningskorridor A, B og C for ny E16. Statens vegvesen. 

Utredningen inneholder tre scenarier for hvordan trafikken vil avvikles avhengig 

av utformingen av veianlegget. Påvirkningen av trafikken på Ådalsveien 

vurderes i alle tre scenarier å være positiv, dvs. at trafikken på Ådalsveien 
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forventes redusert. Den prosentvise reduksjonen i trafikken på Ådalsveien 

fremgår av tabellen under. 

Tabell 2 Endring i trafikkmengde i Ådalsveien ved utbygging av E16 i ulike 

scenarier. Statens vegvesen, E16 Nymoen – Olum, februar 2018.  

Scenario Endring i trafikkmengden i Ådalsveien 

A -26% 

B -16% 

C -29% 

 

For å sikre robusthet i kapasitetsberegningene utføres beregninger både med 

utgangspunkt i et scenario hvor forbindelsen E16 mellom Nymoen og Eggemoen 

ikke etableres, samt et hvor scenario B etableres. Scenario B medfører minst 

reduksjon i trafikken på Ådalsveien og er dermed det mest konservative. 

Dersom scenario A eller C etableres, vil det oppnås en bedre trafikkavvikling i T-

krysset Ådalsveien x Follumveien enn beregnet for scenario B.  

4 Status og planer for planområde 381 

Umiddelbart sør for tiltaket, på andre siden av Follumveien er det tilstøtende 

arealer som er regulert for industri gjennom områdeplan 381 «Treklyngen» 

(vedtatt 2014). 

 

Områdeplan 381 er utarbeidet med fokus på storskala arealkrevende industri for 

å tilrettelegge for framtidig utvidelse av aktivitetene på Follum fabrikkområde og 

områdeplan 343. Områdeplan 381 forventer at det meste av trafikken fra 

arealet vil benytte Follumveien og krysset Follumveien x E16 Ådalsveien. 

Områdeplan 381 krever blant annet detaljregulering og prosjektering av 

relevante trafikkløsninger før arealet tas i bruk. 

 

Per juni 2018 foreligger det ingen konkrete planer for å ta arealene under 

områdeplan 381 i bruk. Det er vurdert at de mest sannsynlige scenariene for 

dette området vil være at det vurderes som utvidelsesareal for aktiviteter av 

samme karakter som beskrives for Follum, områdeplan 343. I praksis vil det 

være treforedlingsanlegg, datasenter, eller kombinasjoner av dette og anlegg av 

lignende karakter. Beregnet trafikalt grunnlag for område 381 finnes i avsnitt 5. 
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5 Trafikalt grunnlag 

Trafikk til/fra planområde 343 (planområdet) 

I plangrunnlaget for reguleringsplan 343 ble det gjort analyser og 

framskrivninger av trafikken langs Follumveien fra 2008 og fram til full 

utbygging. I denne reguleringsplanen ble det forutsatt full drift på papirfabrikken 

og storskala biodrivstoff-produksjon som begge ville være transportintensive 

aktiviteter. I tillegg var den nordlige delen av planområdet avsatt til industri og 

næring som inkluderer både lager og kontorvirksomhet1. 

Ved å bruke deler av næringsarealet til datasenter vil trafikkbelastningen gå 

vesentlig ned i forhold til om arealet skulle blitt brukt til lager og kontor. 

Follum Eiendom AS har i samarbeid med COWI utført en beregning av 

trafikkgenerering fra planområde 343 som grunnlag for kapasitetsberegningene. 

Disse kan sees i vedlegg. I tabellen under og i vedlegg 3 er det derfor angitt 

reviderte trafikkestimat fram mot realistisk utbygging av arealene.  

Tabell 3 Virkedøgnstrafikk (VDT) i Follumveien til/fra planområde 343, 2029 

(beregnet). 

