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1 BAKGRUNN 

1.1 Historikk 

Deler av Lyngås grustak er i kommuneplanens arealdel avsatt til avfallsbehandling. Grunnet 
oppsigelse av avtale for dagens plassering av RfDs gjenvinningsstasjon i Ringeriksveien ved 
Ragn Sells, har ny lokalisering fått høy aktualitet. RfDs arealbehov er i størrelsesorden 25 
daa. 

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er tilrettelegging for etablering av en gjenvinningsstasjon i området og 
annen type gjenvinning og miljøfremmende næringsvirksomhet.. 

2 EIENDOMSFORHOLD OG PLANSTATUS 

2.1 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene 127/1,4, 127/10, 127/12 og 1285/1. 

Eiendom Hjemmelshaver 
127/1,4 Per-Arne Lyngås 
127/10 Nils Christoffer Gevelt 
127/12 Statens vegvesen 
1285/1 Statens vegvesen 
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Figur 1. Eiendomsforhold innenfor forslag til plan 

2.2 Overordnede føringer og rikspolitiske retningslinjer 

2.2.1 Samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) 

Målet til retningslinjen er: 

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger 
på tvers av kommunegrensene. 

For en gjenvinningsstasjon vil plasseringen være knyttet opp mot plassering av andre 
gjenvinningsstasjoner i regionen, nærhet til vei av en viss størrelse/kapasitet, plassering i 
forhold til der folk bor. 

2.2.2 Barn og planlegging (T-2/2008) 

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 
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b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn / interesser. 

Området benyttes ikke av barn og unge i dag. I dag er det grus og pukkverksdrift i området, 
samt at det avholdes et begrenset antall løp og treninger på Lyngåsbanen. En regulering til 
gjenvinningsstasjon og annen næring vil ikke være i konflikt med barn og unges interesser. 
Eksisterende gang- og sykkelvei langs Ringeriksveien blir beholdt som i dag. 

3.2.3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 

Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite 
støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å: 

 •anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende 
støykilder synliggjøres 

 •gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og 
hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak 

 •gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og 
utformes med tanke på å hindre nye støyplager. 

Denne retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker 
etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved 
planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende 
virksomhet. 

2.2.3 Naturmangfoldloven 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 

Plansaker skal vurderes opp mot §8 til §12. De miljømessige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. 

 

2.3 Forhold til gjeldende planer 

2.3.1 Kommuneplan 

Gjeldende kommuneplan viser det aktuelle arealet avsatt til Andre typer bebyggelse og 
anlegg – Avfallsbehandling, eierform annen eierform (dvs. ikke offentlig). Det avsatte arealet 
til formålet er 60 daa.  
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Figur 2. Gjeldende kommuneplan frem til november 2013 

 

Figur 3. Rullert kommuneplan 

Det er i kommuneplanen vist en tverrforbindelse fra Ringeriksveien og gjennom planområdet. 
Denne ligger i både tidligere kommuneplan og i revidert kommuneplan. 
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2.3.2 Reguleringsplan 

Området omfattes av reguleringsplanen Lyngås massetak, vedtatt 1999. I reguleringsplanen 
er det aktuelle arealet regulert til spesialområde – grustak, og gjenvinningsstasjonen kan ikke 
etableres basert på denne. 

 

Figur 4. Gjeldende reguleringsplan for området. 

Det er gitt bestemmelser i forhold til uttak i planens bestemmelser. 

Sand- og grusmasser under bunnkoten avsatt som ferdig planert terreng, vist i driftsplanens 
Tegning 01, datert 28.10.96, kan tas ut. Det må søkes kommunen om tillatelse til dette. Før 
tillatelse gis, må tiltaket inngå i ny godkjent driftsplan for området (ny driftsplan er utarbeidet 
men foreløpig ikke godkjent). Grunnvannsnivået skal dokumenteres i driftsplanen. Nedre 
uttaksgrense er nådd når det gjenstår 4 m sand- og grusmasse over grunnvannets høyest 
målte nivå. Ferdig planlagt terreng i massetaket skal ligge på kote +80 i øst og +50 i vest. 

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet 

3.1.1 Beliggenhet i kommunen 

Planområdet ligger i Lyngås grustak på det som i dag er Lyngåsbanen. 

3.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

Planens avgrensning er som vist i figur 5. Arealet er noe redusert i forhold til varslet 
planområde. Planområdet er 72,6 daa. 
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Figur 5. Planens avgrensning 
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3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

3.3 Landskap 

3.3.1 Topografi og landskap 

Planområdet er en del av det som betegnes som Lyngås grustak. Dette er en stor 
moreneformasjon som det har vært tatt ut grus fra i flere tiår. Dette bærer topografien og 
landskapet preg av i dag. Bildet i figur 6 er tatt fra Grøttegata (Lyngåsbanen i bakkant av 
masseuttak. 

 

Figur 6. Bilde av dagens situasjon i nordøstre del av grustaket. 

På nordsiden av planområdet og østre del av planområdet er det bratte ravinedaler ned mot 
bekkeleier.  
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Figur 7. Ravinedal på nordsiden av dagens administrasjonsbygg/klubbhus på Lyngåsbanen. 

Selve området der næringsområde/gjenvinningsstasjonen er tenkt lagt er relativt flatt, men 
det er en del terrengforskjeller innenfor selve Lyngåsbanen. 

 

Figur 8. Bilde tatt fra nedre del av adkomstveien mot vest. 

3.3.2 Solforhold 

Det er gode solforhold innenfor hele den delen av planområdet som er tenkt bebygget. 
Arealene ligger høyt og åpent i terrenget. 
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3.3.3 Lokalklima 

Hele morenen, som Lyngås grustak er en del av, har trolig en viktig rolle i forhold til det 
overordnede lokalklimaet i Lierdalen. Selve planområdet ligger høyt og er relativt flatt og kan 
derfor være vindutsatt.  

3.4 Kulturminner  

Det er ikke automatisk fredete kulturminner i planområdet. Området er tidligere registrert av 
Buskerud fylkeskommune. Det ble i 1997 gjennomført en registrering i området, uten at det 
den gang ble funnet automatisk fredete kulturminner. Da planområdet allerede er utbygd er 
potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her, meget lite. 

3.5 Naturverdier 

Det er gjennomført en naturmiljøundersøkelse i området i forbindelse med planarbeidet, jf 
Rapport – Naturverdier, konsekvensvurderinger og vurderinger av Naturmangfoldloven §§8-
10, utarbeidet av Asplan Viak AS v /Rein Midteng. Rapporten ligger vedlagt saken som 
særskilt vedlegg. 

Ravinedalen øst i planområdet er vurdert som en naturtypelokalitet. Lokaliteten er en Rik 
edelløvskog av typen or-askeskog. Deler av lokaliteten innenfor planområdet er preget av 
utfylling av masser. Den delen av naturtypelokaliteten som inngår i planområdet er vurdert å 
ha B-verdi (regional verdi). Dersom en ser hele ravinearealet i området nord for Lyngås 
grustak under ett, grenser naturtypelokaliteten til å ha A-verdi. 

 

Figur 9. Bilde av naturtypelokalitet i ravinedal. 

Ravineformasjoner har også en geologisk verdi. 
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3.6 Grusressurs 

Lyngås grustak er registrert som en nasjonalt viktig grusressurs. Det drives i dag og har 
gjennom flere 10-år grusuttak i denne grusressursen. Figur 10 viser grusressursens 
avgrensning slik den er angitt av NGU i Grus- og pukkbasen 
(http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/). 

 

Figur 10. Avgrensning av grusressursen, med planforslagets avgrensning vist med stiplet sort linje. 

Det er gjennomført en grunnundersøkelse i planområde for å vurdere hvilke type masser 
som ligger innenfor planens avgrensning. Den geotekniske datarapporten for disse 
grunnundersøkelsene er vedlagt som særskilt vedlegg, jf Rapport – generelle 
grunnundersøkelser 110624r1, datert 01.07.13, utarbeidet av Grunnteknikk AS. 

Generelt viser boringene varierende mektighet av antatt siltig sand og grus over leirig 
silt/siltig leire i dygden. Boringene er avsluttet i faste morenemasser og stedvis blokk eller 
antatt fjell i varierende dybder fra 10-30 m under terreng. Totalsondering 12 fraviker fra de 
øvrige resultatene. Det er i dette punktet registrert meget høy og varierende bormotstand i 
antatt sand/grus til boringen er avsluttet i ca 18m dybde. 
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Figur 11. Borplan 

3.7 Rekreasjonsverdi 

Området har i dag ingen rekreasjonsverdi. 

3.8 Landbruk 

Det er ikke landbruksarealer innenfor planområdet. Deler av arealet har i tidligere tider vært 
benyttet til beite/åker. 

3.9 Trafikkforhold 

3.9.1 Kjøreatkomst 

Planområdet har i dag atkomst fra Ringeriksveien. Atkomstveien er i dag en gruset 
anleggsvei som i hovedsak benyttes av Franzefoss ifm. driften av grustaket. Veien er stengt 
med port. 
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Figur 12. Bilde av atkomstveg. 

3.9.2 Vegsystem 

Overordnet vegsystem frem til området er Ringeriksveien. Ringeriksveien er Fylkesveg (Fv 
285). 

3.9.3 Trafikkmengde 

Trafikkmengden på Fv 285 er ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 3700 forbi atkomst til området, men 
er betydelig høyere i selve Lyngåskrysset. 

 

Figur 13. ÅDT på tilgrensende veier (kilde: Nasjonal Vegdatabank). 

Trafikken på atkomstveien ned til grustaket/Lyngåsbanen er i dag ca.100 tunge kjøretøy per 
dag på hverdager. 

3.9.4 Ulykkessituasjon 

Det er ikke skjedd ulykker i tilknytning til kryss med Ringeriksveien de siste 4 år (kilde 
NVDB). 
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Figur 14. Trafikkulykker siste 4 år (NVDB) 

3.9.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det går i dag gs-vei på østsiden av Ringeriksveien, Fv 285 i området ved atkomstveg. Det er 
fotgjengeroverganger i forbindelse med Lyngåskrysset. 

 

Figur 15. Gs-vei langs Ringeriksveien ved atkomst og forgjengeroverganger 

3.9.6 Kollektivtilbud 

Det går busser på Ringeriksveien, med holdeplasser i nærheten av Lyngåskrysset. Dette er 
av liten betydning for brukere av en gjenvinningsstasjon som nær inntil 100% vil benytte bil til 
anlegget, men har relevans i forhold til ansatte på anlegget. 
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3.10 Teknisk infrastruktur 

3.10.1 Vann og avløp 

Det er ikke offentlig VA-nett til planområdet i dag. Bebyggelse på Lyngåsbanen har avløp til 
tett tank. 

3.10.2 Trafo 

Det er strømforsyning til området i dag via trafo i høyspentlinje som krysser atkomstveien.  

3.11 Grunnforhold 

NGUs løsmassekart viser at løsmassene i planområdet består av breelvavsetning og tykk 
havavsetning. Det er i breelvavsetningen grusuttaket skjer i dag.  

