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Utkast til driftsplan for Heen Sand 
15. August 2015 

  Oppdatert 07.06 2020 
 
 

Beskrivende del: 

For fullstendig firmapresentasjon henvises det til vedlegg 5.3 til konsesjonssøknaden. Her gjentas 
utdrag og tillegg som er sentralt for videre drift. 

 
Forekomsten på eiendommen Heen Sand (gnr 271 bnr 137), tilhørende Nordre Heen gård, er et stort 
isranddelta som omfatter flere grus- og sandressurser på Ringerike. Moen ble bygd opp i havet foran en 
istunge som lå i Sperillvassdraget. Under et grusig, steinig topplag ligger derimot grusig sand og sand 
med tykkelser større enn 40 m helt i sør på Hensmoen, noe mindre i nordvest. Gravedybden på den 
aktuelle forekomsten er maksimalt 25 meter i masser som i toppen består av sand og grus med noe 
rullestein. I dypere lag blir massene mer finkornige med sand som den dominerende kornstørrelse. 
Massene blir hovedsakelig brukt som tilslag i betongprodukter, men noe benyttes til veg og andre 
formål. Ressursen på Hensmoen er nevnt som svært viktig både lokalt, regionalt og nasjonalt i flere ulike 
rapporter (se kilder). 

 
Heen Sand (gnr 271 bnr 137) er en eiendom som ligger under Nordre Heen gård (gnr 271 bnr 3) (se 
oversiktskart). Ressursen har vært drevet som en del av gårdens virksomhet siden 1946-47, og er 
fremdeles et viktig næringsgrunnlag for gården. Den økonomiske sikkerheten som ressursen gir for 
Nordre Heen gård ved fortsatt fremtidig drift, var en viktig faktor for at nåværende eier overtok gården 
på odel i 2014. Heen Sand har siden oppstarten (med unntak av få år) vært drevet kontinuerlig, og med 
et begrenset uttak. Dette er nettopp gjort med hensyn til fremtidige generasjoners driftsgrunnlag av 
Nordre Heen gård. Fremtidig drift vil derfor også være kontinuerlig, men beskjeden, nettopp for at 
ressursen skal kunne komme fremtidige eiere av Nordre Heen gård til nytte. 

 
P.t. er det tatt ut sand fra ca. 27 da. Gjenstående areal som det kan forventes å ta ut sand fra utgjør 
omkring 85 da, når det tas hensyn til nødvendig buffer mot eneboliger og andre direkte berørte parter. 
Dybden på sandforekomsten anslår vi til å være ca 33 meter (høydeforskjell ned til fjell). Driftsplanen 
legger til grunn at uttak ikke vil være dypere enn nivået på eksisterende uttak, som er 25 meter. Vi 
planlegger å holde oss på kote 178. Totale gjenværende reserver for uttak av sand utgjør i 
størrelsesorden 1,6 mill m3, (2,9 mill. tonn sand). Man ønsker å videreføre et begrenset uttak av 
ressursen, der man maksimalt ser for seg å ta ut 20 000 m3/år, som vil si 5 lass per dag, 7 måneder i 
året. Med et maksimal uttak på 20000 tonn per år, vil forekomsten ha en varighet på rundt 140 år. 

 
Transport går i dag ut fra området og via Tajegata eid av Nordre Heen (i felleskap med eieren av gnr. 
137 og bnr. 8). Kommunen utfører vedlikeholdet. Tajegata går i dette området gjennom tett furuskog, 
og det er lite bebyggelse som berøres av transporten. Videre på Hensmoen følger transporten 
Hensmoveien ut til E16. Hensmoen er et regulert industriområde, og tungtransport er ikke unormalt i 
dette området. 

 

Hen Sand er nabo til Jernbaneverkets eiendom (gnr 271 bnr 4). På deler av denne eiendommen har 
Jernbaneverket drevet sandtak for eget behov siden grus- og sandforekomsten ble ekspropriert fra 
Nordre Heen gård for ca 110 år siden. I Jernbanens grus- og sandtak gjenstår ca 16 da med 
sandmorene som danner en rygg mellom Hen sand og Jernbanens grus- og sandtak. Det ville være en 
stor fordel å få til en samordnet drift mellom jernbaneverket og Heen Sand for å få utnyttet ressursen 
der det allerede er påbegynt uttak, og for å få et bedre landskapsbilde på større skala. Dersom det 
over tid skulle bli aktuelt å oppskalere driften av Heen Sand, vil det dessuten være et av de få grus- og 
sandforekomstene som har svært godt tilrettelagte muligheter for å frakte grus og sand med 
jernbane, noe som vil minske belastning for lokalmiljøet og klimaet. Vi vil gå i dialog med 
jernbaneverket om disse forholdene.



