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FORORD
Svelviksand AS har avtale med grunneier Ann Heidi Bentzen om uttak av fjellmasser i nedre del av
skogområdet på Rognerud gård. Det skal igangsettes nødvendig reguleringsplanarbeid for å sikre
fremtidig drift av et masseuttak på eiendommen.
Planarbeidet er tilpasset bestemmelsene om konsekvensutredning for reguleringsplaner med vesentlige
virkninger.
Planprogrammet er første fase i dette arbeidet. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for
planarbeidet, oppsummere nåværende status for planområdet, fastsette hvilke forhold som skal utredes
og/ eller beskrives nærmere i konsekvensutredningen, vise opplegg for framdrift og medvirkning i
planarbeidet.
Første forslag til planprogram ble sendt på forhåndshøring 12.10-12.11.2012. Innspill/ merknader til dette
er referert og kommentert i eget notat.
Planprogrammet som her foreligger er justert og tilpasset merknader på best mulig måte.
Forslag til planprogram er utarbeidet av landskapsarkitekt John Lie i samråd med grunneier AnnHeidi
Bentzen og Svelviksand AS.
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1

DAGENS SITUASJON

1.1

Eiendomsforhold

Følgende eiendommer inngår i planområdet:
Gnr

Bnr

280

1-3

Navn
Rognerud
gård
Fv 172

Hjemmelshaver

Ann Heidi Bentzen
Statens vegvesen

Tabell 1: Berørte eiendommer

1.2
1.2.1

Virksomhet og arealbruk
Rognerud gård – historikk og utvikling

Nåværende eier Ann Heidi Bentzen overtok Rognerud Gård i 2008. Hun jobber med landbruksutvikling på
gården.
Siden 2009 har skogsentreprenør Bjørn O. Nyhus drevet skogeiendommen etter avtale med Bentzen.
Hele gården omfatter et areal på ca. 2100 dekar. Skogarealet - ca. 1500 dekar, som ligger ovenfor/ vest
for, Fv 172, er i dag underlagt ordinær skogsdrift.
I 2012 inngikk Ann Heidi Bentzen avtale med Svelviksand AS om etablering av fjelluttak på deler av
skogeiendommen.
Framtidsplanen er å utvide jordbruksarealet, sette i stand bygninger og øke produksjonen på flere plan.
Masser som blir tatt ut i fjelltaket og som ikke er salgbart, tenkes benyttet til igjenfylling av dalen mellom
eksisterende jordbruksareal og bebyggelsen på Tutanrud.

Fig. 1. Rognerud gård med eksisterende jorde – lys grønn
farge, og fremtidige jordbruksareal – mørk grønn farge
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Det vil i tillegg bli tatt imot rene masser for på sikt å etablere nytt jordbruksareal. Dagens jordbruksareal er
på 200 daa og ved utvidelsen vil det øke til ca. 350 daa. Dette vil gi gården økte og varige
produksjonsinntekter og verdiøkning.
Turtraseen som i dag går over skogeiendommens nedre del binder sammen turløypene fra Kilemoen og
over til Heradsbygda. Denne traseen skal fortsatt kunne gå over de høyeste åsryggene innenfor
planområdet – innenfor regulert buffersone mot vassdraget som går mot Søndre Semmentjern.
Turtraseen skal prepareres som skiløype vinterstid.
Ved å etablere fjelltak bidrar Rognerud Gård til etablering av nye arbeidsplasser, økt næringsvirksomhet
og økt konkurranse i Ringerike. Fjelltaket skal tilbakeføres til landbruksområde etter endt uttak.
1.2.2

Virksomhet i planområdet

Planområdet – ca. 800 dekar, utgjør nedre del av skogarealet som ligger ovenfor/ vest for, Fv. 172.
Området er i dag underlagt ordinær skogsdrift.
1.2.3

Om Svelviksand AS

Svelviksand AS er et selskap i konsernet Stange Gruppen AS. Selskapet som ble etablert I 1915
disponerer i dag store naturressurser på Østlandet og er en betydelig leverandør av byggeråstoff til
byggeindustrien.

Bilde 1. Sanduttaket som Svelviksand driver på Kilemoen - sett fra Klekkenområde.