  

Figur 16. Løsmassekart (NGU) 

Det er gjennomført grunnundersøkelser som viser generelt varierende mektighet av antatt 
siltig sand og grus over leirig silt/siltig leire i dybden innenfor planområdet. Boringene er 
avsluttet i faste morenemasser og stedvis mot blokk eller antatt fjell i varierende dybder fra 
10-30 m under terreng. 
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Figur 17. Boroversikt fra gjennomført grunnundersøkelse 

Ravineskråningene omkring platået der motorbanen og adkomstvegen ligger er meget bratte 
og står på deler av området på rasvinkel eller brattere enn rasvinkel. Det er i innledende 
geotekniske vurderinger beskrevet at det ikke forventes store og omfattende områderas som 
kan påvirke arealene det er vurdert å bebygge, da grunnundersøkelsene ikke har påvist 
bløte og sensitive leirer eller løsmasser med sprøbruddegenskaper innenfor planområdet, jf.  
Innledende geotekniske vurderinger, doknr 110614n1, datert 06.08.2013 utarbeidet av 
Grunnteknikk AS. 

 

3.12 Støyforhold 

I dagens situasjon er det grustaksdriften og veitrafikken på Ringeriksveien som støyer i 
området.  

Det er utarbeidet støysonekart som viser dagens støynivå i grustaket. Dagens støynivåer 
ligger under grenseverdiene i forhold til tilgrensende boliger. Støysonekartet viser også at 
støynivåene er under det som betegnes som gul sone innenfor arealer foreslått regulert til 
gjenvinningsstasjon. 
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Figur 18. Støysonekart dagens situasjon (2011). 

Statens vegvesen har fått utarbeidet det de kaller støyvarslingskart langs Riks- og 
Fylkesveier i Lier kommune. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser 
beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. 
Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. 
Statens vegvesen opplyser at kartet ikke skal brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, til 
det er usikkerheten i inngangsdata for stor. Men kartet gir en overordnet oversikt over 
støysituasjonen langs Ringeriksveien. 

Kartet i figur 19 viser at støynivået langs Ringeriksveien er på et nivå som gjør at de fleste 
husene langs veien trolig ligger i gul støysone. 
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Figur 19. Overordnet støysonekart langs Ringeriksveien. 

3.13 Luftforurensning 

I dagens situasjon er luftforurensningen i form av støv fra grustaket, og transport til og fra 
dette. 

3.14 Forurenset grunn 

Det er gjennomført en vurdering av mulighetene for om planområdet inneholder forurenset 
grunn i forbindelse med planarbeidet. Virksomheter som grustak, asfaltverk og 
motorsportbane er potensielt virksomheter som kan gi forurenset grunn. 
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Vurderingen konkluderer med at det ikke foreligger konkrete opplysninger om utslipp eller 
forurensning, men type aktiviteter som har vært innebærer en generell mulighet for utslipp til 
grunnen. Nærmere undersøkelser skal gjennomføres dersom det er grunn til å tro at det 
forekommer forurensning i grunnen. Det foreligger flere generelle mistanker knyttet til 
tidligere aktiviteter i form av grustak, asfaltverk og motorbane. 

Av forurensninger som kan oppstå i forbindelse med grusuttak er søl og utslipp av 
oljeprodukter som diesel, smøreoljer, hydraulikkoljer og annet fra lagre eller direkte fra 
anleggsmaskiner. 

Produksjon og drift av asfaltverk (i området fra midten av 1970-tallet og ca 10 år frem) kan 
medføre ulike forurensninger. De viktigste miljøproblemene fra tidligere drift av asfaltverk er 
mulige rester etter diesel, fyringsolje og bitumen. Asfaltverket har ikke vært i drift på snart 30 
år, og det er derfor lite sannsynlig at det fortsatt ligger forurensning fra produksjonen. 

Det har vært motorbane på Lyngås siden 1972. Mulige forurensninger av jord og vassdrag 
kan være søl og lekkasjer fra drivstoff, oljer, batterier med mer. Det er benyttet salt og dustex 
for å dempe støving, samt oljegrus og asfalt som banedekke. Motorbanen ligger relativt nær 
Sagdalsbekken og Lierelva. Sand og grustaket er i utgangspunjktet et effektivt filter mot 
forurensninger. 

Jf. Notat Forurenset grunn, datert 17.06.2013, utarbeidet av Asplan Viak AS. Notatet ligger 
vedlagt saken som særskilt vedlegg. 

 

4 PLANPROSESS 

4.1 Oppstartsmøte 

Formelt oppstartsmøte med Lier kommune ble gjennomført den 27.02.2013. Tilstede var 
Marius Holmen, Eldbjørg Henriksen, Jon Arvid Fossum, Per Ole Brubak og Jonny Løe fra 
Lier kommune, Mette Gilhuus Johansen fra RfD (tiltakshaver) og Lars Krugerud fra Asplan 
Viak AS (forslagsstiller).  

4.2 Informasjonsmøte 

Det ble avholdt informasjonsmøte om planarbeidet for naboer og berørte den 29. mai kl 1900 
på Lier rådhus. 

4.3 Varsel om oppstart av planarbeid 

Igangsetting av reguleringsarbeidet ble kunngjort og sendt til berørte naboer og off. etater 
07.05.2013. Varslingsområdet er vist nedenfor.  
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Figur 20. Varslet planområdet 

Det er kommet inn 9 merknader til varsel om planarbeid.  

4.3.1 Merknader fra regionale myndigheter og offentlige etater 

Direktoratet for mineralforvalting med Bergmesteren for Svalbard (DMF), epost av 
10.06.2013 

DMF viser til NGUs hjemmesider som viser at deler av tiltaket vil komme i konflikt med en 
nasjonalt viktig grusressurs, og at DMF derfor har innsigelseskompetanse i en slik sak. DMF 
gjør oppmerksom på at Lier kommune ikke hadde Bergvesenet (nå:DMF) på høringslisten da 
kommuneplanen var til behandling og viser til Pbl. §3-2 tredje ledd. Dersom Bergvesenet 
hadde vært hørt, ville de ha gjort oppmerksom på de nasjonalt viktige pukk- og 
grusforekomstene som fins i kommunen, herunder grusforekomsten på Lyngås. DMF mener 
kommunen har begått en saksbehandlingsfeil som har ført til et ugyldig vedtak i arealdelen 
av kommuneplanen om å legge ut deler av en nasjonalt viktig grusforekomst til avfallsanlegg. 

DMF vil i dette stadiet av planprosessen be om at det foretas grunnundersøkelser for å 
kartlegge gjenstående drivverdige grusressurser, og at påviste ressurser blir drevet ut før 
området blir regulert til annet formål. 

Forslagsstillers kommentar 

Forslagsstiller forholder seg til at kommunen har avsatt arealet til avfallsanlegg i 
kommuneplanen, og at kommunen også vet at Lyngås er en nasjonalt viktig ressurs. 
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Franzefoss har gjort undersøkelser i dagens uttaksområde og konkludert med at det finnes 
grusmasser også under dagens nedre nivå og da under det som ligger nederste uttakskote i 
gjeldende reguleringsplan. Basert på utførte grunnundersøkelser av grunnvannsnivået, antar 
Franzefoss at det kan tas ut grus ned mot ca. kote 35 i grustaket. Med dagens utvinningstakt 
vil dette tilsi at det vil kunne være grusdrift på Lyngås i 50-60 år til, uten å gå inn på arealene 
i planområdet. Dette er selvsagt noe avhengig av markedet og morenemassenes 
beskaffenhet, samt at en får tillatelse til å gå dypere enn det som har vært tenkt opprinnelig 
(kote +50). En kan derfor anta at eventuelle grusressurser innenfor planområdet først vil 
være aktuelt å ta ut om 30-40 år. Tidligere undersøkelser som ble gjort med bulldoser før 
Lyngåsbanen ble anlagt, viste masser som en ikke fant drivverdige, grunnet for stor 
innblanding av leirmasser etc. 

For å sikre at den nasjonale ressursen er det gitt en reguleringsbestemmelse om at 
gjenvinningsstasjonen og næringsarealene må flyttes dersom en finner det hensiktsmessig å 
ta ut grusmassene i området, når øvre deler av morenen er tatt ut til nedre uttaksnivå. 

Buskerud Fylkeskommune, brev av 11.06.2013 

Uttaler at området er tidligere registrert av Fylkeskommunen. Det ble i 1997 gjennomført en 
registrering i området, uten at det den gang ble funnet automatisk fredete kulturminner. Da 
planområdet allerede er utbygd er potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete 
kulturminner her, meget lite. Fylkeskommunen har derfor ingen merknader til planen. 

Det bør likevel fremgå av kommunens vedtak at dersom det under anleggsarbeid skulle 
fremkomme uforutsette funn av automatisk fredete kulturminner, må arbeidet stanses og 
utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens §8 2.ledd. 

Forslagsstillers kommentar 

Det er lagt inn en formulering i reguleringsbestemmelsene om stans og meldeplikt i forhold til 
kulturminner. 

NVE, epost av 14.06.2013 

Påpeker at planområdet grenser til Sagdalsbekken og at det ser ut til at det er dype raviner i 
området. Bemerker at løsmassekart viser at det er marine avsetninger og breelvavsetninger i 
området. Rett nord for planområdet er det en kjent kvikkleiresone. I forbindelse med 
planarbeidet må det gjøres vurderinger av om det er reell fare for flom, erosjon og skred. 

NVE viser til vedlagte sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder og 
uttaler at dersom det kan svares nei på disse spørsmålene, er det ikke nødvendig å sende 
planen på høring til NVE. Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene, skal NVE ha 
planen på høring. For å lette høringsprosessen ber  NVE om at det kommer tydelig frem av 
plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort.  

NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i 
planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding 
av hensynssoner for flom- eller skredfare. 

Forslagsstillers kommentar 
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En kan gi et betinget nei på spørsmål i NVEs sjekkliste. Sagdalsbekken grenser til 
planområdet, men inngår ikke i planen. Grunnet en naturtypelokalitet i skråningen ned mot 
bekken er det gitt bestemmelser som skal hindre inngrep i denne skråningen, dette vil også 
være med på å ta vare på vassdragsmiljøet og begrense vassdragsrelatert fare. Det er kun 
ved kulvert under Ringeriksveien vassdraget blir påvirket ved at kulvert må forlenges grunnet 
utvidelse av veiarealet med bakgrunn i økt bredde på vei og etablering av fortau. 

Fylkesmannen i Buskerud, brev av 10.06.2013 

Bemerker at området delvis overlapper med et område av grustaket der Fylkesmannen i 
2012 gav Franzefoss AS tillatelse til mottak og gjenvinning av betong og asfaltmasser. 
Resten av grustaket drives på grunnlag av reguleringsbestemmelser og 
forurensningsforskriften kapittel 30 om utslipp fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 
Driverne av området har lenge hatt konflikter med naboer grunnet støy og støv fra 
anleggene. Trafikken ut og inn fra området er en vesentlig årsak til støy- og støvspredning. 

