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FORORD 
 
Forslag til planprogram er utarbeida av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, og bearbeida av 

Ringerike kommune v/Areal- og byplankontoret. Forslaget var på høring og offentlig ettersyn 

i perioden 30.06.12-28.08.12, og det kom inn 11 merknader. Planprogrammet er nå 

gjennomgått og revidert med bakgrunn i merknadene. Planprogrammet vil danne grunnlag for 

det videre plan- og utredningsarbeidet.  
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1. PLANPROSESSEN 
 
1.1 Framdriftsplan 
 
Hva Når Ansvar 

Oppstartsmøte Januar 2012 RK 

Møte med aktuelle 
interesseparter, spesielt i 
forhold til idrett og 
friluftsliv.  

Januar 2012 RK 

Politisk oppstart av 
planarbeidet, samt vedtak om 
å sende forslag til 
planprogram på høring og 
offentlig ettersyn.  

Juni 2012 HMA 
Formannskapet 

Høring og offentlig ettersyn 
av forslag til planprogram  

30.06.12-28.08.12 RK 

Møte med grunneiere på 
Eggemoen 

Oktober 2012 RK 

Fastsettelse av planprogram Desember 2012 HMA 
Formannskapet 

Førstegangsbehandling av 
planforslag 

2. kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 

Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag 

6 uker  RK 

Åpent møte I høringsperioden RK i samarbeid 
med grunneier.  

2. gangsbehandling  4. kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 
Kommunestyret 

RK= Ringerike kommune 
HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
1.2 Informasjon og medvirkning 
Dette vil bli gjort gjennom varsel om oppstart ved brev til berørte parter, annonse i avisa og 
kommunes hjemmesider. Deretter høring av forslag til planprogram, kunngjøring ved annonse 
og kommunens nettsider. Planprogram oversendes ved varsel om endelig fastsatt 
planprogram. Deretter blir det høring av områderegulering med konsekvensutredning. 



4 
 

2. PLANFORSLAGET 
 
2.1 Planområdet 
Området ligger mellom taksebanene og Nærstadmarka, i sør ved flystripa og nord til 
Forsvarets områder. Tiltaket omfatter del av gnr/bnr 94/3. Se skissen. 

 
 
Området er på ca. 790 daa når en utelater de fremre områdene i sydøst, som er et lavere platå 
ned mot Egge gård. Ca. planavgrensning er vist på skissen med mørk blå strek. Lyseblå 
bakgrunnsfarge viser hele eiendommen iht. grenser. 

Grunneier Oddvar Røysi vil være tiltakshaver. Rådgiver er Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 
med bruk av nødvendige underkonsulenter i utredningsarbeidene. Bakgrunnen for forslaget er 
at Røysi, gjennom sin næringsvirksomhet, jevnlig har forespørsler fra kontakter som er ute 
etter næringsområder. I og med at øvrige deler av Eggemoen nå er under utvikling og videre 
planlegging, er det nå svært viktig at hans deler også planlegges i samme tidsrom.  

2.2 Dagens situasjon 
Området er flatt og i dag skogkledd. Skogen er i stor grad hogstmoden. Området er en del av 
grusforekomsten på Eggemoen, men ikke av de mest viktige mht. utnytting. Området er 
klassifisert som viktig i NGUs verdivurdering. Randområdene ut mot Nærstadmarka er kanten 
av ravineområdet. Området er homogent mht. naturressurser (furuskog på grusmo).  

Forsvaret anla i sin tid merkede løyper i dette skogområdet, dvs. utenfor egne eiendommer. 
Løypene henger sammen med løypenettet på østsiden av rollbanen.  
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2.3 Formålet med planarbeidet 
Røysi ønsker at området planlegges og tilrettelegges for industrirettet næring. Områdene på 
Eggemoen ligger slik til at de er lite egnet til for eksempel handel. Sett i lys av nedleggelse av 
mange arbeidsplasser i distriktet bør kommunen etter grunneiers skjønn imøtese alle 
initiativ som tilrettelegger for ny næring. Deler av området ligger slik til at det ikke bør 
bebygges pga. mulig innsyn. Det er de nærmeste områdene ut mot brinken til Nærstadmarka. 
Landskapsbildet bør bevares her. 
 