VDT – lette kjøretøy VDT – tunge kjøretøy VDT i alt Årstall 

452 334 786 2029 

 

Virkedøgntrafikken fra justert planområde 343 på knappe 800 kjøretøyer er 

lavere enn situasjonen i 2008, jf. "Områderegulering Follum", hvor 

virkedøgntrafikken ble vurdert til ca. 1.400 kjøretøyer. Situasjonen med full 

utbygging ble vurdert til å generere en virkedøgntrafikk på ca. 3.600 kjøretøyer, 

se vedlegg 5. 

Trafikk til/fra planområde 381 

Det foreligger en grundig trafikkanalyse2 fra planarbeidet for plan 381 (2013), 

hvor det er gjennomført trafikkberegninger for scenarier på kort og langt sikt. På 

kort sikt (5–7 år etter rapportens utarbeidelse) forventes generert en VDT på 

383 kjøretøy inkl. tillegg på 10% for annen trafikk og på langt sikt (10–15 år 

etter rapportens utarbeidelse) en VDT på 2.508 kjøretøy. Men på samme måte 

som for planområde 343 har teknologiendringer medført betydelige reduksjoner 

i antall ansatte og trafikkintensiteten per verdiskapingsenhet for de relevante 

typene av storskala industri. Samtidig har det ikke vært utvikling i området 

siden rapporten ble utarbeidet i 2013. Dermed er forutsetningene for utviklingen 

på kort sikt ikke oppnådd. 

 

Et oppdatert estimat av trafikkmengde fra områdeplan 381 (405 dekar industri) 

kan gjøres ved ekstrapolering fra områdeplan 343 (852 dekar industri). Dersom 

man legger til grunn 786 VDT for område 343, får man for område 381 en 

trafikkmengde på 374 VDT. Dette tallet svarer omtrent til beregnet 

trafikkgenerering for området på kort sikt jf. rapporten fra 2013. Dermed 

                                                
1 Se vedlegg 5 / Områderegulering Follum", Norconsult, 2010. 
2 Trafikkanalyse Follum Industriområde, COWI, 2013. 
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vurderes det at trafikkmengden er realistisk for utviklingen i område 381 i 

perioden frem til 2029. 

 

I rapporten fra 2013 utgjorde tungtrafikkandelen 60 % av trafikken til og fra 

område 381. Samme fordeling benyttes til den oppdaterte beregningen, slik at 

robustheten av kapasitetsberegningen økes. 

 

Tabell 4 Virkedøgnstrafikk (VDT) i Follumveien til fra planområde 381, 2029 

(beregnet). 

VDT – lette kjøretøy VDT – tunge kjøretøy VDT i alt Årstall 

150 224 374 2029 

 

Samlet trafikkmengde i Follumveien 

Samlet trafikkmengde i Follumveien sees i tabellen under. Det er lagt til 

trafikkmengde tilsvarende +10% for lette kjøretøy og +5% for tunge kjøretøy 

for gjennomkjøringstrafikk. Dette gjøres for å ta hensyn til at noen beboere i 

områdene mot sør kan benytte Follumveien, samt at det kan være tungtrafikk 

som kjører via Follumveien til næringsområdet Tyrimyra lengre vest. 

Tabell 5 Beregnet virkedøgnstrafikk (VDT) i Follumveien, 2029. 

Reisemål VDT -  lette 

kjøretøy 

VDT – tunge 

kjøretøy 

VDT i alt 

Til/fra planområde 343 452 334 786 

Til/fra planområde 381 150 224 374 

Gjennomkjøringstrafikk3 60 28 88 

I alt 662 586 1.248 

5.1 Trafikkmengde i ettermiddagsmakstime 

Det gjennomføres kapasitetsberegninger for en ettermiddagsmakstime. Dette er 

perioden i løpet av døgnet hvor størst mengde trafikk forlater Follumveien videre 

til Ådalsveien og dermed belaster krysset mest. 

Det forutsettes til kapasitetsberegningen at all trafikk går via E16. Dette 

vurderes realistisk for lastebiltrafikken til/fra område 343 og 381 siden 

Follumveien mot vest forbindes til småveier og boligområder. En liten andel av 

biltrafikken til/fra område 343 og 381 vil sannsynligvis kjøre til/fra vest i 

Follumveien, men det vil sannsynligvis kun dreie seg om relativt få kjøretøy, 

f.eks. medarbeidere som bor i området sørvest for planområdet. For å gjøre 

kapasitetsberegningene mer robuste antas det derfor at alle lette kjøretøy også 

kjører via E16. 

