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1 . Bakgrunn

1.1. Forslagsstiller og plankonsulent

På vegne av Betonmast Hæhre A nlegg AS har Plan og Ressurs AS v/ landskapsarkitekt Joar - André

Halling fått i op pdrag å utarbeide detaljreguleringsplan for Heggenveien 30, på eiendommen til

Betongmast Hæhre A nlegg AS, Vikersund Øst, i Modum kommune.

1. 2. Hensikt

Bakgrunnen for arbeidet er en videre utvikling av næringsvirksomheten på området med blant annet

mulighe t for oppføring av ny lakkhall, kontorbygning og tilhørende overnatting smulighet for ansatte .

1. 3. Konsekvensutredning og planprogram

Plan en omfattes ikke av krav til planprogram og tilhørende konsekvensutredning da planen

hovedsakelig samsvarer med kom muneplane n s arealdisponering, og heller ikke er i konflikt ikke med

statlige og/eller regionale planer og retningslinjer. Det skal likevel foretas en kvalitativ vurdering og

beskrivelse av de virkninger planen kan ha for miljø og samfunn. Blant annet skal kravene i

naturmangfoldloven kap. II vurderes, og i tillegg hjemler plan - og bygningsloven § 4 - 3 krav til risiko -

og sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rett e for utbygging.
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2 . Planstatus og føringer

Overordnede føringer for area ldisponeringer hjemles i Kommuneplan for Modum 2011 - 2020 (plan id

2012705) hvor størstedelen av arealet er avsatt til «næringsvirksomhet». Forslag til ny plan vil i

tillegg omfatte en mindre del av område avsatt til boligbebygg else i sørvest, tilsvarende e iendom

25/55 og 25/148, og eiendom 25/299 i nord avsatt som «idrettsanlegg». Størstedelen av disse

eiendommene er i dag bruk som næringsarealer.

Eiendom 25/299 ligger innenfor eksisterende reguleringsplan «Tangen» (planid 2004 007), regulert

som idrettsanl egg i nåværende plan, og denne delen av planen vil bli opphevet ved nytt planvedtak.

Ved regulering at adkomstforhold vil ny detaljplan berøre nåværende reguleringsplan for

«Heggenveien fra Lortbru - Vikersund bru», 29.06.95, s aksnr. 95/ 863, og deler av p lanen vil følgelig

oppheves.

Figur 1. Utsnitt fra kommuneplan.
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Figur 2. Illustrasjonen viser eksisterende reguleringsplaner som overlappes delvis av nytt planforslag. I nord vil deler
av området regulert som idrettsanlegg forsvinne, mens i sørvest vil en mindre del av plan «Heggenveien fra Lortbru -
Vikersund bru» oppheves.
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3 . Planprosessen

3. 1 Prosessen

Oppstartmøte med Modum kommune ble

gjennomført 15.12.2017. Kunngjøring av planarbeid i

Bygdeposten og utsendelse av nabovarsler ble gjort i

uke 51, og frist for å komme med merknader til

planoppstart ble satt til 22.01.2018.

3. 2 M erknader til oppstart

Innkommende merknader og forhåndsuttalelser blir

sendt direkte til Modum kommune. Under er det

gjengitt et kort resymé med kommentarer hvor det

har blitt beskrevet hvord an merknadene har blitt

hensynstatt videre i planarbeidet .

Figur 3. Annonse publisert i Bygdeposten.
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Adressat Merknader Planleggers
k ommentarer

Mattilsynet, mail
03.01.2017

Utdrag fra mail :

«Mattilsynet har ingen merknader til planen»

Statens
vegvesen, brev
12.01.2018.

Utdrag f ra brev :

Vurdere området i en større sammenheng med hensyn til
samordnet areal - og transportplan.

Trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres.
«For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med
trafikkanalyse»

«Forholdet til kollektivtrafi kk og trafikksikkerhet for myke
trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad
planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og
trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette t as vare på i
planarbeidet. »

Overvannshåndtering må være til fredsstillende.

«Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for
regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra
vegnormalene må dokumenteres».

«Normal byggegrense for fylkeveger er 50 m. Byggegrensen
skal mellom annet vurderes i forhol d til støysituasj onen i det
aktuelle området»

«Til høringssvar til kommuneplan for Modum kommune har
vi påpekt at det trolig vil være nødvendig med ombygging av
krysset Fv. 144 / Fv. 284 til rundkjøring»

Disse forholdene ivaretas i planen.

Det gjør es en vurdering a v disse
forholdene i planbeskrivelsen.

Overvannshåndtering berører ikke
fylkesvegene i området.

Planen bidrar ikke til endringer på
fylkesvegen, og adkomst til
næringsområde på samme sted som
tidligere.

Byggegrensen er satt ti l 15 m fra
senterlinje.

Fylkesmannen i
Buskerud, b rev
11 . 01 .201 8

Utdrag fra brev:

« Fylkesmannen ber om at temaene natur mangfold,
samordnet areal - og transport, barn - og unges interesser,
energi, landskap, støy og universell utforming blir utredet i
re guleringsplanarbeidet »

Temaene har blitt utredet som del av
risiko - og sårbarhetsanalysen. Flere av
temaene er også imple mentert i
planbestemmelsene.