Området er en del benyttet til trim/friluftsliv. Det bør derfor avsettes grøntstruktur til dette. 
Det bør bli områdene ut mot brinken med tverrforbindelser til de sentrale områdene på 
Eggemoen og nordover til Jevnakers grense. Disse områdene bør sikres til allmenn bruk. En 
regner også med at det i naboområdene vil bli avsatt tilsvarende områder, og det vil være et 
pre for hele bruken av Eggemoen at dette sees i sammenheng. Så langt en vet er det på tale å 
oppgradere taksebanen/vegen i østre kant av dette planområdet. Den vil kunne fungere som 
atkomst også til dette området. Nedenfor er det vist en forenklet skisse som viser prinsippene 
om arealdisponeringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Hovedinnhold i planen 
De viktigste tema i denne planen vil være næringsprofil, hensyn til landskapsvirking, 
friluftsliv/idrett, infrastruktur og trafikk. Avvikling av biltrafikk, godstrafikk og tilrettelegging 
for kollektivtrafikk og gående/syklende vil være tema også for denne planen, på linje med 
Tronruds planer. Hensynet til planlagt flytrafikk (sikkerhetssoner/-plan og mht. begrensninger 
av byggehøyder og forstyrrende lys) må utredes. 
 
2.5 Virkninger av planen 
Virkningene vil primært være et positivt bidrag til utvikling av Eggemoen og næring i 
Ringeriksregionen. Potensielle negative virkninger, dersom planen ikke forebygger dem, kan 
være mindre område til friluftsliv og mulige negative landskapsmessige virkinger. Men en vil 
påpeke at når flyplassen på Eggemoen blir oppgradert med mer bruk og følgelig påfølgende 
støy/uro, så vil det være den største endringen som vil gjøre nærområdene til den mindre 
attraktive for friluftsliv/trim. Planområdet ligger hovedsakelig i nærområdet til flyplassen.  
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3. FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER 
 
Nedenstående er en oversikt over lovverk, retningslinjer og planer som regnes som aktuelle 
og premissgivende for tiltaket. Tiltakets forhold til disse skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen, og omtales særskilt under de temaene der dette er aktuelt.  

3.1 Statlige føringer 
• Nasjonale forventninger  
• Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser 
• Rikspolitisk retningslinjer for universell utforming 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1521 
• Naturmangfoldloven 
• Kulturminneloven 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Folkehelseloven 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 

3.2 Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 
Planstrategien fokuserer bl.a. på følgende aktuelle tema: 

- Klima og energi 
- Samferdsel med kollektivtrafikk 
- Satsingsområde for næringsutvikling 

3.3 Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur 
Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og 
nærsenter. Kjøpesentrene inngår ikke i selve senterinndelingen som selvstendige sentre.  

Fylkesdelplanen begrenser mulighet for etablering av ordinær publikumsretta 
handelsvirksomhet på Eggemoen, og den legger noen viktige føringer i forhold til hvordan 
man tenker senterstruktur og etablering av handelsarealer. Eventuelle handelsarealer innenfor 
Eggemoen vil relatere seg til de virksomhetene som ønsker å etablere seg her, og som i 
hovedsak antas å være flyplassrelaterte virksomheter og industri med mindre salgsvirksomhet 
tilknyttet. Det er ikke aktuelt å legge til rette for kjøpesentra eller store handelsarealer. 

3.4 Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til landbruks- natur, og 
friluftsområde (LNF), samt båndlagt for Forsvaret. Forsvaret arbeider med en Risiko- og 
sårbarhetsanalyse som vil avklare hvilke områder som fortsatt skal være båndlagt.  

Kommuneplanen viser to forslag til korridorer for ny E16 forbi planområdet. Rådmannen har 
detaljerte prosjekttegninger for tre aktuelle traseer innenfor de to korridorene. Utbygging på 
Eggemoen må på nåværende tidspunkt ta hensyn til samtlige alternative traseer. Disse 
traséene berører ikke planområdet direkte, men vil ha betydning for planarbeidet. 