Selskapet har siden 1967 drevet uttak og vidreforedling av sand og steinprodukter på Kilemoen. Foruten
å være en stor leverandør til betongindustrien og entreprenørbransjen har selskapet utviklet seg til å bli
landets største produsent av tørket sand til tørrmørtelindustrien. For to år siden etablerte konsernet egen
mørtelproduksjon på Kilemoen. Denne virksomheten er allerede landets nest største produsent av
tørrmørtel til mur-, puss- og betongarbeider.
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Svelviksand og Stangegruppen har planer om ytterligere vekst og ønske om åpning av et steinuttak på
Rognerud gård er således en del av selskapets langsiktige plan om videre industriell utvikling på
Ringerike.
2
2.1

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Bakgrunn for planarbeidet

Svelviksand AS har avtale med grunneier Ann Heidi Bentzen om å utnytte fjellressursen på hennes
eiendom Rognerud i Vestre Ådal – Gnr. 280/ bnr. 1-3.
Planen er i første omgang å ta ut masser på Rognerud og frakte dette ned til Kilemoen for videre
foredling. Etterhvert som leveransene øker kan det bli aktuelt å foreta nedknusingen i selve steinbruddet.
2.2

Mål for planarbeidet

Formålet med planarbeidet er i første rekke å sikre fremtidig drift av fjelltak på gården Rognerud.
3
3.1

PLANOMRÅDET
Beliggenhet og avgrensning

Fig. 2: Planområdets beliggenhet.

Området ligger ved Rognerud gård like nordvest for Kilemoen. Like nord for planområdet ligger Søndre
Semmentjern.
Svelviksand AS
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I øst avgrenses planområdet av Fv 172, i nord av eiendomsgrensen for Rognerud gård. I vest legges
plangrensen mot grensen for friområde «Oppenåsen». Planområdet grenser til Vestsiden pukkverk i sør.
Planområdet for Rognerud fjelltak vil omfatte nedre del av skogområdet på Rognerud – et areal på ca.
800 dekar.
3.2

Planomfang – Planformål

Det legges fram to alternativ til planløsning:

Fig. 3: Alt. 1 – moderert løsning av allerede foreslått løsning.

Alt. 1, som er moderert løsning av allerede foreslått løsning. Her er spesielt buffersonene mot tilliggende
vassdraget i vest, friluftsområder i vest og nord, og mot nabobebyggelsen ved Fv. 170, gjort bredere.
Det legges vekt på å bevare de høyeste terrengpartiene mot inngrep, med dette endres ikke synsranden
merkbart – sett fra nære omgivelser, ei heller fra områder lengre unna.
Alt. 2, der et mindre areal av utmarka til Rognerud gård settes av til formålet Steinbrudd/ masseuttak.
Åsformasjonen nord for driftsvegen på Rognerud gård, og som strekker seg over mot Semmentjern,
holdes utenfor uttaksområde.
Eksisterende driftsveg som går fra Fv. 170 og opp i skogen, skal opprettholdes og vil være en del av
regulert landbruksområde - Skogbruk. Dette vil ha spesiell betydning for landskapsbildet i forhold til
fjernvirkningen sett fra nord og øst. Tiltaket skjermes bedre mot landskapsrommet i Vestre Ådal.
Alternativet er også viktig for nærvirkningen. Det sikres med dette en permanent korridor mellom
bebyggelse ved fylkesvegen og friluftsområdene ved Semmentjern og Oppenåsen, og dermed
skogområdene mot Vikerfjell.
Det legges også her vekt på å bevare de høyeste terrengpartiene mot inngrep, med dette endres ikke
synsranden merkbart – sett fra nære omgivelser, ei heller fra områder lengre unna.
Driftstiden ved fjelltaket vil dessuten bli redusert.
Det skal gjøres nærmere vurdering av alternativene, og valg av alternativ, i det videre arbeide med
planen.
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Fig. 4: Alt. 2 – driftsveg i Rognerud skog og område nord for denne mot Semmentjern, reguleres til landbruksformål –
Skogbruk.. Det settes av buffersone mellom driftsveg og uttaksområde sør for denne.