Buskerud
Fylkeskommune,
brev 19.01.2018

Utdrag fra brev:

« Det er ikke kjente automatiske fredede kult urminner
innenfor planområdet. De nærmeste kulturminnene er
gravhauger og rydningsrøyser på Vikehalvøya og ved Vike
kirkeruin. (…) ikke kreve at det gjennomføres en arkeologisk
registrering før vi kan avgjøre konflikten mellom utbygging og
kulturminner. Im idlertid vil vi be om at det under
fellesbestemmelsene settes inn en bestemmelse som
omhandler meldeplikten dersom s like arkeologiske
kulturminner likevel skulle fremkomme under
anleggsarbeider»

Det er lagt inn en bestemmelse med
henvisning til kultur minneloven § 8, 2.
ledd.
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4 . Planprosessen

4.1 Områdeavgrensning og lokalisering

Planområdet ligger øst for Vikersundbrua, i krysset hvor Heggenveien og Øst - modumvei (Fv144 og

Fv284) møtes , og berører eiendommene gnr./bnr. 25/55, 25/59, 25/58, 25/14 8, 23/255, 25/299 i

Modum kommune. Planområdets totale størrelse er ca. 21 ,5 dekar.

4.2 Bebyggelse og anlegg

Området er i dag veletablert som næringsområde - og industri for Betonmast Hæhre Anlegg AS , og

hvor l agerbygninger, verksteder og lakkhaller for tyngre kjøretøyer og anleggsmaskiner dominerer

landskapsbildet. E t av husene innenfor planområdet er i dag brukt til boligformål. I planområdets

umiddelbar e nærhet dominerer boligområder, mens annen næring, bilforretning er og verksted for

Hæhre og Isachsen Auto AS og Hæhre og Isachsen Maskinutleie AS e r lokalisert lenger sørvest . Nord

for planområdet er det idrettsanlegg og grøntområder.

Figur 4. Planområdet mar kert med rød strek.
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Figur 5. Ortofoto viser bebyggelsesstruktur for planområdet og nærmeste influensområde.

Figur 6. Næringsområde Hæhre AS dominerer land skapet på stedet (google street view).
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4. 3 I nfrastruktur og trafikk

Næringsområdet rammes inn av Fv. 284 ( Heggenveien og Øst - Modumvei) med t - kryss like sør for

planområdet (delvis innregulert). Adkomst til næringsområdet skjer nord for t - krysset via Fv. 284 ,

Heggenveien. For b i Heggenveien er det registrert år sdøgntrafikk (ÅDT) på 1 150 kjøretøy/døgn, og er

dimensjonert med vegklasse H2 med redusert hastighet på 40 km/t . Det er fortau fra t - krysset og

nordover langsmed Fv. 28 4 . Fylkesv egene for øvrig i området er ikke tilpasset myke trafikanter , men

det er mindre adkomstveger i boligområdene som bidrar til god fremkommelighet for gående - og

syklende f . eks mot Vikersund sentrum .

4. 4 Landskap , vegetasjon og geologiske forekomster

Det er svært få gjenværende natu rlige overflater innenfor planområdet da arealene er benyttet som

næringsområde, og er bebygget og / eller opparbeidet med grus for parkering av større kjøretøyer.

Landskapet bærer preg av voluminøse bygningskropper uten særlig god tilpasning til landskape t.

Figur 7. Sett nordvest mot Vikersundbrua. Bebyggelsesstrukturen i nærområdet består av småhusbebyggelse (google
street view).
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Vegetasjon er stort sett kantvegetasjon mellom eksisterende bebyggelse og veg, og langs grøfter.

Planområdet ligger nedenfor marin gre nse og består hovedsakelig av forvitringsmaterialer og eldre

fyllmasser fra 1950 - tallet.

4. 5 Naturverdier og biologisk mangfold

Planen omfatte s ikke av landbruksområder med dyrket mark innenfor områdets avgrensning, o g/

eller områder som brukes som beite ressurs. Det er gjennomført undersøkelse i tilgjengelige

databaser angående naturverdier og biologisk mangfold, og det er ingen registrert informasjon om

viktige biotoper, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller så rbare /fremmede arter på henholdsvis

r ød - og svarteliste innenfor planområde eller i umiddelbar nærhet (artsdatabankens artskart,

Miljødirektoratets naturbase).

4. 6 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljøer beliggende innenfor planområdet.

4. 7 Rekrea sjonsverdi og daglig bruk av området

Daglig bruk av området knytte r seg først og fremst til næringsvirksomheten for Betonmast Hæhre

Anlegg AS med kontorer, lager, verksted og lakkering for maskiner og tyngre kjøretøyer.

Figur 8. Kvartærgeologiske kart for området.
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5 . Beskrivelse av planforslaget

5 . 1 Arealformål og arealoppgave

Området reguleres til følgende formål iht. Plan - og bygningslovens § 12 - 5.

• Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5 nr. 1)

- Sosi 1300 Næringsbebyggelse ( 1 7486 . 236 m2)
- Sosi 1800 Kombinert bebyggelse og anleggsformål ( 2268.825 m2)

• Samfe rdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12 - 5 nr. 2).