Naboområdene er avsatt til flyplass og ervervsområde, slik at denne planen vil være i tråd 
med den øvrige utviklingen på Eggemoen. Det er utarbeidet en restriksjonsplan for Eggemoen 
flyplass som et veiledende dokument for utviklingen av flyplassen. Restriksjonsplanen viser i 
hovedsak høydebegrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendige i og omkring 
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flyplassområdet med hensyn til bebyggelse, master og ledninger etc. Planen viser de områder 
som båndlegges med høyderestriksjoner for å sikre hinderfri inn- og utflyging og for å sikre 
radionavigasjonshjelpemidlenes funksjonsdyktighet. Høydebegrensninger og andre 
rådighetsinnskrenkninger som er beskrevet i restriksjonsplanen vil bli lagt inn på plankartet i 
den grad de berører det. 

Nytt kryss med E16 er bygget i forbindelse med etableringen av nye næringslokaler på 
Eggemoen. 

I tillegg henvises det til hovedpunkter for næringsutviklingen er angitt som følger: 
• Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter. 
• Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i 
kommunen. 
• Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet. 

3.5 Energi- og klimaplan for Ringerike 
Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.” 

Relevante strategier: 
• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder.  
• Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk og sykling, 
og fokus på utslipp fra kjøretøy. 

3.6 Gjeldende reguleringsplaner 
Naboområdene omfattes av reguleringsplan nr. 272-03, ”Eggemoen Industriområde og 
flyplass”, vedtatt 06.02.03, med siste mindre endring vedtatt 20.06.07.  

Formål i gjeldende plan er: 
• Byggeområde: industri/kontor, industri/kontor/forretning/herberge/ 
bevertning/flyplassrelatert virksomhet, landbruksområde, 
• Offentlige trafikkområder 
• Spesialområder slik som privat veg, flyplass, sikkerhetssoner, flytrafikk/jord- og 
skogbruk, parkbelte etc. 

3.7 Veipakke Ringerike 
Rv35 gjennom Hønefoss sentrum ble i forbindelse med forvaltningsreformen fylkesveg fra 
01.01.10. Fylkeskommunen ønsker at planlegging av transportsystemet i Hønefoss sees i et 
langsiktig perspektiv, og at veg, kollektiv og sykkel planlegges i sammenheng. 
Fylkeskommunen har satt av planleggingsmidler til videre planlegging av transportsystem i 
Hønefoss.  

En Ringerikspakke vil starte med å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) og ekstern 
kvalitetssikring (KS1). Dette er en statlig oppgave, og det må foreligge en bestilling fra 
Samferdselsdepartementet (SD) før en slik prosess kan starte. Som grunnlag for å få en slik 
bestilling må det foreligge lokale og regionale vedtak. KVU for Ringerikspakken vil avklare 
aktuelle konsepter (prinsipielle løsninger) som kan løse framtidige transportbehov knytta til 
ønsket arealutvikling i Hønefoss med omland. Transportmessige og samfunnsøkonomiske 
virkninger av de ulike konseptene vil bli vurdert, og utredningen vil munne ut i en anbefaling 
om valg av konsept for den videre planleggingsprosessen. 
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4. UTREDNINGSPROGRAM 
 
4.1 Metode 
Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konsekvenser knyttet til 
anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy). Til permanent situasjon er det knyttet 
konsekvenser til varige terrenginngrep, trafikkavvikling og endret bruk av området. 
 
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil 
være en forventet utvikling i tråd med gjeldende plan. Det skal videre listes opp positive og 
negative (+/-) konsekvenser i forhold til 0-alternativet, som skal synliggjøre hvor stor 
konfliktgrad tiltaket utgjør i forhold til de forskjellige temaene. 
 
Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvensene av tiltaket 
sammenliknet med 0-alternativet. Avbøtende tiltak skal beskrives for samtlige tema der det er 
aktuelt. Behov for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av 
tiltaket skal beskrives. Influensområdet defineres pr utredningstema. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er en utvikling av arealet i tråd med gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplan. I dette tilfellet ingen utbygging her. 

Utbygging 
Maks utbyggingspotensiale som det legges opp til i planforslaget beskrives og illustreres. 
Byggegrenser, høyder, utnyttelsesgrad, parkeringsareal, offentlig tilgjengelige stier, veier og 
utearealer skal vises.  