Planområdets formål vil være Masseuttak, Kjørevegareal som omfatter Fv 172, avkjørsel fra fylkesvegen,
buffersoner/ vegetasjonssoner mot fylkesvegen, naboeiendommer og friområde, og landbruksformål –
Skogbruk.
3.3

Krav om konsekvensutredning

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i
varslingen av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet – Plan- og
bygningslovens § 4-1.
I Forskrift om konsekvensutredninger - § 2 bokstav f og vedlegg 1, beskrives tiltak som alltid skal
konsekvensutredes etter forskriften: «Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre
masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner
m3 masse».
Planormrådet er på omkring 800 dekar.
Ved de moderasjoner som nå er gjort ved planforslaget – alt. 1, viser dette et uttaksareal på 420 dekar,
og en uttaksmengde på ca. 13 mill. kubikk, eller ca. 37 mill. tonn pukk. Med et uttak på 150 000 tonn pr.
år gir dette en driftstid på ca. 250 år.
Alternativ forslag – alt. 2, viser et uttaksareal på ca. 315 dekar, en uttaksmengde på ca. 10 mill.
kubikkmeter, eller 28 mill. tonn pukk. Med uttaksmengde på 150 000 tonn pr. år betyr dette en drift over
ca. 180 år.
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4

PLANSTATUS – FØRINGER FOR PLANARBEIDET

FRIOMRÅDE

Fig. 5: Planområdet avmerket på utsnitt av kommuneplanens arealdel. Lys grønn farge er LNF-område

4.1

Kommuneplanens arealdel

I gjeldende kommuneplan 2007 – 2019, vedtatt i kommunestyret 30.08.2007, er arealene innenfor
planområdet avsatt til:


Landbruks-, natur- og friluftsområde – LNF-område

Områdene like sør og sørvest for planområdet er i kommuneplan avsatt til:



Friområde
Masseuttak

Friområdet omfatter store deler av Oppenåsen som er et viktig rekreasjonsområde.
Masseuttaket omfatter Vestsiden pukkverk. Planområdet omfatter således samme åsryggen som
Vestsiden pukkverk omfatter. Like øst for dette ligger Kilemoen sanduttak.
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Fig. 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel – Rognerud gård. Lys grønn farge er LNF-område. Like i sørvest ligger et
friområde - Oppenåsen. Vestsiden pukkverk i sør er vist som Masseuttak - Nåværende..
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4.2

Nasjonal arealpolitikk

Stortingsmelding nr 16 (2004-2005) ”Leve med kulturminner”. Denne inneholder blant annet målsetting
om reduksjon av tap av kulturminner samt presiserer at det er viktig at kommunene integrerer og
vektlegger hensynet til kulturminner i sin virksomhet og langsiktige arealforvaltning.
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (RM) og
retningslinjer gir arealpolitiske føringer.
Strategiske arealpolitiske mål er bl.a. at Norges arealer skal forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer,
landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare på i hele landet. Gjennom en samordnet
arealpolitikk skal de nasjonale målene for lokal og regional omstilling og utvikling forenes med de
nasjonale målene for bevaring av natur- og kulturverdier.
Stortingsmelding nr. 29 (1996-97) ”Regional planlegging og arealpolitikk” og nr. 58 (1996-97)
Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling” angir mål om en helhetlig og bærekraftig arealplanlegging.
Disse er fremdeles sentrale styringsdokumenter.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni
2011, omhandler en rekke ulike miljøfaglige tema som vil være relevante for planarbeidet.
4.3

Rikspolitiske retningslinjer

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging - (T-5/93)
Retningslinjene vektlegger miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø og god
trafikksikkerhet. Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og utvikle
grønnstruktur og landskapsverdier.
RPR for barn og unges interesser i planleggingen
Det skal legges spesiell vekt på å ivareta hensynet til barn og unges interesser i vurderingen av
konsekvenser for friluftsliv og nærmiljø.
4.4

Naturbase og Naturmangfold-loven av 19. juni 2009

Tiltaket skal vurderes opp i mot funn i Naturbase fra Direktoratet for naturforvaltning. Potensiale for nye
funn skal også vurderes.
Videre skal planleggingen vurderes opp i mot Naturmangfold-loven §§ 8-12.
4.5

Den europeiske landskapskonvensjonen av 1. mars 2004

De landskapsmessige konsekvensene skal ilegges stor vekt, ved utforming, etappevis istandsetting,
innregulering av skjermsoner med mer. Det skal lages 3D-visualisering av tiltaket, og gjøres vurderinger
av både fjern- og nærvirkning.
4.6

Forskrift om begrensning av forurensning

I henhold til § 30-11 i Forskrift om begrensning av forurensning, skal det i god tid før virksomheten startes
opp, sendes en melding til Fylkesmannen med nærmere opplysninger om tiltaket.
4.7

Lov om kulturminner

Kulturminnelovens § 8 og 9 – undersøkelsesplikt med mer, må oppfylles. En eldre brukonstruksjon bygd
opp av naturstein er registrert like utenfor planområdet i sørvest – denne ligger innenfor friområde
«Oppenåsen».