 

Type uttak og etapper 
Forekomsten på Hensmoen består av grus og sand, og sortimentet fra Heen sand er i all hovedsak 
støpesand og pussesand, men og noe rundstein og naturgrus. I grustaket er det flere  sorteringsanlegg 
som per i dag er i drift. Ressursen tas ut med hjullaster, sorteres og lagres på eiendommen. Salg foregår 
ved at de aktuelle varene hentes med lastebil av kjøper. 

 
Kart over etapper av driften viser hvordan vi ser for oss det fremtidige uttaket av ressursen. 
Hovedpoenget i kartet er å vise retningen og antatt utstrekning av uttaket for ressursen på 
eiendommen. Det ligger til grunn at dagens kraftledning over området kan bli stående, og det er lagt 
inn buffer mot eneboliger. Det legges til grunn at ressursen på vestsiden av boligfeltet på Hensmoen 
ikke tas ut. 

 
Uttaksområdet er i dag bestående av en sandmo dekket av hogstmoden furuskog. Vegetasjonstypen er 
blåbærfuruskog og det er ikke registrert noen truede arter, prioriterte arter eller utvalgte naturtyper på 
arealet. Soppen svartsølvpigg (NT) er registrert i kanten av det aktuelle arealet. Før en eventuell 
utvidelse av driften vil vi gjennomgå området for å se om det er ytterlige biologiske funn av interesse i 
området. 

 
Etappene med spørsmålstegn utenfor den aktuelle eiendommen gjelder for området som i dag tilhører 
Jernbaneverket, og som tidligere er ekspropriert fra Nordre Heen gård. Hvis vi får en avtale med 
Jernbaneverket, er det ønskelig å fjerne vollen som i dag skiller de to områdene. 

 
Etappe 1: Fortsette dagens utvinningsretning mot nedkjøringsveien til grustakets nedre platå, samt 
nordvestre del av ressursen mot Banenors eiendom. Samtidig anlegges ny ankomstvei  jmf. 
etappekart 1. Etappe 1 istandsettes og revegeteres fortløpende.  
 

Etappe 2: Utvinne midtre del av ressursen i driftsretning nordøst. 
 
Etappe 3: Områdets nordøstre del utvinnes. Avslutningsplan iverksettes.  

 
 

Sikring 

Innkjøring til området er i dag fysisk avstengt med kjettingbom. Det er en vegetasjonsskjerm mellom vei 
og grustaket. Mellom grustaket og bebyggelse i vest er det en sikringsvoll. I nord grenser eiendommen 
mot Jernbanen, som allerede utgjør en barriere for folk og dyr.  
 
Sanden i grustaket har en naturlig friksjonsvinkel på 37°, det vil si at sandveggen etter en kort tids 
uttak har en stabil naturlig helningsvinkel på 37°, som anses som en akseptabel helningsvinkel. For 
deler av grustaket hvor det pågår uttak vil heldningsvinkelen tidvis være brattere og skråningen kan 
være farlig for uvedkommende på området. 
 
Det vil bli satt opp et flyttbart gjerde mot de områdene hvor uttak til enhver tid blir foretatt. Det vil 
si hvor helningsvinkelen er større enn naturlig helningsvinkel på 37°. Adkomst til sandtaket blir sikret 
med sperring og adgang forbudt skilt for uvedkommende. 
 
 

Avslutning og istandsetting:  
I ferdig uttatte arealer vil det gjennomføres fortløpende istandsetting og sikring. Det vil bli fjernet 
konstruksjoner som ikke lenger er i bruk og rydde opp og planere områder der uttakene er ferdig 
gjennomført. Revegetering er i gang i områdene som ikke er i drift, og vi vil legge til rette for at 
revegeteringen skjer raskt i områdene der det ikke lenger foregår uttak. Det er satt opp sikringsvoll ved 
tidligere ankomstvei (mot bebyggelsen i vest). 
  
 



Ved avslutning av driften vil det bli gjort justeringer av terrenget der de grenser mot andre typer 
jordsammensetninger for å minske risiko for bevegelser i terrenget, og det vil lages en helningsvinkel 
på 1:2 på varige skrenter. På det drevne arealet vil avslutningstiltak avhenge av etterbruk. Terrenget i 
dag er en jevnt flat furumo, og dette kan enkelt gjenskapes på en ny høydekote. Det er i dag svært god 
naturlig foryngelse av furu i kanten av anlegget og på tidligere drevne arealer, slik at en naturlig videre 
bruk av arealene er at de forynges med furu og pleies, og således blir en del av skogsdriften ved Nordre 
Heen gård. 