Fylkesmannen uttaler at T-1442/2012 må legges til grunn for planarbeidet og forutsetter at 
virksomheten ikke påfører nærliggende støyømfintlig bebyggelse støynivåer over anbefalte 
grenseverdier i tabell 3 i retningslinjen. Dette gjelder også for boliger langs adkomstveien 
som vil kunne bli berørt av økt transport. Uttaler at det må lages en støyutredning som følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og evt. nødvendige skjermingstiltak må innarbeides i 
planforslaget. Mener det må utarbeides reguleringsbestemmelser som fastsetter krav til 
støynivå og rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføringen av skjermingstiltak. 

Viser til støyvoll langs dagens adkomstvei og bemerker at det har vært påpekt at denne ikke 
er høy nok og at vollen har hatt huller som gjør at den mister mye av funksjonen. Hvis 
støyutredningen viser at økt transport inn til området krever mer skjerming, ber 
Fylkesmannen om at en skjerm på toppen vurderes. Det må også tas med i vurderingen at 
det er flere virksomheter som bruker atkomstveien.  

Fylkesmannen uttaler at avfallsanlegg vil medføre bråk fra håndtering av containere og at 
dette ofte innebærer slagstøy og skrape- og skrikelyder. Denne typen støy må vurderes som 
impulslyd med påfølgende lavere krav. 

Mener også at ytterligere skjerming av området bør vurderes, både for innsyn og mot 
spredning av flygeavfall, og sier at normalt vil ikke avrenning være et stort problem fra nye 
gjenvinningsstasjoner, men sikring mot direkte utløp til vassdrag og grunnen bør vurderes. 

Fylkesmannen uttaler at ved drift av avfallsanlegg som skal ta imot farlig avfall, må 
virksomheten ha tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen, med mindre det er 
kommunen selv eller et interkommunalt selskap som står for den daglige driften. 
Fylkesmannen ber om at eventuelle krav til driftstider tas med i reguleringsbestemmelsene. 

Trafikkmessige forhold må ivaretas, spesielt med hensyn på barn og unge og trafikksikker 
skolevei. 

Fylkesmannen uttaler at mulighetene for miljøvennlige energiløsninger må utredes som en 
del av planarbeidet. Fylkesmannen viser også til krav om at planlegging skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for transport og ber om at det i planarbeidet blir vurdert evt. behov for 
tiltak knyttet til gang- og sykkelløsninger og tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet 
til kollektive transportmidler. Ser at det skal vurderes å etablere en pendlerparkering. 
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Fylkesmannen viser også til landskapshensyn og Naturmangfoldloven. 

Fylkesmannen anbefaler tilslutt at det blir vurdert om det er andre deler av grustaket som er 
bedre egnet for omsøkte virksomhet. En plassering lavere i terrenget i et areal der 
grusmassene er tatt ut, vil kunne gi en langt bedre skjerming mot omgivelsene både med 
tanke på støy og innsyn.  

Forslagsstillers kommentar 

Det arealet som Franzefoss har fått tillatelse til å drive med mottak og gjenvinning av betong 
og asfaltmasser er ikke en del av det endelige planforslaget, planområdet er snevret inn i 
forhold til varslet planområde. 

Det er gjennomført en støyanalyse for planen og tiltakene det legges til rette for, samt trafikk. 
Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser som fastsetter krav til støynivå. Disse er i tråd 
med T-1442/2012. 

Støyanalysen viser at en gjenvinningsstasjon og trafikk til denne, ikke gir støy til naboer over 
grenseverdiene. Impulsstøy fra kontainerhåndtering er vurdert i støyanalysen. 

Gjenvinningsstasjonen vil bli inngjerdet, slik at flygeavfall fra selve stasjonen ikke vil komme 
utenfor gjenvinningsstasjonens grenser. Det er stilt krav om en utomhusplan som skal vise 
overvannshåndtering og VA-løsninger. 

Trafikkmessige forhold er vurdert i planen, både i forhold til barn og unge og mer generelt. 

Det er gjort en vurdering av mulige miljøvennlige energiløsninger for en ny 
gjenvinningsstasjon. 

Det er regulert fortau langs atkomstveien og plass for venstresvingefelt i Ringeriksveien, 
samt areal for en pendlerparkering med tilknytning til gs-veier og bussholdeplasser. 

Landskap er vurdert og det er gjennomført en naturmiljøregistrering i planområdet. Det er 
redegjort for hvordan naturmangfoldlovens §§8-12 er vurdert, jf. kap. 7.2.2. 

Det vurderes at det nå ikke er aktuelt å legge en gjenvinningsstasjon på andre deler av 
grustaket. Grusforekomsten er en nasjonalt viktig ressurs, og en har funnet at det er 
grusmasser dypere nede enn det er tatt ut i dag. Det vil si at det kan være aktuelt å ta ut mer 
masser i arealer det før er tatt ut masser ned til nivå angitt i gjeldende reguleringsplan. En 
ser ikke noe stort behov for å skjerme en gjenvinningsstasjon i vesentlig grad. 

Statens vegvesen, brev av 17.06.2013 

Uttaler at for Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 
godkjent kommune(del)plan. 

Bemerker at regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 
avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumentere nærmere. SVV 
uttaler at det for større utbygginger ofte vil være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet 
til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. 
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I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 
eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet, og slike endringer må påregnes forlangt 
gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for 
regulering av riks- eller fylkesveger, og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

SVV bemerker at normal byggegrense for fylkesveger nå er 50 m. Byggegrensen skal blant 
annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av 
støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert. 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 
samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

Forslagsstillers kommentar 

Det er gjennomført en særskilt trafikkutredning i forbindelse med planarbeidet. Det er gitt 
rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav i forhold til opparbeidelse av kanalisering i kryss og 
krav til teknisk detaljplan. Ny bebyggelse vil ligge i stor avstand fra Fylkesvegen, slik at 
byggegrense på 50 m er lite relevant. Det er gjennomført støyanalyse i forbindelse med 
planen. 

4.3.2 Merknader fra naboer og andre berørte 

Sigmund Arnesen, epost av 20.05.2013 

Uttaler at de har en eiendom som ligger inntil planområdet, Ringeriksveien 267 og 269 (gbnr. 
128/12), som de ønsker å omregulere til næring, kontor/lager. Spør om dette er noe som kan 
sees i sammenheng med plan for Lyngås grustak. 

Forslagsstillers kommentar 

Det er gitt svar om at denne eiendommen er vist som LNF-område i kommuneplanens 
arealdel, og det er gitt som råd at dette er en sak som må spilles inn i forbindelse med 
rullering av kommuneplanen. 

Per Lyngås, brev av 10.06.2013 

Uttaler at Lyngås grustak i dag er regulert til uttak av grus og sand og at i gjeldende 
kommuneplan for Lier kommune ikke er vist at eksisterende grustak kan benyttes til 
avfallshåndtering verken i beskrivelsen eller arealdelen. Mener at området i kommuneplanen 
er vist som «Andre anlegg» og at det ikke er nevnt noe om avfallshåndtering. Mener derfor at 
et slikt formål vil være i strid med gjeldende kommuneplan og at kommuneplanen derfor først 
må revideres før et slikt planarbeid kan igangsettes. Setter krav om at det skal utarbeides en 
konsekvensanalyse for et så viktig og omfattende anlegg. 

Bemerker at dagens beboere i nærområdene til Lyngås grustak også er beboere i nærheten 
til RfDs eksisterende gjenvinningsstasjon i Ringeriksveien 241 og har derfor lang erfaring 
med å være naboer til en gjenvinningsstasjon.  

Henstiller på det sterkeste om at det ikke etableres en ny gjenvinningsstasjon i Lyngås 
grustak, men at Lier kommune vurderer andre alternative lokasjoner i kommunen før en 
innstilling og beslutning om videre planarbeider igangsettes. 
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Uttaler at de som naboer i over 10 år har hatt store miljøproblemer med eksisterende 
gjenvinningsanlegg i Ringeriksveien hvor Ragn Sells har hatt driftsansvaret og ber om at de 
ikke utsettes for enda større miljøproblemer enn i dag. 

Viser til at den viktigste støykilden er flytting av kontainere i dagens anlegg og erfarer til tider 
mye støy ifm. omlasting av våtorganisk avfall. Kverning av impregnert trevirke er også en av 
hovedaktivitetene som bidrar mye til støyplagene i deres område. 

Uttaler at støv er et meget stort problem i området i dag. Uttaler også at det er problemer i 
forhold til lukt og rotter. 

Mener at flyveavfall er et annet stort problem fra eksisterende gjenvinningsstasjon og 
forutsetter at dette blir et enda større problem fra Lyngås grustak, da vinden normalt er 
sterkere i dette området. 

Naboene til eksisterende gjenvinningsstasjon har vært plaget av uvedkommende som er 
inne på området om nettene og går over nærliggende eiendommer for å komme til anlegget. 
For å unngå dette må området inngjerdes med høyt gjerde og låsbar port. 

Stiller spørsmål om sigevann og utslipp. 

En evt. ny gjenvinningsstasjon i Lier grustak forutsettes å baseres kun på eksisterende 
tillatelser for de forskjellige volumer for de forskjellige fraksjoner, og ingen økning ift. dagens 
tillatelser. Eksisterende gjenvinningsstasjon i Ringeriksveien 241 forutsettes avsluttet og 
stengt, og at terrenget arronderes til det opprinnelige før en evt. ny gjenvinningsstasjon i Lier 
etableres. 

Forslagsstillers kommentar 

Det er viktig å avklare at RfDs eksisterende gjenvinningsstasjon i Ringeriksveien 241 kun er 
en del av det avfallsanlegget som ligger der i dag og som driftes av Ragn Sells. RfD leier kun 
en del av Ragn Sells område. En gjenvinningsstasjon det er snakk om å flytte fra dagens 
plassering til Lyngås grustak er en stasjon for i all hovedsak tørt avfall fra private boliger i 
form av elektronisk avfall (EE-avfall), trevirke, metall, hageavfall, farlig avfall (spillolje, maling 
etc.) osv. Det er ikke snakk om et avfallsanlegg i form av omlastningsstasjon. 

I den rullerte kommuneplanen som nylig har blitt avklart i departementet, er det aktuelle 
arealet avsatt til Andre typer bebyggelse og anlegg – Avfallsbehandling. Det er avklart med 
kommunen at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning, men virkninger av plan er 
vurdert bl.a. i forhold til støy og trafikk. 

Lokalisering av en gjenvinningsstasjon er vurdert i forbindelse med kommuneplan 
rulleringen, der RfD spilte inn ulike alternativer (som ikke ble lagt inn i kommuneplanen) og 
der en endte med å avsette areal for dette i Lyngås grustak. 

Det er fokus på fra RfDs side å etablere et anlegg som ikke gir miljøproblemer for 
omkringliggende område. Dette er fulgt opp med krav i reguleringsbestemmelsene i form av 
krav til plan for overvannshåndtering og støygrenser etc. 

