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Vedlegg: 
50-X-RAP-503_01-Forslag til planprogram 
50-X-RAP-504_00-Sammendrag av og kommentarer til uttatelser 
Ny vannforsyning Oslo - Rrapport massehåndtering 
Oversiktskart 5000 
 

Rådmannens innstilling 

Plan og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

I medhold av Pbl § 12-9 fastsettes planprogrammet for detaljreguleringsplan for ny 
vannforsyning til Oslo, datert 5. april 2018. 

 

 

Plan- og miljøstyret - 025/18 

04.06.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 



 
 

I medhold av Pbl § 12-9 fastsettes planprogrammet for detaljreguleringsplan for ny 
vannforsyning til Oslo, datert 5. april 2018. 

 

 
 

Kommunestyret - 037/18 

19.06.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl § 12-9 fastsettes planprogrammet for detaljreguleringsplan for ny 
vannforsyning til Oslo, datert 5. april 2018. 

 

 
 

 Saksopplysninger 
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny vannforsyning til 
Oslo kommune, for overføring av vann fra Holsfjorden.  COWI og Multiconsult er engasjert til 
å     gjennomføre planprosessen. 

 

Det ble holdt oppstartsmøte med tiltakshaver og plankonsulent 15.09.2017.  I januar 2018 
ble forslag til planprogram sendt på høring sammen med varsel om igangsatt planarbeid.  
Frist for merknader til planprogrammet var 01.03.2018.  Det ble arrangert felles åpent møte 
for Hole og Lier i Lier kommune. 

 

To områder i Hole kommune blir berørt av planen: 

Atkomst til inntaksområdet 

Området for vanninntak ligger i Lier, men atkomst til området foreslås lagt til eksisterende 
gårdsveg fra Fv 185 til Fjulsrud, og videre sørover til kommunegrensen.  Vegen må 
forsterkes, og tiltak gjøres der den går gjennom tunet.  Det samarbeides med grunneier. 

Tunnel under Sollihøgda 
Varslet planavgrensning er vist på Figur 7 side 35 i planprogrammet.  Tunnelen vil ligge 
lavere enn kote 60, og vil dermed ligge langt under tunnelene for både veg og bane.  I 



 
 

reguleringsplanen vil den bli regulert i nivå 1, dvs. som tunnel, og vist som hensynssone. 

Det kom inn 7 merknader fra offentlige høringsinstanser,  2 fra interesseorganisasjone og en 
fra privatperson som berører Hole kommune.  Jfr. rapport 50-X-RAP-504 "Sammendrag av 
og kommentarer til uttalelser til varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram": 

B2          Bane NOR SF                              22.02.2018          s. 14 
B3          Buskerud fylkeskommune          26.02.2018          s. 14 
B4          Dir. for mineralforvaltning          16.02.2018          s. 16 
B6          Fylkesmannen i Buskerud          19.02.2018          s. 17 
B9          Mattilsynet                              19.03.2018          s. 22 
B10          NVE                                        01.03.2018          s. 22 
B11          Statens vegvesen Reg. sør          28.02.2018          s. 23 
C5          Norges miljøvernforbund MNF          28.02.2018          s. 31 
C6          MNF, Østlandskontoret                    07.03.2018          s. 32 
D5          Knut Gullingsrud                    22.01.2018          s. 38 
 
Mattilsynet har gitt Oslo kommune pålegg om etablering av en fullgod reservevannforsyning 
innen 1. januar 2028.  Mest sannsynlig vil vannforbruket være ca. 90 mill m3/år i 2030, og 
115 mill m3/år i 2060.  Dimensjonerende kildekapasitet for ny vannkilde baseres på 
maksimum scenarium for årsforbruket i 2060, er ca. 179 mill. m3/år. 

Planarbeidet omfatter utredning av følgende tiltak: 

· Vanninntak med tilhørende tekniske anlegg 
· Råvannstunnel Holsfjorden – Huseby 
· Vannbehandlingsanlegg med tilhørende dagsoneanlegg 
· Rentvannstunnel Huseby – Oslo indre by 

Tiltaket vil ha et betydelig masseoverskudd.  Utredning av massehåndtering i Lier og Bærum 
skal være en integret del av planarbeidet. 

 

Tiltak og utredninger som berører Hole kommune 

Atkomstvegen til inntaksområdet, Fjulsrudveien, ligger i Hole kommune, og skal fungere som 
anleggsveg til inntaksområdet i Lier.  Etter anleggsfasen blir det svært liten trafikk på denne 
vegen. Følgende utredningsalternativer vil berøre Hole kommune: 
4.1.2          Drivemetode, tunnelboremaskin eller konvensjonell sprenging, vil ha noe 
påvirkning av type 

masser som evt. skal fraktes ut av området. 

4.1.3          Massehåndtering/permanente massedponier.  Utredning og regulering skjer 
pasrallelt med 

utredning av ny vannforsyning. Jfr. pkt. 4.2.2. 

 



 
 

Konsekvensutredningen 

Metode, beskrivelse av planforslaget og utredningstemaer er beskrevet i pkt. 7, s. 50-59.  
Det skal utarbeides 4 separate sett med plankart og planbestemmelser.  Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning skal være felles for alle fire detaljreguleringsplanene. 

7.3.1          Hole kommune har bedt om at planbeskrivelsen skal omfatte punkt om: 

· Evt. restriksjoner  på drikkevannskilde og/eller nedbørsfelt til drikkevannskilden 
· Fjellanlegg skal matrikuleres som anleggseiendom 
· Restriksjoner på tiltak i hensynssonen over tunnelen, som boring for jordvarme. o.l. 

Dette er tatt inn i planprogrammets avsnitt om planbeskrivelse. 

 

Følgende tema skal utredes: 

7.4.1          Prissatte konsekvenser – presentasjon av anleggskostnader 

7.4.2          Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 

Naturmangfold 

Nærmiljø og friluftsliv, inkl. barn og unge, støy og støv 

Naturressurser, inkl. landbruk og energiproduksjon 

7.4.4          Andre beskrivelser og analyser 

Grunnforhold 

Byutviklingspotensial 

Trafikk 

Anleggsfase 

Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Det skal til slutt gjøres en vurdering av måloppnåelse, en oppsummering og samlet 
vurdering av  

konsekvenser, samt anbefaling, oppsummering av avbøtende tiltak og oppfølgende 
undersøkelser. 

 

Eksisterende situasjon i Hole er beskrevet under pkt. 6.5 i planprogrammet, s. 38. 



 
 

 

Vurderinger 
Multiconsult har skrevet sammendrag av alle merknader til planprogrammet, og kommentert 
merknadene.  Planprogrammet er justert. 
Planprogrammet synes nå å ivareta alle relevante punkter i forhold til 
konsekvensutredningen og det fremtidige reguleringsplanarbeidet.   
Kommunens administrasjon har ingen ytterligere kommentarer til merknadene eller til 
planprogrammet. 

 

Konklusjon 

Det foreslås at den delen av planprogrammet for detaljreguleringsplan og 
konsekvensutredning for ny vannnforsyning til Oslo, som gjelder forhold i Hole kommune, 
datert 5. april 2018 vedtas. 
 
 

 
 
 
 


