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BAKGRUNN 
 
Oppdragsgiver/forslagsstiller 
På vegne av Stiftelsen Vikersund hoppsenter utarbeider Modum kommune ved arealplan planforslaget. 
Vikersund hoppsenter har bestilt trafikkanalyse fra konsulentfirmaet Sivilingeniør Bjørn Leifsen.  
 
Eiendoms - og eierforhold 
Planområdet består av flere eiendommer som eies av Stiftelsen Vikersund Hoppsenter. Det er nylig foretatt 
noe kjøp og salg av inntilliggende eiendomsparseller for å sikre deler av intern veinett på egen grunn. 
Eierskifte har sammenheng med ønske fra annen grunneier å foreta skogsdrift i nærområdet. Søndre del av 
veigrunn til Heggenåsen er ikke tatt med i reguleringsplanen da den ligger på annen grunneiendom og 
driftes gjennom eget veistyre. Deler av naboeiendommene gbnr 29/33 & gbnr 29/1 inngår i planområdet 
med utbyggingsformål. 
 
Bakgrunn for planen  
Den første hoppbakken ved Vikersund hoppsenter stod ferdig i 1936. Første skiflygningsbakke ble bygget i 
1966 og det har blitt arrangert VM i skiflygning i hoppanlegget i perioden 1977-2000. I denne perioden ble 
det utarbeidet reguleringsplan for Vikersund hoppsenter som ble vedtatt i 1992. Hovedtrekkene i gjeldende 
plankart viser hovedatkomsten fram til hoppsenteret og selve hoppanlegget er regulert til friområde med 
bestemmelser som tillater idrettsvirksomhet.  
 
Siden gjeldende plan ble vedtatt er det foretatt store ombygginger av idrettsanlegget og tilhørende 
veisystem. Det har også oppstått behov for å endre på gjeldende arealformål for å få stadfestet 
eksisterende bruk i henhold til nyere regelverk. Tidligere normalbakke K90 ble bygget om til storbakke 
K105. Et stort flerbruksbygg ble oppført i samme tidsperiode. Selve skiflygningsbakken er blitt bygget ut i 
flere omganger siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt, og er nå verdens største hoppbakke i kategori 
HS 225, hvilket er det største det internasjonale skiforbundet tillater. Så sent som i 2015 ble bakken 
reklassifisert og K-punkt flyttet fra 195 til 200 meter. Hopptårnet «Vingen» som er et spesielt kjennetegn 
ved anlegget, stod ferdig i 2012.  
 
I samme omgang må det fremheves at allerede da det ble vedtatt at Vikersundbakken skulle bygges ut som 
nasjonalt skiflygningsanlegg, ble det stilt plankrav. Utarbeidelsen av ny reguleringsplan har gått sakte og har 
til tider vært lagt i bero. Arkitektkontoret Hindhamar AS i Drammen har blitt engasjert med forarbeidene til 
ny reguleringsplan, og Hæhre Entreprenør AS som har foretatt anleggsarbeidene har skaffet til veie 
innmålingsdata som er brukt for å tegne nytt plankart. 
 
Arbeidslag fra «Skoleprosjektet 2016» 
Foto: Vikersund.no 

 
 
I den nyeste byggesaken innenfor planområdet innvilget midlertidig dispensasjon til oppføring av letthall 
for idrettsformål (sak 14/3958) i påvente av en omregulering da letthallen er delvis lokalisert utenom 
gjeldende utbyggingsformål og planavgrensing. Dispensasjonen for oppføring av fotballhall er innvilget med 
følgende vilkår:  
 

For tiden pågår det arbeider med bygging av ny K 65 bakke 
mellom skiflygningsbakken og storbakken i regi av 
«Skoleprosjektet 2016». Utbyggingen er et samarbeid mellom 
Vikersund hoppsenter, Hæhre & Isachsen entreprenører, 
Modum kommune, NAV og Buskerud fylkeskommune ved 
Rosthaug og Kongsberg videregående skoler samt 
Arbeidsinstituttet i Buskerud. Målet for satsningen er faglig 
utdanning av ungdom med behov for en mer praktisk 
tilnærming til opplæringen enn alminnelig skolegang. 
Byggearbeidene forventes ferdigstilt innen 2017. 
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«Kommunen forutsetter at arbeidet med endring av reguleringsplanen fortsetter, slik at midlertidig 
dispensasjon opphører så fort som mulig.» 

 
Det fattes nytt vedtak om midlertidig tillatelse med frist ut 2017. 
 
Plassering av eksisterende letthall i forhold til gjeldende planavgrensning 

 
 
 
Samlet sett har det foregått mye ombygging av hoppsenteret slik at planområdet er modent for en revisjon 
i tillegg til at de nye konstruksjonene må tydeliggjøres i revidert plankart. Nytt planforslag tar også sikte på 
fremtidig og variert bruk av området, samt sikre vanntilførsel for snøproduksjon. 

Fotballhallen går utenfor gjeldende 
planavgrensning i tillegg til at hallen 
delvis ligger oppå regulert veibane. 
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PLANOMRÅDET UNDER DAGENS FORHOLD 
 
Beliggenhet og bruk  
Området ligger øst for Bergsjø som er relativt sentralt i Modum, men utenfor tettbebyggelsen. Forslag til ny 
reguleringsplan følger i stor grad samme avgrensing som gjeldende regulering for Vikersund hoppsenter, 
men med noe utvidelse øst og innover marka mot Heggsjøveien. Området avgrenses av Heggen Kirke med 
tilhørende kirkegård mot nord.  
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet i hovedsak avsatt til idrettsanlegg med øvrige arealer avsatt til 
landbruk natur og friluftsformål (LNF) samt offentlig formål og et mindre areal til naturområde inn mot 
Heggen kirke. Planområdet dekkes også av hensynssone for radon og for landskapspåvirking i 
kommuneplanens arealdel. Planområdets størrelse er over 300 daa og består av mer enn 10 eiendommer.   

 
 

   
 
Stedets karakter 
Den nedre delen av planområdet er i hovedsak opparbeidet som arena for hoppsport, og hallene benyttes 
også jevnlig for annen idrett. I tillegg avholdes det større innendørs og utendørs arrangementer slik at det 
er aktivitet i alle årstider.  
 
Bakkeanlegget består av en skiflygningsbakke og en normalbakke i tillegg til en samling av mindre 
treningsbakker. Fra publikumstribunen er det bygd en stolheis opp mot det øvre hopptårnet kjent som 
«Vingen». Sør for unnarennet på skiflyvningsbakken står en større dommertribune. I senere tid er det også 
er planert et større areal for bussholdeplasser og parkering nedenfor hoppanlegget. Arbeider med en ny 
hoppbakke er i gang som beskrevet i forrige kapittel. 
 