Til beregningen forutsettes det at 20 % av reisene med lette kjøretøy foretas i 

makstimen. Denne trafikken fordeles ut på veinettet ved at 20 % antas å kjøre 

fra E16 Ådalsveien til Follumveien, mens 80 % kjører fra Follumveien til E16 

                                                
3 Tillegg på +10 % av VDT med lette kjøretøy og tillegg på +5% av VDT med 

tunge kjøretøy. 
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Ådalsveien, som svarer til en situasjon hvor mesteparten av trafikken er 

pendling hjem fra arbeid. 

Turene med tung trafikk vurderes fordelt jevnt over 10 timer. Dvs. at 10 % av 

tungtrafikken kjører i ettermiddagsmakstimen. Samtidig fordeles tungtrafikken 

50/50 henholdsvis ut og inn i Follumveien. Dette gir at trafikken til og fra 

Follumveien fordeles som vist i tabellen under. 

Tabell 6 Trafikkmengde i ettermiddagsmakstime til/fra Follumveien, 2029. 

 Makstime – lette 

kjøretøy 

Makstime – tunge 

kjøretøy 

Makstime – i alt 

Til Follumveien 26 29 55 

Fra Follumveien 106 29 135 

I alt 132 58 190 

 

Eksisterende trafikkmengde i Ådalsveien er i Statens vegvesens vegkart angitt til 

en ÅDT på 6.400 kjøretøy (2017). Andelen av tunge kjøretøy er på 11 %.  

ÅDT omregnes til VDT med en faktor på 1,1, som gir at VDT for Ådalsveien er 

7.100 kjt/døgn (2017). Ettermiddagsrush vurderes til maksimalt 12 % av VDT. 

Trafikken fremskrives til 2029 med en faktor på 1,16 for lette kjøretøy og 1,27 

for tunge kjøretøy. Framskrivningsfaktorene stammer fra EFFEKT. 

5.2 Fordeling i veinettet 

Følgende avsnitt omhandler trafikkens fordeling til det omkringliggende veinettet 

fordelt på kjøretøytyper.  

Biltrafikk 

Det antas at biltrafikken til og fra anlegget fordeler seg på E16 med 50 % til/fra 

nord og 50 % til/fra sør. En vesentlig del av medarbeiderne vil sannsynligvis bo i 

Hønefoss og kjøre via Hønengata og Ådalsveien, mens en tilsvarende andel vil 

komme via E16 fra nord eller fra E16 som går vest for Hønefoss. Tilsvarende 

forutsettes gjeldende for servicefunksjoner (håndverkere et.). 
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Figur 5 Vurdert fordeling av biltrafikk generert av datasenteret i krysset E16 x 

Follumveien. Kartgrunnlag Finn.no. 

Tungtrafikk 

Det antas at trafikken til og fra Follumveien fordeler seg på E16 med 90 % til/fra 

nord og 10 % til/fra sør. En vesentlig andel av tungtrafikken skal sannsynligvis 

til E16 for å kjøre lengre turer og samtidig det er mindre hensiktsmessig for 

lastebiler å kjøre gjennom Hønefoss. 

 

Figur 6 Vurdert fordeling av tungtrafikk generert av datasenteret i krysset E16 x 

Follumveien. Kartgrunnlag Finn.no. 

Fordelingen av biltrafikk i T-kryss Ådalsveien/Follumveien i ettermiddagsrush 

fremgår av Tabell 7. 
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Tabell 7 Biltrafikk i ettermiddagsrush i 2029 med utbygging langs Follumveien. 

Lette kjøretøy Venstre Rett frem Høyre 

Ådalsveien nord  442 13 

Ådalsveien sør 13 442  

Follumveien 53  53 

 

Fordelingen av tungtrafikk i T-kryss Ådalsveien/Follumveien i ettermiddagsrush 

fremgår av tabellen under. 

