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Blåfjell 
 

 

Flere barnefamilier til Øvre Eiker 

Folk vil ha miljøsmarte løsninger, og bo-kostander til å leve med.  

– Og med barn i huset, betyr plass, omgivelser og nærmiljø ganske mye. Det er mange av dem der ute, 

trangbodd i byen og med lyst til å bo naturnært. 

 

Blåfjell kan bli en naturlig utvikling 

av bybåndet i Drammensdalen, i forlengelsen fra Årbogen/Hovjordet mot Harakollen.  

Her legger vi ikke beslag på dyrkbar eller dyrka mark og vårt utbyggingsforslag berører ikke viktige 

kulturlandskap.  

 

Småhusbebyggelse framfor enda flere sentrumsleiligheter 

Her kan vi bygge en god variasjon av hustyper med en stor andel rimelige boliger. Vi vil bygge med 

klare miljøambisjoner. Vi kan tilrettelegge for moderne boformer, som mikrohus, etterspurte 

fellesskapsløsninger og parsellhager i tilknytning til møteplassene.  

 

Dette kan bli et utstillingsvindu for tidsriktige boliger til folk flest. – Hvis kommunen vil.  

Plusshus-standard, bruk av massivtre, grønne tak, bergvarme og solenergi skaper engasjement hos 

tilflyttere og bygger omdømme for kommunen.  Flere innbyggere gjør noe med både folkeliv, vitalitet og 

skatteinntekter. Se på dette som innspill til kommuneplanens arealdel. 

 

Uteliv i skog og mark 

Blåfjell er et velkjent turområde som mange er glade i. Grunneierne vil garantere i det videre 

planarbeidet at tilbudet om friluftsaktiviteter skal styrkes og utvikles. Stisykling, gode turveier og 

langrennsløype er eksempler på dette. I nærområdet skal du også finne sikre akebakker, tilrettelagte 

områder for skileik og lekeplasser med høy kvalitet.  
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1. Grunnleggende informasjon 

 

A. Navn på forslagsstiller 

Grunneierne i området i samarbeid med Knivåsen AS. 

 

 

B. Gnr/bnr 

 

Øvre Eiker 

Følgende eiendommer i Øvre Eiker kommune inngår i forslaget: 
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Drammen 

Følgende eiendommer i Drammen kommune inngår i forslaget: 
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C. Nytt arealformål 

Bolig med tilhørende formål og funksjon (som barnehage). Det vil også inngå betydelig arealer til 

friluftsliv, rekreasjon, idrett m.v. innenfor området, delvis som del av grøntstrukturen her. Og med alle 

fasiliteter. 

 

 

 

 
Illustrasjonsfoto ved Nick Bondarev fra Pexels 
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D. Oversiktskart som viser lokalisering av området 

Blåfjell, som ligger på grensa mellom Øvre Eiker og Drammen har gitt navn til området vi foreslår, men 

denne åsen heter egentlig Løkkåsen. 

 

Øvre Eiker 

 
Oversiktskart for delområdet i Øvre Eiker 

 

Drammen 

 
Oversiktskart for delområdet i Drammen 
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Samlet 

 
Oversiktskart for hele området. 

 

 

E. Inntegnet avgrensning av aktuelt areal for nytt formål 

Avgrensningen er satt over de brattere partiene ned mot dalen, slik at bebyggelsen ikke skal bli 

eksponert i landskapet. Tilsvarende er avgrensningen satt under de brattere partiene opp imot 

Kobberdokkfjellet. Dette gir et fint område med småkupert terreng og noen flate partier. 

 

Det er også viktig å få med at avgrensningen ikke er detaljert tegnet nå, slik at den må detaljeres ved 

regulering av området (områderegulering). Da er det også naturlig å legge inn gode forbindelser ut i 

marka. Og romslige arealer for friluftsliv og rekreasjon, innafor og utafor planområdet. 
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Øvre Eiker 

 
Aktuelt areal for nytt formål i Øvre Eiker 

 

 

Drammen 

 
Aktuelt areal for nytt formål i Drammen 
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Samlet 

 
Aktuelt areal for nytt formål i Øvre Eiker og Drammen kommune.  

 

 

 

F. Kort om bakgrunnen for forslaget 

Vi vil legge vekt på å skape et godt boligmiljø som styrker lokalsamfunnet i åsen her. Og supplerer og 

støtte opp under den fortettingen (primært av leilighetsbygg) som skjer rundt tettstedene i dalbunnen. 

 

Dette vil bli en fin link mellom Harakollen og Årbogen/Hovjordet. Området blir liggende på samme 

høydedrag som eksiterende boliger og bygge videre på den strukturen. Område vil være en naturlig 

utvikling av Bybåndet i Drammensdalen. Og støtte opp under den strukturen, og uten å berøre 

dyrkamark. 

 

Vi ser for oss at det kan bygges varierte boligtyper, inkludert en stor andel rimelig boliger. Og vi ønsker 

å teste ut og legge til rette for moderne boformer som mikrohus og fellesskapsløsninger. 