I og med at det ikke er snakk om å håndtere våtorganisk avfall eller matavfall fra 
husholdninger på en gjenvinningsstasjon, vil ikke rotter og måker være en reell 
problemstilling her. 
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RfD er klar over problemstillingene rundt at uvedkommende tar seg inn på anleggene. Det er 
satt krav om at området skal inngjerdes og låses. 

RfDs gjenvinningsstasjon i Ringeriksveien 241 vil stenges før nytt anlegg tas i bruk, men 
Ragn Sells anlegg vil bestå inntil videre. 

 

Sverre Klemetsdal, epost av 11.06.2013 

Viser til at det i samråd med kommunen er besluttet at det ikke er behov for en 
konsekvensutredning. Uttaler at det under informasjonsmøte som ble avholdt 29.05. 
fremkom opplysninger med tanke på trafikk, støy og annet som tilsier at dette ville være 
naturlig og hensiktsmessig. Stiller spørsmål om hva annen avfallsrelatert næringsvirksomhet 
innebærer. 

Bemerker at det i samme møte ble opplyst om at det er stipulert 80-90 000 leveringer per år. 
Stiller spørsmål om infrastrukturen i området er dimensjonert for denne trafikkbelastningen 
og om dette er godkjent av SVV. 

Forslagsstillers kommentar 

Tiltakene/planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og det er ikke 
funnet at tiltakene utløser krav om konsekvensutredning. Det som er beskrevet i varselet, er 
Annen næringsvirksomhet relatert til gjenvinningsstasjon. I planforslaget er det gitt 
begrensninger i forhold til hvilken type virksomheter som kan etableres i areal for Annen 
næring. 

Det legges i planen opp til en oppgradering av infrastrukturen i område for å håndtere økt 
trafikk. I nye anslag for trafikk, er trafikkmengden stipulert til 74000 besøk per år i 2020.SVV 
håndbøker er benyttet for å vurdere standard på veisystemet. Statens vegvesen har mulighet 
til å uttale seg om foreslåtte løsninger i planprosessen. 

 

Sigrid Hellum (Luktgruppa Lier fyllplass), epost av 13.06.2013 

Uttaler at de har forstått det slik at den nye stasjonen kun skal ha mottak og omlastning av 
innsamlet avfall for gjenvinning fra Liers private husholdninger og at planen omfatter en del 
av Lyngås grustak.  

Bemerker at Lier kommune har fastslått at konsekvensutredning ikke er nødvendig som en 
del av planarbeidet, men forstår det slik at område for Annen næring må konsekvensutredes 
når det foreligger mer konkrete planer for dette området. 

Vil gjerne informeres om videre planarbeid med tanke på nevnte faktorer. Gjør oppmerksom 
på at behovet for mottak av innsamlet landbruksplast i Lier bør tas med i planen. 

Forslagsstillers kommentar 

Gjenvinningsstasjonen vil i hovedsak være for mottak av privat avfall, men vil også kunne 
motta næringsavfall i mindre skala, eks. fra håndverkere etc. Det vil ikke bli krav om 
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konsekvensutredning for nye virksomheter i areal for Annen næring så lenge virksomheten 
er innenfor det reguleringsbestemmelsene legger til rette for.  

Det vil ikke i planen bli gitt bestemmelser om at det skal tilrettelegges for mottak av plast fra 
landbruket, da dette ansees som næringsavfall.  

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Areal 

Planområdet måler totalt ca. 71,5 daa.  

5.2 Reguleringsformål, utnyttingsgrader og byggehøyder 

På foreliggende planforslag er det valgt å regulere planområdet i hovedsak til Bebyggelse og 
anlegg – Annen næring og Renovasjonsanlegg/gjenvinningsstasjon. Deler av planområdet 
reguleres også til LNF-område. I tillegg er det regulert Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  

Arealregnskap: 

Formål Areal 

Bebyggelse og anleggsformål  

- Renovasjonsanlegg/gjenvinningsstasjon 17,2 daa  (REA1) 

- Renovasjonsanlegg/gjenvinning og 
miljøfremmende virksomhet 

25,74 daa (REA2) 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

- Veg 8,8 daa (o_Veg1, f_Veg1 og f_Veg2) 

- Gang- og sykkelveg 709 kvm (GS1 og GS2) 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg 4,4 daa (AVG1-AVG6) 

- Pendler-/innfartsparkering 1,0 daa (IP1) 

Grønnstruktur  

Grønnstruktur 2,6 daa (G1) 

Vegetasjonsskjerm 1,6 daa (VS1) 

Landbruk-, Natur og Friluftliv  

Naturformål 12,1 daa (NA1) 

 

Bebyggelse og anleggsformål – Renovasjonsanlegg/gjenvinningsstasjon (REA1) 

Innenfor feltet legges det til rette for gjenvinningsstasjon. Innenfor arealet kan det 
opparbeides bebyggelse, ramper, lagringsarealer og veisystem som er nødvendig for driften 
av en slik stasjon. 

Maksimal utnyttelsesgrad innenfor feltet er satt til % BYA= 70 %. Dette omfatter bebyggelse, 
ramper, takoverbygg og parkeringsarealer. Maksimal byggehøyde settes til 10 meter.  
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Bebyggelse og anleggsformål – Gjenvinning og miljøfremmende virksomheter (REA2) 

Innenfor feltet legges det opp til næringsvirksomhet som naturlig passer inn sammen med en 
gjenvinningsstasjon og grustakdrift. Næringsvirksomhet som tillates er grustaksrelatert 
næring som eksempelvis jordforbedringsanlegg, annen type gjenvinningsrelatert næring som 
for eksempel flisproduksjonsanlegg, biobrensel produksjon, gjenvinning av 
landbruksmateriell eller annen type gjenvinnings- og miljøfremmende næringsvirksomhet. 

Det tillates ikke virksomhet som er til vesentlig ulempe for gjenvinningsstasjonen og 
tilgrensende boliger i form av støy, forurensning, støv, eller som genererer trafikkmengder 
som kryssløsning med Ringeriksveien ikke har kapasitet til eller er til ulempe for trafikkflyten 
for gjenvinningsstasjonen eller grustaksdriften. 

Maksimal utnyttelsesgrad innenfor feltet er satt til % BYA= 70 %.  

Maksimal byggehøyde settes til 12 meter.  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg (o_veg1) 

O_Veg1 omfatter deler av Ringeriksveien. Det er i Ringeriksveien lagt til rette for etablering 
av venstresvingefelt/kanalisert kryss.  

Veg (f_veg1 og f_veg2) 

Atkomstveg f_Veg1 er regulert ihht Statens vegvesens retningslinjer for adkomstveg til 
industriområder. 

F_veg2 er atkomstveg til områdene REA1 og REA2. Atkomstvegen f_Veg2 er regulert ihht 
Lier kommunes standard for veganlegg, men det er kun regulert for gangbar skulder og ikke 
fortau. 

Gang- og sykkelveg (GS1 og GS2) 

GS1 omfatter eksisterende gs-veg langs Ringeriksveien. GS2 er ny gs-vei langs 
pendlerparkeringen. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Omfatter arealer mellom kjøreveg for grustaket og evt. ny vei til REA2 og grøftearealer. 
Kontrollbrakke/adm.bygg for grustaket, parkering til kontrollbrakke og vekten ligger innenfor 
AVG1. 

Øvrige arealer regulert til annen veggrunn kan benyttes til grøfter, snøopplag og kan 
benyttes til vegareal dersom en trase for vei er mer hensiktsmessig ved å benytte noe av 
disse arealene. 
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Pendlerparkering o_P1 

Arealet er avsatt til parkering for pendlere. Arealet er knyttet mot fotgjengerovergang ved 
Lyngåskrysset med gs-vei. 

Grønnstruktur 

Omfatter areal som må endres i forbindelse med anlegging av pendlerparkering. Bør 
tilbakeføres til en grønn skråning. 

Vegetasjonsskjerm 

Omfatter bufferareal mot REA1. Grøntstruktur etableres for å hindre innsyn/fjernvirkning. 

LNF-område - naturområde 

Omfatter arealer mellom atkomstveg og bekken i øst. 

5.3 Beskrivelse av tiltaket – gjenvinningsstasjon 

Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for en gjenvinningsstasjon for RfD 
(Renovasjonsselskapet for Drammensregionen). Dette vil være en stasjon der privatpersoner 
kan levere hageavfall, rene masser, trevirke, elektrisk avfall, farlig avfall og annet privat 
avfall, med unntak av matavfall. I figur 21 er vist en skisse til mulig løsning for 
gjenvinningsstasjonen i felt REA1. 

 

Figur 21. Prinsippskisse til løsning for gjenvinningsstasjon 
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Det er bygget mange tilsvarende anlegg både i Norge og Sverige, slik at en har god 
kjennskap til måter å løse oppbyggingen av slike gjenvinningsstasjoner på. 

 

Figur 22. Gjenvinningsstasjon på Rygg i Tønsberg 

 

Figur 23. Gjenvinningsstasjon på Skoppum i Horten kommune. 
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Figur 24. Areal for hageavfall med fast dekke. 
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Figur 25. Oversiktsbilde og bilde av tilsvarende anlegg ved Flygstaden, Halmstad. 

Det er viktig å presisere at RfDs eksisterende gjenvinningsstasjon i Ringeriksveien 241 kun 
er en del av det avfallsanlegget som ligger der i dag og som driftes av Ragn Sells. RfD leier 
kun en del av Ragn Sells område. En gjenvinningsstasjon det er snakk om å flytte fra dagens 
plassering til Lyngås grustak er en stasjon for i all hovedsak tørt avfall fra private boliger i 
form av elektronisk avfall (EE-avfall), trevirke, metall, hageavfall, farlig avfall (spillolje, maling 
etc.) osv. Det er ikke snakk om et avfallsanlegg i form av omlastningsstasjon. 
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5.4 Flisproduksjonsanlegg og andre typer gjenvinning- og 
miljøfremmende virksomheter. 

Det er i kommuneplanen avsatt et større areal til «Andre typer bebyggelse og anlegg – 
Avfallsbehandling» enn det RfD har behov for til sin gjenvinningsstasjon. Det er i 
planforslaget lagt opp til at arealer (REA2) som ikke RfD beslaglegger, legger til rette for 
annen type gjenvinningsvirksomheter og miljøfremmende virksomheter. 

Det er i kommuneplanen angitt at et flisproduksjonsanlegg for produksjon av treflis til 
varmesentraler (biovarme) skal vurderes for området. Det er ikke angitt størrelse eller behov 
for et slikt anlegg. Et mindre flisproduksjonsanlegg kan utformes på denne måten, med en 
mindre hall og en fliskutter (se figur 26). Avhengig av størrelse vil dette kreve noe lager for 
trevirke og transport av trevirke inn i anlegget og flis ut. Det bør gjøres en særskilt 
støyanalyse hvis et slikt anlegg er aktuelt. Det er lagt til rette for at et slikt anlegg kan 
etableres i REA2. 

 

Figur 26 Bilde av flisproduksjonsanlegg i Ryfylke (Bilde fra Stavanger Aftenblad). 