- Sosi 2011 Kjørev eg (5 69 .5 84 m2)
- Sosi 2015 Gang - og sykkelveg ( 12 8 . 14 m2)
- Sosi 2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg ( 432 . 208 m2)
- Sosi 2080 P ar kering (878,13 m2)

5 .2 Planløsning

5.2.1 Bebyggelse - og a nlegg – Næringsbebyggelse

Detaljreguleringsplanen legger opp til en videreutvikling av området med tillatt prosent bebygd areal

(% - BYA) på 80%. Bestemmelsen er som følger; «Området kan benyttes til nærings - og

industrivirksomhet, som f. eks lager, verkste dhaller for kjøretøy, lakkeringshaller og kontor, samt

lettere service - og verkstedpreget industri som ikke genererer stor kundetrafikk. Det tillates ikke

forre tningsvirksomhet slik som butikker, dagligvare og / eller annen detaljhandel.»

I dag er m ønehø yden på flere av bygningene opp mot 11 m ete r over gjennomsnittlig ferdig planert

terreng, og i nye planbestemmelser er følgende angitt for å tilpasse nye bygninger; « Mønehøyden

skal ikke overstige 12 ,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, men det til lates at mindre

bygningselementer på tak, f. eks ventilasjonsanlegg etc. oversti ger denne høyden i en mindre grad så

lengde dette ikke virker skjemmende i landskapet. »

Bygningene på området i dag har ulike form og volumer, og planforslaget le gg er opp til en samme

type utvikling fremover med mulighet for fleksibilitet for antall bygni nger, bygningsvolumer, form,

farger og materialbruk. Se kapittel om virkninger av planen for flere detaljer .
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5.2. 2 Bebyggelse - og anlegg – Kombinert bebyggelse og anlegg

En mindre del av eksisterende næringsområde er regulert som «kombinert bebyggelse og anlegg».

Innenfor området kan det oppføres kontorbygning(er) og / eller kan bygning er med mulighet for

overnatting , med utnyttelse på totalt % - BYA = 4 0 % og 9 me ter mønehøyde fra gjennomsnittlige

planert terreng .

Overnattingsmuligh eten e vil være øremerket til ansatte og / eller f. eks reisende i ti lknytning til

næringsvirksomheten på stedet, og vil kunne fungere som et pendlerhotell. For mer fleksibilitet er

det angitt bestemmelser som sikrer at også dette arealet kan innlemmes helt eller delvis i

arealformålet «Næringsbebyggelse» hvis ønskelig , med bestemmelsene som samsvarer som

arealformål «Næringsbebyggelse». Se kapittel om virkninger av planen for flere detaljer.

Innenfor deler av eiendom gnr./bnr. 25/148 finnes det et bolighu s som i dag blir benyttet til utleie,

og har egen adkomst fra Fv. 284 , beliggende lenger nord enn hovedadkomsten til næringsarealet.

Hele denne eiendommen eies av Hæhre entreprenør AS og har b litt regulert som «kombinert

bebyggelse og anlegg» da arealet i fremtiden kan utvikles med tanke på kontor og overnattings -

muligheter.

5.2. 3 Tekniske løsninger – strøm, vann - og avløp, overvannshåndtering m.m.

Strømnett og alle kommunaltekniske løsninger er i dag velfungerende på området, og ny bebyggels e

vil kople seg på eksisterende nett.

Overvannshåndtering skjer vi overvannsledning som ligger i nord - sørlig retning over eiendommen , og

som utenfor eiendommen kopler seg på annet overvannsnett med Tyrifjorden i nord som resipient

(utenfor planområde t ). Planbestemmelsene legger også opp til mulighet for alternative løsninger for

overvannshåndtering med sedumtak eller lignende til fordrøyning av takvann på hele eller deler av

taket , og som kan tas i betraktning ved oppføring av nye bygninger.
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5.2.4 Samfe rdselssanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg , gang - og sykkelveg , a nnen

veggrunn – t ekniske anlegg , og parkering .

Det er planlagt at all trafikk, både i forbindelse med arealene regulert til næringsbebyggelse og

kombinert bebyggelse og anlegg, skjer vi a eksisterende avkjørsel sørvest i planområdet til Fv. 284 . Her

er det st ore manøvreringsarealer som er godt egnet for tyngre kjøretøyer som hovedsakelig

frekventerer området. Kryssløsningen (innkjørsel en ) slik den ligger i dag er laget i samråd med

S tatens Vegvesen i forbindelse med en større omlegging av kryss Heggenveien/RV284 og omlegging

av Heggenveien sørover fra dette krysset for noen år siden.

Avkjørselen har en bredde som muliggjør inn - og utkjøring for vogntog (VT) uten å måtte bruke

motgåe nde kjørefeltene på Fv.144 ved utkjøring mot nord , eller innkjø ring fra sør - dvs. tilfredsstiller

kjøremåte A iht. vegnormaler for Statens Vegvesen. F or å tydeligere markere avkjørselen på

plankartet , er avkjørsel i nytt planforslag tegnet noe innsnevret, men fortsatt med fullt

tilfredsstillende løsninger for VT som tidligere beskrevet. Se nærmere beskrivelser i ros - analysen, og

virkninger på trafikkforhold.

R eguler ing er gjort frem til senterlinjen på Fv. 284 , og tar også med seg omfanget av frisiktlinje r fra

avkjørsel . Kjørebanebredde + skulderbredde er tegnet inn iht. kartgrunnlag , og varierer langsmed Fv.

284 fra 3 m til 3.5 m. Fortau er regulert som 2 meter bredde fordi avkjørselen iht. kartgrunnlag .

