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367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology
Park - sluttbehandling
Forslag til vedtak:
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.
2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig
avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6.
3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende
reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som
overlappes av ny plan.
4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer
for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige
friluftsområder i kommunen.

Sammendrag
Eggemoen Aviation & Technology Park er svært viktig for næringsutvikling på Østlandet
og i Ringerikeriksregionen. Næringsområdet består i dag av høyteknologiske
internasjonale industribedrifter og flyplass med et stort vekstpotensial. Området er og vil
være industrielt og teknologisk viktig, både nasjonalt og regionalt, for utvikling av
verdiskapende arbeidsplasser i framtida.
Rådmannen foreslår at det skal igangsettes et eget prosjekt for å erstatte lysløype og
merkede turstier på annet egnet område. Dette på bakgrunn av at det vil gå tapt viktige
idrett- og friluftsområder ved realisering av planen
Planen har vært i gjennom en lang prosess, blant annet på grunn av innsigelse fra Statens
vegvesen (SVV), innsigelsen er nå delvis løst.

Rådmannen foreslår at planen vedtas, og sender så området uten rettsvirkning til
departementet for endelig avgjørelse dette gjelder for båndleggingssone H430. Øvrige
områder vedtas i sin helhet.

Beskrivelse av planforslaget
Hensikten med områdereguleringen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende
næringspark i tilknytning til flyplassen. Nye arealer i områdereguleringen ligger mellom
flystripe i sør og nedlagt taksebane i nord.
Planen har et langt tidsperspektiv. Det vil trolig ta flere tiår før planområdet er fullt utbygd.
Områdereguleringen har ikke krav for ytterligere detaljreguleringer, det kreves
disposisjonsplan og detaljert utomhusplan ved søknad om oppføring av nye tiltak (bygg).
Områdereguleringen er grovmasket med den hensikt av at etableringer med ulike
plassbehov kan etablere seg uten begrensninger i form av byggegrenser og delelinjer.
Noe som fører til en fleksibel plan tilpasset næringsutvikling i ulik skala.
Området ligger strategisk til med tanke på beliggenhet inntil eksisterende- og ny E16,
Randsfjordbanen (toglinje) og med egen flyplass.

Illustrasjonen viser eksisterende plan (blått) og utvidelse (rosa) (Eggemoen Utvikling AS)

Nøkkelopplysninger
Forslagstiller
Fagkyndig

Eggemoen Utvikling AS og Ringerike kommune
Halvorsen og Reine AS

Eieropplysninger
Eggemoen utvikling AS
Eggemoen utvikling AS
Eggemoen utvikling AS (flystripe)

Gbnr.
94/55
92/163
92/165

Eggemoen utvikling AS
Eggemoen utvikling AS
Demas AS
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Forsvarsbygg AS
Turid Marie Strande (byggeforbudssone fly)
Arealstørrelse

2 632 daa (2 632 150m2)

Arealformål

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Kontor/industri
Lufthavn

Presisiering av
formål

Flyplassrelatert virksomhet menes kontor,
undervisning, hotell/bevertning, relatert service, lettere
industri, verkstedsvirksomhet og lager/hangar.

Høyde
Utnyttelse

Max høyde 18 m (med unntak for enkelte bygninger)
Max 50 % BYA

Parkering

Kommunens reglement, egne bestemmelser for
industri og lager; 1 pl. for bil og sykkel pr. 1 000 m2

Plantype

Områderegulering
uten krav til detaljregulering for utbygging

Planforslag

Planforslaget som foreligger til behandling er merket
sluttbehandling, og består av:
 Plankart målestokk 1:3000
 Plankart uten rettsvinkning for H430,
målestokk 1:3000 (vedtas)
 Reguleringsbestemmelser
 Planbeskrivelse og KU
Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av
planforslaget og konsekvensutredning.

Overordna plan

Kommuneplanens arealdel (LNF og industri)
Bakgrunnen for at deler av arealet ikke er avsatt til
næring i kommuneplanen, er at pågående
planprosesser ikke ble tatt inn i kommuneplanen.
Dette for å unngå innsigelser på samme forhold på
flere forskjellige plannivåer.

Infrastruktur

Dagens kryss på E16 har beregnet kapasitet til 3700
ÅDT. Når dette målet er nådd skal det utarbeides ny
trafikkanalyse og detaljregulering av kryss.
Det kommunale nettet har kapasitet for vann og avløp
pr. i dag. Det vil kunne bygges ut mye før behov for
forsterkninger av VA-nettet.

