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1. BAKGRUNN 
Forslagsstiller Modum Motorsporsklubb er en medlemsklubb som ønsker å tilby et aktivitetsområde 
for Trial og Enduro motorsport. Initiativet til utarbeidelse av reguleringsplanen er en oppfølging av 
innspill til kommuneplanens arealdel om et område med tilrettelegging nettopp for klubbens 
aktiviteter. Det foreslåtte området på Vestre Spone ligger inne i foreliggende forslag til 
kommuneplan, som nå er lagt ut på 3. høringsrunde og er forventet sluttbehandlet i nær fremtid. 

Kort om Trial og Enduro motorsport 

Trial er en motorsykkelidrett som går ut på å kjøre i vanskelige terreng uten at føttene skal berøre 
bakken. Kjøringen foregår stående og i sakte fart da trialgrenen ikke handler om å konkurrere på tid, 
men å forsere hinder uten av beina kommer i bakken. […] Løypene (eller seksjonene) kan inneholde 
forskjellige hindre som stein, røtter, bakker/bekker etc. som gjør at seksjonene blir vanskelige å 
forsere. (Kilde: Norges Motorsportforbund (NMF).) 

Enduro i NMF er en gren hvor en bruker motorsykkel i terreng og kjører på alle typer underlag. Enduro 
betyr utholdenhet og kjøres under flere forskjellige konkurranseformer. Konkurransen kan deles inn i 
to kategorier, Enduro spesial som er kjøring på lukket område og Enduro etappeløp som kan 
sammenliknes med rally. (Kilde: Norges Motorsportforbund (NMF).) Det er Enduro spesial som skal 
kjøres på det aktuelle området. 

Aktiviteten utøves i hovedsak med motorsykler, men kan også foregå med bruk av ATV 
(«firehjuling»). Det planlegges å legge til rette for å tillate at handikappede også kan bruke anlegget 
og det er i disse tilfellene aktuelt å bruke ATV. Modum Motorsprotklubb har også dialog med Modum 
kommunes Utekontakt, som har trial- og endurosykler og som ønsker å benytte anlegget til 
skoleelever. 
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2. PLANOMRÅDET 
Planområdet er en del av gnr./bnr. 64/2 og 64/3 i Modum kommune. Arealet er lokalisert på Vestre 
Spone, vest for Bøensveien, vis á vis Vestre Spone kirke. Like sør for området ligger et stort 
masseuttak og pukkverk drevet av Sibelco Nordic Spone.0 Området er i forslag til ny arealdel til 
kommuneplanen for Modum kommune avsatt til Idrettsanlegg med feltbetegnelsen SId2. Området 
er på ca. 50 daa.  

Ved varsel om oppstart av planarbeid er det valgt å ta med en del av området mellom SId2 og 
Bøensveien for å se på og vurdere adkomst til området.  

Kartutsnittene i det følgende gir en beskrivelse av området. 

 
Figur 1 Utsnitt som viser området felt SId2 som avsatt i forslag til ny kommuneplanens arealdel for Modum 
kommune. 
 

 
Figur 2 Forstørret utsnitt av området slik det er avsatt i forslag til kommuneplan. 
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Figur 3 Flyfoto over området. Hovedeiendommen gnr./bnr.  64/2 og 64/3. 

 

 
Figur 4 Forslag til planavgrensning ved varsel om oppstart av planarbeid. 
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3. FORMÅL MED PLANEN 
Formålet med planen er å avklare alle relevante forhold slik at man kan tilrettelegge området for 
bruk som trial og enduroanlegg. Planarbeidet skal sikre at offentlige myndigheter, grunneiere, 
naboer og andre interessenter i området blir hørt, og kan uttale seg om forhold som vil være viktige å 
vurdere ved utarbeidelse av reguleringsplanen. 

Planfaglige forhold som er identifisert i forbindelse med planinitiativet og som er vurdert som 
særskilt viktige i det videre planarbeidet er: 

• Hensynet til naturmiljø og friluftsliv 
• Avklare ev. kulturminneinteresser i området 
• Støyforhold 
• Atkomstforhold 
• Bestemmelser knyttet til bruk av området og hensynet til omgivelsene 

4. FORELØPIG OM PLANENS INNHOLD OG RELEVANTE FORHOLD 
Området er i dag et LNF-område med skog i relativt kupert terreng, men med enkelte flate partier i 
søkk mellom høydedrag. Fra det aktuelle området stiger imidlertid terrenget mot nordvest. 