 

Med en ny hverdag, som vi ser er på veg, vil flere jobbe mer hjemmefra og reise mindre. Da vil en bolig 

nær naturen og attraktivt friluftsområde bli både miljøvennlig og attraktivt. Her vil det kunne tilbys 

boliger nær skogen som blir kombinert bolig og fritidsbolig i ett. 

 

Også samferdselssektor vil endres. Også supplert med nye miljøvennlige transportformer, som el-

sykkel, el-biler, el-busser osv. 

 

Området ligger høyt og fritt, med kupert terreng. Det kan få en variert bebyggelse i pakt med naturen 

rundt i dette fine området, og med uteområder med en fantastisk utsikt mot bygda. 

 

Sammen med en bærekraftig utbygging, kan det gjøre området til et fremtidsrettet prosjekt som både 

beboere og kommunen kan glede seg over i fremtiden. 
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Dette er et flott område med solrik beliggenhet. Sentralt i Drammensdalen med kort vei til alt man 

trenger. Dette blir et attraktivt boligområde og gir rom for etterspurte boliger for barnefamilier og 

andre. 

 

Her kan vi følge opp kommunenes overordne hensyn, som skrevet i kommunens økonomiplan; at 

befolkningsvekst er den viktigste strategien for en bærekraftig kommuneøkonomi i årene framover. 

Øvre Eiker kommune ønsker å legge til rette for en vekst i folketallet, nettopp fordi det gir grunnlag for 

livskraftige lokalsamfunn, gode offentlige tjenester, et variert næringsliv og et rikt kulturliv. 

 

Her får vi til naturboliger for folk flest, et godt sted å bo og jobbe fra for de med hjemmekontor. 

 

Og ved utbygging her kan vi også få til god tilrettelegging for friluftsliv, med bl.a lysløype mellom 

Årbogen og Harakollen. 

 

Videre planarbeid (områderegulering) bør innledes med en grundig stedsanalyse. En stedsanalyse vil få 

fram viktige kvaliteter i området tidlig, og tas med inn i videre planlegging, og brukes som et gode for 

området. 

 

 

 

 
Illustrasjonsfoto ved Harrison Haines fra Pexels 
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2. Miljø og klimabevisst arealforvaltning 

 

Forslagsstiller har høye miljøambisjoner. Og ønsker å legge til rette for et boligområde med miljø-

vennlige løsninger. Vi ønsker å få til plusshus-standard. Det vil si at husene produsere mer energi enn 

de selv forbruker. Dette kombinert med massivtre og bruk av solenergi. Vi ser også for oss utbygging av 

el-billadere. Og bruk av grønne tak. Vi ser også for at det legges opp til parsellhager knyttet til de 

sentrale møteplassene, inkludert tilrettelegging for formidling både av natur og kultur. 

 

Vi tenker at området kan supplere utbygging i sentrumsområdene og bygges ut i en passe takt i forhold 

til disse. Med en utvikling her kan vi få til gode løsninger og samarbeid om tilrettelegging for friluftsliv, 

kombinert med bevaring av natur og bruk av grøntstruktur til overvannshåndtering. 

 

A. Avstanden til Hokksund 

Mest nærliggende adkomstveg inn i området er fra området til Horgen og så følge eksisterende gang- 

og sykkelvei langs fylkesveien 283 vestover mot Hokksund. Denne ruten blir ca. 6 km lang. Vi har også 

antydet en vei, i hvert fall for gående og syklende, mulig også for kollektiv (grønn stiplet linje). Området 

ligger da ca. 4 km fra Hokksund sentrum (Rådhuset) som vist i figuren under. 

 

 
Avstand til Hokksund via fylkesvei 283 (blå linje) og Lauvtjernveien (grønn linje). Eksisterende vei (ikke aktuell ny 

adkomstvei) til Krokstadelva via Spikerveien og Lysakerveien er vist med blå stiplet linje.  

 

B. Type bolig 

Hensikten er å bygge området med småhusbebyggelse i form av eneboliger, tomannsboliger, kjedet 

enebolig og kanskje noen lave leilighetsbygg som kan passe inn i landskapet. Det er stor etterspørsel 

etter slike boligtyper da det bygges veldige mange leiligheter i sentrumsområder, som i Hokksund og 

Mjøndalen. Området er grønt i dag med nærhet til viktige friluftsområder og turmål. Dette er noe som 

vil være viktig for barnefamilier som vil bosette seg her. Det åpnes også for å diskutere bolig-
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sammensetning i samarbeid med kommunen og kunne tilby den boligsammensetningen som kommunen 

ønsker for området.  

 

Området vil være attraktivt for bygdas unge som skal etablere seg i egen bolig. Vi ser også for oss 

mindre plasser inn mot skogen som mer bærer preg av småbruk. Dette kan kombineres med hestehold 

og aktiviteter for folk i område. 

 

Her er det naturlig å bygge seg innover i området etter hvert som veg og annen infrastruktur bygges. 

Området egner seg godt for utvikling over tid. Det vil også være naturlig med sentrale møteplasser 

kombinert med arealer til barnehage og annen tjenesteyting. 