De øvrige delene av planområdet er i hovedsak skogsterreng, og det er innlemmet to mindre demninger i 
plankartet tilknyttet Sponebekken. Anlegget leverer vann til snøproduksjon. De inntilliggende områdene 
består hovedsakelig av skogsterreng i de øvrige delene av planområdet og den nedre delen er omkranset av 
jordbruksarealer med enkelte boligtomter ned mot Bergsjø. 
 
Billedserien nedenfor viser benyttes anlegget til et mangfold av aktiviteter, året rundt. I tillegg til faste 
treningstider for lokale idrettslag er det mulig å leie lokaler for ulike arrangementer avhengig av størrelsen 
på gruppene. Både «Vingen», «Utsikten», skiflygningskroa og idrettshallen leies ut til private gjennom 
stiftelsen Vikersund hoppsenter.  
   
 
 
 
 

Planområdets beliggenhet 
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Tilskuerarena under VM i skiflyging                     «Vingen» øverst i hopptårnet  
Foto: Vikersund.no      Foto: Vikersund.no 

      
      
Bakkeløp      Trappeanlegg langs hoppbakken 
Foto: Bilsport.no      Foto: Bygdeposten 

     
 
Loppemarked       Konsertarena  
Foto: Vikersund.no      Foto: Vikersund.no 

     
 
Miljøvernfaglige forhold 
Store deler av området er preget av store terrenginngrep for å utforme hoppbakkene i henhold til de 
standardene som kreves for denne type anlegg.  Idet berggrunnen består i hovedsak av forvitringsjord og 
løsmasseavsetninger. Da berggrunnen inneholder alunskifer, er området avmerket i kommuneplan som 
fareområde for radon, noe som preger store deler av Øståsen. Det foregår ikke virksomhet innenfor 
planområdet som gir forurensing hverken til luft eller vann og det brukes ingen form for kjemikalier ved 
snøproduksjon slik at virksomheten medfører ikke forurensing både til jord eller vassdrag.  
 
Hallene er oppvarmet med strøm, og det er teknisk mulig å hente jordvarme selv om det ikke er krav om 
alternativ fornybar energikilde etter gjeldende forskrifter da bygningene ble satt opp. Området er ikke 
støyutsatt, men ved enkelte større arrangementer slik som bakkeløp genererer aktivitetene og 
høytaleranlegg støy som kan bære langt.  Ved store arrangementer må det søkes tillatelse hos politiet, men 
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nødvendige tillatelser gjelder i hovedsak trafikkforhold da enkelte arrangementer innebærer at utvalgte 
veistrekninger avsperres med påfølgende omkjøring etter godkjent skiltplan.  
 
Beredskapsmessige / risiko- og sårbarhetsmessige forhold (ROS) 
Deler av planområdet er fareutsatt for både steinsprang og snøskred. Fareområdene er markert i 
aktsomhetskart fra NVE basert på en nasjonal terrengmodell. Skredområdene fremstår noe unøyaktige da 
eksisterende terrengsdata er relativt grovmasket. I tillegg er det foretatt en rekke terrengarbeider siden det 
topografiske kartet sist ble oppdatert, hvilket gjør eksisterende terrengdata lite nøyaktig. Laserscanning er 
bestilt for sentrale deler av Modum kommune og en terrengmodell av meget god kvalitet vil være på plass i 
nær framtid. Skredkartet kan da oppgraderes etter ny terrengdata. 
 
Forslagstiller er også kjent med at det har vært tilfeller der personer har vært utsatt for steinsprang når de 
har benyttet trappene langs skiflygningsbakken. Terrenget som følger overrennet er delvis sikret med 
sprøytebetong, men inntil videre opplyses det med skilting at ferdsel skjer på eget ansvar. I tillegg er det 
behov for oppgradering av vann og avløpssystem i området og behov for bedre avskjerming av naturmiljøet 
rundt Heggen kirke, samt tekniske anbefalinger i forhold til flom og overvannshåndtering. 
 
Det er under arbeidet med planmaterialet utarbeidet risiko og sikkerhetsanalyse (ROS) for planområdet, 
som belyser disse forholdene ytterligere i tillegg til øvrige faremomenter. ROS analysen følger som vedlegg 
1 til planbeskrivelsen. 
 
Utdrag fra aktsomhetskart fra NVE Atlas.  

 
 
Barn og unges interesser 
Området er i stor grad benyttet til lek og rekreasjon. I tillegg til selve trening for skihopp er det to 
tilgjengelige haller på hoppsenteret som benyttes av idrettsforeningene fra hele kommunen. Idrettslagene 
har jevnlige treninger med både fotball og håndball i alle aldersgrupper. Ellers benyttes arealene utendørs 
som trimløyper for kondisjons- og intervalltrening. 
 
Da hoppsenteret ligger åpent utenom arrangementer er det mulig å foreta spontane aktiviteter. Trappene 
er allerede nevnt, men det finnes også mulighet til å prøve ut de mindre hoppbakkene i tillegg til 
muligheter for aking. 
  

Fare for 
steinsprang 
(brunt) 

Fare for 
snøskred (rødt) 
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 «Wildcats». Vikersund håndballgruppe Foto: wildcats.no Kommende verdensmestre? Foto Vikersund.no 

        
 
 
Sosial infrastruktur 
Offentlige institusjoner (kommunale) er lokalisert i Vikersund sentrum og er i lang gangavstand fra 
planområdet. Her er også jernbanestasjon, bussholdeplass og bensinstasjoner. Avstand til barneskole 
(Stalsberg skole) er cirka 3 km; til ungdomsskole (Nordre Modum ungdomsskole) er det cirka 3,5 km. I 
tillegg til offentlig og private tjenestetilbud i Modum henvises det også til aktiviteter beskrevet i forrige 
avsnitt. 
 
Teknisk infrastruktur  
Eiendommen er delvis forsynt med offentlig infrastruktur. Hoppanlegget henter offentlig vann fra 
kommunal ledning ved Heggen kirke. Anlegget har privat avløpssystem med en større septiktank nedenfor 
hoppanlegget. Opplysningsvesenets fond som eier prestegården ved Heggen kirke har i sin tid gravd ned en 
avløpsledning ned til Heggenveien i påvente av eventuell tilkobling til offentlig avløpsnett. Hoppsenteret er 
for øvrig tilknyttet strømlinjer til Midt-Nett.  
 
Veg og trafikk 
Hoppsenteret har atkomst fra Heggenveien som har status som fylkesvei 144 og går fra Stalsberg fram til 
Vikersundbrua. Atkomstveien ved navn Heggenåsen er kommunal fram til krysset med avkjøring mot 
Heggen kirke like nedenfor hoppsenteret. Øvrige veistruktur innenfor planområdet er privat og eies av 
Stiftelsen Vikersund Hoppsenter forutsatt erverv av deler av naboeiendommen gbnr 29/1 som er forklart 
senere i planbeskrivelsen.  
 