Utenfor er areal avsatt til «annen veggrunn – tekn iske anlegg».

D et er angitt frisikt for både fortau og for Fv.284 på henholdsvis 3m x30m og 6x 45 m.

Bestemmelsene angir videre: « I tilknytning til frisiktlinjer skal det holdes fritt for vegetasjon og/eller

andre gjenstander som kan blokkere synsfeltet, etter krav til f risikt som angitt i planen. Hindringer på

0.5 m over planum må ikke forekomme i disse sonene. » By gg egrenser til Fv.144 og Fv.284 er 1 5 m fra

senterlinje veg, men ved kr yss hvor de samme vegene m øtes er byggegrensen satt ti l 30 m. Statens

Vegvesen har tidligere for eslått 60 m byggegrense i dette området, men dette vill e medført

båndlegg e lse av en svært stor del av næringsområdet , og ikke muliggjøre videre ut vikling sørover.

For parkering sarealet SP1 er det lagt inn følgende bestemmelse: « I nnenfor området tillates ikke

parkering av anleggsmaskiner og plassering av avfallsconteinere » . Mot beb yggelsen i vest er de t

også innenfor samme arealform planla gt et støygjerde . Området vi l derfor i sin helhet fungere som

en «bu ffer » mot eksisterende fritidsbebyggelse , og hindre ytterlige beb yggelse mot vest.
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6 . Plankart

Figur 9. Plankart.
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7 . Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)

7 .1 Metode

I følge p lan - og bygningsloven § 4 - 3 skal det i alle reguleringsp laner for utbygging gjennomføres en

r isiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse). Hensikten er å få en oversikt over planens egnethet som

utbyggingsformål, og hvilken risiko det eventuelt innebærer at planen blir gjennomført . Me toden

som brukes er hentet fr a d irektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin temaveileder

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko og sårbarhet sanalyse i

planleggingen » (2017) . I denne veilederen vurderes både eksisterende og fremtidi ge forhold, samt

forslag til tiltak der dette kreves.

I risiko - og sårbarhetsanalysen benyttes begrepene «Sannsynlighet», og «Konsekvens» som til

sammen gir en «Risiko» for hvert tema. Der hvor det er beskrevet avbøtende tiltak, har disse blitt

implementert videre i planarbeidet, og er synlige gjennom planbestemmelser eller andre forhold.

7 .2 Sannsynlighetsvurdering

Begrep Frekvens

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

2 Mindre sannsynlig (2) Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år.

3 Sannsynlig (3) Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år.

4 Meget sannsynlig (4) Mer enn en gang i løpet av ett år.

7.3 Konsekvensvurdering

Gr a dering Beskrivelse

1 Ufarlig (1) Ingen personskade r. Ingen skader på miljø. Systemer settes

midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun forsinkelser, ikke

behov for reservesystemer.

2 En viss fare (2) Få og små personskader. Mindre skader/lokale skader på miljø.

Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader dersom
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det ikke finnes reservesystemer / alternativet

3 Kritisk (3) Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader, regionale

konsekvenser med restitusjonstid mindre enn 1 år. Driftsstans i

flere døgn, f. eks ledningsbrudd i g runn og luft.

4 Farlig (4) Alvorlige skader/ en død. Alvorlige miljøskader, regionale

k onsekvenser med restitusjonstid på mer enn 1 år. Systemet

settes ut av drift for lengre tid. A ndre avhengige systemer rammes

midlertidig.

5 Katastrofal (5) En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader,

uopprettelig miljøskade. Hoved - og avhengige systemer settes

permanent ut av drift. Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute

av drift, f.eks. adkomst, strømforsyning og vannforsyning.

7.4 Risikomatri se

Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofal (5)

Meget
sannsynlig (4)

Sannsynlig (3)

Mindre
sannsynlig (2)

Lite sannsynlig
(1)

Forklaring til risikomatrise:

Akseptabel risiko – grønt felt. Ingen nødvendi ge tiltak må iverksettes.

Vurderingsområde - gult. Bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

Uakseptabel risiko – rødt. Tiltak iverksettes; reduseres til nivå gult eller grønt.
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På de neste sidene vil det gjennomgås «sjekkliste» for ulik e temaer. Listen inneholder mulige

uønskede hendelser og forhold som kan ha konsekvenser for planens innhold, samt konsekvenser for

omgivelsene. Punktene i listen er vurdert på et teoretisk grunnlag, og med bakgrunn i det

kunnskapsgrunnlaget som allerede e ksisterer. Alle punktene på listen gjennomgås, men ikke alle er

like aktuelle for planen og vil derfor ikke utredes nærmere (jf. kolonnen «ROS - analyseres nærmere

etter vurdering eller relevans?»).

Naturbaserte hendelser

Hendelse

ROS -
analyseres

nærmere ett er
vurdering eller

relevans?

Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Kommentar

/ Tiltak

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medfører risiko for:
Snø, eller ste nskred Nei
Utglidning, ras,
skred og/eller annen
geoteknisk
ustabilitet

Nei

Radon gass i grunnen Ja 3 2 Se nærmere
beskrivelse.

Flom, overvann etc. Ja 3 2 Se nærmere
beskrivelse.

Vind Nei
Nedbørsutsatt Nei Ikke nedbørsutsatt

over normalen. Se
henvisning til flom,
overvann.