 

 

 
Illustrasjonsfoto ved pixabay-209266 fra Pexels 

 

 

 

C. Avstanden til skole, barnehage og viktige arbeidsplasser 

Nærmeste barnehagen er Harakollen FUS barnehage som ligger 1.7 km fra området. Nærmeste skole er 

Hokksund barneskole og ligger ca. 3 km fra området. Det samme gjelder Lerberg kommunale barne-

hage som ligger i samme området.  

 

Nærmeste matvarebutikk er Kiwi Lerberg og ligger ca. 3 km fra området. Avstand til Hokksund sentrum 

med mange og viktige arbeidsplasser er på ca. 4 km.  

 

På motsatt side av utbyggingsområdet er Krokstad skole den nærmeste og ligger ca. 2 km fra området. 

Nærmeste barnehage er Årbogen barnehage som ligger ca. 400 m øst området. I dette område ligger 

det hele tre barnehager ved Årbogen-Hovjordet, inkludert en friluftsbarnehage. Friluftsbarnehage passer 

veldig bra inn i den type boligfelt vi ser for oss i dette område. 
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D. Kollektivtilbudet i området 

Det er ingen bussholdeplass i området i dag. Nærmeste bussholdeplass er ved Årbogen, rett øst for 

området. 

 

Det går buss både i retning Hokksund (og Hønefoss) og til Drammen, med flere avganger i timen nede 

ved Horgenveien. Denne korresponderer med tog i Drammen. 

 

Hyppigheten av bussavganger i området (Buskerudbyen) har vært økende de senere årene og ventes å 

øke videre. 

 

Det krever et visst volum for å kunne føre fram buss, men her egner det seg godt for videreføring og 

styrking av eksisterende bussruter i område (fra Hovjordet). Her kan man oppnå en regularitet som gjør 

bussen attraktiv. Både til Hokksund, og til togstasjoner både i Hokksund og Mjøndalen. 

 

Området blir stort nok til å kunne betjenes med buss. 

 

Her vil det også bli mulig med en linje via Harakollen til Årbogen. En gjennomgående vei vil være mest 

aktuell for kollektivtrafikk, gange og sykkel. Slik at denne ikke vil være åpen for biltrafikk 

 

Vi ser også for oss å legge til rette for utfartsparkering, kombinert med pendleparkering. 

 

Og vi må tenke nytt. Det er stor utvikling i miljøvennlige transportformer, som elsykkel, elbil osv.  

 

 

E. Energikilder 

Som energikilde er tenkt strøm med varmepumpe og energigjenvinning. Det er også ønskelig å få til 

passivhus, med minimalt energibehov, og i kombinasjon med godt tilpasset arkitektur. Bergvarme er 

aktuelt her. Dette kan utvikles som et felles prosjekt for flere nye boliger, og vil være bra å ha med fra 

start av planlegging og bygging her. 

 

I utgangspunktet ser vi for oss energieffektive hus med lite behov for tilført varme/kjøling. 
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3. Trafikkforhold/trafikksikkerhet 

 

A. Atkomst til offentlig vei 

Mest nærliggende adkomstveg inn i området er fra området Horgen. 

 

Det er gode avkjøringsforhold fra overordnet vegnett (Horgenveien). Grunneiere for veien inn er også 

grunneier i området og er dermed med på prosjektet og sikrer god gjennomføring. 

 

Se eget vedlegg hvor det står litt mer om adkomstforhold. 

 

 
Adkomster til offentlig vei er vist med svart stiplet linjer. 

 

 

B. Sikker skolevei 

Nærmeste skoler til området er Hokksund barneskole i Øvre Eiker kommune og Krokstad skole i 

Drammen. Sikker skolevei vil bli ivaretatt ved regulering av området. Området er i dag ubebygget, og 

det må planlegges og bygges trafikkikkeradkomst inn til og internt i området. 

 

Fullt utbygd boligområde her kan forsvare bygging av en ny skole i dette område. 

 

 

C. Gang-, og sykkelfelt 

Det er gang- og sykkelvei med belysning langs fylkesvei 283 både til Hokksund og til Krokstadelva. Det 

er også etablert fortau med belysning langs Lauvtjernveien og hele veien ned til Hokksund sentrum. På 

Drammenssiden er det mangel på fortau fra området og ned til Krokstadelva, men til gjengjeld er det 

flere boligveier som kan brukes av både gående og syklende. 

 

Nye veier inn til området og innad i området vil bli bygget etter de normer og regler som gjelder og vil 

derfor få god standard for gående og syklende. 
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D. Støyforhold 

Det foreslåtte området ligger et godt stykke unna Horgenveien og blir dermed ikke berørt av trafikkstøy. 

Innad i området må framtidig støyforhold dokumenteres i forbindelse med regulering.  

 

 
Statens vegvesens støykart 
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4. Jordvern 

 

A. Nærhet til dyrka mark 

Øvre Eiker 

Området berører ikke dyrka mark og ligger langt unna disse.  