92/168
92/169
94/61
92/172
92/176
92/33
94/8

823,6 daa
647,5 daa
730,1 daa

Illustrasjon flyfoto – grønt (foto 2014) (Eggemoen Utvikling AS)

Område i bruk – fremtidig potensiale (Eggemoen Utvikling AS)

Tidligere behandlinger og vedtak
01.11.2011

Eggemoen Utvikling AS (da Ola Tronrud AS) og Ringerike kommune
inngikk samarbeidsavtale om regulering av Eggemoen gjennom
områdeplan med vedtak i formannskapet 01.11.2011, sak 148/11.

17.01.2012

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet, samt høring og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram 17.01.2012, sak 13/12.

21.08.2012

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 21.08.2012, sak
190/12

18.11.2014

Førstegangsbehandling i hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning var
10.11.2014, og vedtak om høring og offentlig ettersyn i Formannskapet
den 18.11.2014.
Begge vedtak var enstemmig.

26.11.2014

Områdereguleringen ble sendt på høring og offentlig ettersyn den
26.11.2014 med frist den 20.01.2015.

09.01.2015

Statens vegvesen kom med sin høringsuttalelse med innsigelse i brev
datert 09.01.2015.
Det har siden innsigelsen pågått en lang prosess for å finne en løsning
på innsigelsen til SVV (prosessen er beskrevet i vedlegg 6; Anmodning
om mekling). SVV har ønsket å sette planen på vent, i påvente av valg av
trase for ny E16 Nymoen-Eggemoen. Traseen for ny E16 ble valgt, og
kommunedelplanen for E16 Nymoen- Eggemoen ble vedtatt høsten
2018.

16.10.2019

Videre ble det gjennomført mekling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken,
mot Statens vegvesen 16. og 30. oktober 2019.
Partene kom til delvis enighet i meklingen. SVV, Fylkesmannen og
Ringerike kommune blir enige om at innsigelsen begrenser seg til et
mindre område, og at planen kan vedtas med adskilt område uten
rettsvirkning. Se juridiske konsekvenser.

Endringer etter førstegangsbehandling
Følgende endringer er gjort etter høring og offentlig ettersyn.
Statens vegvesen har hatt planforslaget på begrenset høring i januar 2020, etter
meklingen.




Arealet for taksebane er flyttet fra plankart til å omfattes av bestemmelser, da
eksisterende beliggenhet muligens må flyttes ved realisering av ny E16.
Endringen er hørt hos SVV jan. 2020, se egne vedlegg.
Båndleggingssone – rekkefølgekrav infrastruktur (H430_1 og 2). Endringen er et
resultat av mekling med SVV.
Endringer er hørt hos SVV jan. 2020, se egne vedlegg.
Hensynssone H560 for planten Bittergrønn er lagt inn i planen.

Ellers er det gjennomført mindre vesentlige endringer som oppdatering av språk i
bestemmelser, oppdatert formålsbetegnelser i henhold til retningslinjer og små
korrigeringer i plankart etc.