Skog - og lyngbrann Nei
Annet? Nei

Nat ur, kultur og landskapsbilde

Hendelse

ROS -
analyseres

nærmere etter
vurdering eller

relevans?

Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Kommentar/

Tiltak

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medfører risiko for:
Sårbar flora eller
fauna

Nei

Naturv ernområder Nei
Vassdragsområder Nei
Landbruksområder Nei
Parker - og
friluftsområder

Nei
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Område for
idrett/lek

Nei

Kulturminner
og/eller kulturmiljø

Nei I plan -
bestemmelsene er
det henvist til § 8 - 2 i
kulturminneloven.

Forringel se av
land skaps bilde ved
utarbeidelse av plan

Ja 3 2 Se nærmere
beskrivelse.

Annet? Nei

Farlige omgivelser / miljø

Hendelse

ROS -
analyseres

nærmere etter
vurdering eller

relevans?

Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Kommentar/

Tiltak

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medfører risiko for:
Regulerte
vannmagasin med
spesiell fare for
usikker is

Nei

Dambrudd Nei
Terrengformasjoner
eller landskaps -
former som kan
være farlig (stup,
gruver, sjakter etc.)

Nei

Påvirkning av
høysp entmaster
(elektromagnetiske
felt), og klatrefare

Nei

Trafikkfarlige
forhold og farer
forbundet med bruk
av transportnett for
gående, syklende og
kjørende

Ja 3 4 Se nærmere
beskrivelse.

Forurensning (støv,
støy , lukt etc. ), i luft,
sjø og/ elle r grunn

Ja 3 3 Se nærmere
beskrivelse.

Risikofylt industri
m.m. (kjemikalier,
eksplosiver, radio -
aktivitet osv.)

Nei Merknad:
Lakkeringsanlegg. Se
tema «andre
(potensielt) farlige
anlegg under»

Andre (potensielt)
farlige anlegg

Ja 2 4 Se nærmere
beskrivelse.

Sabotasje /
terrormål

Nei

Annet? Nei
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7 .5 Oppsummering av risiko - og sårbarhetsanalyse

Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom

hendelsene faller innenfor gult område. Hen delsene som er markert innenfor en av disse kategoriene

i ROS - analysen er beskrevet nærmere under.

7.5.1 Radongass i grun nen (gult nivå )

Beskrivelse

Nasjonalt aktsomhetskart for radon viser at området innenfor analyseområde er markert med

«moderat til l avt» nivå av radongass i grunnen. I følge Norges Geologiske undersøkelser «kan [kartet]

ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker

Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse

ROS -
analyseres

nærmere etter
vurdering eller

relevans?

Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Kommentar/

Tiltak

Kan planen få konsekvenser for:
Veg, bru , tunell,
knutepunkt

Nei Temaet behandles
ovenfor.

Havn, kaianlegg etc. Nei
Sykehjem, skole og
andre institusjoner

Nei Ingen slike
institusjoner er i
nærheten.

Brann, politi,
ambulanse,
sivilforsvar
(utrykningstid,
tilkomstruter for
utryknin gskjøretøy,
slokkevann / brann -
vann etc.)

Ja 3 3

Se nærmere
beskrivelse.

Tekniske
infrastruktur
(overvann, vann,
avløp og
energiforsyning etc.)

Nei Behandlet tidligere.

Kapasitet på
kommunens
vannforsyning må
vurderes ved større
utbygging, f. eks
b rannvann må
vurderes nærmere .

Forsvarsområde Nei
Annet? Nei
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kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i i nneluft avhenger ikke bare av

geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av

radonforebyggende tiltak» (NGU 2016).

Avbøtende tiltak

Radonkartet er et regionalt kart som kan brukes for å gi et grunnlag for en først e vurdering av

radonfare, og er derfor ikke ment å være brukt på tomtenivå. Derfor bør det foretas mer detaljerte

målinger før tiltak settes i gang. Det må gjøres tiltak ved f or høye målinger, f. eks legge radonduk

under alle nye bygninger.

Det er vurder t at disse tiltakene vil redusere risikonivået fra gult til grønt.

7.5.2 Flom, overvann etc. (gult nivå)

Beskrivelse

Området består i stor grad av bygninger og flater med liten eller ikke permeable egenskaper for

infiltrasjon og fordrøyning av regnvann etc, og en ytterlig utbygging vil forsterke denne situasjonen.

Eksi s terende overvannsløsning på eiendommen fungerer i dag godt, og er også dimensjonert for å ta

unna ytterlige overvann.

Figur 10. Radonkart (miljostatu s.no).
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Byggeområdet skal sikres mot 200 års flom fra Tyrifjorden. I følge o pplysninger fra en

dispensasjonssak i Vikersund sentrum ligger 200 - å rs flomkoten på 65,9 moh (NN1954) i dette

området. Differansen på koordinat - systemet NN1954 og NN2000 var 14 cm, og det vil si at

høydesystemet NN2000 som benyttes i dag har en flomkote på 66.04 moh. Størstedelen av

planområdet ligger på kote høyere enn 66 moh (høyeste punktet 70 moh i vollen mot øst), mens

nede på flaten ved næringsområdet er gjennomsnittet 66,5 moh. En mindre del av arealene mot

nord ligger litt under 66 moh .