Svelviksand AS

11

Detaljreguleringsplan for Rognerud fjelltak - Planprogram

Registrering av automatisk fredete kulturminner skal foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere
i planprosessen, og på bar- og frostfri mark.
4.8

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging – T1442/12

Støyutredninger vil følge planforslaget ved offentlig ettersyn og eventuelle støytiltak skal innarbeides i
planen.
4.9

Kommuneplanens arealdel – Godkjent 2007

Kommuneplanens arealdel ble sluttbehandlet i kommunestyret 30.08.2007. Planperioden er fra 2007 til
2019.
Planområdet slik det foreslås avgrenset er i kommuneplanens arealdel vist som i LNF-område
4.10 Ot.prp.nr. 43: Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
Mineralloven er en sektorlov og tok til å gjelde fra 01.01.2010. Den innebærer mye nytt i
planbehandlingen av de mineralske ressursene, jf. blant annet § 43 i nevnte lov som omhandler
driftskonsesjoner. I slike konsesjoner er driftsplan, kompetanse og avsettinger til istandsetting viktige
elementer.
Krav om driftsplan og godkjenning av denne vil ikke være en del av bestemmelsene til planen, men skal
være et deldokument til søknaden om konsesjon som skal sendes til og behandles av Direktoratet for
mineralforvaltning.
4.11 Forhold til pågående planarbeid
Planområdet grenser i sør til Vestsiden pukkverk, regulert i Reguleringsplan nr. 308, godkjent 15.12.2005.
Det er under utarbeidelse en områderegulering for "Kilemoen midtre" samt en områderegulering for
"Ringerike vannverk på Kilemoen".
"Kilemoen midtre" er planen for sand- og grusressursene der Svelviksand AS er ansvarlig driver.
Planprogrammet ble fastsatt i 2011.
5
5.1

OFFNTLIG HØRING
Innkomne merknader

Ved offentlig høring av planprogrammet skal innkomne merknader refereres.
5.2

Oppfølging av innkomne merknader - Kommentarer

Innkomne merknader skal kommenteres og det skal foretas eventuelle endringer av Planprogrammet
som følge av dette.
6

VIKTIGE HENSYN OG UTREDNINGER

Forskrift om konsekvensutredninger legger opp til at planprogram og utredninger skal være tilpasset
omfanget og nivået på planarbeidet og de problemstillinger som planarbeidet er ment å omfatte.
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6.1

Metode

Konsekvensene av planforslaget skal vurderes opp mot dagens situasjon. Dagens situasjon utgjør 0alternativet – dvs. at område skal være som i dag: LNF-område.
Vurderingen av tiltaket gjøres opp mot 0-alternativet. Konsekvensen av tiltaket vurderes etter en skala
der:
0 er ingen konsekvens
+ er liten positiv konsekvens
++ er stor positiv konsekvens
- er liten negativ konsekvens
- - er stor negativ konsekvens
For hvert tema beskrives avbøtende tiltak.
6.2

Tematiske utredninger

Under følger en kort beskrivelse av temaer og hva som skal utredes i reguleringsplanarbeidet.
6.2.1

Landskapsbilde

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av
omgivelsene, og hvordan opplevelsen endres som følge av tiltak.

Bilde 2. Landskapsrommet sett fra øvre del av planområdet – fra Hen i øst til Vestre Ådal mot Hallingby i nord

Det skal beskrives hvilken virkning nye tiltak i planområde vil ha for landskapsbilde. Det skal vurderes
både for nær- og fjernvirkning. Tiltaket skal visualiseres ved hjelp av 3D-modell.
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Nærvirkningen av tiltaket i forhold til naboer og brukere av tilliggende friluftsområder er viktig å belyse.
Fjernvirkningen har også betydning. Tiltaket vil være synlig fra lengre avstander i et influensområde som
utgjør landskapsrommet langs Begnavassdraget med åsene omkring, og som avgrenses av Henområde i
øst og landbruksområdene opp mot Hallingby i nord.
6.2.2