 

 
Fulldyrka arealer på hver side av Horgenveien, lenger sør for utbyggingsområdet 
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Drammen 

Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til dyrka mark, unntatt for et område sørøst i området hvor det 

ligger et par mindre småbruk inntil området. 

 

 
Fulldyrka arealer på hver side av Horgenveien, lenger sør for utbyggingsområdet og et lite område sørøst for området.  

 

 

 

B. Nedbygging av dyrka mark 

Foreslått området i begge kommunene ligger unna dyrka mark og bidrar ikke til nedbygging av dyrka 

mark og/eller verdifull matjord.  

 

Skal man unngå dyrkamark i Drammensdalen og Eikerbygdene må man opp i dalsiden. Her er det 

derfor et område som egner seg godt. 

 

Det er heller ikke registret dyrkbar jord innenfor dette området. Dyrkbar jord er arealer som ved 

oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til 

klima og jordkvalitet for plantedyrking. Datasettet er etablert som et avledet datasett fra det gamle 

digitale markslagskartet (DMK). Det blir årlig oppdatert med informasjonen fra arealressurskartet AR5. 
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Dyrkbar jord, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

 

 

 

Adkomstvei til området kan innebærer noe stripeavståelse av dyrkamark. For adkomstveien kan det 

makebyttes mot gårdsvei i området i dag, som da kan dyrkes opp og gi sammenhengende arealer her. 

Vi legger opp til at det skal dyrkes opp et erstatningsareal der hvor det vil gå med noe dyrka mark. Og 

vil utarbeide egne matjordplan som sikrer at matjordlaget brukes til oppfyllingsområder for nytt 

matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon. 

 

 

De fleste grunneiere har skogteiger som strekker seg mye lengre opp enn området vi nå har tegnet inn 

og det vil si at gårdene ikke vil forringes når det kommer til skogsdrift. De fleste har drift pr. i dag som 

er lengre opp enn det aktuelle området. 
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Arealtyper (AR5) 
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5. Biologisk mangfold/grønnstruktur/kulturlandskap 

 

A. Kartlagt område med viktig biologisk mangfold 

 

Naturbase viser et område med viktig naturtype i dette området. Og der rundt blåfjell hvor det er 

registrert kalkskog, med slik beskrivelse: Tørr kalkfuruskog som strekker seg over grensen mellom Øvre 

og Nedre Eiker. Solvendt skrånende i Nedre Eiker. Rød skogfrue og flueblom på Øvre Eiker-siden (Even 

Woldstad Hanssen 13.1.2005. pers. medd.). 

 

Ved regulering av området vil det bli foretatt en nærmere registering av biologisk mangfold. 

 

 
Utsnitt fra Naturbase, som viser viktige naturtyper i området. 
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Øvre Eiker 

 

Innenfor foreslått området i Øvre Eiker kommune er det registrert følgende arter: 

- Ormetunge 

- Kruskorallsopp (2 lokaliteter) 

- Dyster korallsopp 

 

 
Artskart for delområdet i Øvre Eiker kommune 
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Drammen 

Innenfor foreslått området i Drammen kommune er det registrert følgende arter: 

- Ask (2 lokaliteter) 

- Barlind 

Ask er et vanlig treslag i dette området. Det er også aktuelt å ta vare på fine løvtrær av noe størrelse 

som landskapselement innafor områdene. 

 

Ellers er det registrert flere arter langs Horgenveien og i jordbruksarealene i Horgen. Artene har en 

uklar lokalisering/presisjon og er delt i inn følgende kategorier: 

- Kritisk truet 

- Sterk truet 

- Sårbar 

- Datamangel 

 

 
Artskart for delområdet i Drammen kommune 

 

 

Langemyr er en viktig naturkvalitet og ligger midt mellom Årbogen og kommunegrense og skal ikke 

berøres. Myra vil bli videreført med en bred nok buffersone rundt. Det samme gjelder de andre små 

myrene og naturkvalitetene i både Drammen og Øvre Eiker.  
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B. Oppstykking av sammenhengende naturareal 

Området er i dag grønt og består av et sammenhengende skogsområde som strekker seg fra Årbogen 

og vestover mot Hagatjern/Harastokkåsen. Området består stort sett av skog med lav til middels 

bonitet. 

 

En utbygging av området vil føre til oppstykking av eksisterende sammenhengende skogsareal, men det 

vil samtidig bli ivaretatt de viktige naturkvalitetene og sikre eksisterende stier/rundløype enten gjennom 

området eller i ytterkanten av området. 

 

I området er det skog i ulik alder, stort sett med gran og furu, men også noe blandaskog (bar/løv). Det 

er også mange hogstflater, med ulik alder. Og en del skog som er tynnet. Stort sett bærer området preg 

av å være produksjonsskog. 

 

 

C. Konflikt med overordnet grønnstruktur? 

Utbyggingsforslaget vil ikke føre til konflikt med overordnet grønnstruktur. 

 

Primært er dette et område for skogsdrift, hvor det har vært aktiv skogproduksjon i mange år. Og da 

med mye planta skog. Det må legges inn tilstrekkelig med buffersone rundt de naturkvalitetene som 

finnes her. Naturkvalitetene bør også brukes til å forsterke friluftkvaliteten i området, så langt det ikke 

forringer naturkvalitetene. 