Gamle kirkevei som går nord for planområdet mot Vikersund er nylig ombygd slik at den går utenom 
Prestegården. Ellers er det en alternativ atkomst som går fra Heggenveien ca 300 meter nord for 
hovedatkomsten, og passerer Heggen kirke. Denne atkomsten avlaster Heggenåsen dersom Heggenåsen 
stenges ved enkelte arrangementer.    
 
Veien videre opp mot Hovlandsåsen (Heggsjøveien) er en bomvei og driftes av et veilag med flere 
grunneiere. Denne holdes åpen sommer og vinter og benyttes av tur og skigåere da veien leder til større 
utfartsområder og løypenett i Finnemarka. Hovlandsveien som går sørover fra planområdet, er stengt for 
gjennomkjøring da denne fører fram til et privat gårdstun. 
 
Under større arrangementer slik som Raw Air eller VM i skiflygning blir Heggenveien mellom Stalsberg og 
Vikersund avstengt for allmenn trafikk. Det settes opp skyttelbusser for å frakte publikum fra 
kollektivknutepunkter og større parkeringsanlegg ulike steder i Modum. Logistikken har fungert bra de siste 
årene da den store parkeringsplassen nedenfor hoppsenteret er blitt benyttet for av og påstigning for flere 
busser om gangen. Samtidig er det ikke lang gåavstand fra parkeringsplassen til publikumsarena. 
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Vikersundbakken med tilhørende veisystemer. Deler av veibanen er flyttet ved letthallen (markert gul). 

 
 
 
Juridiske forhold 
Planområdet omfatter eiendommer som eies av Stiftelsen Vikersund hoppsenter og Modum kommune. 
Vikersund Idrettsforening har festeavtale på stiftelsens eiendommer gbnr 29/47 & 29/48 der idrettshallene 
er anlagt. Da planforslaget ikke berører annen privat grunn eller omdefinerer anerkjent status på 
veisystemer, foreligger det ikke behov for innløsning eller ekspropriasjon. Bygningsmassen som forutsettes 
revet i forbindelse med planlagt utbygging har ingen panteheftelser. Rekkefølgekrav satt i 
planbestemmelsene er ment å sikre vann, avløp og atkomst til de nye boligtomtene i tillegg til 
sikringsarbeider. 
 
Da veien som er anlagt rundt letthallen delvis ligger inne på eiendommen gbnr 29/1, må noe eiendom 
erverves og overføres til hoppsenteret. Dermed må det foretas påfølgende grensepåvisninger slik at ny 
veibane kan opprettes som egen veigrunn. Det foreligger en kjøpsavtale som omhandler dette forholdet. 
 
I tillegg bør det foretas ytterlig sammenføyning av enkelte parseller innenfor planområdet da enkelte 
eiendomsgrenser har liten eller ingen hensikt i deres nåværende utforming. Tiltakshaver har vært i kontakt 
med plan og oppmålingsmyndighetene i denne forbindelse og det har blitt enighet om at fradeling og ny 
oppmåling foretas i henhold til arealformål når ny reguleringsplan blir vedtatt.  
 
Stiftelsen Vikersund Hoppsenter har avtaler om erverv av grunn som muliggjør atkomst til et par 
damanlegg øverst i planområdet. Samtidig har hoppsenteret avtale om salg av deler av gbnr 30/22 til en 
nabo som har interesser for skogsdrift. Når det gjelder eierskap av fangdammene er den nederste dammen 
eid av Modum kommune mens den øverste dammen ikke er registrert som grunneiendom med hjemmel.  
 
Kartutsnitt som viser dammer langs Sponebekken i den øvrige delen av planområdet 
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Stiftelsen Vikersund hoppsenter har gjennom en tidligere kjøpsavtale mellom Statskog og Modum 
kommune, rett til å hente vann for drift av snøkanoner og prepareringsanlegg. Ellers har Sponebekken med 
tilhørende nedslagsfelt vært benyttet til kraftproduksjon og den gamle turbinhallen nede ved Bergsjø står 
fortsatt, men har ikke vært i drift på mange år. 
 
Heggen kirke kulturmiljø 
I gjeldende reguleringsplan er det avsatt hensynsone for vern av kulturmiljø og skjerming av grav og 
urnelund. Et område sør øst for Heggen kirke er registrert som en lokal viktig naturtype av Miljødirektoratet 
da dette er en isolert kalkbergknaus som er forholdsvis sjelden. Mer informasjon finnes i faktaark Heggen 
kirke SØ Id BN00086804. 
 
 
 
 

 
 
 
Den mest interessante arten som finnes her er dragehode (Dracocephalum ruyschiana), hvilket finnes bare i 
et bergenset område i sørøst Norge. Arten er en indikasjon på høy artsrikdom. Mer informasjon finnes i 
faktaark Thurehaugen S Id BN00042657. 
 
Kartutsnitt fra NIBIO som viser spesielle naturtyper og registrerte rødlistearter 

 
 
I tillegg til artsrikdommen rundt Heggen kirke er det funnet rød skogfrue (Cephalanthera rubra) lenger opp i 
lia rett sør for hopptårnet «vingen» 
 
 
 
 
 

Thurehaugen sør for Heggen kirke er et område med åpen 
kalkmark og er ansett som viktig å verne. Det er en meget 
rik flora innenfor denne lokaliteten med enkelte nasjonalt 
sjeldne og rødlistede arter registrert. Området består av 
edelløvskog og dens karplantefloraen er den rikeste i 
Modum kommune.  
 
Lokaliteten ansees som truet da parkeringsplassen til 
Vikersundbakken er anlagt like inntil området og at det 
kastes avfall og foregår uønsket avrenning fra grav og 
urnelunden ovenfor. For å hindre ytterlig skade på dette 
området er det presisert i planbestemmelsene at området 
må ikke benyttes til snødeponering. I tillegg er det regulert 
inn en buffersone med formålet annen veggrunn-
grøntareal for å tydeliggjøre hensikten.  

Heggen kirke med Thurehaugen 
Foto: Modum kommune 
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Lokalisering av rød skogfrue i nærheten av planområdet. 