Avbøtende t iltak

Det er gitt bestemmelser som pålegger utbygger velfungerende overvannsløsninger:

«Overvannshåndtering skal være d i m e n sj o n e r t for å håndtere en flomsituasjon, o g m å ut f o r m es slik

at d et ik k e v il ku nn e skape e r o d eri n g av t erren g et omkring og fare for flomskader på eiendommer og

bygninger både innenfor og utenfor planområdet.» Videre kan overvannshåndtering løses med

alternative løsninger, som også har en estetisk funksjon: « Bygningene kan oppføres med alternativ

taktekking på hele eller deler av takfla ten, som f. eks sedumtak el. lignende, til hjelp for fordrøyning

av takvann, og for ove rvannshåndtering lokalt.»

200 - års flom har betydning for næringsområdet fordi antatt vannivå ved en 200 - års flom kan nå frem

til deler av planområdet. Overvannsløsninge n på området baserer seg på rør med selvfall til

Tyrifjorden . V ed en ekstremsituasjon v il overvannet ikke nå frem til resipienten, og vannet vil i verste

fall kunne oversvømme deler av næringsområdet.

Det er vurdert at disse tiltakene vil redusere ris ikonivået fra gult til grønt.

7.5. 3 Forringelse av landskapsbilde ved utarbeidelse av plan (gult nivå)

Beskrivelse

Området består av bebyggelse og anlegg for næringsformål. Med unntak av noe beplantning ved

avkjørsel / t - kryss (delvis på offentlig grun n), er det ikke gjort spesielle tiltak for forskjønnelse av

området og bedre visuelle kvaliteter.
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Avbøtende tiltak

Planbestemmelsene gir muligheter for at ny bebyggelse og anlegg kan få bedre visuelle kvaliteter.

Det synes viktig å ta hensyn til omgive lsene ved plassering og oppføring av nye bygninger , spesielt

fordi området grenser til boligområder , og er også et blikkfang ved krysset mellom Fv. 144 og Fv. 284 .

Det er gitt bestemmelser for utomhusarealet: « Vegetasjonsskjerm, voller, «grønne fasader»,

s edumtak etc. kan brukes som en visuell buffer innen for planområdet, og for å redusere negative

virkninger. »

Det er vurdert at disse tiltakene vil redusere risikonivået fra gult til grønt.

7.5. 4 Trafikkfarlige forhold og farer forbundet med bruk av transp ortnett for gående,

syklende og kjørende (rødt nivå )

Beskrivelse

Det er ikke tidligere registrert ulykker i avkjørselen til planområde t , men det er vurdert at det er en

sannsynlighet for at dette kan skje (mellom en gang i løpet av ett år og en gang i lø pet av 10 år). I

verst tenkelig tilfelle kan dette føre til alvorlig skade / død. Et scenario er hvor syklist eller gående blir

påkjørt a v et tyngre kjøretøy.

Gang - og sykkelvegen begynner i kryss ved Fv. 284 og Fv. 144, og fortsetter nordover langsmed Fv .

284 (Heggenveien). Fv.284 på østsiden av planområdet har ikke løsninger for myke trafikanter (det er

kun 3 eiendommer med direkte avkjø rsel til Fv. 288) , og det er heller ikke videre forbindelse med

gang - og sykkelvei eller fortau på andre deler av fylke sveiene i influensområdet . Fortauet ledes forbi

avkjørselen til planområdet, men det er vurdert at denne strekningen i liten grad er beny tte s av myke

trafikanter. Det finnes ingen krysningspunkt med gangfelt langsmed Fv. 284 eller Fv.144. Området

har farts grense 40 km/t.

En av grunnene til lite trafikk for gående og syklende forbi avkjørsel en til næringsområdet er at

fortauet begynner 50 meter lengre sør, og det er her liten forbindelse til boligområdene mot nordøst.

Sørover langsmed Fv. 144 er det ikke b oligområder, og derfor mindre frekventert av gående og

syklende. Boligområdene i influensområde i vest har også interne veger det i stor grad vil være

naturlig å benytte som gang - og sykkelveg f. eks mot Vikersund. Myke trafikanter vi derfor i større

grad møte på Fv. 284 lengre nord utenfor planområdet, og vil derfor ikke komme i konflikt med
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avkjørsel til næringsområdet . Det er ingen b arnehager og / eller skoler i området som gjør at

fortauet forbi avkjørsel til næringsområde blir benyttet til skolevei .

Nord for planområdet er det en matbutikk og et større idrettsanlegg som det naturlig nok vil være ha

en høy brukerfrekvens. Eksisterende veger i boligområdene bidrar til god fremkom melighet uten å

komme i konflikt med næringsområdet. For transitt fra v est til øst i boligområdene vil det også være

naturlig å benytte vegene nord for planområdet ved idrettsanlegget (ikke ned til krysset ved Fv. 284

og Fv. 144 for deretter å gå langsmed Fv.284 i øst) .

Figur 11. Rød linje viser fortau langsmed Fv.284. Blå linjer henviser til naturlige gang - og sykkelareal i forbindelse
med eksisterende veger i b oligområdene, og det er vurdert at myke trafikanter i hovedsak benytter disse vegene for
transitt.
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Adkomst til næringsområde og t - krysset for Fv.2 84 og Fv.144 ligger svært nær hverandre og

tilfredsstiller ikke Statens vegvesens krav fo r avstand mellom kryss og avkjørsler . I t - krysset er det

registrert at 5 personer har vært involvert i ulykke r ( vegkart.no ) . Frisiktkrav er riktignok i behold for

både t - kryss og avkjørsel , men gatemiljøet virker noe uoversiktlig ved avkjørsel en til næringsområde

(det er ikke tydelig definerte areal /sone for gang - og sykkel, bare større asfalterte flater ) .