 

Andre typer virksomheter som kan være aktuelle og som vurderes å kunne komme inn under 
begrepet "Andre typer bebyggelse og anlegg - avfallsbehandling" er virksomheter som driver 
med ulike typer gjenvinning og annen miljøfremmende virksomhet. I tillegg legges det til rette 
for grustaksrelatert virksomhet som jordforbedringsanlegg som kan være en kombinasjon av 
grustaksvirksomhet og gjenvinning/foredling av ferdig komposterte masser og lignende. 
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Figur 27. Eksempel på mindre nisjebedrift som driver med gjenvinning av landbruksplast (Vestfold Landbruks-
gjenvinning). 

 

Figur 28. Eksempel på deler av virksomhet som driver med jordforbedring 

6 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

I dette kapittelet beskrives og vurderes virkninger av planforslaget. Sjekkliste for planlegging 
ihht. Regjeringen.no er benyttet. 
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6.1 Planfaglige vurderinger 

6.1.1 Rikspolitiske retningslinjer 

Samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) 

En kan ikke se at planforslaget er strid med retningslinjen. Arealet ligger tett opp mot 
Fylkesveg og godt transportsystem. En gjenvinningsstasjon må legges slik at den ligger 
gunstig til i forhold til befolkningen som skal benytte den og i forhold til andre 
gjenvinningsstasjoner i regionen. Gjenvinningsstasjonen ligger i nærhet til relativt store 
befolkningskonsentrasjoner i Tranby og Lierbyen. 

Kollektivtilbud og sykkel er lite relevant for de som er brukere av en gjenvinningsstasjon, men 
kan være aktuelt for de få ansatte som vil være på gjenvinningsstasjonen. Det er regulert inn 
fortau for å sikre adkomsten for disse. Det går buss i Ringeriksveien. 

Det er regulert inn areal for pendlerparkering som en del av kollektivsatsingen. 

Barn og planlegging (T-2/2008) 

Barn og unge bruker ikke området i dag og planen har ingen innvirkning for barn og unge i så 
måte. Tiltakene det legges til rette for er heller ikke av betydning for barn og unges 
interesser. 

Det er regulert inn fortau langs hovedvei og adkomstvei som bedrer trafikksikkerheten i 
området. 

6.1.2 Overordnet plan 

Planforslaget er i samsvar med forslag til kommuneplan for Lier som ligger til avklaring hos 
Miljøverndepartementet. Avgrensningen av gjenvinningsstasjonen og areal for andre 
gjenvinningsvirksomheter etc. stemmer ikke eksakt med kommuneplanen, men arealet på ca 
.45 daa er noe mindre enn det som er vist i kommuneplanen. Det ble opplyst i oppstartsmøte 
at det ikke var avgrensningen, men størrelsen som er intensjonen med arealet som er lagt 
inn i kommuneplanen. 

Forslått plan utelukker ikke etablering av tverrforbindelsen som ligger i kommuneplanen. 

6.1.3 Landskap 

Det er laget skisser av ny bebyggelse innenfor areal avsatt til gjenvinningsstasjon, jf. figur 18. 
Tiltaket har liten betydning for landskapet. De store inngrepene i morenen i forbindelse med 
grustaket er det som oppleves i fjernvirkning i området. Det er regulert inn en 
vegetasjonsskjerm mellom areal for ny gjenvinningsstasjon og dagens grustak for å dempe 
innsyn til anlegget fra området langs Grøttegata. 
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Figur 29. Nordøstre del av dagens grustaksområde med Lyngåsbanen i bakkant. Bilde tatt fra rygg ved 
Grøttegata. 

 Figur 30. Søndre del av Lyngås grustak 
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6.1.4 Grusressursen 

I grus og pukkdatabasen er avgrensningen av grusressursen vist, se figur 31. Denne viser 
grusressursen med «sikker avgrensning». Tidligere undersøkelser gjennomført med 
bulldoser på 1970-tallet, av arealene som i dag er Lyngåsbanen og depotareal, viste i følge 
grunneier grusmasser med innblanding av silt og leir, og ble derfor vurdert som uegnede for 
å drive ut den gangen. Med bakgrunn i dette ble Lyngåsbanen plasser der den ligger i dag.  

Grunnundersøkelse gjennomført i planprosessen bekrefter langt på vei den avgrensningen 
som er gitt i NGUs kart, jf. figur 31 og figur 17. Grunnundersøkelsen viser at totalsondering 
12 fraviker fra de øvrige resultatene. Det er her registrert meget høy og varierende 
bormotstand i antatt sand/grus til boringen er avsluttet på ca .18 m dybde uten å treffe fjell.  

Totalsondering 1-3 er utført langs innkjøringsveien til banen/grustaket. Boringene viser høy 
bormotstand i toppen i antatt siltig sand og grus til mellom 3 og 7 m under terreng. Videre er 
det registrert lav, men økende bormotstand i dybden i antatt leirig silt til man når fastere 
grunn på 10-17 m under terreng. 

Totalsondering 4-11 og 14 viser noe varierende, men generelt høy bormotstand i et topplag 
av antatt fyllmasser og siltig sand i varierende dybder fra 1,5-5 under terreng. Videre er det 
registrert økende bormotstand i dybden i antatt sandig silt til boringene er avsluttet pga. 
meget fast lagrede masser. Jf. borplan i figur 15 og geoteknisk datarapport som ligger 
vedlagt som særskilt vedlegg. 

 

Figur 31. Avgrensning av grusressursen (Pukk og grusdatabasen, NGU) 
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Gjenvinningsstasjonen har i utgangspunktet et 40-års perspektiv. RfD har inngått avtale for 
20 år med opsjon på forlengelse. Etter dagens uttak i grustaket som ligger på ca. 150 000 m3  
per år vil en kunne drive innenfor dagens grustaksområde i ca.  50-60 år, dersom en utnytter 
grusressursen fullt ut. Dette krever at en går noe dypere enn det som er angitt i gjeldende 
reguleringsplan. Det er utarbeidet en driftsplan for grustaket som viser plan for uttaket. Dette 
betyr at en om 20 til 40 år har mulighet for å revurdere plasseringen av gjenvinningsstasjon-
en og næringsarealet, dersom en finner behov for og har teknologi til å ta ut grusmasser i 
planområdet som en i dag ikke finner drivverdig. Det er planer for gjenfylling av dagens 
grustak, som gjør det mulig å finne nye arealer for en gjenvinningsstasjon/næringsareal i 
området, hvis det legges til rette for dette i overordnet plan i en sluttsituasjon.  

Planen berører kun en begrenset del av grusressursen slik den er avgrenset av NGU. Men i 
og med at ressursen er ansett som nasjonalt viktig og Direktoratet for mineralforvaltning har 
ønsket en vurdering av hvor stort volum med kvalitetsmasser som blir beslaglagt, er det 
gjennomført en beregning i samarbeid med Franzefoss AS. Det totale arealet som planen 
dekker er vist i figur 32. Men i og med at det er regulert en vei ned her og disse arealene er 
viktige også av natur og klimahensyn er det kun arealet som er vist i figur 33 som er grunnlag 
for beregningene. 

 

Figur 32. Planens avgrensning vist på kart over grusressursen. 
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Figur 33. Areal som beslaglegges av ny plan og som inngår i NGUs avgrensning av grusressursen. 

Franzefoss AS har gjort følgende vurdering/beregning: 

Det ble i 2011 foretatt grunnundersøkelser for kartlegge grunnvannstanden og dermed 
gjenstående drivverdige grusressurser. På figur 34 en tegnet inn den nye detaljreguleringen 
og boreprøvehull 5. Slamprøver fra hull 5 er analysert og her går det frem at de øverste 18m 
ikke tilfredsstiller grensen for slaminnhold til betongformål. 

 

Figur 34. Del av driftsplan etappe 2 med prøvehull 5 angitt. 

Det er også utført grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet, se rapport «Generelle 
grunnundersøkelser» 110624r1 datert 1/7-13 og teknisk notat «Innledende geotekniske 
vurderinger» 110624n1 datert 6/8-13. Her går det frem at «Boringene viser generelt 
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varierende mektighet av ant. siltig sand og grus over leirig silt/siltig leire i dybder fra 10-30m 
under terreng». 

Franzefoss har basert volumberegningene på NGU ressurskart med inntegnet 
reguleringsplanområde, se figur 33 med beslaglagt skravert område på 20.850 m2. 

Franzefoss har angitt utstrekning av NGU-ressursen på snitt D-D med rød strek på figur 35. 
De øverst 18m av det beslaglagte området utgjør: 

20.850 m2 x 18m = 375.000m3 sand av dårlig kvalitet. 

De neste 17m av det beslaglagte området utgjør: 

20.850 m2 x 17m = 355.000 m3 sand av god kvalitet, angitt med grønn farge på figur 35. 

 

Figur 35. Skisse som viser volum i snitt at sand med antatt god kvalitet. 

6.1.5 Lokalisering 

Lokalisering av gjenvinningsstasjonen er ikke inngående vurdert av RfD, da 
kommuneplanarbeidet forkastet andre forslag som ble spilt inn, og arealet på Lyngås grustak 
ble avsatt til formålet. Men plasseringen er vurdert opp mot plassering av andre stasjoner 
som RfD har ansvar for. 

Arealet ligger i nær tilknytning til Fv 285 og er således godt lokalisert i forhold til infrastruktur. 
Lyngås ligger også relativt nær Tranby som har en av de større befolkningsmengdene i Lier 
kommune. 

6.1.6 Estetikk 

Det legges vekt på at gjenvinningsstasjonen skal fremstå med god estetisk utforming og 
materialvalg. Plasseringen gjør at utformingen ikke behøver å tilpasses omkringliggende 
bebyggelse, da denne ligger i stor avstand fra området. 

6.1.7 Utbyggingsrekkefølge 

Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til opparbeidelse av atkomstveg med skulder til 
gjenvinningsstasjonen (REA1) og REA2. 

Det er også gitt i rekkefølgekravene følgende formuleringer for å sikre eventuelt fremtidig 
uttak av grus: 
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Deler av arealene ligger på en grusressurs som er ansett som nasjonalt viktig. Det settes 
følgende vilkår for å etablere virksomheter i området: 

• Etablerte virksomheter skal vurderes flyttet når grusressursene i øvrige deler av 
Lyngås grustak er tatt ut.  

• Etablerte virksomheter skal flyttes dersom det kan dokumenteres at grusressursene i 
planområdet er av en slik kvalitet at de er drivverdige. 

6.2 Miljøfaglige vurderinger 

6.2.1 Naturverdier 

Det er gjennomført en naturmiljøundersøkelse i området i forbindelse med planarbeidet.  

Ravinedalen øst i planområdet er vurdert som en naturtypelokalitet. Lokaliteten er en Rik 
edelløvskog av typen or-askeskog. Mindre deler av lokaliteten innenfor planområdet er noe 
preget av utfylling av masser, uten at dette nevneverdig har redusert naturverdiene i 
lokaliteten som helhet. Den delen av naturtypelokaliteten som inngår i planområdet er vurdert 
å ha B-verdi (regional verdi). Dersom en ser hele ravinearealet i området nord for Lyngås 
grustak under ett, grenser naturtypelokaliteten til å ha A-verdi. Ravineformasjoner har også 
en geologisk verdi. 