 

 

D. Viktige kulturlandskap 

Viktige kulturlandskap berøres ikke av utbyggingsforslaget. Området består av skog i dag, som normalt 

ikke inngår i begrepet kulturlandskap 

 

 

 

6. Friluftsliv 

 

A. Bruk i friluftslivsammenheng 

Øvre Eiker 

Området brukes til friluftsliv av innbyggerne av både Øvre Eiker og Drammen kommune, som bor i 

nærområdet. Rundløypa brukes av både voksne, unge og barnefamilier, og har forskjellige lengder. Den 

delen av løypa som ligger i Øvre Eiker kommune er på ca. 4.5 km lang.  

 

Drammen 

Den andre delen av rundløypa som ligger i Drammen kommune er på ca. 3.6 km lang, målt fra 

kommunegrense, bort til Årbogen og tilbake til kommunegrense. I tillegg til rundløypa er det noen 

mindre stier/traktorveier/grusvei i og nær utbyggingsområdet. 
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Turkart, rundløyper fra Årbogen idrettspark gjennom utbyggingsområdet og til Lauvtjern.  

 

Se for øvrig vedlagt redegjørelse omkring friluftsliv, som vi har lagt stor vekt på i dette innspillet. Vår 

klare ambisjon er at dette området skal bli vesentlig bedre for friluftsaktivitet, rekreasjon og utendørs 

friluftsliv enn det er i dag. 

 

 

B. Privatisering av friluftsområder 

Utbygging av området vil føre til noe privatisering av friluftsområdet, slik det framstår i dag. Men vi vil 

sørge for at dette området vil bli enda mer attraktivt for friluftsliv, rekreasjon og utendørs idrett enn det 

er i dag. 

 

Se for øvrig vedlagt redegjørelse omkring friluftsliv, som vi har lagt stor vekt på i dette innspillet. 
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C. Stier, turveier eller "grønne veiføringer" 

Øvre Eiker 

Rundløypa er i figuren under vist med grønn stiplet linje. I tillegg til rundløypa er det flere mindre 

stier/traktorvei som kobler utbyggingsområdet med Harakollen og til områder nedover mot Hokksund.  

 

 
Rundløpa (grønn) og mindre stier (oransje) i og nær området.  

 

 

Drammen 

På Drammensiden er det også, i tillegg til rundløypa flere mindre stier/traktorveier som gjør området til 

et attraktivt turområde.  

 

Se for øvrig vedlagt redegjørelse omkring friluftsliv, som vi har lagt stor vekt på i dette innspillet. 

 

 

D. Sammenhengende grønnstruktur mellom bebygde områder. 

Det foreslått området er en del av et større sammenhengende skogsområde som strekke seg langt 

nordover. Det er ikke bebyggelse i dette området i dag, så det vil dermed ikke påvirke grønnstruktur 

mellom bebygde områder. 

 

Se for øvrig vedlagt redegjørelse omkring friluftsliv, som vi har lagt stor vekt på i dette innspillet. 
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7. Hensyn til barn og unge 

 

A. Bruk av barn og unge i dag 

Turstier her brukes av folk i alle aldre, særlig den merkede rundløypa. Med utvikling av ny 

tilrettelegging for friluftsliv, rekreasjon og utendørs idrett vil muligheten forbedres betraktelig. Vi vil 

også legge opp til gode lekeplasser for både nye og eksisterende boliger. 

 

 

 

 

B. I bruk av skolen til uteundervisning/turområde 

Turstier her brukes noe av skoler i området. Med utvikling av ny tilrettelegging for friluftsliv, rekreasjon 

og utendørs idrett vil muligheten forbedres betraktelig. 
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8. Kulturminner/kulturmiljø 

A. Bevaringsverdig bygningsmiljø 

Det er ingen bevaringsverdig bygningsmiljø innenfor områder. Det er ingen spor av tidligere bebyggelse 

innenfor området.  

 

B. Kulturmiljøer/kulturminner/fornminner 

Langemyr (rød ring på kartet) er registrert som arkeologisk minne og er en tidligere dyrket mark med 

en tilgrodd steinmur. Fra tidligere registreringer nevnes en mur på 80 meter, men ved kontroll-

registrering gjenfinnes en steinstreng på ca. 35 meter. Jf. kulturminnesøk.no. Minnet består av 3 

enkeltminner som er steinstreng, dyrkingsflate og rydningsrøys.  

 

Kulturminnet Nedre Bråtan (grønn ring på kartet) er delvis innenfor utbyggingsområdet og er registrert 

som arkeologisk minne bestående av 16 enkeltminner. Av disse er 14 rydningsrøys og 2 dyrkingsflate. 

Dette minnet har vernestatus automatisk fredet og er datert til førreformatorisk tid.  

 

Videre ligger kulturminnet Årbogen helt øst i utbyggingsområdet (blå ring på kartet). Dette minnet 

består igjen av 5 enkeltminner som alle er fangstgrop. Alle er automatisk fredet og er datert til 

jernalder-middelalder.  