Det er lagt opp til å utrede følgende tema: 

• Næringsliv og næringsutvikling 
• Samferdsel og infrastruktur, herunder trafikk og veganlegg, kollektivtrafikk og 

teknisk infrastruktur 
• Energi, miljø og klima 
• Nærmiljø, friluftsliv og idrett 
• Naturmangfold 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 
• Risiko og sårbarhet - Samfunnssikkerhet 
 

Følgende tema utredes for et større influensområde: 

• Friluftsliv og idrett 
• Naturmangfold 
• Samferdsel og infrastruktur. 

 
4.2 Rammer og føringer 
Tiltakets forhold til overordna rammer og føringer (lovverk, rikspolitiske retningslinjer, 
regionale og kommunale planer) skal beskrives. Influensområde ut over planens begrensning 
skal i utredninga defineres for hvert deltema.  
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For hvert av temaene hvor dette er naturlig gjøres det vurderinger/utredninger knytta til:  
- Barn og unges interesser 
- Folkehelse 
- Universell utforming/tilgjengelighet 
- Estetikk og byggeskikk 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
4.3 Næringsliv og næringsutvikling 
Planen vil legge opp til økning av næringsarealene på Eggemoen, og det vil på sikt være 
muligheter for mange arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser er vanskelig å beskrive, da det vil 
avhenge av type virksomheter som velger å etablere seg her. 

Næringsutvikling innenfor foreslåtte planområde vil kunne ha både positive og negative 
konsekvenser for tilgrensende eiendommer og eventuelt utvikling av disse. 

Utredningstema 

Det skal utredes hva slags type næring som kan etableres innenfor planområdet. 

4.4 Samferdsel og infrastruktur 
Området har adkomst fra E16 via nytt kryss og trafikksituasjonen er oversiktlig. En ny 
fremtidig trasé for E16 Nymoen-Eggemoen er planlagt og en alternativ trasé må tas hensyn til 
langs planområdet. Denne er vist her:

 

Det er ikke lagt spesielt til rette for gang- og sykkeltrafikk langs E16. Det er laget egen 
gangvei frem til Eggemoen leir. 
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Kollektivtilgangen til og fra Eggemoen er med buss. Per i dag er det begrenset 
kollektivdekning til planområdet, men infrastrukturen er opparbeidet slik at det ligger til rette 
for at dette kan endres. 

Det ligger en jernbanetrasé nord for planområdet. Traséen betjener i hovedsak næringsarealer 
og er ikke i bruk i dag. Men det vil være en fordel om denne blir tilgjengelig, og i det minste 
ikke blir lagt ned for fremtidig bruk. 

Det er opparbeidet en flystripe på Eggemoen. Den er rustet opp og utvidet til asfaltert lengde 
på 2100 m. I dag brukes flystripen til småfly og helikopter. 

Det vil bli etablert parkeringsplasser i tilknytning til næringsområdene.  

Det er etablert høydebasseng på Viul, samt vann- og kloakkanlegg med pumpestasjon på 
Eggemoen. Anlegget er dimensjonert til å dekke fremtidig påkobling, men kapasiteten må 
utredes. Området har i dag god strømforsyning.  Det er i dag fiber fra Hadeland Energi og 
bredbånd. Ringerike Kraft har også fiber opp til området, men denne benyttes ikke per dags 
dato. Eggemoen ligger utenfor konsesjonsområdet for Hønefoss fjernvarme AS. 

Utredningstema 

• Trafikk og veganlegg:  
o Det må utarbeides en trafikkanalyse som vil si noe om forventa 

trafikkbelastning og konsekvenser for det overordna vegnettet. Utredningen må 
ta stilling til om eksisterende infrastruktur er god nok i forhold til forventa 
belastning, og må også vurdere eventuelle rekkefølgebestemmelser i forhold til 
utbygging og krav til utbedring av vegnettet. Utredningen må vurdere 
forholdene både i forhold til det overordna vegnettet, E16, en eventuell 
omlegging av denne samt det interne vegsystemet. I planarbeidet må 
trafikkmengdene vurderes ut i fra mulig arealbruk med den høyeste 
trafikkgenereringen og tiltak i vegnettet må tilpasses dette. Trafikken fra øvrige 
utbyggingsarealer som avklares i egne områdereguleringer må inngå i 
vurderingene. Ny trasé av E16 som kan komme langs planområdet må 
hensyntas i planleggingen. 

o Det skal redegjøres for sikkerheten til gående og syklende innenfor 
planområdet. 

o Det må gjøres en vurdering av behovet for gang- og sykkeltraseer i retning 
Hønefoss og Jevnaker ut fra ønsket tiltak. Det skal redegjøres for dagens 
situasjon og framtidige mulige traseer.  