Tabell 8 Tungtrafikk i ettermiddagsrush i 2029 med utbygging langs Follumveien. 

Tunge kjøretøy Venstre Rett frem Høyre 

Ådalsveien nord  59 26 

Ådalsveien sør 3 59  

Follumveien 26  3 

 

Fordelingen av samlet trafikk i T-kryss Ådalsveien/Follumveien i 

ettermiddagsrush fremgår av tabellen under. 

Tabell 9 Samlet trafikk i ettermiddagsrush i 2029 med utbygging langs 

Follumveien. 

Alle kjøretøy Venstre Rett frem Høyre 

Ådalsveien nord  501 39 

Ådalsveien sør 26 501  

Follumveien 79  56 
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6 Kapasitetsberegninger 

Modellberegningen av T-kryss er utført i simuleringsverktøyet SIDRA. 

Modellberegningen tar utgangspunkt i nåværende trafikkmengder og de 

forventede genererte trafikkmengdene fra datasenteret. Det gjennomføres en 

kapasitetsberegning for ettermiddagsrush i 2029 der det også er tatt hensyn til 

generell trafikkvekst.  

Vurdering av kapasiteten i kryss er utført på bakgrunn av LOS-begrepet (Level 

of Service), som er definert i Tabell 10. 

Tabell 10 Definisjon av LOS (HCM 2010) 

LOS Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-15 

C Liten forsinkelse 15-25 

D Noe forsinkelse 25-35 

E Stor forsinkelse 35-50 

F Meget stor forsinkelse >50 

 

6.1 Resultater 

Trafikkbelastningen i T-krysset er størst i ettermiddagsrush, hvor størst antall 

kjøretøy kjører ut fra sideveien Follumveien, og derfor utføres 

kapasitetsberegningene for ettermiddagsmakstimen.  

Det er også gjennomført en kapasitetsberegning for situasjonen ved etablering 

av en ny forbindelse på E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Det tas utgangpunkt 

i scenario B der trafikken i Ådalsveien reduseres med 16 %, dvs. det mest 

konservative av de tre alternativene. 

Detaljert resultat av beregningene finnes i vedlegg 2.   
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Ådalsveien/Follumveien uten ny E16 

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles akseptabelt i 

ettermiddagsrush i 2029 med forutsatt utbygging. Venstresvingende trafikanter 

fra Follumveien vil ha en gjennomsnittlig forsinkelse på 19 sekunder dvs. 

servicenivå C. De resterende trafikkstrømmene har servicenivå A, som tilsvarer 

en gjennomsnittlig forsinkelse på under 10 sekunder.  

Samlet belastningsgrad for krysset er omtrent 0,4. Dette indikerer at det er god 

restkapasitet i krysset. 

 

Figur 7 Kapasitetsberegning for Ådalsveien/Follumveien. Ettermiddagsrush 2029 

med utbygging langs Follumveien og uten ny E16 forbindelse nord om 

Hønefoss. Servicenivå i Follumveien er vist for venstresvingende 

trafikanter fra Follumveien. Servicenivå for høyresvingende fra Follumveien 

er A. 
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2029 med ny E16 – Scenario B 

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles akseptabelt i 

ettermiddagsrush. Venstresvingende trafikk fra Follumveien vil ha en 

gjennomsnittlig forsinkelse på 14 sekunder (servicenivå B).  

Samlet belastningsgrad for krysset er omtrent 0,3. Dette indikerer at det er god 

restkapasitet i krysset. 

 

Figur 8 Kapasitetsberegning for Ådalsveien/Follumveien. Ettermiddagsrush 2029 

med ny E16 forbindelse nord om Hønefoss og utbygging langs 

Follumveien. 
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7 Trafikksikkerhet 

Det er ikke registrert trafikkulykker i krysset E16 x Follumveien i perioden 

1.1.2008 – 1.3.2018.  