Nærmiljø og friluftsliv

Temaet skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. Helse, trivsel,
og mulighet for fysisk aktivitet er viktige sider ved dette.
Oppenåsen som ligger inn til planområdet i sørvest er friområde og rekreasjonsområde for beboere i
nordlige deler av Hønefoss. En viktig tur- og skitrase går forbi planområdet i sør. Det går sti langs
daldraget vest for planområde mot Søndre Semmentjern. Denne stien berører vestre del av planområdet,
men kan opprettholdes som trase da den blir liggende innenfor buffersonen - 100 meter bred terreng – og
vegetasjonssone, som ligger mellom uttaksområdet og vassdraget som går mot Semmentjern.
Det settes av bred buffersone mot Søndre Semmentjern i nord og nordvest. Stier mot Søndre
Semmentjern – og friluftsområdene som strekker seg nordover mot Vikerfjell, skal til enhver tid være
etablert/ sikret for allmenn bruk.
I alternativ plan legges det opp til at skogsbilvegen på Rognerud, og område mellom denne og Søndre
Semmentjern blir vist som landbruksformål – Skogbruk, og blir dermed bli bevart mot inngrep. Det sikres
med dette en god forbindelse mot friluftsområdene ved Søndre Semmentjern og videre mot Vikerfjell.
Det skal legges spesiell vekt på å ivareta hensynet til barn og unges interesser i vurderingen av
konsekvenser for friluftsliv og nærmiljø.
6.2.3

Kulturmiljø og Kulturminner

Bilde 3. Gammel steinbru lokalisert på eiendommen Rognerud – like utenfor planområdet i sørvest – er en del av
stien mot Heradsbygda.
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Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet. Arkeologisk registrering i forbindelse med
tiltaket, skal utføres av kulturvernmyndigheten i Buskerud fylkeskommune.
Kulturminnelovens § 8-9 – undersøkelsesplikt med mer, må oppfylles. En eldre brukonstruksjon bygd opp
av naturstein er registrert like utenfor planområdet i sørvest – denne ligger innenfor friområde
«Oppenåsen».
6.2.4

Naturmiljø

Temaet naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet til de
enkelte naturtypene. Det er ikke dokumentert spesielle verdifulle naturmiljøer eller viltbiotoper i det
aktuelle område. NATURBASE fra Direktoratet for Naturforvaltning og Naturmangfold-loven, skal legges
til grunn for utredningen.
Det er ensartet naturmiljø innenfor størstedelen av planområdet. I områdene der uttak av fjellmasse
planlegges, består trevegetasjonen hovedsaklig av gran og furu, og marka er grunnlendt med fjell i dagen
mange steder.
En større variasjon i naturmiljøet ser vi langs dalsøkket vest i planområdet der vann ledes i bekk ned mot
Søndre Semmentjern. Her vokser hovedsakelig gran og løvskog av bjørk, osp, rogn og selje.
Planområdets nordvestre hjørne grenser helt opp til Søndre Semmentjern. Her ligger et myrområde.
6.2.5

Naturressurser

En skal belyse tiltakets virkninger for naturressurser innenfor planområdet – dette gjelder særlig skog- og
mineralressurser. Mineralressursen vil være viktig for den regionale bygge- og anleggsvirksomheten.

Fig. 7: Utsnitt av NGU´s berggrunnskart. Mørk rød farge, som nesten hele planområdet ligger innenfor, er gabbro og
amfibolitt. Lys grønn farge viser områder med glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt.
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Nesten hele planområdet ligger innenfor et område der berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.
Gabbro er en magmatisk bergart og består av jern, plagioklas, mørkt pyroksen, amfibol og olivin. Gabbro
brukes til bygningsstein, gulv, trapper, fasader og lignende. Den er vanlig mange steder i Norge, men
sjeldent i store forekomster.
Amfibolitt er en metamorf bergart som er dannet ved metamorfose av basiske bergarter som for
eksempel gabbro. Den er meget alminnelig i Norge.
Laveste bunnkote ved innkjørselen til bruddet er ca. +200 moh. Høyeste uttakshøyde vil være ca. på kote
+275 moh.
Ved de moderasjoner som nå er gjort ved planforslaget, viser dette et uttaksareal på 420 dekar, og en
uttaksmengde på ca. 13 mill. kubikk, eller ca. 37 mill. tonn pukk. Med et uttak på 150 000 tonn pr. år gir
dette en driftstid på ca. 250 år.
Alternativ forslag viser et uttaksareal på ca. 315 dekar, en uttaksmengde på ca. 10 mill. kubikkmeter, eller
28 mill. tonn pukk. Med uttaksmengde på 150 000 tonn pr. år betyr dette en drift over ca. 180 år.
Det vil bli foretatt analyse av steinprøver fra planområdet i våren 2013.
6.2.6