Medvirkning
Det ble arrangert åpent informasjonsmøte hos Tronrud Engineering den 8. januar 2015.
Det har i høring og offentlig ettersyn kommet inn 17 høringsinnspill. Alle innspill er
kommentert i vedlegg, merknadsbehandling.
Statens vegvesen kom med innsigelse. Etter mekling har områdereguleringen vært hos
SVV på begrenset høring januar 2020, for mer informasjon se avsnitt om juridiske forhold.
Friluftsliv
Det er kommet inn flere innspill som går på tapet av viktige arealer til idrett og friluftsliv.
I Friluftskartleggingen og verdisettingen av Ringerike ble området på Eggemoen verdsatt
som et svært viktig friluftsområde (A-verdi). Området er mye brukt både av lokale og
regionale brukere. Området er enkelt tilgjengelig og godt tilrettelagt med lysløype for ski og
oppmerkede treningsrunder på henholdsvis 5 km og 10 km. At friluftsområdet i stor grad er
preget av flatt terreng i furuskog med godt opparbeida stier og løyper gjør at området er
viktig for funksjonsnedsatte brukere av friluftslivet.
Det er regulert inn en grøntkorridor helt nord på planområdet, tilgrensende Forsvaret sin
eiendom. I denne grøntkorridoren kan det etableres lysløype og/eller tursti (se
rekkefølgebestemmelse § 1.5). Ved detaljregulering og realisering av ny E16 NymoenEggemoen vil denne korridoren mest sannsynlig båndlegges for etablering av ny E16,
lysløype og/eller tursti vil da utgå.
I lys av de igangsatte og foreslåtte reguleringsplaner i området vest for rullebanen gjør at
det opparbeidede friluftslivet forsvinner. Det er derfor naturlig å se på tilliggende friluftsarealer som et alternativ til erstatningsområde for de friluftsområdene som blir borte som
følge av de nye planene. Flate furumoer er gjennomgående for terrenget på Ringerike, det
finnes derfor flere andre gode alternativer for erstatningsarealer. Det bør også sees på
annen plassering som ikke er avhengig av at brukere må benytte seg av bil for å komme
dit, slik at tilgjengelighet for enda flere brukergrupper blir mulig.
På bakgrunn av overnevnte, og innkomne merknader tar rådmannen initiativ til at
kommunen skal gjennomføre et eget prosjekt for å erstatte de tapte arealene.
Se vedlegg «merknadsbehandling» for ytterligere kommentar.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til
vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og
Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.
Mekling
Det ble gjennomført mekling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, mot Statens vegvesen
16. og 30. oktober 2019. Det ble ikke oppnådd enighet om området hvor det planlegges
fremføring av ny E16, i plankartet vist som område H430. Området er også båndlagt i
påvente av detaljregulering gjennom kommunedelplan for ny E16 Nymoen-Eggemoen.
Statens vegvesen ønsker ikke at dette området skal tas med som næringsområde med
båndleggingssone i områdeplanen for Eggemoen.

Hele korridoren fra kommunedelplanen foreslått tatt inn i områdeplanen. Korridoren i
kommunedelplanen er bredere enn arealet som er nødvendig for fremføring av ny E16.
Detaljreguleringen er derfor ventet å bli en smalere korridor enn båndleggingssonen i
kommunedelplanen. Bakgrunnen for at rådmannen ønsker å ta med korridoren inn i
områdeplanen, er for å unngå at det blir liggende igjen en smal stripe med uregulert
område mellom områdereguleringsplan 367 Eggemoen Aviation and Technology Park og
fremtidig detaljregulering for ny E16.
Rådmannen mener at hensynssonen i områdereguleringen gir like god sikkerhet for å
sikre arealer til ny E16 som å holde området utenfor områdereguleringen. Statens
Vegvesen mener at denne løsningen ikke sikrer ny E16 godt nok, og vil at
områdereguleringen skal begrenses slik at korridoren holdes utenfor planen, og området
blir liggende som avsatt til LNF-område i kommuneplanen.
Båndleggingssone
I gjeldende kommunedelplan for E16 er korridoren båndlagt etter pbl. § 11-8 andre ledd
bokstav d. Det følger av bestemmelsen at «Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og
bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til
departementet forlenges med fire år.»
Etter kommunedelplanen er området altså båndlagt i fire år fra 11.10.2018, med mulighet
for forlengelse i fire år. Det følger av «veileder – kommuneplanens arealdel» fra
miljøverndepartementet at hvis båndleggingen utløper uten at det er utarbeidet
reguleringsplan for ny E16, åpner ikke loven for at arealet umiddelbart kan båndlegges på
nytt til det samme formålet. Denne avveiingen sikrer at det offentlige har tilstrekkelig tid å
vedta reguleringsplan for området, samtidig som grunneiers råderett over egen eiendom
ikke blir begrenset i urimelig lang tid.
Det er denne båndleggingen administrasjonen har foreslått å videreføre i ny
områderegulering for Eggemoen, noe som vil sikre trasé for ny E16 et like godt vern som
den har i gjeldende kommunedelplan.

Illustrasjon: Kommunedelplan for ny E16 og 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology
park.