 

 
Rød skogfrue Foto: Artsdatabanken.no  Dragehode Foto: Artsdatabanken.no 

   

Lokalisering 
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OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE 
PLANSTATUS 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
Planen berøres av retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, planlegging for 
barn og unges interesser samt retningslinjer for bolig- areal og transportplanlegging. Plan og bygningsloven 
legges til grunn for planleggingen og skal sikre samordning mellom annet lovverk som kulturminneloven, 
naturmangfoldloven og jordloven. 
Nye bygg forutsettes prosjektert etter ny teknisk forskrift (TEK 17) 
 
Gjeldende overordnede planer 
Området er i kommuneplanen til Modum hovedsakelig avsatt til idrettsformål og LNF (landbruks- natur og 
friluftsformål). Deler av arealene ved Heggen kirke innenfor planområdet er avsatt til offentlig formål og 
naturområde. Hensynssone for radon og landskap dekker større deler av planområdet. Planområdet 
berører ikke nedslagsfeltet for drikkevann for Glitrevannverket og ligger godt unna Finnemarka 
barskogsreservat. 
 
 

 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Innenfor planområdet foreligger gjeldende reguleringsplan for Vikersund hoppsenter som omfatter selve 
hoppanlegget med omegn og atkomstvei fra Heggenveien. Det ligger en mindre reguleringsplan for Spone 
øst boligfelt sør vest for planområdet i retning Bergsjø. 
 
Utsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner i området med foreslått avgrensing av revidert detaljplan 

 
 
Pågående planarbeid i nærområdet 
Det foregår arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. I denne forbindelse det vil være aktuelt å 
korrigere arealet avsatt til idrettsformål i ny kommuneplan slik at ny avgrensing samsvarer med dette 

Utsnitt av gjeldende kommuneplan 
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planforslaget. Det foreligger ikke øvrig detaljplanlegging i Øståsen som har innvirkning på dette 
planarbeidet. 
 
Kommunedelplan for kultur og kulturmiljøer 
Kommunen er i gang med å utarbeide kommunedelplan for nyere tids kulturminner. Det foreligger ingen 
registrerte SEFRAK bygg i planområdet eller kulturminner. Nærmere registrering av verneverdi av Heggen 
kirke og kulturmiljøet er gjennomført av Buskerud Fylkeskommune i Fagrapport for arkeologiske 
kulturminner og kulturmiljøer i Modum kommune. Feltarbeidet ble utført i 2014 og fagrapporten ble 
godkjent i 2015. Skreinhaugen og Heggen kirke er ett av 12 arkeologiske kulturmiljøer som foreslås vernet.   
 
Vurdering av samsvar med overordnede føringer og krav til planprogram og konsekvensutredning 
(KU) 
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens §4-1 Planprogram og tilhørende ’Forskrift om 
konsekvensutredninger’ (FOR 2009.06.26, nr. 855). 
 
Planforslaget faller ikke inn under Plan- og bygningslovens §4-1 eller virkeområde for forskrift om 
konsekvensutredning. Planforslaget utløser hverken krav til Planprogram eller konsekvensutredning. Dette 
begrunnes i at planforslaget viderefører en eksisterende bruk av området og den utbyggingen som planen 
åpner for er innenfor forventet utvikling etter gjeldende kommuneplan. Behov for utredningstemaer blir 
også vurdert gjennom arbeidet med ny arealdel. 
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Hensikt med planen   
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fremtidig utvikling av Vikersund hoppsenter, sikre 
tilgang til hoppsenteret for allmennheten, ivaretakelse av kulturmiljø rundt Heggen kirke samt etablering av 
nye boliger.  
 
 Arealbruk og –utnyttelse 
Arealformål  

Type område Innhold: Forkortelse: Sosi-kode: 
Bebyggelse og anlegg Idrettsanlegg 

Bolig 
BI 
BBF 

1400 
1111 

 
 
 
 
 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 
 
 
 
 
 
Grønnstruktur 
 
Landbruks- natur og 
friluftsområder 
 
 
 
 
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag 

Angitt bebyggelse og 
anleggsformål 
kombinert med andre 
angitte hovedformål 
 
Kjøreveg 
Annen veggrunn- 
teknisk-anlegg 
Annen veggrunn- 
grøntareal 
Parkeringsplasser 
 
Vegetasjonsskjerm 
 
Landbruksformål 
Særlige 
landskapshensyn 
Naturvern 
 
Angitt formål i sjø og 
vassdrag med eller 
uten tilhørende 
strandsone kombinert 
med andre angitte 
formål. 

 
 
 
BAA 
 
SVK 
SAV 
 
SAG 
 
SPP 
 
GV 
 
LL 
 
LLH 
LN 
 
 
VAA 

 
 
 
1900 
 
2011 
2018 
 
2019 
 
2082 
 
3060 
 
5100 
 
5500 
5300 
 
 
6900  
 

Hensynssoner 
Type område Innhold: Forkortelse: Sosi-kode: 
RpFareområde Steinsprang 

Flomløp 
 H_310 

H_320 
 
RpAngitt sikringssone 
 
RpBåndleggingssone 
 

 
Siktelinje for vei 
 
Vegetasjonsskjerm 
 

 
 
 
 
 

 
H_140 
 
H_720 
 

 
Grad av utnytting og byggehøyder 
For området BBF 3 samsvarer tillatt bebygd areal med kommuneplanens bestemmelser og er satt til 
maksimum 25 % BYA. Maksimum høyde for møne og gesims er satt til henholdsvis 8 og 9 meter for 
samtlige boligområder. For boligtomtene BBF 1 & 2 tillates det en BYA inntil 35% BYA men med en 
begrensing på en etasje og at fasadeliv skal ikke være høyere enn halve lengden til nærmeste kant mot 
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lavere terreng. Samtidig står det at det skal fortrinnsvis bygges i en etasje men at det kan tillates 2 etasje 
med bruksareal inntil ½ parten av hovedplanet.  
 
Da disse tomtene ligger noe eksponert til, ligger det en intensjon om å unngå unødige og synlige 
terrengfyllinger i tillegg til at det kreves en nedtrapping av bygningsmassen mot fyllingskant. 
Formålsavgrensingen har tatt utgangspunkt i høydekoter i området for å legge til rette for bygging uten 
altfor omfattende terrenginngrep. Til gjengjeld er tillatt utnyttelsesgrad oppjustert noe for å muliggjøre 
tilstrekkelig grunnflate. Reguleringsplanen er åpen for om områdene BBF 1 og BBF2 bebygges med en bolig 
eller deles i to. I siste tilfelle vil plan og bygningslovens avstandskrav gjelde mellom ny bebyggelse.  
 
For områdene avsatt til idrettsformål tillates nybygg inntil 2 etasjer over terreng med unntak der regelverk 
for idrettsanlegg vil kreve større høyder på bygningsmassen. Dette kan gjelde for idrettshaller som skal 
benyttes til ballsport m.m. Unntaket gjelder også for høytalermaster, fjernsynstårn og andre arrangement- 
tekniske anlegg herunder dommertribune, skiheis, eventuell zip-line som forventes montert kommende år.    
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er stilt rekkefølgekrav for opparbeidelse av vei vann og avløp for de nye boligene i forslag til 
planbestemmelser. Det er også stilt rekkefølgekrav om sikring mot steinsprang. I tillegg er det stilt krav om 
botaniske undersøkelser i nytt boligområde og tydeligere fysisk avskjerming mot landskapsvernområdet 
ved Heggen kirke. Det er også stilt krav om etablering av grøfter for overvannshåndtering ved anleggelse av 
fast dekke for deler av planområdet. 
  