 

Alternativ etterbruk er knyttet både til jordbruk og industri (i forbindelse med Hensmoen 
industrifelt). Området i bunnen av grustaket kan brukes til landbruksformål etter at sanden er fjernet. 
Det er en oase i bunnen av grustaket om sommeren. Skulle man komme til enighet med 
jernbaneverket om uttak av sandryggen mellom bnr 137 og bnr 4 ligger området også vel tilrette for 
industri med adgang til jernbane. Tatt i betraktning det lange tidsperspektivet denne ressursen skal 
utnyttes over, er det lite hensiktsmessig å være konkret på dette p.t. 

 
 
 

Kilder: 

NGU 2013. Mineralressurser i Norge 2012 - Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr 1 
2013. 54 s. 
Wolden, K. & Ulvik, A. 2006. Sand, grus og pukk som byggeråstoff. Grunnlagsmateriale for revisjon av 
kommuneplanens arealdel, Ringerike kommune. NGU Rapport nr.: 2006.003. 15 s. 
Wolden, K. 1993. Forvaltningsplan for sand, grus, og pukk i åtte kommuner i Buskerud fylke. NGU 
rapport nr. 94.036. 76 s. 
 
 
Oslo, 15 august 2015, revidert 07 juni 2020 

 

  _ 
Ragnhild Elisabeth Waagaard, 
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Svar på sjekkliste Direktoratet for mineralforvaltning, sendt 02. april 

2020 

I dette dokumentet er det svart ut spørsmålene som kom opp i sjekklisten fra DirMin sendt 

02.04.2020, i tillegg til nye kartdokumenter. Nummereringen følger nummereringen i 

sjkklisten. I tillegg er det oversendt oppdatert driftsplan, firmapresentasjon og forslag til 

avtale om økonomisk sikkerhetsstillelse. 

 

4.1.  

Navn og adresse på grunneier(e) inklusive gårds- og bruksnummer. 

Ragnhild Elisabeth Waagaard 
Hensveien 184 
3516 Hønefoss 
Gnr/bnr: 271/137 

 

Arealavklaring (navn og ID på reguleringsplan/ kommuneplan/ dispensasjonvedtak) 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019 - 2030, bh. nr. 
4/19. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. 
Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. 
Plan- og Bygningsloven § 1- (se Vedlegg 8 nederst i dette dokumentet). 
 
Området er ikke detaljregulert.  
Se: 
https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/883585684c164383b08b3902c5de227a/ku
-nye-utbyggingsomrader.pdf 
Utdrag av dokumentet som Vedlegg 9 nederst i dette dokumentet. 
 

Navn på driftsselskap og beskrivelse av driftsorganisasjonen 

Navn/foretaksnavn: Ragnhild E. Waagaard 
Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak  
Organisasjonsnummer: 913 563 050 
Virksomhet/art/bransje: Jord og skogbruk: Produksjon av landbruks- og 
skogbruksprodukter.  Entreprenørvirksomhet innen jord og skogbruk. Industri: Uttak av 
sand  og sandprodukter. Transport av egne produkter. Konsulentvirksomhet  innen klima- og 
energirådgiving.  
 
 

4.3  

Maksimal uttaksdybde 

Maksimal uttaksdybde 25m. Maksimal dybde er nådd i eksisterende uttak. I følge 

kommuneplanens arealdel ønsker kommune at det: «Ved utvidelse av eksiterende 

masseuttak skal det utvides i areal fremfor utvidelse i dybden». 

Plan for bruk og disponering av vrakmasser 

https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/883585684c164383b08b3902c5de227a/ku-nye-utbyggingsomrader.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/883585684c164383b08b3902c5de227a/ku-nye-utbyggingsomrader.pdf


Som beskrevet i driftsplanen er det i all hovedsak tre fraksjoner; sand, grus og rullestein. 

Sanden fraksjoneres videre i støpesand og pussesand, som omsettes. Andelen grus og stein 

er meget liten i forhold til sand, og har i all hovedsak blitt lagret i eksisterende uttak. Noe av 

rullesteinen er solgt til knusing av pukk. Både grus og rullestein er salgbare produkter, og det 

er derfor svært lite til ingen vrakmasser/ikke-utnyttbare ressurser igjen etter uttak.  

 

4.3.2 

Fortløpende istandsetting og sikring av ferdig uttatt areal 

Vi har laget sikringsvoll ved den tidligere innkjøringen til grustaket (mot bebyggelsen i vest).  

Vi vil fjerne konstruksjoner som ikke lenger er i bruk og rydde opp og planere områder der 

uttakene er ferdig gjennomført. Revegetering er i gang i områdene som ikke er i drift, og vi vil 

legge til rette for at revegeteringen skjer raskt i områdene der det ikke lenger foregår uttak. 