Ringerike kommune sendte planforslaget, hvor det aktuelle arealet er foreslått regulert til
næring, på høring i januar 2015. Dette planforslaget var dermed kjent for Statens
vegvesen da de startet opp arbeidet med kommunedelplanen i 2018. Bakgrunnen for at
arealet ikke er avsatt til næring i kommuneplanen, er at pågående planprosesser ikke ble
tatt inn i kommuneplanen. Dette for å unngå innsigelser på samme forhold på flere
forskjellige plannivåer.
En reguleringsplan skal vise ønsket fremtidig utvikling for et område, og legge til rette for
dette. Gjennom planlegging skal det sikres langsiktige løsninger for området, jf. pbl. § 1-1
fjerde ledd. Rådmannen mener derfor at den foreslåtte løsningen vil sikre både en
helhetlig reguleringsplan for området og framføring av ny E16 på en god måte. Når
reguleringsplanen for ny E16 blir vedtatt, vil den delen av områdeplanen som ligger under
E16-planen bli opphevet. Det vil dermed ikke være noen varig motstrid mellom
plannivåene.

Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i
saksdokumentene gjøres rede for hvordan disse er fulgt opp. Det skal framgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.
Områdene planforslaget omfatter er kartlagt. Det er imidlertid igangsatt et arbeid for
kartlegging av biologisk mangfold på kalk og sand-furuskoger som tidligere har vært ansett
som en mindre interessant biotop og som Eggemoen er et typisk eksempel på. Denne
kartleggingen er ikke ferdig, og det foreligger ikke konklusjoner foreløpig. Det vil være
naturlig å vurdere om prosjektet bringer noe nytt til saken. Se vedlegg 15 og 16.
Vurderingene i saken er gjort med bakgrunn i tidligere utførte kartlegginger.
Planforslaget er i konflikt med de kartlagte naturområdene som har stor verdi. Vern av
disse områdene vil skape utfordringer i forhold til en effektiv utnyttelse av områdene avsatt
til industri/næring og taksebane. Det er også usikkert om ønsket effekt av vern vil oppnås
dersom områdene rundt bygges ned og lokalitetene beholdes som øyer i næringsparken.
Planforslaget som fremmes legger derfor opp til at naturmangfoldet i denne saken må vike
for hensynet til å legge til rette for næringsparken.
Det er lagt inn egen hensynssone i plankartet for blomsten Bittergrønn, og for dødisgropa.

Økonomiske forhold
Prosjekt for erstatning av viktige friluftsarealer
Prosjektet skal omfatte omlegging av lysløype, merking av turstier, utarbeidelse av nye
kart. Kommunen kjører dette som et eget prosjekt sammen med utbyggere, interessenter
og berørte grunneiere. Kommunen som prosjektleder, med bidrag fra grunneiere.
Jevnaker kommune vil være en naturlig del av prosjektet, da de har areal tilliggende
eksisterende friluftsområder.
Vann og avløp
Kommunalt nett har kapasitet i dag, men ved fremtidig situasjon må vannforsyningsnettet
forsterkes, dette sammen med transportnett for avløp. Det må på sikt vurderes etablering
av nytt høydebasseng for vannforsyningen. Dette må da sees i en større sammenheng.
Utbygging av Eggemoen vil kreve betydelige investeringer i vann og avløp. Fordeling av
kostnader må avklares gjennom utbyggingsavtale.

Offentlig veg
Utbyggingen vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av
infrastruktur. Det er blant annet foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt.
Dette gjelder "o-veg" som går fra krysset mot E16 og langs vestsiden av planforslaget i
retning Forsvaret.
Områdereguleringen vil genere en antatt stor arbeidsplassvekst, noe som vil generer
høyere skatteinngang, og ringvirkninger for øvrige støttefunksjoner og næringsliv i
kommunen/regionen.