Atkomst, parkering og varelevering 
Det er mulighet for flere atkomster til idrettshallene for besøkende og for varelevering. Til vanlig er 
parkeringsplassene vest for hovedbygningen tilstrekkelig for ansatte ved hoppsenteret. Ved treningsøkter 
og andre mindre arrangementer er det nok parkeringsplasser for besøkende ved hallene. Alternativt kan 
arealene nedenfor hoppanlegget benyttes.  
 
Estetikk og stedsutvikling 
Enkelte av de større bygningene ved hoppsenteret er oppført med tanke på funksjon. Selv om det er brukt 
en nøytral farge på letthallen er det ikke ønskelig å gjøre den mer synlig ovenfor store deler av kommunen 
da den ligger på en egen høyde med fall i flere retninger. Det er dermed lagt inn i reguleringsplanen et 
grøntbelte vest for hallen for å opprettholde en viss avskjerming for omgivelsene.  
 
Dersom det blir aktuelt å føre opp et fremtidig signalbygg som kan være positiv og identitetsbyggende i 
likhet med «Vingen» bør det på bakgrunn av en samlet vurdering være mulig å dispensere fra 
planbestemmelsene hvis forholdet oppstår. 
 
Som beskrevet i avsnittet om arealutnytting og byggehøyder er bestemmelsene for boligområdene BBF 1 & 
2 tiltenkt å gi en redusert fjernvirkning i forhold til mulig terrenginngrep på disse eiendommene. 
 
Miljøvernfaglige forhold 
I reguleringsplan for Vikersund hoppsenter er det avsatt enkelte arealer mot nedre del av Sponebekken 
som naturvernområde. Disse er siden blitt opparbeidet i stor grad og har ikke lenger samme utbredelse. 
Derav blir verneområdet noe redusert i det nye planforsalget og foreslår regulert som vegetasjonskjerm 
mot Sponebekken. Øvrige hensynssoner for naturvern og skjerming mot grav og urnelund er videreført fra 
gjeldende reguleringsplan. Arealformålene ivaretar naturfaglige hensyn beskrevet tidligere for områder 
tilknyttet Heggen kirke.  
 
Det er satt spesifikke bestemmelser mot bruk av plantevernmidler for grøntarealer langs veigrunn samt 
forbud mot slått før sen sommer/ tidlig høst. Intensjonen er å sikre giftfri kantvegetasjon og ferdselsveier 
for pollinerende insekter hvilket igjen har betydning for naturmangfoldet. Samtidig skal det tilstrebes 
naturlig revegetasjon. Frøsetting bør unngås da det foreligger risiko for at svartlistearter kan følge med 
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blomsterfrø. Hensynet bak bestemmelsen henger også sammen med verneområdet med biologisk 
mangfold vist i plankartet. 
 
Konsekvensene for naturmiljøet vurderes å være begrenset. Idet de nedre arealene av planområdet har 
vært i aktiv bruk gjennom lengre tid, vil ikke planen gi vesentlige konsekvenser for vilt i området. Det er 
gjort flere kartlegginger i området og kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven vurderes som 
tilstrekkelig. 
 
§ 9 Føre-var prinsippet: Da det finnes registrerte funn av botanisk og biologisk interesse både i og i 
nærheten av planområdet bør føre- var prinsippet være ivaretatt både med krav om registrering og bruk av 
arealformål for landskapsvern med buffersoner.  
 
§ 11 Kostander til avbøtende tiltak og vurdering av behov: Det stilles krav om ytterlig skjerming av 
landskapsvernområde ved Heggen kirke samt botaniske undersøkelser i nye utbyggingsområder. Kostnader 
forbundet med skjerming og ytterlige undersøkelser forutsettes dekt av tiltakshaver. 
 
Verneinteresser 
Det foreligger ingen bygninger innenfor planområdet med kjent verneverdi. Heggen kirke like nord for 
planområdet er fra middelalderen og er dermed automatisk fredet som kulturminne. Det er dermed ikke 
behov for å innlemme kirken i reguleringsplanen av vernehensyn. 
  
Juridiske og økonomiske forhold 
Planen baseres på tidligere vedtak om dispensasjon for oppføring av letthall samt oppgradering og 
ombygging av hoppanlegget. 
 
Konsekvenser for kommunen 
Planen vil nødvendigvis ikke gi negativ økonomiske konsekvenser for Modum kommune. Kommunal grunn 
berøres i den grad at kommunen er eier av veiatkomsten fra Heggenveien opp mot hoppsenteret og behov 
for vedlikehold eventuell oppgradering av veien kan forventes. I kjøpekontrakt mellom Statskog SF og 
Modum kommune datert 30.10.2001 gis hoppsenteret rett til vann for snøproduksjon men kontrakten gir 
ikke adgang til ytterligere fallrettigheter. Kjøpekontrakten omfatter også vannledningen som går fra Spone 
dam ca 250 meter nedstrøms til inntak for snøproduksjon. Ledningen følger den gamle rørtraseen til Spone 
kraftverk. 
 
Konsekvens for fallrettigheter 
I kjøpekontraktens tredje avsnitt står det at: «Dersom det skulle bli aktuelt med kraftproduksjon i dette 
vassdraget kan avtalen om vannledning i grunn fra Spone dam sies opp og arealet omfattet av denne 
kjøpekontrakten kjøpes tilbake av grunneier for samme kjøpesum, og justert i samsvar med 
konsumprisindeksen.» Planforslaget slik den fremstår, vil ikke være til hinder for ny kraftproduksjon, men 
beskriver ikke ytterligere fallrettigheter da det ikke er inntegnet arealer for rørgate i plankartet.  
 
Konsekvens for naboer innenfor planområdet 
Det foreligger en avtale mellom Vikersund Hoppsenter og nabo Asle Hovland i forhold til erverv av ca 500 
m2 fra eiendommen gbnr 29/1 der veibanen rundt letthallen er anlagt på nytt. I avtalen legges det til grunn 
at i tillegg til avtalt kjøpesum så ønsker Hovland at Hoppsenteret står for regulering av boligtomter på hans 
eiendom. Opparbeidelse av atkomst og infrastruktur for å tilrettelegge for nye boligtomter bekostes av de 
respektive grunneierne.   
 