• Kollektivtrafikk: Utredning av kollektivtilbudet i dag, og en vurdering av et fremtidig 
behov. 

• Luftfart: Forholdet til flyplassen skal utredes. Nødvendige sikkerhetsavstander, inn- og 
utflyvningssoner, hensynssoner og eventuelle andre restriksjoner på områdene rundt 
flyplassen legges inn i planen.  

• Øvrig teknisk infrastruktur: 
o Bestemmelser må angi parkeringskrav i forhold til type formål.  
o Det må redegjøres for kapasitet på vann- og avløpsanlegg samt vannforsyning, 

og en eventuell utvidelse av dette.  Eventuell tilkobling på eksisterende anlegg 
og traseer må utredes. Forventet behov basert på maks utbygd BRA må 
vurderes. Håndtering av overflatevann som en følge av økte harde flater 
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vurderes, og det må settes krav til hvordan dette skal ivaretas i bestemmelser i 
planen.  

o Behov for ny teknisk infrastruktur må synliggjøres. Det må i planen avsettes 
nok areal til teknisk infrastruktur. De mest hensiktsmessige traseene for teknisk 
infrastruktur må vurderes.  

4.5 Energi, miljø og klima 
Flyplassen, slik den er regulert, tillater flytrafikk som vil føre til luftstøy. For næringsbygg vil 
dette skape få problemer. 

Biltrafikken fra E16 og planlagt virksomhet antas å ikke føre med seg vesentlig mer støy for 
bebyggelse i nærheten eller langs tilførselsvegene. 

En eventuell ny trasé for E16 er planlagt langs med planområdet. Dette kan bidra til ny 
støy/forurensing i området. 

Nye virksomheter vil bidra lite til luftforurensning. 

Det har vært lite militær aktivitet innenfor planområdet, så det antas at grunnen innen 
planområdet ikke er forurenset. Det er ikke registrert radonforekomster innenfor planområdet. 

Planen vil tilrettelegge for en stor bygningsmasse som vil kreve oppvarming. Noen av 
industribyggene kan ha større energibehov i forhold til produksjon.  

Utredningstema 

• Miljøvennlige energiløsninger utredes, i tillegg til strøm- og kabeltilførsel. 
• Tiltakets konsekvenser for RPR Areal- og transport synliggjøres. 
• Vurderinger av kollektivtrafikk og gang- og sykkelforbindelser. 
• Konsekvenser for nærliggende boligområder som en følge av biltrafikk. 
• Det vil bli utarbeidet et støysonekart for næringsområdet. Det må også utredes støy for 

en eventuell ny trasé av E16. 
• Forurensning i grunnen.  

4.6 Nærmiljø, friluftsliv og idrett 
Området er omkranset av skog på alle kanter, og det er langt til nabobebyggelse. Eksisterende 
løyper kobler seg på løypenettet videre innover Eggemoen og over til Jevnaker. Det er 
tilrettelagt for parkering for brukere av området, noe som gjør tilliggende områder også lett 
tilgjengelige. Dette ønskes å bli ivaretatt ved en utbygging, vha. soner i kantene og mellom 
utbyggingsområdene. 

Utredningstema 

• Det må gjennomføres en kartlegging av stier og lysløyper for et større influensområde. 
Dagens bruk av området må synliggjøres og dokumenteres, både i forhold til ulike 
årstider og forskjellige brukergrupper.  

• Dette må ses i sammenheng med tilliggende områder/løypenett og nærliggende 
friluftsområder, og hvilke kvaliteter disse har sammenlignet med Eggemoen. Verdien 
av dagens anlegg må vurderes opp mot andre alternativer som finnes i distriktet.  