 

 
Kulturminner innenfor og delvis innenfor utbyggingsområdet 

 

 

 

C. Kulturmark/beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder, med mer 

Det kjennes ikke til kulturmark/beitemark med verdifull vegetasjon eller annet i noen av området. 

 

Ved Langemyr finner vi rester av et steingjerde. 

 

Ved regulering av området vil det bli fortatt registering av kulturminner, både de kjente lokalitetene og 

for området ellers.  
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Steingjerde i nærheten av Langemyr 

 

D. Kulturminner/fornminner i nærområdet i dag 

Ved Blåfjellsletta har det tidligere vært bebyggelse, og sletta her tilhører den gamle bebyggelsen. For 

øvrig skal det ikke være andre kjente kulturminner/forminner i nærområdet, som vil ha betydning for 

utvikling her. 

 

 

 

9. Landskapsestetikk  

A. Det bebygde landskapet og naturlandskapet 

Avgrensningen er satt over de brattere partiene ned mot dalen, slik at bebyggelsen ikke skal bli 
eksponert i landskapet. Tilsvarende er avgrensningen satt under de brattere partiene opp imot 
Kobberdokkfjellet. Dette gir et fint område med småkupert terreng og noen flate partier. 
 

Her skal vi få inn sterke blå-grønne strukturer til glede for eksisterende og nye boliger i området. Vi skal 

vise eksisterende vannveger, også der vannet vil gå ved mye nedbør (forsenkninger i terrenget), som 

blir viktig del av en stedsanalyse. Og dette skal inngå i grønnstrukturen, slik at overvannshåndteringen 

vil bli et gode og ikke et problem. 
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Stort sett barskog, med en del hogstflater. 

 

 

 
Selv om det er noe blandingsskog i området domineres det av barskog. 
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B. Terrenginngrep 

Vi ser for oss en skånsom utbygging i tråd med stedets karakter. Det er fin topografi i området, med 

småkupert terreng og noen flatere partier, noe som vil gi en utbygging med små terrenginngrep. 

Samtidig vil ikke en utbygging her bli særlig eksponert mot dalen. 

 

 

 

 
Illustrasjonsfoto ved Rido Alwarno fra Pexels 
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10. Kommunal økonomi, teknisk-, og sosial infrastruktur 

 

A. Behov for kommunale investeringer 

Normalt vil en utbygger stå for opparbeidelse av all nødvendig teknisk infrastruktur. Sosial infrastruktur 

som skolekapasitet må kommunen sørge for, som for alle andre utbyggingsområder. 

 

 

B. Eksisterende vann - og avløpsnett 

Det er ikke eksisterende og vann- og avløpsnett i området i dag. Dette må en utbygger sørge for og vil 

være fullt mulig, som for andre liknende utbygginger. 

 

 

 

11. Beredskap og sikkerhet 

 

A. Flom 

Området er ikke flomutsatt. Det er heller ingen innsjøer innenfor området. Ifølge NVEs temakart for 

elvenett er det to bekker som renner gjennom området.  

 

 

Vannveier gjennom området 

 

 

Vi vil bruke lokal overvannsdisponering. Lokal overvannsdisponering (LOD) innebærer at lokalt natur-

grunnlag utnyttes i størst mulig grad ved naturlig infiltrasjon og fordrøyning, eller en kombinasjon av 

disse. LOD sikrer at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes, 

samt at avløpsanleggene ikke overbelastes. 

 

B. Rasfare 

Det er tatt en utsjekk i NVEs karttjenester for ras, skred, steinsprang og snøskred. Området er ikke 

utsatt for slike hendelser. Dermed er det ikke rasfare i område.  
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C. Radonfare 

Aktsomhetsgraden for radon for hele det foreslått området er angitt å være moderat til lav og usikker. 

Radonfaren anses å være liten, og området er dermed egnet til boligbygging.  

 

 
Aktsomhetskart for radon  

 
 

D. Høyspentledninger 

Det er ingen høyspentledninger gjennom området. Det går en høyspentledning sør for området i retning 

Hokksund – Krokstadelva. 

 

 
Høyspentledning sør for utbyggingsområdet  
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E. Annet 

Det er ikke kjent til andre farer for området. Dette vil være et sikkert og trygt område og bo i og å 

vokse opp i. 

 

 

 

 

 
Illustrasjonsfoto ved Angela Cavina fra Pexels 
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12. Vedlegg 1. Mer om friluftsliv 

 

1. Rundløypa 

• Området er en del brukt til friluftsliv, særlig rundløypa som går i området. Denne brukes av 

turgåere, og i nyere tid mer og mer av syklister. Og går mellom Harakollen og Årbogen. 

• Ved søk på Ut.no får vi opp den rundløypa som gå i området i dag (som kan gås med forskjellig 

lengder), som ligger registrert under merkede sommerstier. 

• Denne vil hensyntas og foredles videre. Dette er også en viktig kvalitet for framtidig beboere, som 

må sikres på beste måte. Så det er naturlig at det legges til rette for en tursti gjennom, eller i 

ytterkant av området som ivaretar denne funksjonen. 