Rådmannens vurdering
Eggemoen Aviation & Technology Park anses som en av de viktigste næringsparkene på
regional basis for ny teknologi og flyplassrelaterte virksomheter. Næringsparken vil kunne
trekke til seg spennende, innovative bedrifter, kompetansearbeidsplasser og derav høyere
skatteinngang til Ringerike kommune.
Områdereguleringen bygger oppunder den etablerte flyplassen Hønefoss flyplass,
Eggemoen. Rådmannen anser næringsutvikling i sammenheng med og rundt flystripa som
riktig, da de lokale forutsetningene for området ikke vil egne seg for annen utvikling av for
eksempel bolig.
Eggemoen har for mange vært et viktig anlegg for aktivitet, idrett og friluft. Lysløypa vil gå
tapt ved utbygging på nordsiden av området. I dette tilfellet har rådmannen vurdert
næringsutvikling så viktig at særinteresser må vike. Rådmannen innstiller på at det skal
igangsettes et prosjekt for å etablere erstatningsarealer for det som går tapt ved
realisering av næringseiendommene. Ved realisering av ny E16 Nymoen-Eggemoen vil
friluftsområdet deles i to - dette igjen underbygger aktualiteten av å se på gode
erstatningsarealer for friluftslivet. Prosjektet for erstatningsarealer skal også innlemme
andre utbyggingsprosjekter og grunneiere, samt med medvirkning fra brukergrupper som;
Ringerike O-lag, Ringerike turistforening, Forum for Natur og Friluftsliv i Buskerud,
Ringerike idrettsråd og Fossekallen IL, samt et naturlig samarbeid med Jevnaker
kommune. Arbeidet vil basere seg på kartleggingen som er gjort av viktige friluftsarealer i
2019.
Saken har lang historikk, da på bakgrunn av diverse innsigelser fra Statens vegvesen.
Innsigelser ble først gitt i høring og offentlig ettersyn, innsigelsene ble avklart og trukket fra
SVV. Høsten 2015 kom SVV med krav om at planarbeidet ble stanset frem til E16
Nymoen – Eggemoen var avklart. Etter avklaring av korridor satte SVV imidlertid frem ny
«innsigelse» knyttet til planavgrensning og byggeforbudssoner. Etter lang dialog og flere
forsøk på løsning har Ringerike kommune og SVV nesten kommet til en omforent løsning,
SVV har fortsatt innsigelse til båndleggingssonen ved overlappen til kommunedelplan for
E16.
I dette tilfellet er gjelder innsigelsen en klart avgrenset del av planen. I slike tilfeller kan
kommunestyret vedta at de øvrige delene av planen med rettsvirkning, jf. pbl. § 12-13
første ledd. Detaljregulering av ny E16 er ikke påbegynt per dags dato. Når det gjelder
området det er innsigelse til, skal kommunen sende planen og innsigelsen, sammen med
meklers tilrådning, til departementet. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til
følge og planen endres, jf. pbl. § 5-6. Etter kommunestyrets vedtak sendes planen til
fylkesmannen, som så har ansvar for å sende planen videre til departementet.
Rådmannen innstiller på vedtak av Områderegulering for Eggemoen Aviation and
Technology park. Det vil være et svært viktig grep for å sikre vekst i innovative bedrifter
som igjen vil genere et betydelig økt antall arbeidsplasser i regionen.

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler Rådmannen at planen vedtas. Området uten
rettsvirkning sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til endelig
avgjørelse.

Vedlegg
1. Plankart merket sluttbehandling, uten rettsvirkning for område H430
2. Plankart utkast, hvis medhold av KMD
3. Reguleringsbestemmelser merket sluttbehandling
4. Planbeskrivelse og KU
5. Merknadsbehandling
6. Anmodning om mekling for plansak, 10.07.2019
(vedlegg kan oversendes på forespørsel)
7. Protokoll mekling, SVV og Ringerike kommune med Fylkesmannen i Oslo og Viken,
30.10.2019
8. Høringsbrev SVV, 17.12.2019
9. Svar høringsbrev SVV, 16.01.2020
10. E-postkorrenspondanse vedr. skravur SVV-RK 17.01.2020
11. Saksfremlegg, førstegangsbehandling
a. Saksprotokoll HMA
b. Saksprotokoll Formannskapet
12. Høringsuttalelser, høring og offentlig ettersyn
a. Direktoratet for mineralforvaltning
b. Jernbaneverket
c. Kommuneoverlegen Ringerike kommune
d. Luftfartstilsynet
e. Buskerud Fylkeskommune
f. Fylkesmannen i Buskerud
g. Sven Brun, gbnr 92/2
h. Opplysningsvesenets Fond
i. Ringerike kommune, utbyggingsenheten
j. Forsvarsbygg
k. Jevnaker kommune
l. Ringerike O-lag (ROL)
m. Ringerike turistforening
n. Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Buskerud
o. Ringerike idrettsråd
p. Fossekallen IL
q. Statens vegvesen

Ringerike kommune, 20.02.2020
Tore Isaksen
Rådmann

Assisterende rådmann: Terje Dahlen

Leder: Knut Kjennerud
Saksbehandler: Åshild Lie