I Follumveien ca. 600 m vest for krysset med E16 er registrert en 

utforkjøringsulykke med 1 lettere skadet person. Veien var snødekket. 

På E16 er det ca. 150 m nord for krysset med Follumveien registrert en 

påkjøring bakfra som involverte 3 kjøretøy. 1 person ble lettere skadet.  

Ca. 350 m sør for krysset med Follumveien er det på E16 registrert en 

utforkjøringsulykke med 1 alvorlig og 1 lettere skadet person. Veien var 

snødekket. 

 

Figur 9 Trafikkulykker med personskade i veinettet omkring planområdet i 

perioden 1.1.2008 – 1.5.2018. Statens vegvesens vegkart. 

De registrerte ulykkene gir ingen indikasjon på at området er spesielt 

ulykkesutsatt eller at det er trafikksikkerhetsmessige problemer ved 

planområdets tilslutning til veinettet.  

7.1 Myke trafikanter 

Trafikkmengden i Follumveien er relativt lav, og det er svært få syklister og 

fotgjengere som benytter veien i dag. Det vurderes at etableringen av 

datasenteret i seg selv vil medføre relativt få syklister og fotgjengere.  

Ansatte som velger å sykle til arbeid vil sannsynligvis være erfarne syklister, 

som ikke vil føle seg utrygge ved å kjøre i Follumveien med veiens nåværende 

utforming.  

Utover bussholdeplassen langs E16 ved Follumveien er det ikke andre målpunkt 

for fotgjengere i nærheten av planområdet. På bakgrunn av et relativt begrenset 

kollektivtilbud antas det at relativt få personer med ærend på datasenteret vil 

benytte seg av bussen. I forbindelse med videre prosjektering av datasenteret 
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bør det vurderes om det skal etableres en direkte forbindelse for fotgjengere 

mellom bussholdeplassen og datasenteret. 

8 Konklusjon og anbefaling 

Trafikken kan avvikles hensiktsmessig i krysset E16 Ådalsveien x Follumveien i 

en situasjon med forventet utbygging langs Follumveien (område 343 og 381) 

og eksisterende veinett. Dersom det etableres en ny E16 forbindelse nord for 

Hønefoss, vil trafikkavviklingen i krysset ytterligere kunne forbedres. 

Trafikksikkerhetsmessig er det ikke særlige problemstillinger som må håndteres 

i veinettet rundt planområdet. Avkjørsler til datasenteret bør etableres etter 

anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker så det sikres at det er tilstrekkelig 

sikt, veibredde m.m. 

Området rundt Follumveien har begrenset relevans for myke trafikanter, og det 

vil stort sett kun være voksne personer som ferdes som myke trafikanter i 

området. Det bør undersøkes om det skal etableres en gangforbindelse mellom 

datasenteret og busstoppet ved krysset Ådalsveien x Follumveien.  

Dersom utbyggingen av område 381 viser seg å være mer omfattende enn 

forutsatt, bør det gjennomføres en ny trafikkanalyse. Dette med tanke på å 

avdekke om det bør gjennomføres tiltak i veinettet for å opprettholde en god 

trafikkavvikling i området.  
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9 Vedlegg 

 

1 Reguleringsplaner 343 og 381 

2 Sidra resultater - movement summary 

3 Beregnet trafikk for område 343 

4 Beregnet trafikk område 381 

5 Tidligere scenarier for utvikling i trafikken i Follumveien 
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1. Reguleringsplaner 343 og 381 

 

 

Figur 10 Grov skisse visende område for reguleringsplan 343 (rød) og 381 (gul). 

Kartgrunnlag Ringerike kommune. 
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2. Sidra resultater – Movement Summary 

 

E 16 Ådalsveien x Follumveien 2029 

 

E 16 Ådalsveien x Follumveien – scenario B 2029 
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3. Beregnet trafikk for område 343 

Trafikkmengde generert av område 343 vises i tabellen under. Trafikkmengden 

beregnes på bakgrunn av et estimat av antall ansatte, og det regnes med 1,2 – 

1,3 kjøretøysbesøk per medarbeider så det tas hensyn til servicetrafikk, 

besøkende mv. Samlet genererer området i 2029 en VDT på 786 kjøretøyer i 

Follumveien. 