Planen skal regulere området innenfor feltet idrettsanlegg i ny kommuneplan til motorsportanlegg og 
med bestemmelser om bruk til trial og enduro motorsport. Aktiviteten vil være i form av trening og 
klubbaktiviteter og være regulert til bestemte tider av døgnet. Anlegget er ikke tiltenkt og ikke egnet 
for nasjonale løp. Bruken skal også ta hensyn til aktiviteter i/ved Vestre Spone kirke/kapell. 

Trial og Enduro, slik den tiltenkte bruken er, vil ikke være avhengig av opparbeidelse av baner på 
området. En del av hensikten med aktiviteten er å bruke terrenget som en del av løypene og i stor 
grad forsere hindringer som er naturlige på stedet. Kjøringen vil foregå på kryss og tvers innenfor 
området. 

Vurdering av støy fra aktiviteten og påvirkningen på omgivelsene vil være viktig. Støyen fra typen 
kjøretøy som her skal brukes og måten trial og enduro kjøres på her er avgjørende for hvor stor 
påvirkning dette vil få. Det er opplyst fra brukerne at aktiviteten ikke er sammenliknbar med for 
eksempel motorcrossykler og banekjøring, da man ikke vil komme opp i samme hastigheter og det vil 
heller ikke genereres kontinuerlig støy over lengre strekk i en løype. Anlegget planlegges også i et 
område som ligger noe skjermet i terrenget. Støyfaglige vurderinger er likefult en viktig del av 
planarbeidet for å vurdere om bruken er akseptabel i forhold til omgivelsene. 

Atkomst til området er via avkjørsel fra Bøensveien i øst. Her går det allerede i dag en skogsbilvei i 
terrenget, men denne tilfredsstiller mest sannsynlig ikke krav til stigningsforhold og kurvatur for å 
kunne brukes som en atkomstvei. Det er ønskelig å føre frem en vei hvor man kan frakte motorsykler 
inn til området og med en parkeringsplass her. Det er så langt tenkt at atkomstveien skal kunne 
benyttes i kombinasjon som skogsbilvei, opparbeidet til å kunne betjene personbiler og traktor. Et 
alternativt er å anlegge en parkeringsplass ved Bøensveien, delvis på området for pukkverket, og 
derfra kjøre sykler inn til området via eksisterende skogsbilvei. Det er ikke aktuelt å ha atkomstvei 
via/gjennom selve pukkverksanlegget av hensyn til sikkerhet. Atkomstveien vil måtte gå gjennom 
LNF-området, men planen har ikke til hensikt å regulere veien. 

Det er så langt ikke avdekket kulturminner registrert i kulturminnemyndighetenes databaser. Man er 
allikevel kjent med at det innenfor og i nærheten av området finnes gruvegang og spor etter uttak av 
glimmer. Planarbeidet avventer innspill fra kulturminnemyndighet og andre kulturminneinteres-
senter for å kunne vurdere og ta stilling til disse forholdene. 
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I LNF-området like øst for idrettsområdet i kommuneplanen står det noen mindre bygninger i svært 
dårlig forfatning. Forslagsstiller har sett at disse kan settes i stand og tjene som blant annet lager av 
utstyr for klubben. Det skal ikke etableres sanitæranlegg eller annet som vil kreve at det må anlegges 
opplegg for vann- og avløp eller som krever noe form for utslipp. 

Detaljreguleringsplanen planlegges utformet slik at den er spesialtilpasset (bundet) til den tiltenkte 
bruken som foreslås.  

5. PLANPROSESS  
Følgende berørte myndigheter vil bli varslet om oppstart av planarbeidet: 

• Modum kommune 
• Fylkesmannen i Oslo og Viken 
• Buskerud Fylkeskommune 
• Statens vegvesen region sør 
• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Mattilsynet 

I tillegg sendes varselet til berørte grunneiere og naboer, interessenter som ved offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel hadde innspill/merknader til det aktuelle området, Vestre Spone kapell 
v/Modum kommune og Norsk ornitologisk forening. 

Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeidet settes til 3 uker fra dato for utsendelse av 
varselet. 

Det vurderes at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift 
om konsekvensutredning. 
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