Forurensning - Støy, støv og rystelser

Støyberegninger og beskrivelser av støybelastningene fra steinbruddet gjøres og vurderes opp mot
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/12).
Det vil bli gjort nærmere vurdering av belastning knyttet til støvforurensning og rystelser.
6.2.7

Utslipp til vann og grunn

Erfaring fra driften av skogen viser at det renner lite overflatevann gjennom området. Åsryggen som går i
sørøstlig-nordvestlig retning stenger for vanndreneringen mot øst ned mot Begna-vassdraget. I dalsøkk
langs vestsiden av åsformasjonen der steinbruddet skal lokaliseres, ledes overflatevann mot Søndre
Semmentjern som ligger like nordvest for planområdet. Det skal tas nødvendige hensyn til bekkesig og
annet overflatevann innenfor uttaksområdet.
Etablering av fangdammer i et forsvarlig system for å unngå slam i avrenningen mot hovedresipient som
er Begnavassdraget, skal hindre forurensning.
Konsekvenser av tiltaket for bekkeløp og borevann skal utredes. Det vil bli gitt garanti fra tiltakshavers
side, at vann til naboer til enhver tid skal være sikret.
6.2.8

Transport og trafikk

Omfanget av transport til og fra fjelltaket skal beskrives. Fv 172 blir samleveg/ tilførselsveg for
planområdet. Statens vegvesen har godkjent én ny avkjørsel til planområdet. Det skal redegjøres for
trafikkbelastningen inn og ut av uttaksområdet og det tilknytta offentlige vegnettet – Fv 172 og krysset ved
Ev 16.
Avkjørselen til det nye uttaksområde er allerede avklart med Statens vegvesen. Det skal lokaliseres til
område 50-60 m sør for avkjørselen til Rognerud gård.
Krysset ved Ev 16 er i dag kanalisert med retardasjonsfelt for innkjøring fra sør og ledeøyer. Krysset har
ikke akselerasjonsfelt i sørlig retning, men har et lite retardasjonsfelt for trafikken etter Ev 16 fra nord.
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Fv 172 har god standard fra Ev 16 og opp til og forbi avkjørselen til Vestsiden pukkverk. Videre mot
Rognerud over en strekning på ca. 2 km har vegen god linjeføring, men dekkestandard og kjørebredde
skal vurderes for oppgradering.

Fig. 8: Ny avkjørsel skal etableres sør for avkjørselen til Rognerud gård – godkjent av Statens vegvesen.

Bilde 4. Krysset ved Ev 16.

Transport til og fra steinbruddet og ulemper som dette fører til for særlig gående og syklende, skal
utredes og bli tatt hensyn til. Det skal legges spesielt vekt på trafikksikkerhet for barn. En eventuell
etablering av gang- og sykkelvei langs fylkesveien skal avklares gjennom planarbeidet.
6.2.9