Tabell 11 Beregnet antall kjøretøysbesøk for område 343. Virkedøgnstrafikken 

beregnes som 2 gange besøkstallet. Virkedøgntrafikken i Follumveien som 

følge av område 343 er således 786 kjøretøyer. 

  

  

2018 2018 2020 2020 2029 2029 

Virksomhet 

  

Virkedøg

n p/v4 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Treklyngen/Follum 10 0 10 0 10 0 

Vardar 7 2 7 2 7 4 

PAN med fl 10 2 15 2 15 2 

RK teknisk 80 5 10 2 10 2 

RK hjemmehjelp 30 0 0 0 0 0 

Øvrige småfirma 10 0 20 1 25 1 

Energi/infrastruktur/vedlikehold 2 1 2 1 2 1 

Varma 10 2 10 3 10 5 

              

Tømmerterminal 2 21 2 21 2 21 

St1 0 0 0 0 25 81 

ELKEM 0 0 0 0 5 10 

Framtidig prosjekt X 0 0 0 0 25 40 

              

DC Lager 30 0,1 30 0,1 30 0,1 

DC 1 0 0 30 0,1 30 0,1 

DC X 

  

0 0   0,0 30 0,1 

 
Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

SUM Virkedøgn (besøk) 

  

191 33 136 32 226 167 

I alt 
     

393 
       

Årlige kjøretøybesøk, etter størrelse 63.377 10.913 45.127 10.600 74.991 55.515 

Årlige kjøretøybesøk, totalt 
 

74.290 
 

55.727 
 

130.506 

 

                                                
4 Personbiler og varebiler 
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4. Beregnet trafikkmengde for område 381 

Område 343 med et areal på 852 dekar genererer 786 VDT.  

Område 381 er på 405 dekar. Med samme turgenerering per dekar som område 

343 vil område 381 således generere en VDT på 374 kjøretøyer i Follumveien. 
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5. Tidligere scenarier for trafikal utvikling i 

Follumveien 

I Områdeplan Follum fra 2010 er angitt beregnede trafikkmengder for 2008 

(daværende situasjon) og beregnet et scenario for 2010 med utbygging av 

området. 

Tabell 12 Beregnet trafikkmengde i Follumveien, "Områderegulering Follum", 

Norconsult, 2010. 

 VDT personbiler VDT lastebiler VDT i alt 

Eksisterende trafikk 

2008 
1.200 200 1.400 

Trafikkprognose med 

utbygging, 2010 
2.960 630 3.590 

 

Det bemerkes, at eksisterende trafikkmengde i 2008 var litt høyere i 

Follumveien enn beregnet samlet trafikkmengde i 2029 i oppdatert scenario, 

som er beskrevet i denne trafikkutredningen.  

Trafikkmengden i "2010"-scenariet fra Områdereguleringen er knappe 3 ganger 

så stor som beregnet trafikkmengde i 2029 i det oppdaterte scenariet i denne 

trafikkutredningen. 
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Grunnen til at jeg motsetter meg dette kravet er som grunneíere til naboområde. Området er i dag

regulert til industri, bakgrunnen for reguleringen var at det skulle etableres skogrelatert industri.

Datasenter har, etter mitt syn, íkke ha noe med skogrelatert eller treforedling å gjøre, derfor mener

jeg den reguleringen som ble foretatt på bestilling av Follum eiendom eller Treklyngen i 2012 må tas

opp til full vurdering igjen. Reguleringsplanen må i sin helhet gjennomgås når det planlegges med et

helt annet bruksområde.

Som nabo, gnr. 89 bnr L, er jeg eier av ca. 50 % av Børdalsmoen. Sammen med en nabo, Ragnhild

Alme Borlaug, sendte vi inn en alternativ plan, boligbygging, for dette område. Planen ble tatt ínn i

reguleringsplanen og står fortsatt der som et alternativ hvis Treklyngen ikke klarte å utvikle hele

området til skogrelatert industr¡. Jeg mener Treklyngen / Follum eiendom nå har langt overgått det

som jeg syntes er akseptabel tid med hensyn til båndlegging av annen manns eiendom.