 

4.5 

Fjerning av konstruksjoner, infrastruktur og skrot 

Pr. i dag er det i eksisterende uttak konstruksjoner knyttet til driften som eksempelvis 

brakker, soller, vekt for lastebil. Infrastruktur er kun grusveien anlagt ned til anlegget. Skrot er 

delvis knyttet til gammelt og utskiftet utstyr. Alle midlertidige bygninger vil bli revet og fjernet, 

dersom de ikke kan inngå i annen bruk i forbindelse med etterbruk. Soller kan selges, evnt 

leveres som skrapmetall. Det gjelder også øvrig skrot, som stort sett er metall. Det kan 

nevnes at Bildemontering Ringerike ligger kun 1,5 km unna Heen Sand, og tar i mot alle 

typer metallavfall.  

 

Endelig skråningshøyde og skråningsvinkel for løsmasseuttak 

I ferdig uttatte arealer vil det gjennomføres fortløpende istandsetting og sikring. Det vil bli 

fjernet konstruksjoner som ikke lenger er i bruk og rydde opp og planere områder der uttakene 

er ferdig gjennomført. Revegetering er i gang i områdene som ikke er i drift, og vi vil legge til 

rette for at revegeteringen skjer raskt i områdene der det ikke lenger foregår uttak. Det er satt 

opp sikringsvoll ved tidligere ankomstvei (mot bebyggelsen i vest). 

 

Angående økonomisk driftstillelse 

Sandforekomsten hører til et gårdsbruk, og vi planlegger et langsiktig (140 år) og moderat 

uttak av sandforekomsten, der vi også planlegger fortløpende istandsetting for å sikre at 

revegeteringen skjer raskt i områdene der det ikke lenger foregår uttak. Vi har derfor anslått 

at det skal være tilstrekkelig med en økonomisk sikkerhetsstillelse på totalt 500 000 kroner, 

med innbetaling av grunnbeløp kl 150 000 og en årlig innbetaling på kr 1 per tonn uttatt 

masse. 

 

VEDLEGG 

Kart: 



1. Oversiktskart 1:1000 

2. Eiendomskart 1:5000 

3. Høydeprofil pt 1.3500 

4. Etappekart 1 1:3500 

5. Etappekart 2 1:3500 

6. Etappekart 3 1:3500 

7. Avslutningsplan 1:3500 

I dette dokumentet: 

8. Tillegg til driftskonsesjon Heen sand, som etterspurt i brev datert 02.04.2020 fra 
Direktoratet for Mineralforvaltning  
9. Kart: Utsnitt av kommuneplan for Ringerike kommune bh.nr 4/19 
10. Kart: Vurdering av forekomsten i kommuneplan. 

https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/883585684c164383b08b3902c5de227a/ku

-nye-utbyggingsomrader.pdf 

Andre vedlegg: 

11. Forslag til avtale om økonomisk driftstillelse 
12. Oppdatert Driftsplan (5.5) 
13. Oppdatert Firmapresentasjon 
 

  

https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/883585684c164383b08b3902c5de227a/ku-nye-utbyggingsomrader.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/883585684c164383b08b3902c5de227a/ku-nye-utbyggingsomrader.pdf


Vedlegg 8. Utsnitt av kommuneplan for Ringerike kommune bh.nr 4/19. Heen Sand er 
området i brune toner midt på kartet. Lys brun = eksisterende, mørk brun = fremtidig.  

 
  



Vedlegg 9.  
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Tegnforklaring

Målestokk 1:100000 (A4)
WGS 84 / UTM sone 33





Høydeprofil 1
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Etappekart 1
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Målestokk 1:3500 (A4)
WGS 84 / UTM sone 33

Vegetasjonsskjerm

Mulig fremtidig uttak annen eiendom

Furu - revegetert

Anlegg

Etappe 1

Eksisterende uttak kommuneplan

Fremtidig uttak kommuneplan

Bom

Driftsvei

Sikringhsvoll

Driftsretning
Ekvidistanse 5m

anders.endrestol
Text Box
Kote +178



Etappekart 2
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Målestokk 1:3500 (A4)
WGS 84 / UTM sone 33
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Etappe 2
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Ekvidistanse 5m

anders.endrestol
Text Box
Kote +178



Etappekart 3
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Vegetasjonsskjerm

Eksisterende/fremtidig uttak annen eiendom 
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Anlegg

Etappe 3
Eksisterende uttak kommuneplan 

Fremtidig uttak kommuneplan
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Kote +178



Høydeprofil 1

Høydeprofil 2
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