Planen legger ikke opp til inngrep i naturtypelokaliteten, utover en mindre utfylling opp mot 
Ringeriksveien grunnet utvidelse av veien og etablering av fortau. Dette området er relativt 
nylig fylt ut i forbindelse med arbeider med veien og ny kulvert, slik at vegetasjonen her ikke 
er av eldre karakter. Regulering av naturtypelokaliteten med en hensynssone, som gjør at en 
kan hindre hogst og utfylling, gir en positiv konsekvens for naturverdiene. 

 

Figur 36. Sydøstre del av lokaliteten ved Ringeriksveien med relativt nylig utfylt skråning 
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Figur 37. Bilde av naturtypelokalitet i ravinedal. 

 

6.2.2 Naturmangfoldloven §§8-12 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet. Det er gjort følgende vurderinger: 

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er gjort registrering av naturtypelokaliteter i området i 
forbindelse med planarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig, jf rapport 
«Naturverdier, konsekvensvurderinger og vurderinger av Naturmangfoldsloven §§8-10», 
utarbeidet av Asplan Viak AS.  

Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er relativt godt, er konsekvensene 
av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet.  

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Planen sikrer lokaliteten gjennom en 
sikringssone - klimavernsone og bestemmelser til denne.  

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ingen spesielle 
miljøforringelser. 

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de 
mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn.  
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6.2.3 Friluftsinteresser 

Det er ikke friluftsinteresser i planområdet. På tilgrensende område i syd er det i dag 
grustakdrift, noe som er lite forenlig med friluftslivsaktiviteter. 

6.2.4 Viltinteresser 

Planområdet er i dag asfaltert eller omfatter Lyngås motorbane. Arealene har ingen 
viltinteresse. Skråningene ned mot bekken som er mest verdifulle i forhold til vilt/viltkorridorer 
er regulert til LNF-område, og vegetasjonen vil være ivaretatt. 

6.3 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

6.3.1 Vegforhold 

Gjenvinningsstasjonen, omstrukturering av stasjoner i regionen som gir økt press på 
Lyngåsstasjonen i fremtiden, økt utvinning i grustaket og potensielle virksomheter i REA2 
som gir økt trafikk, kan resultere i at det blir behov for å etablere ny kryssløsning i 
Ringeriksveien. 

Det er gjennomført en særskilt trafikkutredning for planen, med fokus på trafikk til 
gjenvinningsstasjon. Denne utredningen er vedlagt som særskilt vedlegg.  

Biltrafikken til-fra Lyngås Gjenvinningsstasjon er beregnet ut fra et årlig besøk i 
dimensjoneringsåret 2020 på 74.000 (48.000 i 2012).  I tillegg til personbiltrafikken vil det 
også kjøre 10 – 20 lastebiler pr dag, med tomme og fulle containere.  Dette gir en beregnet 
biltrafikk på 570 biler på hverdager og 420 biler i ÅDT.  I tillegg til dette kommer dagens 
trafikk til-fra grustaket på Lyngås.  Det er også regnet med 9,1 % generell trafikkvekst (på 
dagens trafikk) frem til 2020, iht. offisiell prognose for Buskerud. 

Gjenvinningsstasjonen vil ha åpningstider fra kl. 10 til kl. 20 på hverdager, og fra kl. 10 til kl. 
15 på lørdager, til sammen 55 timer/uke.  Dette gir i gjennomsnitt 26 besøk per åpningstime 
på hverdager, som gir en timetrafikk på 52 biler til-fra anlegget i dimensjonerende time.  På 
lørdager i toppsesongen må man regne med ca. 40 - 50 besøk per time. 

Figuren nedenfor viser ÅDT, timetrafikk og kryssbelastning i dimensjonerende 
ettermiddagstime 2020 i de to kryssene på Lyngås etter utbygging av anlegget. Trafikken til-
fra Lyngås Gjenvinningsstasjon er vist med blå tall. 
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Figur 38.  Beregnet ÅDT, og timetrafikk og kryssbelastning i ettermiddagstime i de to kryssene til Lyngås i 2020. 

Figurene nedenfor viser krav til trafikkøy i sidevegen og til venstresvingefelt i hovedvegen.  

 
Figur 39.  Krav til trafikkøy i sidevegen til Lyngås (fra håndbok 263). 

 
Figur 40.  Krav til venstresvingefelt i T-krysset til Lyngås (fra håndbok 263). 

Areal for venstresvingefelt er i planforslaget lagt inn i T-krysset for å unngå forsinkelser for 
trafikk som skal rett frem på Ringeriksveien, selv om dette ikke er et absolutt krav iht. 
håndbok 263 (figur 40). Det er sikt-forholdene inn mot krysset fra syd gjør at hovedfeltet mot 

Gjenvinning Lyngås Fv 285 Ringeriksv Gjenvinning Lyngås 5 210 Fv 285 Ringeriksv

ÅDT 420 4 100 20 % E-t ime 52 33 29 6 204 20 %

460 80 26 7 0,12 320

420 0,09 0 sek 5

11 sek

231 21 0,17

4 400 134 97 21 1 sek

330 0,32 23 313

11 sek 336

Grøttegata 1 Grøttegata

40 2 0 0,02 0,53

2 13 sek 11 sek

430 190

8 900 0,36 620

180 8 sek 11

43 % 144 266 11 43 %

7 500 150 Fv 282 Kirkelina 567 412 363 Fv 282 Kirkelina

Lyngås  - Trafikk 9 9 Lyngås - Trafikk
Fv285 Ringeriksv Biltrafikk - ÅDT 2020 Fv 285 Ringeriksv Biltrafikk - E-time 2020

9,1 % Genrell trafikkvekst 37 % Asplan Viak AS 25.6.2013 9,1 % Genrell trafikkvekst 37 % Asplan Viak AS 25.6.2013
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nord bør være uten stillestående biler og at det bør etableres et venstresvingefelt som 
planen legger opp til.  

Trafikkøy i sidevegen er ikke nødvendig iht. krav i håndbok 263 (figur 39). 

Figur 41 nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av 
de to kryssene på Lyngås i 2020 etter utbygging av gjenbruksstasjonen. Rundkjøringen er 
ikke endret.  

Det er gitt et rekkefølgekrav i bestemmelsene i forhold til etablering av kanalisert kryss og 
dokumentasjonskrav i forhold til utarbeidelse av detaljert teknisk plan som skal godkjennes 
av Statens vegvesen. 

Figur 41 viser løsning med venstresvingefelt som det er lagt til rette for i planen, og mulig 
utforming av pendlerparkering. 

 

Figur 41. Løsning for venstresvingefelt, rabatter og pendlerparkering 

I planen er det tatt høyde for flere alternative løsninger for vei fra Ringeriksveien til 
gjenvinningsstasjonen/næringsområdet og eksisterende grustak. Flere alternativer er vurdert, 
og løsning er foreløpig ikke valgt. 

Det er vurdert løsninger med egne filer for trafikken til grustaket og til 
gjenvinningsstasjonen/næringsområdet, løsning med to filer ned (en til grustaket og en til 
gjenvinningsstasjonen) og en samlet opp, og løsning med en relativt bred 2 felts vei med 
ventefil til gjenvinningsstasjonen i nedre del. Gangssone langs veien er tenkt i alle 
alternativer. 

Alternativet med bred 2-felts veg med venteareal mot gjenvinningsstasjonen og gangsone på 
skulder er ansett som den beste løsningen av forslagsstiller.  

Plan- og profiltegninger for en mulig veiløsning er vedlagt i særskilt vedlegg. Atkomstvegen 
f_Veg2 er regulert ihht Lier kommunes standard for veganlegg. Stigningsforholdene er 
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brattere enn det som er angitt i håndbok 017. Stigning i henhold til vegvesenets retningslinjer 
kan ikke oppfylles på stedet. Vist stigning på plan- og profiltegning er maks. 9%. 

Det er lagt inn areal for en mulig pendlerparkering ved krysset med Ringeriksveien, jf. skisse 
i figur 38. Atkomst til denne vil være fra atkomstveien til gjenvinningsstasjonen/grustaket. Det 
er lagt inn gs-vei forbindelse til eksisterende krysningspunkt ved Lyngåskrysset. Det er ikke 
vurdert spesielt behovet for en slik pendlerparkering, da dette er et krav som har kommet fra 
kommunen. Det antas at en stor del av pendlere i dette område vil velge å kjøre til 
pendlerparkering ved Lierskogen, da dette er raskere enn å bruke bussforbindelsen som går 
i samme retning i dag.  

 

Figur 42. Plassering av eksisterende pendlerparkering 

6.3.2 Vann, avløp og renovasjon 

Det er kommunalt nett langs Ringeriksveien. Det legges opp til nytt ledningsnett fra 
Ringeriksveien ned til areal for gjenvinningsstasjon og Annen næring. Det må etableres en 
pumpestasjon i planområdet for å få pumpet avløpsvann opp til det kommunale nettet. 

Det er stilt krav om kommunalteknisk plan for å sikre hensyn til VA-anlegg.  

6.4 Barn/unge-, funksjonshemmede- og eldres interesser 

6.4.1 Tilgjengelighet 

Det er en forutsetning for RfD som tiltakshaver for et nytt gjenvinningsanlegg om at 
gjenvinningsstasjonen skal være tilgjengelig for en så stor del av befolkningen som mulig. 
Det er stilt krav i bestemmelsene om at dette skal tas hensyn til så langt det er praktisk 
mulig. 

6.4.2 Barn og unge 

Barn og unge har ikke interesser i området i dag, og planen berører således ikke barn og 
unges interesser. 
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Barn og unge har ikke spesielle interesser i forhold til et gjenvinningsanlegg, utover at slike 
anlegg brukes i forbindelse med undervisning bl.a. for å vise samfunnets håndtering og 
gjenbruk av avfall. Planen legger til rette for at en kan ta i mot skoleklasser og lignende på 
anlegget. 

6.5 Energibehov og energiløsninger 

Det er parallelt med planarbeidet gjort en foreløpig mulighetsstudie for energiforsyning for 
gjenvinningsstasjonen. 

Det er gjort beregning av behov for ny bygningsmasse og energi og effektbehov for denne. 

En ny gjenvinningsstasjon vil kreve ca. 900 m2 med nye arealer fordelt på 4 bygg. Disse er 
listet opp i Tabell 1. 

Tabell 1: Kommende bygg 

Bygg Areal [m2] 

Kontorbygg 200

FA-bygg (Farlig avfall) 250

Ombrukshall 250

Hall for EE-avfall og hvitevarer 200

SUM 900

 

FA-bygget, ombrukshallen og hall for EE-avfall og hvitevarer er tenkt bygget som kaldlager 
med lavt/ikke noe energibehov. Det vil imidlertid være behov for ventilasjon i FA-bygget.  

Det er ikke avgjort hvilken byggestandard som skal benyttes. Derfor er det beregnet to ulike 
energibehov, hvor ett tar utgangspunkt i passivhusstandard, og ett tar utgangspunkt i TEK10 
standard. 



Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 51 

 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Asplan Viak AS 
 

Tabell 2: Estimert energi- og effektbehov for byggene dersom de bygges etter henholdsvis passivhusstandard 
eller TEK10 

  Effektbehov, 
romoppvarming 
og ventilasjon 

Energibehov 
romoppvarming og 

ventilasjon 

Energibehov tappevann  Energibehov, 
elektrisitet 

PASSIVHUSSTANDARD   [kW]  [kWh/år]  [kWh/år]  [kWh/år] 

Kontorbygg  4,1                             4 000   2000                           8 467 

Kaldlager  3,4                             2 500                           11 000  

Ombrukshall  0,7                                 500                             2 200 

Hall for EE‐avfall og 
hvitevarer 

2,8                             2 000                              8 800 

SUM  11                             9 000   2000                        30 467  

         

TEK10         

Kontorbygg  8,2                             8 600   2000                        17 667  

Kaldlager  6,6                             5 000                           17 500  

Ombrukshall  1,3                             1 000                             3 500  

Hall for EE‐avfall og 
hvitevarer 

5,3                             4 000                            14 000  

SUM  21,3                           18 600                                         2 000                         52 667  

 

Med de gitte forutsetningene kommer det årlige varmebehovet for alle bygg på 18 600 kWh 
ved TEK10 standard, og 9000 kWh ved passivhusstandard.  

Dersom kaldlageret og ombrukshallen bygges som uoppvarmede bygg, faller varmebehovet 
til henholdsvis 12 600 kWh/år for TEK10 bygg og 6000 kWh per år for passivhusstandard 
bygg. 

Varmebehovet som skal dekkes er dermed beskjedent.  

Det kan i tillegg være aktuelt med snøsmelteanlegg. I beregningene for et slikt anlegg er det 
tatt utgangspunkt i at man investerer i et anlegg med god automatikk og regulering, og et 
årlig energibehov på 100 kWh/m2. 

Effektiv og rask regulering krever en installert effekt på 250-300 W/m2.  

Dette gir et energi- og effektbehov som oppsummert i Tabell 3. 

Tabell 3: Energi- og effektbehov, snøsmelteanlegg. 

Område:  Areal  Effekt‐
behov 

Energibehov  Effekt‐
behov 

Energibehov 

  [m2] [W/m2]  [kWh/m2/år] [kW]  [kWh/år]

Rampe, 5 % fall  350 300  100 105              35 000 

Kjørebaner og p‐felt inne på 
anlegget 

2700 300  100 810            270 000 

Vei mellom port og vekt, 5 felt  1200 300  100 360            120 000 

Driftsareal (minus rampe med 
5 % fall) 

8500 250  150 2125         1 275 000 
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Det er ikke avklart hvor store områder som er aktuelle for snøsmelting. 

Hvilke energiforsyningsløsning som er mest hensiktsmessig, vil være avhengig av 
energibehovet. Dette avhenger igjen av byggestandard og for hvor store arealer man ønsker 
å ha snøsmelteanlegg. 

Mulige alternative energiforsyningsløsninger for gjenvinningsstasjonen kan være: 

 Flis fra returvirke 
 Grunnvarme 
 Solfangere 
 Solceller 
 Luft/vann eller luft/luft varmepumpe 

Alle løsningene har fordeler og ulemper, og valg vil være avhengig av energibehovet. 

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

6.6.1 Vann og avløp 

Det er i dag ikke kommunalt VA-anlegg inn til området, men ledninger ligger langs 
Ringeriksveien. 

6.6.2 Strømforsyning 

Området har strømforsyning via høyspent som krysser atkomstveien. 

6.7 Støyforhold 

Det er gjennomført en støyanalyse i forhold til en etablering av en gjenvinningsstasjon i 
planområdet. Støyanalysen viser at ingen støyfølsom bebyggelse blir liggende innenfor 
støysonene som følge av aktivitet knyttet til gjenvinningsstasjonen. Nærmeste nabo ligger 
ca. 350 meter fra det planlagte anlegget og ligger utenfor beregnede støysoner med god 
margin. Støyreduserende tiltak som følge av etableringen av gjenvinningsstasjonen vurderes 
ikke som nødvendig (jfr også sumstøyvurdering nedenfor). Veitrafikkstøy som følge av økt 
trafikk i område vil ikke være merkbar, til det er trafikkøkningen ikke stor nok. Generelt kan 
en si at trafikken må øke med 60% for at støy fra endret trafikkmengde skal være merkbar. 
Figur 19 viser dagens støysituasjon, og mange av husene langs Ringeriksveien ligger trolig 
allerede i gul støysone. 

Det er ulike grenseverdier for vegtrafikkstøy (LDEN 55 dB) og industristøy med 
impulslydkarakter (LDEN 50 dB). Det utarbeides derfor normalt separate støysonekart for de 
ulike støykildene fremfor samlet støysonekart for den totale støyen da dette blir misvisende 
pga. blant annet ulik soneinndeling. Vurdering av sumstøy kan gjøres med utgangspunkt i de 
separate støysonekartene for de ulike kilder/virksomheter, støybidragene må da summeres 
logaritmisk. Det vises til tabellen nedenfor, logaritmisk summering av støy fra kilder med ulikt 
støynivå. Sumstøy fra to ulike kilder kan gi opp mot 3 dB økt støynivå dersom differansen i 
støynivå mellom de ulike kildene er under 1 dB. 
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Tabell: Logaritmisk summering av støy fra kilder/aktiviteter med ulikt støynivå. 

 
Beregnet støysonekart for gjenvinningsstasjonen er vist i figur 43. Grenseverdi med 
impulslyd er lagt til grunn, LDEN 50 dB. Støysonekart for Lyngås grustak og vegtrafikkstøy er 
vist i henholdsvis figur 18 og 19 og benyttes her som grunnlag for vurdering av sumstøy. 

 
Figur 43. Støysonekart 
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Ved sammenligning av støybidrag fra de tre ulike kildene/aktivitetene fremgår det at støy fra 
Lyngås grustak er dominerende for nærmeste bebyggelse sør for den planlagte 
gjenvinningsstasjonen. Videre fremgår det at vegtrafikkstøy er dominerende for nærmeste 
bebyggelse øst for den planlagte gjenvinningsstasjonen. Basert på beregnet støysonekart for 
gjenvinningsstasjonen, figur 43, vil støybidraget fra gjenvinningsstasjonen ha liten 
påvirkning for støyindikatoren LDEN ved vurdering av sumstøy for nærmeste boligbebyggelse, 
beliggende i øst og sør. En rekke boliger ligger innenfor støysonene fra vegtrafikk, vist i figur 
19, men på bakgrunn av utførte beregninger for gjenvinningsstasjonen forventes bidraget 
herfra å være svært begrenset for disse boligene som allerede ligger innenfor støysonene for 
vegtrafikk. Dersom en bolig eksempelvis har beregnet LDEN = 59 dB fra veg, LDEN = 50 dB fra 
grustak og LDEN = 46 dB fra gjenvinningsstasjonen blir det totale støynivået ved boligen: 59 
dB (veg) + 0,5 dB (bidrag grustak) + 0,1 dB (bidrag gjenvinningsstasjon) = 59,6 dB. En ser 
ved dette eksempelet at når forskjellen i støynivå er stort for de ulike kildene blir 
sumstøybidraget lite. Dette er tilfellet her ved vurdering av sumstøy og bidrag fra 
gjenvinningsstasjonen. 

Etablering av virksomheter i REA2 må vurderes spesielt ut fra hvilken type virksomhet som 
tenkes. Et eksempel på type virksomhet kan være flisproduksjonsanlegg. Forutsatt at det 
ikke planlegges drift med støyende aktiviteter i kvelds- og nattperioden forventes et 
flisproduksjonsanlegg i dette området ikke å medføre overskridelse av grenseverdier iht. T-
1442 hos naboer. Det bemerkes at området ligger langt fra støyfølsom bebyggelse. 

6.8 Avrenning og forurensning 

Området ved Lyngåsbanen består i dag av delvis tett dekke og gressvegetasjon. Fremtidig 
bruk av området som gjennvinningsstasjon vil kreve oppsamling og kontroll med vannet på 
overflaten for å hindre forurensning. For å unngå at forurensning fra gjenvinningsstasjonen 
havner i overvannet, vil det bli lagt inn rutiner for å samle opp spill og avfall fra området med 
en feiemaskin, samt at avantuelt spill på gulvet i bygg for farlig avfall samles opp i egne 
oppsamlingslommer der spillet kan suges inn i absorberende materialer og leveres sammen 
med annet farlig avfall. Det vil være nødvendig med konvensjonell sedimentering i sandfang i 
tillegg til en oljeavskiller for å sikre tilbakeholdelse av forurensing som for eksempel  diffus 
oljeavrenning så vel som definert oljesøl. For lettere å kunne utbygge rensegraden er det en 
fordel om vannet går gjennom en fordrøyningstank før oljeutskilleren slik at et evt ekstra 
rensetrinn har høy nok kapasitet.  Etter rensing er vannet fra overflaten tenkt ført til 
eksisterende bekkedrag vest for Lyngåsbanen. 

 

6.9 Oppsummering av ROS-analyse  

Ros-analyse for planen er utarbeidet som et selvstendig dokument i saken. Nedenfor er kun 
vist de tema der hendelser kan være aktuelt.  

 

Hendelse 3 – Løsmasseskred 

Skråninger mot ravinedal står veldig bratt og risikoen for mindre skred er tilstede. Det er ikke 
risiko for større skred og utglidninger. Massene består i hovedsak av grus og silt ut mot toppen av 
ravinen. Løsmassene er av stor mektighet. Utbyggingsområdene ligger i relativt god avstand til 
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skråningstopp, slik at risikoen for at mindre skred skal ha betydning for disse er liten. For å hindre 
utvasking av rasmasser og ytterligere erodering kan bekken legges i et steinsatt leie (evt. legges i 
rør). Dette vil over tid gi en mindre hyppig rasutvikling. Ved anlegging av ny adkomstveg er det 
viktig å etablere denne med gode masser som hindrer mindre utglidninger mot ravinen. 

  
Bilde av skråning nord for eksisterende administrasjonsbygg ved Lyngåsbanen. 

Generelt viser boring gjennomført i planområdet et topplag av stedvis fyllmasser og siltig sand til 
varierende dybder fra 1,5 – 5 m under terreng. Videre er det registrert økende bormotstand i 
dybden i antatt sandig silt mot blokk/stein i 12-23,5 meters dybde. Figur nedenfor viser «typisk» 
profil av totalsonering i området (fast topp lag og økende bormotstand i dybden). 
 

 

Totalsonering 
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Kilder: 

Grunnteknikk AS, Innledende geotekniske vurderinger, datert 06.08.2013 
 

 

Hendelse 7 – Klimaendring 

Kan ha en viss betydning i forhold til overvann, grunnet hyppigere og kraftigere regnvær (og økt 
årsnedbør). Kan løses med riktig dimensjonering av overvannsløsninger og flomveier.  