Men uansett hva som i framtiden blir etablert er støynivået fra kjølevifter på slike datasentere så

høyt at det vil sjenere sterkt, om det er arbeidsplasser ( ref. klager og støyproblemer fra

nabobedrifter til et tilsvarende dataanlegg på Hensmoen )eller boliger. Jeg påpeker også den rette

luftlinjen og nærheten til eksisterende boliger og boligområde ( Almemoen som faktisk kommunen

var en pådriver for å få gjennomført)

Minner også om at det i utgangspunktet, 1985, var Follum og Norske Skog som kjøpte området til
skogrelatert ind ustri.

Jeg vil også forlange at v¡rksomheten som blir etablert vurderes opp mot lover og forskrifter som

relateres til støy både i forbíndelse med etablering av boliger og industri ( arbeidsplasser ):



Miljødepartementet oppgir følgende regler:

Plan og Bygningsloven, Forurensningsloven, Folkehelseloven, Arbeidsmiljøloven og andre som kan

relateres til støy.

Krever også at det foretas en vurdering av ulempene på naboområdene , både som industrÍ - og

boligregulert, uten datasenter og med datasenter eller annen aktuell industri. Bekymringen min går

på stØy på dÍsse områdene, som kan gjØr disse områdene verdiløse.

Ut fra at vi har andre planer for området viljeg tro jeg må går videre med saken hvis jeg ikke får
gehør for bekymringene.

Mvh.

Alme: 1. august 2018,

Hans Erik Gamkínn

hesamkinn@emai!com.

Mob: 41695999.

Kopi:

Ringerike Kommune, Ane Marie Rydland.
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Fra: Bjertnæs Anne-Mette [anne-mette.bjertnas@vegvesen.no] 

Til: Ståle Hansteen [SAHS@cowi.com] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 03.07.2018 12:37:23 

Emne: 18/148910-1 - Datasenter ved Follumveien - Ringerike - dispensasjon 

Vedlegg:  

Tiltak som krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan må sendes kommunen som skal ta stilling til det og be oss om uttale når det berører riks- eller 
fylkesveg.  
Det er lagt fram en dispensasjonssøknad som ikke har tiltak for g/s- trafikk og kollektiv. Plan må inneholde tiltak for disse trafikantgruppene. 
Vi avventer kommunens behandling. 
 
 
Med hilsen 
Anne-Mette Bjertnæs 
 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 

Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 32214342  Mobil: +47 91633462  e-post/Lync: anne-mette.bjertnas@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  
 

 

 

Fra: Ståle Hansteen [mailto:SAHS@cowi.com]  
Sendt: 29. juni 2018 14:42 
Til: Firmapost-Sør <firmapost-sor@vegvesen.no>; postmottak@bfk.no; postmottak@ringerike.kommune.no; fmbupost@fylkesmannen.no 
Kopi: Aaberg, Rolf Jarle <rja@viken.skog.no>; Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>; A112776_Mail 
<A112776_Mail@cowi.com> 
Emne: Varsel om dispensasjonssøknad 
 
Vedlagt oversendes varsel om dispensasjonssøknad for datasenter ved Follumveien i Ringerike. 



Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune varsles både som naboer og berørte myndigheter. Fylkesmannen i Buskerud varsles 

som berørt myndighet. 

Dispensasjonssøknaden med tilhørende ROS-analyse og trafikkanalyse vedlegges.  

Vennlig hilsen 
Ståle Hansteen 
Arealplanlegger / sivilarkitekt MNAL 
 
COWI 
COWI AS (NO)  
Hvervenmoveien 45  
3511 Hønefoss  
Norge  
 
Mobil/Mobile: +47 93 00 21 17  

Email: sahs@cowi.com  

www.cowi.no / www.cowi.com  
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