Figur 12. Østsiden av næringsområde er ikke tilpasset myke trafikanter, men det er vurdert at brukerfrekvensen
også er meget lav. Fortauets begynnelse ved k rysset Fv.284 og Fv. 144 kan skimtes i venstre hjørne (google street
view).

Figur 13. Næringsområde sett mot sør. I forgrunnen er idrettspark og matbutikk hvor det er trafikksikre løsninger
for myke trafikanter. Næringsområdets plassering lengst m ot sør b idrar til at størstedelen av gående og syklende ikke
vil passere innkjøringen til planområdet (google maps).
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Avbøtende tiltak

Det er vurdert at planforslaget vil ge nere re ingen eller liten trafikkøkning da fremtidig næring

hovedsakelig vil være av samme omfang som i dag . S om tidligere beskrevet vil eksisterende adkomst

benyttes videre og være tilpasset tyngre kjøretøyer (vogntog - VT), men det er gjort en mindre

inns krenkning for å definere avkjørselen . Fortau er også gjort mer trafikksikker ved at krysningen ved

avkjørselen trekkes litt inn i k rysset, og ikke helt ute langsmed Fv.284 som i dag. Bestemmelser om

frisiktlinjer er også implementert i planen. Det er vurde rt at planens omfang ikke er av en slik

karakter at større tiltak med avkjørsel og / eller t - kryss skal utarbeides, men for avkjørs el skal

følgende mindre justeringer utbedres iht. plankart ved en eventuelt fremtidig utbedring av avkjørsel:

Figur 14. T - kryss og avkjørsel til næringsområde ligger med liten avstand ifra hverandre.

Figur 15. T - kryss og avkjørsel til næringsområde ligger med liten avstand ifra hverandre.
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• Gatemiljøet gjøres mer oversiktlig – tydeligere soner for passering med gangfelt. Innsnevre

krysset i tråd med plankartet før ytterlige utbygging.

• Eventuelt taktil berøring med varsel - og oppmerksomhetsfelt ved krysningspunkt.

• Gangfelt / overgang trekkes litt bort fra kryss slik markert i reguleringsplanen.

Det er vurdert at disse tiltakene vil redusere risikonivået fra rødt til g ult .

Figur 16. Sporingskurve for vogntog (VT).

Figur 17. Sporingskurve for vogntog (VT). Ved utkjøring er kjøre måte A mulig ved å plassere vogntoget langt mot sør
ved utkjøring.
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7.5.5 Forurensning (støv, støy, lukt etc.), i luft, sjø og/ el ler grunn (gult nivå)

Beskrivelse

Forurensing som kan forekomme in nenfor virksomheten er støv, støy , lukt og vibrasjoner

(industristøy) fra f. eks verkstedhaller, maskiner og kjøretøy etc. Ved etablering av eventuell kontorer

og / eller bygning for overnatting vil det også være aktuelt å dempe eventuell veistøy fra fylke svegen.

Det er ikke registrert forurenset grunn i området.

Avbøtende tiltak

Virksomheten på området vil hovedsakelig fortsette som tidligere og det er vurdert at tiltak mot

foruren sning er akseptable. F. eks vil eventuell industri støy kunne reduseres yt terligere ved

oppføring av nye bygninger som fungerer som skjerm . A lle tiltak innenfor området skal holde seg

innenfor gjeldene grenseverdier for forurensing i lover og forskrifter , o g det er bedriftene selv som er

ansvarlig for å dokumentere dette. « Forur ensing (støy, luft, lukt etc.) skal til enhver tid holdes så lav

som mulig, og være i tråd med gjeldene grenseverdier i «Forskrift om begrensning av forurensing

(forurensnings - forskriften)», retningslinjene i T - 1442 /2016 «Retningslinje for behandling av s tøy i

arealplanlegging», og til enhver tid gjeldene regelverk. Dette gjelder også forurensing i grunn, og

potensiell forurensning av maskiner og utstyr, f. eks under lagring og etterfylling av drivstoff.

Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhi ndre eventuelle negative konsekvenser for omgivelsene.

Utbygger skal varsle omgivelser ved eventuell støy i utbyggingsperioden.»

Det er vurdert at disse tiltakene vil redusere risikonivået fra gult til g rønt .

7.5.6 Andre (potensielt) farlige anlegg (gul t niv å)

Beskrivelse

Det meste av aktiviteten på området skjer innendørs med verkstedhaller, l akkering og

sveisearbeider . Det drives ikke farlig aktivite t på uteområdene , med unntak av kjøring med større

maskiner og kjøretøy , og fylling av drivstoff . Området er i liten grad inngjerdet. Det er ingen skoler i

nærheten, men boligområdene ligger tett på. På grunn av aktiviteten vil det være en mulighet for at
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barn kan finne interesse for stede t. Visse type aktiviteter , som sveising og lakkering (kjemikalier), kan

o gså øke brannfaren.

Avbøtende tiltak

Området er delvis sikret med gjerder, og det bør vurderes ytterlige sikringstiltak .