 

 
Kilde: Ut.no. UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, med innhold fra en lang rekke med andre lag, 

organisasjoner, kommuner og andre som legger til rette for at flere skal komme seg ut på tur. Tjenesten er gratis å 

bruke, og er i stor grad laget på dugnad - av turfolk, for turfolk. 

 

 

2. Andre stier og spor 

• I tillegg til rundløypa er det noen mindre stier i området og en del stier/spor etter traktor og 

hogstmaskiner knyttet til skogsdriften her. 

• Inn mot Årbogen er det en del stier mellom de som er merket som rundløype her, mens innover og 

over i Øvre Eiker er det mindre slike stier. Det er heller ikke mye spor av overnattingsplasser, 

bålplasser etc. 

• Mye av stiene går på tidligere og nåværende traktorveger/traktorslep brukt i forbindelse med drift 

av skogen her. Disse er ryddet etter hogst og tynning, slik at funksjonen som tursti opprettholdes 

selv om stien går i området med produksjonsskog. 

• Det er etter hvert en del sykling på stiene, men det er ikke tilrettelagt med klopper i de våte 

partiene, så det blir noe spor/sår i terrenget der det er vått. 

• Friluftslivsaktiviteter og fine områder må kartlegges grundig ved regulering, og blir en viktig del av 

en stedsanalyse. 
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Kilde: MapAnt utgitt av Norsk orientering. MapAnt er et stort orienteringskart som har som mål å dekke hele Norge. 

 

 

3. Utkikkspunkter 

• Det er også noen utkikkspunkter, bl.a. ved sør for Blåfjell (på Blåfjell/Løkkåsen ser man ingenting), 

selv om disse ikke er framtredende eller markerte. Disse vil bli sikret og tilrettelagt som en del av 

grøntstrukturen i området og vil ivaretas til glede for nye og eksisterende boliger. 

 

4. I området ellers 

• Ved søk på friluftsliv i området er det Kobberdokkfjellet som får treff, i tillegg til Krokstadkollen 

(med eget bakkeløp, og til og med «offpiste»-slalåm), Årbogen og Lauvtjern.  

• Det er attraktive friluftsområder i umiddelbar nærhet, både oppover Kobberdokkfjellet, innover til 

Lauvtjern og området rundt Årbogen. Det blir derfor viktig å koble sammen disse områdene med 

grøntstrukturen i dette område. 

• Det går skiløyper fra både Årbogen og Lauvtjern innover skogen (men ikke i dette området). 

• Disse eiendommene strekker seg som striper videre innover skogen og at det dermed vil være en 

enkel sak å få med disse grunneierne på gode tiltak for friluftsliv videre innover skogen (innenfor 

rammen av LNF-formålet. 

• Det er fine badeplasser både ved Årbogen og Lauvtjern og flere andre steder videre innover skogen. 

 

5. Tilrettelegging 

• Vi tenker at vi skal få inn fine kvaliteter for nærfriluftliv i området, med bålplasser, utkikkspunkter, 

sykkeltraseer (ulik vanskelighetsgrad), skiløype mellom Årbogen og Harakollen, skileikeplasser og 

akebakker etc. 

• Også nye gode lekeplasser med høy kvalitet vil komme. 
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• Område vil binde sammen Harakollen og Årbogen, men det legges opp til store områder (buffer) 

mellom det nye boligområdet og de etablerte områdene, som vil sikre nærfriluftlivet/ rekreasjons-

områdene for eksisterende boliger. 

• Vi vil opparbeide stier, løyper osv. ved bruk av fagpersoner med kunnskap om slikt. Og i tett 

samarbeid med brukerne, for best mulig resultat. 

• Her vil vi får til topp tilrettelegging for idrett og rekreasjon utendørs, som skiløyper, skibakker, 

sykkelstier, turveger/grusveger for gående og syklende på tur, treningsløyper (med apparater) osv. 

• Området vil også bli mer tilgjengelig med buss og utfartsparkeringsplass. 

 

 

 

 

 

 

6. Lysløype 

• Vi tenker vi skal få til en lysløype mellom Årbogen og Harakollen i ytterkant av området. Dette vil 

komme både nye og eksisterende boliger til gode i dette området. 

• Lysløypa må utformes sammen med brukerne slik at dette blir et bra anlegg. men også tenke 

helårsaktivitet der. 

• Vi ser for oss både klassisk og skøyting her. 
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Mulig ny lysløype, vist med gul strek. 
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7. Terrengsykkelstier 

• Stisykling har blitt stadig mer populært i marka og vi tenker at det skal inn flere terrengsykkelstier 

mellom Årbogen og Harakollen her. 

• Gjerne i et flere vanskelighetsgrader. Både på en fin grusveg og stier i terrenget. 

• Vi tenker også innslag av utforsykling/downhill. 

• Ved å tilrettelegge vil vi få dette profesjonelt, på faste steder, som ikke vil skade naturen og under 

regulerte forhold slik at det blir trygt både for utmarksbrukere og utøvere. 