Samfunnsmessige konsekvenser

Det skal gjøres vurdering av sysselsetting og bidrag i forhold til kommunal og regional økonomi.
Svelviksand er en stor bidragsyter til samfunnets felleskasse gjennom selskapsskatt, arbeidsgiveravgift
og skatt fra selskapets ansatte. Gjennom sin økende satsing på Ringerike vil Svelviksand skape nye
arbeidsplasser og oppdrag til lokale leverandører som mekanisk industri, installatører, transportbedrifter
osv. Lokale kunder, som f. eks ASAK Miljøstein, sysselsetter også mange og deres gode
Svelviksand AS
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konkurransekraft skyldes blant annet at de har nærhet til, og sikker og forutsigbar tilgang på gode råvarer
fra Svelviksand.
Ikke alle ressurser kan utvinnes, enten fordi de har dårlig kvalitet, fordi de er bundet opp av annen
arealbruk eller at de ligger slik til at rasjonell drift eller transport er umulig. I tillegg må driften av ressursen
være langsiktig og gi forutsigbarhet rundt leveransene.
Ringerike er rik på naturressurser som er godt egnet til byggeråstoff og har et veinett som gir
konkurransedyktig distribusjon til store deler av Østlandet hvor det er råvaremangel. Det er direkte
veiforbindelse til Hallingdal, Valdres, Gardemoen-, Oslo- og Drammensområdet.
Svelviksand produserer produkter som er viktig for samfunnet. Det brukes i Norge årlig mer enn 10 tonn
sand og stein pr innbygger. Asfalt og betong består av ca. 75 % sand og stein og samfunnet trenger disse
materialene til bruer, veianlegg, bygninger, jernbane og boliger.
6.2.10 Sikkerhet, etterbruk og istandsetting
Krav om driftsplan og godkjenning av denne vil ikke være en del av bestemmelsene til planen, men skal
være et deldokument til søknaden om konsesjon som skal sendes til og behandles av Direktoratet for
mineralforvaltning.
Det legges opp til at området skal føres tilbake til landbruksformål.
Driftsplanen skal vise når og hvordan driften og terrenginngrepet skal sikres, og hvordan terrenget med
pallehøyder skal føres tilbake til landbruksformål ved påføring av vekstmedium og ved tilsåing og planting
for etablering av naturlig vegetasjonsbilde med stedegen vegetasjon, ved etappevis istandsetting etter
hvert som uttaket, som også skal skje etappevis, skrider fram.
6.2.11 Risiko og sårbarhet - ROS-analyse
Det vil bli gjort vurderinger i forhold til risiko knyttet til driftsfasen som uønskete hendelser under
håndtering av olje, drivstoff, sprengstoff osv.
ROS-analyse skal vurdere risiko og sårbarheten i planområdet. ROS-analysen utarbeides som en del av
planbeskrivelsen.
7
7.1

PLANPROSESSEN
Framdrift

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.
Konsekvensutredning og ROS-analyse vil inngå i planbeskrivelsen.
Varsel om oppstart av planarbeidet vil bli kunngjort samtidig som dette planprogrammet sendes på
høring. Varselet sendes til berørte grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og andre berørte.
Alle mottatte merknader og synspunkter vil bli vurdert og det skal dokumenteres hvordan de blir ivaretatt i
fastsatt planprogram.
Planprogrammet skal fastsettes av Ringerike kommune.
ARBEIDSOPPGAVER

ANSVAR

FRIST

Utarbeide forslag til revidert
planprogram

Landsk.ark.
John Lie (JL)

Januar 2013

Planprogrammet tas opp til
politisk behandling for oppstart

Ringerike
kommune

18. februar 2013

BEHANDLING

Fase 1:
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(RK)
Planprogram utlegges til offentlig
ettersyn.

JL

Februar-mars
2013

Innspill til planprogrammet
vurderes og kommenteres

JL

April 2013

Godkjenning av planprogram og
fastsetting av
planleggingsrammer

RK

April-mai 2013

Utarbeidelse av
konsekvensutredning

JL

Januar-mai 2013

Utarbeidelse av
reguleringsplanforslag
m/bestemmelser

JL

Januar-juni 2013

1. gangs behandling i
planutvalget

RK

Høsten 2013

Offentlig høring

RK

Høsten 2013

2. gangs behandling i
planutvalget

RK

Desember 2013

Planutvalget

Kommunestyrebehandling

RK

Desember 2013

Kommunestyret

Annonsering og utsending av
varslingsbrev.

Planutvalget

Fase 2:

Planutvalget

Egengodkjenning
Tabell 2: Oversikten viser videre planprosess
7.2

Medvirkning og avklaring med myndigheter

Oppstartsmøte med Ringerike kommune ble avholdt 30.08.2012.
Det ble gjennomført informasjonsmøte med naboer – 11.10.2012. Formålet med møtet var å sikre at
beboere i nærområdet ble informert om planarbeidet.
Første forslag til planprogram ble sendt på forhåndshøring 12.10-12.11.2012. Innspill/ merknader til dette
er referert og kommentert i eget notat.
Revidert forslag til planprogram skal tas opp til politisk oppstartsmøte 18. februar 2013 – alternativt 4.
mars. Vedtak av oppstart skal skje i formannskapet 12. mars.
Planforslagets 2 alternativer skal konsekvensvurderes, og det skal tas stilling til valg av alternativ i den
videre planprosess. Det skal vurderes om planen legges fram for 1. gangs behandling med de 2
alternativene for løsning, eller om bare ett alternativ tas med.
Det vil bli vurdert å avholde møte med naboer i høringsperioden etter 1. gangs behandling.

Svelviksand AS

19