Samtidig er deler av eiendommen gbnr 29/33 regulert til parkeringsplass med tilstøtende arealer. Området 
har vært opparbeidet over tid og planforslaget formaliserer den faktiske arealbruken. 
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FAGLIGE RÅD GITT I OPPSTARTSMØTET 
Arbeidsfordelingen må avklares 
Det er nødvendig med et privat samarbeid mellom grunneierne. Vikersund hoppsenter vil stå for 
utarbeidelsen av reguleringsplan. Kommunen kan hjelpe til å digitalisere plankartet.  
Det er senere gjort avtale på at kommunen påtar seg arbeid med utarbeidelse av reguleringsplanen, men at 
Vikersund hoppsenter bekoster konsulenthjelp for utarbeidelse av trafikkanalyse. 
 
Planarbeidet tilsikter å utvide selve idrettsanlegget med (ny hoppbakke), areal for løypenett med 
tilhørende tekniske anlegg og ny fotballhall og ca. 9 boligtomter med tilhørende infrastruktur. 
  
Nye mulige boligtomter må samarbeide om en avløpsløsning.  
Et forslag er å knytte seg til systemet til hoppsenteret. Med tiden vil det være naturlig med en tilknytning til 
den nye ledningen i Bergsjø. Reguleringsplanen må forutsette at det foreligger en løsning som kan 
gjennomføres. Dette må tas med som et av rekkefølgekrav i plan hvis ikke godkjente tekniske planer og 
utslippstillatelse er på plass før planvedtak. 
 
Vikersund hoppsenter ønsker at kommunen skal ta over avløpsanlegget når dette er ferdig. 
I utgangspunktet ønsker ikke kommunen å overta avløpsanlegget, men varsler at det foreligger planer om 
bygging av ny avløpsledning nedenfor anlegget langs Heggenveien. Det er mulig å inngå et samarbeid for å 
samkjøre avløp fra Heggen kirke og Hoppsenteret i samme falledning mot det nye avløpsnettet. 
 
Det ble gjort en gjennomgang på hvilke områder som skal inngå i planområdet. 
Kommunen lager et kart som viser planområdet som kan brukes i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeid. Endring av plan anses som så stor at det må følge samme saksgang som ved utarbeidelse av ny 
reguleringsplan. 
 
Kommunen anser at konsekvensutredning ikke er nødvendig. 
Planforslaget samsvarer i hovedsak med gjeldende arealformål i kommuneplan og forslag til ny arealdel. 
Planforslaget medfører ingen stor utbygging eller endring av bruk som tilsier behov for 
konsekvensutredning. Nødvendige hensyn i planarbeidet kan utredes gjennom ROS analyse. 
 
Vikersund hoppsenter skal varsle oppstart og stå for gjennomføring av planarbeidet. Varsel om oppstart av 
reguleringsarbeidet ble kunngjort i Bygdeposten torsdag 03.07.2014 

 
 
Vurderinger av merknader fra kommunale etater/virksomheter til oppstartsmøtet 
 
 
 

Etat / 
virksomhet 

Merknad Tiltakshavers 
kommentar 

1 Kommunal-teknikk Vann fra Heggen kirke er ikke 
tilstrekkelig. Det foreligger mulighet 
til å koble seg på offentlig 
avløpsledning under planlegging langs 
Heggenveien. 

Hoppsenteret har tilgang til kommunal vann via 
pumpestasjon og har en septiktank som kan 
benyttes til fordrøyning ved store arrangementer 
for at avløpet kan fungere godt ved framtidig 
tilkobling til offentlig avløp.  

2 Kommunale Bygg 
og Eiendommer 

Ingen merknad  

3 Byggesak Påpeker at frist for dispensasjon for 
oppføring av letthall er gått ut. 

Da det er gitt ferdigattest for bygget har de 
oppfattet at tillatelsen er ikke lenger midlertidig. 

4 Geodata Det er mye uklart rundt eierskap og 
eiendomsgrenser som må rettes opp. 

Er kjent med forholdet og får gjennomført etter at 
plan er vedtatt 

5 Oppvekst og kultur Ingen merknad. Har korrigert noe 
faktafeil i planbeskrivelsen etter  
planforum den 20.03.2017. 

 

Ingen merknad. 
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MEDVIRKNING  
 
Varsel om oppstart 
 
Planarbeidet ble varslet i avis den 03.07.2014 og ved brev til naboer, høringsinstanser m.fl. den 30.06.2014. 
Uttalelsesfrist ble satt til 15.08.2014. 

       
Utsnitt av avisannonse        Brev med varsel om oppstart 
 
Innkomne merknader til varsel om oppstart 
Det kom inn 3 merknader til varselet om oppstart. Disse følger som eget vedlegg. Nedenfor vises et 
sammendrag av merknadene og tiltakshavers kommentar til disse: 
 
 Avsender, 

dato 
Merknad Tiltakshavers 

kommentar 
1 Statens 

Vegvesen, 
14.07.2014 
 
 

SVV påpeker at samordnet transport og 
arealplanlegging legges til grunn ved 
etablering av nye boligområder. De 
forutsetter ny uttalelse ved offentlig 
ettersyn 

Overlater oppfølging av merknadene til 
forslagstiller.  

2 Fylkesmannen i 
Buskerud 
12.08.2014 

Fylkesmannen ber om at følgende temaer 
blir vurdert i planarbeidet 
§ Støy og universell utforming 
§ Samordnet areal og transport 
§ Barn og unges interesser 
§ Støy fra idrettsanlegget 
§ Vurdering etter §8-12 i 

naturmangfoldloven 
§ Vurdering ihht klima og miljøvennlig 

transportformer 

Overlater oppfølging av merknadene til 
forslagstiller. 
  

6 Norges 
Vassdrags og 
Energidirektorat 

Det må gjøres vurdering rundt fare for flom 
i sidevassdrag, overvannshåndtering og 
fare for skred og steinsprang i forbindelse 
med planarbeidet. De anbefaler bruk at 
hensynssoner i planen om det er påvist 
fare. Dersom planarbeidet berører angitte 
fareområder i betydelig grad skal NVE 
varsles. 

Overlater oppfølging av merknadene til 
forslagstiller. 

4 Advokatene 
Brørby, 
Halteberg & 
Reinsnos 

På vegne av Frode Lien varsler de at han 
ikke har innvendinger til planendringen 
men de påpeker at Vikersund hoppsenter 
må følge opp inngåtte avtaler med berørte 
grunneiere.. 

Forholdet er belyst og uttdypt i planbeskrivelsen. 
Foreslåtte arealformål er utarbeidet i samsvar med 
tiltakshaver som har inngått avtalene, og har 
ansvar for videre oppfølging når ny reguleringsplan 
er vedtatt. 
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VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
Overordnede føringer og gjeldende planstatus  
Planforslaget legger opptil å ivareta krav og mål i rikspolitiske retningslinjer og gjeldende kommuneplan og 
forutsettes å ikke komme i konflikt med noen av disse.  
 