 

 

 

 
Terrengsykkelbane ved Folven Adventure Camp ligg i Hjelledalen, ved foten av Strynefjellet. Foto: Folven Adventure 

Camp 
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8. For eksiterende boliger 

• Siden dette vil være en utvidelse av et eksiterende bebygd område vil det være folk som har dette 

som sitt område for nærfriluftliv. Dette vil være tilfelle alle steder hvor en utvider eksisterende 

boligområder, og det er bedre enn å ta i bruk helt nye områder som ligger løsrevet fra eksisterende 

områder. 

• I dette tilfelle legges det særlig vekt på å ivareta (og forbedrede) dette hensynet. 

 

 

 
Skileikanlegg. Foto: Norges Skiforbund 

 

 

9. Område/boliger for friluftsfolk 

• Her kan det legges opp til «friluftsboliger», friluftsbarnehage, idrett i friluft osv. 

• Dette vil bli et supert boligområde for folk som liker friluftsliv, idrett og rekreasjon utendørs i 

skogen. 

 

 

10. Dialog 

• Vi tenker det er viktig med god dialog med brukere av marka og vil innlede en slik dialog med 

aktuelle foreninger og brukere, som Eiker O-lag, jeger og fiskeforening, turistforeningen, idrettslag, 

skoler, barnehager etc. det samme gjelder beboere i området i dag. 

 

  



Innspill til kommuneplanens arealdel i Øvre Eiker kommune til boligformål - Blåfjell 
 

 

41 

 

11. Bilder 

 

 

Merket sti fra Årbogen til Lauvtjern (del av rundløypa). 

 

 

Rundløypa er merket i fire forskjellige lengder. 

 

 

Rundløypa 
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Rundløypa går delvis på gamle traktorveier 

 
Det er mange spor etter skogsdrift, som også har gjort 

området mer tilgjengelig for turgåere. 

 

 
Fin utsikt fra området nedenfor Blåfjell 
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Planta produksjonsskog med gran Stadig mer sykling gir større spor i de våtere partiene av 

rundløypa. 

 

 

Blanda skog med gran, furu og bjørk 

 

 

 
Varmebu for skogsarbeidere 
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Skog som er tynnet for bedre produksjon 

 

 

«Vesle» Hagatjern 
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Skog som er planta og grøftet for bedre produksjon. 

 

 
Stadig mer sykling gir større spor i de våtere partiene av 

rundløypa. 

 
Fersk hogstflate 
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Skogsbilvei med bra standard (nylig oppgradert) 

 

 
Skogsbilvei, enkel standard 
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13. Vedlegg 2. Mer om vegframføring 

 

Vegplanlegger hos Rambøll har sett på flere alternative veitraseer til området og disse er vist på 

tegningen under (C01 – kan også sendes inn som egen PDF-fil, så ses alternativene bedre). 

 

Vi har testet ut flere mulig linjer for vegframføring. Det er en del terreng som må forseres og veien må 

legges i slynger for å unngå store fyllinger og skjæringer. Det blir også viktig å gjennomgå valgt trase i 

detalj ved regulering for å tilpasse seg eksisterende terreng maksimalt. Men det er fullt mulig å føre 

fram veg. Det kan også være mulig å søke om dispensasjon for å tillate noe brattere veg, slik vi f.eks. 

har i Harakollen. 

 

Alternativ 1 og 6 fra Harakollen og Fabrikkroken er gjennomførbare innenfor kommunens krav til 

geometri og stigning. For alternativ 6 er det også fullt mulig å føre fram veg nord for Årbogen, der det i 

dag går en skogsbilveg. For disse alternativene må veinettet til eksisterende bebyggelse benyttes frem 

til de nye traseene.  

 

Adkomst fra Horgen/ Fv283 bør også kunne gjennomføres ihht kommunens krav til geometri og stigning 

dersom veilinjen optimaliseres til å følg terrenget best mulig. Alternativ 3 -5 kan være gode alternativer 

å jobbe videre med da de i liten grad berører eksisterende bebyggelse, terrenget ser ut til å være 

mindre bratt enn lengre vest og tilkobling på Fv283 kan løses med rundkjøring. 

 

Ved regulering kan det også ses på flere av alternativene mer detaljert før man lande på en adkomst. 

 

Ved Horgen er det gunstig forhold for kryss med overordnet vegnett (Horgenveien). I tillegg er det 

samme grunneiere som i boligfeltet, så det er i orden med grunneierforhold for en vegtrase her. 

 

Det vil komme rundkjøring i forbindelse med nytt sykehjem på Krokstadelva. Dette kan egne seg også 

for adkomst til det nye boligområdet. I dette område er det også grunneiere som er positive til utvikling 

i området. Men også her må veien slynge seg oppover for å få til en fin veg uten for store fyllinger og 

skjæringer. 

 

Avkjøring fra overordnet veg må utformes og plasseres i dialog med Statens vegvesen. 
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Alternative veitraseer til området som er vurdert av vegplanslegger. 

 

 

 

 
Skisse som viser flere mulige alternativer for vegframføring. 

 