• Det må vurderes eventuelle erstatningsarealer dersom anlegg/forbindelser må fjernes.  
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• Det må vurderes om det kan legges til rette for grøntkorridorer som binder tilliggende 
friluftsareal sammen via planområdet.  

• Vurdering av behov og plassering av gjerder må omtales i planarbeidet.  
• Vurdering og behov for areal avsatt til parkering og tilkomst må vurderes.  

4.7 Naturmangfold 
Det er registrert få artsforekomster innenfor planområdet som er sårbare eller nær truet. 
Eggemoen er et platå i et ellers variert landskap. Landskapet her fremstår som forholdsvis 
ensartet, med furuskog av samme alder og høyde. Planområdet er en del av et større 
skogsområde som strekker seg fra Ringerike til Jevnaker, og ligger skjermet i forhold til 
omkringliggende bebyggelse ved hjelp av eksisterende skog. 

Planområdet ligger i dag skjermet mot E16. Ved ny E16 vil området bli liggende inntil, men 
høyere og noe tilbaketrukket, slik at det ikke blir synlig derfra. Planområdet ligger i en 
grusressurs, men som ikke er den beste mht. uttak. Det er ikke fjell i dagen.  

Utredningstema 

• Det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven blir vurdert og fulgt opp. 

• Biologisk mangfold: Det vurderes om eksisterende registeringer er gode nok i forhold 
til å belyse konsekvensene for biologisk mangfold innenfor området. Hvis ikke, så må 
nye registreringer gjennomføres. Konsekvensene for biologisk mangfold må vurderes 
opp i mot ønsket virksomhet og tilliggende områder. 

• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde: En utbygging som ønsket må ses i 
sammenheng med inngrep i landskapet, og det må vurderes om viktige, særegne 
områder blir berørt. Eggemoen må vurderes i et nasjonalt regionale og lokalt 
perspektiv. Landskapsbildet må vurderes, og tiltaket må dokumenteres i form av 
fotomontasje og illustrasjoner. Både nær- og fjernvirkning må vurderes.  

• Geologisk mangfold: En utbygging som ønsket må vurderes i forhold til geologisk 
mangfold, og det må vurderes om viktige, særegne områder blir berørt. Planarbeidet 
må synliggjøre og ivareta eventuelle kvartærgeologiske verdier da 
naturmangfoldloven også omfatter geologiske verdier. 

4.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert fredede kulturminner innenfor planområdet.  

Utredningstema 

Buskerud Fylkeskommune må foreta registreringer før de kan uttale seg til planen.  

4.9 Naturressurser; herunder skog, grus og vann 
Planområdet er en del av en større skogsområde. Eggemoen er en av Norges største sand- og 
grusforekomster, og den delen av forekomsten som er i planområdet er klassifisert som viktig.  

Grunnvannsressursene på Eggemoen er kartlagt. Ut fra resultatene fra de utførte hydrologiske 
undersøkelsene vil ikke grunnvannsmagasinet på Eggemoen kunne utgjøre en 
reservevannkilde til dagens hovedvannforsyning i kommunen. 

Utredningstema 

Tiltakets konsekvenser for skogsdrift beskrives. 



13 
 

4.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse, samfunnssikkerhet 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planer for utbygging. Hensikten med analysen er å forebygge risiko og sårbarhet for skade og 
tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.  

Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan bli utsatt for ulike farer som for 
eksempel skred, eller bli eksponert for farlige kjemikalier eller gasser av hendelser i 
nærliggende virksomheter som håndterer slike stoffer.  

Metodikk og avgrensning 

Det legges opp til en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert hendelsesbasert 
risikoanalyse. Risiko i anleggsperioden skal vurderes. 

Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I analysen skal utfallet 
avgrenses ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av menneskeliv. 

Vurderinger og antakelser skal baseres på foreliggende dokumentasjon for prosjektet og 
aktiviteter i nærområdet. 

Analyse 

Hovedtema som skal vurderes: 

Natur- og miljøforhold: 
• Overvann 
• Skog- og gressbrann 
• Sterk vind 
• Ekstrem nedbør 
• Grunnforhold 

 
Menneskeskapte forhold: 

• Storbrann 
• Ulykker med transportmidler 
• Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur 
• Forurensning i grunnen 
• Støv/støy og trafikk 

 
 

 