Juridiske og økonomiske forhold 
Modum kommune har tidligere uttrykt at det først vil bli aktuelt å foreta fradeling og overføring av aktuelle 
naboeiendommer når ny reguleringsplan er utarbeidet som tydeliggjør det overordnete arealbehovet. 
Dette vil gjelde for deler av eiendommen gbnr 29/33 der den nedre parkeringsplassen er anlagt samt deler 
av eiendommen gbnr 29/1 der veibanen er flyttet rundt letthallen.  
 
Verneinteresser 
Planforslaget følger opp verneinteresser tilknyttet kulturområdet rundt Heggen kirke og påpeker områdets 
sårbarhet for ytre påvirkning. Samtidig vil planforslaget stadfeste nye boligtomter der det vil være aktuelt å 
rive noe bygningsmasse. I utgangspunktet dreier dette seg om en eldre bolig og et uthus. Ingen av 
bygningene anses å ha verneverdi. Gjennomføring av planen forutsetter ikke riving av andre bygninger. 
 
Eldre bolighus     Uthus på naboeiendom 
Foto: Andre Sveen     Foto: Andre Sveen 

        
 
I tillegg medfører planforslaget nedbygging av ca 2 daa dyrkbar mark. Det aktuelle området ligger noe brakk 
og det har ikke blitt søkt produksjonstilskudd på mange år. Arealet er begrenset og i hellende terreng. 
Området er avsatt delvis som jorddekt fastmark og som dyrket mark i arealressurskart AR5. Det er nylig 
blitt avsatt store mengder fyllmasser nord for dette området. I plankartet videreføres eksisterende trerekke 
nedtegnet som vegetasjonsskjerm langs den søndre delen av foreslått boligområde. 
 
Landbruksareal mot syd   Landbruksareal mot øst 
Foto: Andre Sveen     Foto: Andre Sveen 

       
 
 
 
Miljøfaglige forhold  
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Planområdet består av trafikkareal, bygninger og publikumsarenaer i tillegg til skogsområder. Det 
fremkommer opplysninger av lokal art i artsdatabanken og naturbasen, at det er spesielle hensyn 
som må ivaretas. Planforslaget har som hensikt å ivareta naturmangfoldet i området, især der det 
foreligger registrerte verdiområder. 
 
I henhold til Naturmangfoldlovens § 7 skal tiltaket vurderes ut i fra prinsippene i lovens §§ 8 – 12. 
Føre – var prinsippet gjengitt i Naturmangfoldlovens § 9 legges til grunn for tiltak i 
utbyggingsområdene med krav om forhåndskartlegging. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er registrert tre betydlige risikohendelser innen for området. Deler av området er flomutsatt 
og innehar sårbare objektet i form av naturvernområder. I tillegg er det områder innenfor 
planområdet som er skredutsatt. Det er medtatt bestemmelser som sikrer naturvernområdet mot 
risikomomenter og avsatt arealer for å sikre flomløp ved ekstremværhendelser eller stor 
vannføring. I tillegg er det avmerket hensynssone for skredfare med bestemmelser som stiller krav 
om sikringstiltak.    
 
Inntak til kulvert nedenfor grav og urnelund Overrenn med trappeløp og inntilliggende fjellskrent 
Foto: Andre Sveen     Foto: Andre Sveen 

         
 
Kulverten som leder Sponebekken under de nedre delene av hoppsenteret har meget god kapasitet og er 
bygd slik at uttaket har en større dimensjon enn inntaket for å øke gjennomstrømningen når det er store 
vannmengder. Likevel kan det oppstå situasjoner der inntaket kan gå tett om det går jordskred hvor det 
følger med trær og annen masse som medfører oppstuvning. Samtidig danner hoppsenteret med 
atkomstvei mot Vingen et mindre nedbørsfelt da det dreneres i hovedsak mot sletta nedenfor 
hoppanlegget.  
 
Det forekommer vannansamlinger ved store nedbørsmengder som ledes mot Sponebekken. Løsmassene 
her består av diverse skifer og kalkfjell som er i utgangspunktet lite absorberende, men som fort eroderes 
når vannmassene kommer i bevegelse. Det er observert at mye løsmasser renner ned i Sponebekken ved 
kraftig regn og sterk snøsmelting hvilket har medført at det dannes et mindre delta der Sponebekken 
renner ut i Bergsjø. 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unge vurderes å bli positivt berørt. Reguleringsplanen stadfester videre bruk av 
idrettsanlegget som er aktivt benyttet av barn og unge. Da det er gode rekreasjonsmuligheter i 
området er det vurdert behov for å ikke regulere inn eget lekeareal i boligområdet.  
 
Veg og trafikk 
Virksomheten generer mange besøkende og ansees å ha stor påvirkning på veg og trafikk i 
området. Ved store arrangementer vil det være begrenset framkommelighet mot Heggsjøveien og 
de nye boligene. Planforslaget legger ikke opp til alternativ atkomst da framkommeligheten blir 
begrenset i kortere perioder og at beboere med besøkende kan dirigeres inn ved behov av 
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arrangementspersonalet. Dersom eksisterende adkomst til boligområdene av en eller annen årsak 
skulle være avstengt i en nødssituasjon vil det likevel være mulig for større redningsbiler å finne en 
alterantiv adkomst fra sør. I samme omgang må det nevnes at det kan bli aktuelt å endre adressen 
på inntilliggende boligeiendom Gbnr 29/54, da denne har adresse Hovlandsveien 31. Plankartet 
viser en regulert atkomstvei inn fra Heggenåsen, hvorav er mulig at avstikkeren vil få eget veinavn. 
 
Det er regulert inn egen kollektivholdeplass i nordgående retning nede ved Heggenveien. På 
motsatt side er det ikke innregulert egen holdeplass da avgangsfrekvensen og oversikten langs 
denne veistrekningen tilsier at det det er tilstrekkelig at bussen kan stå innenfor veibanen ved 
stopp. Ellers forekommer det ikke trafikkmengder som medfører kødannelse ved av og påstigning. 
Når det gjelder øvrig bruk av Heggenveien til trimsykling så foregår dette på en årstid der trafikken 
til hoppsenteret og idrettsanleggene er på det laveste.  
 