Tiltak mot brann må hele tiden vurderes ved farlige aktiviteter.

Det er vurdert at disse tiltakene vil redusere risikonivået fra gu lt til g rønt .

7.5.7 Brann, politi, ambulanse, sivilforsvar (utrykningstid, tilkomstruter for
utrykningskjøretøy, slokkevann / brann - vann etc.) (gult nivå)

Beskrivelse

Informasjon om nærmeste nød - og redningssentral følger under.

Sykehus:

Ringerike Sy kehus, Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss.

Distanse til planområde : ca. 3 1 km. Kjøretid (lovlig fart) ca. 28 min.

Politi / lensmannskontor:

Modum Lensmannskontor, Vikersundgata 33, 3370 Vikersund

Distanse til planområde : ca. 1 km. Kjøretid (lovlig far t) ca. 1 min.

Brannstasjon:

Brannstasjon:

Brann - og feiervesen, Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund

Distanse til Skredsvikmoen: ca. 4 km. Kjøretid (lovlig fart) ca. 5 min.

Avbøtende tiltak

Ny tt planforslag vil ikke endre hverken kjøretid eller distanse. Det er god fremkommelighet.
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8 . Virkninger av planforslaget

Iht. plan - og bygningsloven med tilhørende forskrift for konsekvensanalyser er det vurdert at planen

ikke skal konsekvensutredes, men det er likevel gjennomført kvalitativ e vurderinger av noen av

temaene fra ROS - analysen og en særskilt vurdering av naturma ngfoldloven.

8.1 Virkninger på landskapsbildet

Utvikling på området vil kunne endre landskapsbilde selv om store deler av tidligere drift blir som

tidligere . Det er påt enkt ny lakkeringshall og bygning for kontor og overnatting i fremtiden, og da

planbe stemmelsene hjemler flere prinsipper for estetikk og visuelle kvaliteter, er det derfor gode

muligheter for at omgivelsene oppleves mer positivt i fremtiden. Selv om utnyt telsesgraden er høy

(% BYA = 80 %) inkluderer dette også inkludere nødvendig parkerin g. Området er i dag allerede tett

utbygget med store bygningskropper, og en utvidelse av dette anses som mindre negativt for

omkringliggende områder.

8.2 Virkninger på n aturverdier og biologisk mangfold

Det er satt krav i naturmangfoldloven kapittel II om redegjørelse for naturmangfoldet, og at

eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. Selv om eiendommene bærer preg av lite naturmark, og

stor sett hele området er oppar beidet med bygninger eller arealer for parkering er

k unnskapsgrunnlaget , hjemlet i NM L § 8 , utredet ved søk i ulike databaser som en del av ROS -

analysen. D a det er ikke funnet opplysninger om naturverdier og biologisk mangfold som er sårbare i

denne sammen heng vurderes det at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser.

Planlegger mener at dette er en tilstrekkelig undersøkelse for at den generelle aktsomhetsplikten i

NML § 6 er overholdt, samt at området har fått en vurdering etter den samlede belastninge n som

økosystemet er eller vil bli utsatt for i NML § 10.

8. 3 Vir kninger på trafikkforhold

Tiltaket medfører ingen eller liten trafikkøkning på vegnettet , men alt avhenger naturligvis av hva

slags fremtidig næring som planlegges , og det er derfor utford rende å angi eksakte tall . Større
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kontorbygning og overnatting for pendlere kan gi en økning av privatbiler. Forretningsvirksomhet

som butikker, dagligvare og / eller annen detaljhandel som gir stor trafikkøkning er ikke tillatt. Det er

vurdert at vegnett et utenfor planområdet har kapasitet .

Det er angitt fremtidige til tak (markert på plankart, kommentert i planbeskrivelsen) for bedre

trafikksikkerhet ved avkjør sel en til næringsområde ved en fremtidig utbedring av eksisterende

avkjørsel . Det henviser for øvrig til ros - analyse for flere detaljer.

8. 4 Virkninger på barn og unges interesser

Det er vurdert at fotgjengere, herunder barn og unge, i liten grad ferdes forbi avkjø rselen til

næringsområde t grunne t manglene videreføring av fortau og gang - og sykke lveg . Planlegger mener

at planen for øvrig tar hensyn til barn og unges sikkerhet ved at avkjørselen er planlagt mer

oversiktlig, og at det vil etableres nødvendig frisikt mot fortau iht. plankart. Barn - og unges interesser

ivaretas av aktivitetstilbudet ( idrettsplass) utenfor denne planen.

8. 5 Virkninger for daglig bruk av området

Planforslaget endrer hovedsakelig ikke dagens bruk av området.

8. 6 Samordnet areal - og transportplan

Lokalisering av området er i tråd med kommunedelplan, og overordnede før inger og nasjonale

retningslinjer, herunder samordnet areal - og transportplan.

8. 7 Virkninger på kommunaløkonomi

Tiltaket vil kunne berøre kommunal økonomi med hensyn til økt frekve ns av brukere for

renovasjonsløsning og andre kommunale tjenester . Kommu naltekniske løsninger som utbygging av

va - nettet vurderes å være tilstrekkelig dimensjoner t og li gger på eiendommen i dag . Eventuell

utvidelse av va - nette t skjer på privat grunn og be k ostes av utbygger.
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