Kilder: 

http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimanorge/Klimatilpasning/ 

http://www.cicero.uio.no/home/ 

Hendelse 8 – Radongass 

Aktsomhetskart for radon viser høy aktsomhet for radon i planområdet. 

 

Berggrunnen i området består av granitt, som er av de bergartene som gir høy risiko for forhøyede 
radonkonsentrasjoner i inneluft. Relativt permeable morenemasser i løsmassedekket  
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Berggrunnskart  

Statens strålevern anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at 
tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. 
Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle 
tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. 

Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense 
på 200 Bq/m3.  

Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og anslåes å forårsake rundt 300 
dødsfall hvert år i Norge. Konsekvensen er derfor alvorlig/svært alvorlig. 

Det er nå krav i byggteknisk forskrift (TEK10) om at bygninger skal prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. 

Risikoen i forhold til radon er ivaretatt i TEK 10, §13-5.  

Kilder: 

NGU, Statens strålevern, Aktsomhetskart Radon 

NGU, http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

http://www.nrpa.no/ (Statens stråleverns nettside) 

 

Hendelse 9 – Vindutsatt 

Planområdet ligger høyt i terrenget og er relativt flatt. Deler er skjermet mot syd/sydvest av stor 
grusrygg. Mindre betydning for næringsarealer og gjenvinningsstasjon. Tiltakene skal ikke avgi 
luftutslipp, som kunne vært aktuelt å vurdere i forhold til vind. 

 

Hendelse 13 – Sårbar flora  

Det er en naturtypelokalitet med B-verdi innenfor planområdet. Dette er en or-askeskog i 
ravinedalen i øst. Er i planen regulert med hensynssone som skal sikre mot hogst og utfylling. 
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Or-askeskog med B-verdi 

 

 

Hendelse 22 – Vei bru, knutepunkt 

Økt trafikk til området vil kunne få betydning for trafikkavvikling i krysset med Ringeriksveien 
og for Lyngåskrysset. 

Trafikkberegninger viser at venstresvingefelt vil hindre forsinkelser i krysset med Ringeriksveien, 
men beregningene viser at ny trafikk ikke utløser et absolutt krav til kanalisering iht håndbok 263. 
Det er siktforholdene som gir grunnlag for å anbefale et venstresvingeflet. 

Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til etablering av venstresvingefeltet. 

Kilder: 

SVV, håndbok 017 

Asplan Viak As, Lyngås gjenvinningsstasjon – trafikkutredning, datert 25.06.2013 

 

Hendelse 35 – Forurenset grunn 

Det er påpekt flere tidligere aktiviteter i planområdet som kan ha tilført grunnen forurensning. 
Dette er grusuttak, asfaltverk og motorbane. Det er ingen konkrete opplysninger om utslipp eller 
forurensning, men type aktiviteter som har vært innebærer en generell mulighet for utslipp til 
grunnen. 

Byggeaktiviteter i forurenset grunn reguleres gjennom forurensningsforskriften kapittel 2: 
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, med tilhørende Klif veileder (TA-
2913/2012). 

Nærmere undersøkelser skal gjennomføres dersom det er grunn til å tro at det forekommer 
forurensning i grunnen. Det foreligger flere generelle mistanker knyttet til tidligere aktivitet. 

Det er gitt bestemmelse om at det skal gjøres nærmere undersøkelser før det gis 
igangsettingstillatelse. 

Kilder: 
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Asplan Viak AS, Notat - Forurenset grunn, datert 17.06.2013 

 Hendelse 36 – Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) 

Grustaket i området avgir støy. Franzefoss som er driver har fått utarbeidet et støysonekart som 
viser støyforholdene. Gul og rød støysone vil som figuren viser ikke gå inn på areal for 
gjenvinningsstasjon (REA1) eller REA2. Det er ikke krav til støynivå mellom industribedrifter i 
T-1442, da disse ikke ansees som støyfølsomme bruksformål. 

 
Støysonekart – dagens situasjon 

Hendelse 37 – Planen/tiltaket medfører økt støybelastning 

Trafikkøkning, gjenvinningsstasjonen med kontainerhåndtering og virksomhet innenfor nytt 
næringsområde gir økt støynivå, men ikke over grenseverdier for tilgrensende naboer.  
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Støysonekart 

Hendelse 38 – Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) 

Det går en høyspentlinje over planområdet, men denne berører kun arealer regulert til veiformål. 

 

 

Hendelse 42 – Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. 

Det er grustakdrift på tilgrensende arealer. Liten risiko for at biler eller mennesker skal «forville 
seg» ut i disse bratte skråningene, men det bør vurderes sikring ved etablering av adkomst til 
REA2. Gjenvinningsstasjonen skal inngjerdes. Dagens barriere i form av port ved innkjøring fra 
Ringeriksveien må fjernes /endres, når adkomstveien åpnes for flere brukere. 

 
Bilde av grustaket og skråninger mot planområdet 
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Hendelse 46 – Ulykke med farlig gods til/fra  eller ved planområdet. 

Det vil være mottak av farlig avfall som batterier, maling, spillolje på en gjenvinningsstasjon. 
Risikoen ved ulykker i forbindelse av transport av dette avfallet ut av området er liten da dette 
ikke er spesielt brannfarlige eller eksplosjonsfarlige stoffer. 

 

Bilde fra mottak av farlig avfall 

Hendelse 47 – Ulykke i av-/påkjørsler 

Økt trafikk i krysset med Ringeriksveien gir en økning i risiko for ulykker i denne avkjørselen. 
Det er stilt krav om etablering av et venstresvingefelt i Ringeriksveien, bl.a. med bakgrunn i 
siktforholdene mellom rundkjøringen i Lyngåskrysset og T-krysset. 

 

Bilde av dagens situasjon (Google maps) 

 

 

Hendelse 49 – Andre ulykkespunkter langs veg 
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Det har vært 7 ulykker på de tre vegstrekningene inn mot Lyngås de siste 5 årene, med til sammen 
1 død og 17 lettere skadede personer.  Figuren nedenfor viser hvor ulykken har skjedd, 
ulykkestype (bil og MC), og antall skadde på det enkelte ulykkessted. 
 

 
Trafikkulykker de siste 5 år på de tre vegstrekningene inn mot Lyngås, og antall skadde (fra NVDB). 

Flest trafikkulykker har det vært på Fv 285 Ringeriksveien syd for Kirkelina, med 4 ulykker på en 
strekning på ca 0,6 km, med en død og 11 lettere skadde.  Figuren nedenfor viser beregningen av 
ulykkesfrekvensen på de tre vegstrekningene. 

 

 
Trafikkulykker de siste 5 år på de tre vegstrekningene inn mot Lyngås, og beregnet ulykkesfrekvens. 

På Ringeriksveien syd for Kirkelina er ulykkesfrekvensen mye høyere enn gjennomsnittet på 
tilsvarende norske veger.  På de to andre vegstrekningene er ulykkesfrekvensen lavere enn 
gjennomsnittet. 

Trafikkulykkene vil øke med økende biltrafikk, i et forhold som tilsvarer 90 % av trafikkveksten.  
På de tre vegstrekningene inn mot Lyngås er trafikkulykkene beregnet å øke med 0,15 ulykker pr 
år, som er en økning på 11 %. 

Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesøkning som følge av trafikkvekst på de tre 
vegstrekningene inn mot Lyngås.  

        Ulykker siste 5 år     Trafikk og veglengde          Ulykkesfrekvens

Vegstrekning Ulykker Skadede Biler ÅDT Veglengde km På Lyngås Snitt i Norge

Fv 285 Ringeriksveien nord 1 3 3 700 1,0 0,15 0,22

Fv 285 Ringeriksveien syd 4 11 6 700 0,6 0,55 0,22

Fv 282 Kirkelina 2 4 7 950 1,7 0,08 0,22

Sum - snitt 7 18 6 435 3,3 0,18 0,22
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Beregnet ulykkesøkning på de tre vegene inn mot Lyngås, ulykkesreduksjon med 10 km/t lavere fart. 

Lyngås Gjenbruksstasjon står for ca 1/3 av trafikkøkningen, mens ca 2/3 av trafikkøkningen 
skyldes generell trafikkvekst. 

Med 10 km/t redusert fart på de tre vegstrekningene kan trafikkulykkene reduseres med ca 20 %, 
som gir 0,31 færre trafikkulykker pr år.  

Det er ikke registrert trafikkulykker i krysset Ringeriksveien/adkomstvei til planområdet de siste 5 
årene. 

 
Lyngåskrysset 

Kilder: 

Asplan Viak As, Lyngås gjenvinningsstasjon – trafikkutredning, datert 25.06.2013 

 

 
Tabellen nedenfor beskriver tiltak eller forslag til løsninger for hendelser der tiltak er 
nødvendig eller må vurderes.  
 
Hendelse Tiltak/forslag til løsning 

3. Løsmasseskred Gode overvannsløsninger både i 
anleggsfase og i ferdigstilt situasjon. Krav 
om utomhusplan der overvann skal være 
ivaretatt. Steinsetting av bekk dersom en 
opplever erodering og mindre overflateras. 

7. Klimaendring En generell forventning om at klimaendringer 
vil føre til hyppigere og kraftige regnvær. 
Kan møtes med riktig dimensjonering av 
overvannsløsninger, drenering og flomveier. 

              Ulykkesøkning i 2020 pga trafikkvekst    Mulig ulykkesreduksjon

Vegstrekning Ulykker pr år Trafikkvekst Ulykkesøkning Ulykker i 2020 - 10 km/t Ulykkesreduk.

Fv 285 Ringeriksveien nord 0,20 400 0,02 0,22 -20 % -0,04

Fv 285 Ringeriksveien syd 0,80 800 0,09 0,89 -20 % -0,18

Fv 282 Kirkelina 0,40 950 0,04 0,44 -20 % -0,09

Sum - snitt 1,40 0,15 1,55 -0,20 -0,31



Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 64 

 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Asplan Viak AS 
 

 

8. Radongass Aktsomhetskart viser høy aktsomhet. 
Ivaretas av TEK10, §13-5. 
 

9. Vindutsatt Ikke behov for spesielle tiltak, men det bør 
plantes vegetasjon både for å gi et grønnere 
preg og samtidig for skjerming mot vind. 
 

13. Sårbar flora Naturtypelokalitetet med B-verdi i 
planområdet som også er en klimavernsone. 
Det er gitt reguleringsbestemmelser for å 
sikre mot hogst. 

22. Vei, bru, knutepunkt Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til 
etablering av venstresvingefelt. 

35. Forurenset grunn Det er stilt dokumentasjonskrav om 
avklarende undersøkelser. 
 

37. Planen medfører økt støybelastning Gjenvinningsstasjonen og trafikk til denne gir 
ikke merkbar støypåvirkning på 
omkringliggende boliger. Det er stilt krav om 
støyanalyse i forhold til etablering av ulike 
typer næring i felt REA2. 
 

42. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Det bør vurderes sikring ved etablering av 
adkomst til REA2. 

47. Ulykke i av-påkjørsler Jf. hendelse 22. 

 