Universell utforming 
Det er lagt in bestemmelse om universell utforming av bygg og anlegg rettet mot allmennheten.  
For øvrig er det god tilgang til utvendige publikumsarenaer for personer med nedsatt 
funksjonsevne, og det er mulig å merke kantsetting og trinn tydeligere for svaksynte. For publikum 
og brukere med spesielle tilgjengelighets behov er det lokaliteter som er godt tilrettelagt og har en 
sentral plassering ved begivenheter.  
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FAGLIGE BEGRUNNELSE FOR VALG AV LØSNINGER   
 
Tidligere vedtak om dispensasjon for oppføring av lagerhall på området har en gitt tidsbegrensing, 
og har ført til at reguleringsplanarbeidet er satt i gang.  Intensjonen for planforslaget er å sikre 
legge til rette for fremtidig utvikling av hoppsenteret innenfor området.  
 
Utbyggingsformål 
Med foreslått arealformål ”Idrettsformål” på de største delene av området, åpner det for utvikling 
av blandet virksomhet ved ulike arrangementer Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel. Det er også benyttet kombinasjonsformål for arealene rundt nedre publikumsarena 
for å illustrere et mangfold av bruk. Kombinasjonsformålet tillater at det kan føres opp 
midlertidige konstruksjoner uten direkte tilknytning til idrett for å illustrere mangfold av arealbruk. 
Nedre publikumsarena kan sees på som en «buldreplass» ved store aktiviteter hvor de ulike 
kollene fungerer som tribuner, mens arealene avsatt til kombinasjonsformål er planerte og 
benyttes til parkering for besøkende og turgåere store deler av året.  
 
Idrettsformål er også brukt på et tidligere landbruksareal sør for letthallen markert som BI2 i 
plankartet. Dette beror på at hoppsenteret har ikke avklart hva området skal benyttes til, men at 
arealene bør ligge som en reserve for framtidig virksomhet tilknyttet hoppanlegget.  
  
Ellers er det regulert et felt til kombinasjonsformål ovenfor hoppanlegget inn mot Hovlandsveien. 
Feltet eies av Vikersund hoppsenter og er tiltenkt en fremtidig skiløype knyttet opp mot 
løypenettet i Finnemarka. Slik sett vil skiløpere kunne parkere nede ved hoppsenteret og ta 
skiheisen opp til løypenettet. Årsaken til at det er brukt kombinasjonsformål er at det på sikt kan 
bli aktuelt å anlegge en veitrase mellom Heggsjøveien og «Vingen» da dagens atkomst er noe bratt 
og svingete og enger seg ikke for større kjøretøy, særlig på vinterhalvåret. Det anbefales 
avstenging med bom. 
  
Reguleringsplanen åpner for et begrenset antall nye boliger. Kommuneplanens samfunnsdel har 
en utviklingsstrategi om at Modum skal kunne tilby et mangfold av boligområder, men at nye 
tomter på Øståsen skal begrenses. For boligområdene BBF 1 & 2 står det åpent om de beholdes 
som egne tomter eller om de deles i to. Boligområdet BBF 3 omfatter en et tidligere bruk som er 
ubebodd, og som er stor nok for å deles i tre. Naboeiendommen Gbnr 29/54 med adresse 
Hovlandsveien 31 er ikke tatt med da boligen er bebodd og eier har ikke meldt ønske om å inngå i 
reguleringsplanen. Areal avsatt til vegetasjonsbelte rundt boligområdet er bevokst med trær og 
arelene anses som tilstrekkelig store i flate for å kunne danne sammenhengende trerekker og 
tilstrekkelig skjermingseffekt der det ønskes. 
 
Vann og vassdrag 
Når det gjelder innlemming av Sponedammen med tilhørende arealer langs Sponebekken er det 
valgt kombinasjonsformål da det kan være aktuelt med oppgradering og vedlikeholdsarbeid for å 
sikre god vannføring. Det samme formålet er benyttet på strekningen av Sponebekken langs nedre 
del av unnarennet idet deler av bekkeravinen er kunstig anlagt. Hoppsenteret er helt avhengig av å 
ha egen snøproduksjon, ikke minst i forhold til forventet klima i fremtiden med varmere vintre og 
årstidsnedbør i form av regn. 
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Hauger etter snøproduksjon   Uønsket parkering i verneområde 
Foto: Andre Sveen       Foto: Frode Brokhaug 

     
 
Ellers er det foretatt kontrollmålinger av bekkeutløpet av Sponebekken nedenfor 
parkeringsplassene P 1 & 2 slik at vassdraget som vist i plankartet er blitt oppdatert etter at 
bekken ble lagt i rør. Da arealbruken langs nedre del av Sponebekken ikke er like vektlagt, følger 
planavgrensingen eiendomsgrensen mellom 28/82 og 29/30 der det ikke er anlagt parkering. Siget 
som kommer fra nord og går under Heggenåsen nede ved krysset mot Heggenveien er tatt med 
fordi den danner et tydelig skille mellom landbruksområder og parkeringsplassen P4. 
 
Kulturmiljø og grøntområder 
Planens hensikt om å ivareta kulturmiljøet har ført til at det reguleres inn buffersone mot grav og 
urnelund med rekkefølgekrav om fysisk avsperring. Dette må gjøres for å hindre snøopplag og 
deponering eventuelt parkering i verneområdet vist i eksempelet ovenfor. Planforslaget 
viderefører planavgrensningen mot grav og urnelunden som vist i reguleringsplanen denne 
erstatter. I den reguleringsplanen som har omfattet hoppsenteret er samtlige områder som ikke er 
regulert til samferdsels og veiformål avsatt til idrettsformål med hensynsoner.  
 
Det har vist seg et behov for å presisere hvilke arealer har behov for ytterlig vern og tydeliggjøre 
arealbruken og kvalitetskrav. Av den årsak er tidligere hensynsone P3 regulert til vernet 
kulturmiljø. Deler av tidligere område P1 nedenfor grav og urnelunden er regulert til annen 
veigrunn som nevnt ovenfor. I tillegg er tidligere område P1 øst og ovenfor grav og urnelunden 
regulert til område med særlig landskapshensyn.  
 
Hensyn til pollinerende insekter 
For områdene SAG, annen veggrunn- grøntareal er det satt egne bestemmelser om at det ikke 
tillates bruk av plantevernmidler, (hvilket ikke tillattes i øvrige leke og idrettsområder) i tillegg til 
egne bestemmelser om slått og ny vegetering/ frøsetting. Samtidig er disse arealene trukket som 
akser langs veistrukturen ut fra området med høy botanisk verdi slik at pollinerende insekter ikke 
møter større åpne flater i deres vandring.   
 
Honningbie til landing på honningurt 
Foto: nina.no 

 

Da de aktuelle områdene er et resultat av 
nyere terrengarbeider i området, anses de 
midlertidig som «skrotareal» uten noen 
spesifikk funksjon, men vil gi grunnlag for ny 
kantvegetasjon. For at enkelte arter ikke skal 
ha fortrinn, anbefales det ut i fra et botanisk 
ståsted å ikke gjødsle arealene og at eventuell 
slått må foregå sent på sesongen.    
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