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1 Innledning
1.1 Forslagsstiller
Timb Eiendomsutvikling AS - Postboks 702 Strømsø - 3003 Drammen

1.2 Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere del av område B1; gnr 77 bnr 256, for høyere
utnyttelse enn gjeldende reguleringsplan åpner for. Det legges til rette for konsentrert
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Planforslaget innebærer fortetting nær sentrum og
kollektivtransport i tråd med kommunes mål slik det er uttrykt i overordnede planer, samt
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal, bolig og transportplanlegging.

Kartutsnitt av planområdet

1.3 Eiendoms- og eierforhold
Planområdet består av tomteareal på eiendommen gbnr 77/256 - Sannerud. Forslagsstiller er
hjemmelshaver til eiendommen. Planen berører også noe veggrunn på gbnr 77/1007, Smedgata,
som er kommunal vei.

1.4 Plankonsulent
Arkitektkontoret K16 AS - Grønland 57 - 3045 Drammen

1.5 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med
tilhørende forskrift og skal ikke konsekvensutredes.
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1.6 Gjeldende planstatus og overordnede føringer
Gjeldende overordnete plan:
 Kommuneplanens arealdel, delområde Hokksund 2015-2027
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse- nåværende
Gjeldende reguleringsplan:
 Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder, stadfestet 26.06.02,
plan ID 0127
Planområdet er regulert til boligformål; byggeområde B1. Reguleringsbestemmelsene angir BYA
inntil 30% av tomtearealet og boliger inntil 2 etasjer med gesimshøyde 6 meter over terreng.

Kommuneplanens arealdel, delområde Hokksund 2015-27

Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder, 26.06.0

Rikspolitiske retningslinjer:
 Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
Pkt. 4.3 refereres:
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«I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges
til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder,
lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer.»
Regionale planer:
 Areal- og transportplan for Buskerudbyen
Kommunalt, fylkeskommunalt og statlig samarbeid for samordning av areal-, transport- og
miljøplanlegging for bybåndet i Buskerudbyen.

1.7 Pågående planarbeid i området
En kjenner ikke til annet planarbeid i området som kan ha betydning for planforslaget

1.8 Gjennomføringen av planen
Forslagsstiller tar sikte på videre prosjektering, godkjennelse og gjennomføring av boligprosjekt i
tråd med illustrasjonene så raskt dette lar seg gjøre etter godkjent regulering.

2 Planområdet, eksisterende forhold
2.1 Lokalisering og størrelse
Planområdet ligger i nordvestre del av Hokksund og er en del av den sentrumsnære bebyggelsen
mellom Vestre Brugate og Eiker videregående skole. Området har et areal på 2024 m2.

Flyfoto av Hokksund, gnr. 77 bnr. 256 - Smedgata 16 markert med rødt

2.2 Beliggenhet og tilstøtende områder
Planområdet avgrenses av Smedgata både mot nordøst og nordvest. Smedgata danner også
avgrensning av boligområdet mot Eiker videregående skole fra Hellefossveien til Strømshauggata.
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Skolens adkomstområder, skolegård og idrettsanlegg ligger på motsatt side av veien mot
nordvest. Nærmeste nabobebyggelse mot nordøst, sydøst og sydvest er i frittliggende bolighus.

2.3 Landskap og vegetasjon
Området er tilnærmet flatt (kote+9) og har åpen beliggenhet henvendt mot nordvest.
Solforholdene er gode og det er ikke spesielt utsatt i forhold til vind, nedbør mv.
Av vegetasjon på tomta er det kun grasbakke, noen frukttær og en tujahekk i eiendomsgrense
mot sydøst. Naboeiendommene har til dels romslige hager med etablert vegetasjon. Innenfor
skoleområdet er det grupper med storvokste trær, både ved adkomstområde og gravhaug som
ligger i nordøstre del mot Hellefossveien. Dette medvirker til å gi området et grønt
helhetsinntrykk.

Flyfoto, planområdet markert med rød stipling sett mot nord

2.4 Eksisterende bebyggelse
Området er preget av boligbebyggelse fra 1900- tallet og de fleste bygningene er
frittliggende småhus i to etasjer. Eiendommen var tidligere bebygd med
verkstedbygning, garasjeuthus, bolig og anneks. Alle husene er revet og tomtearealet
har i lengere tid ligget brakk.
Bebyggelsen i området er gjennom årene endret og fremstår i dag med varierende karakter,
takform og materialbruk. Bygningene er i hovedsak ene- eller tomannsboliger, men det er innslag
av næringsbebyggelse langs Brugata.
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Boligbebyggelse langs Smedgata, idrettsanlegg og tregrupper sett fra Hellefossveien

2.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte fornminner eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet jf.
merknad til varslet oppstart fra Buskerud fylkeskommune.
2.6 Naturmangfold
Det er gjort utsjekk av Artsdatabasen og Naturbasen. Det er ikke registrert arter, biotoper eller
naturmiljø med verneverdi innenfor planområdet.
2.7 Vassdrag
Planområdet ligger med avstand ca. 0,3 km til Drammenselva og ca. 0,6 km til Hoenselva.
Etter NVEs nye beregninger og flomsonekart vil en 200-årsflom ikke berøre planområdet.
2.8 Adkomstforhold og veier/gater
Smedgata er tilknyttet Brugata og sentrum via Hellefossveien mot nord og Strømshauggata mot
syd. Gatene rundt planområdet er kommunale boliggater og adkomstveier med liten
trafikkmengde og lave fartsgrenser, 30 km/t. Det er toveis trafikk i gatene, men ikke etablerte
fortau.
Planområdet har kjøreadkomst fra Smedgata. Tverrgående del av Smedgata er stengt for
gjennomkjøring til Brugata og kun kjøreadkomst til naboeiendommene. Tverrforbindelsen er
gangadkomst fra planområdet og ender i fortau og gangfelt som krysser Rv.35 i retning mot
Hokksund stasjon og sentrum.
Vis a vis planområdet er adkomstarealer for Eiker vg skole opparbeidet med oppstilling/snusløyfe
for skolebusser, fortau for gangadkomst og parkeringsplasser for ansatte.
Området har svært god kollektivdekning og ligger med kort avstand til bussholdeplasser i Brugata
og Stasjonsgata samt Hokksund stasjon.
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Flyfoto, planområdet og nabobebyggelsesett mot syd

Planområdet og nabobebyggelse sett mot vest

Planområdet og nabobebyggelse sett mot øst
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2.9 Støyforhold
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet støyvurdering og gjort beregninger av dagens
støynivå i Smedgata. Begrensete deler av planområdet mot Smedgata ligger i gul støysone.
Se vedlegg: Støyutredning utarbeidet av Rambøll 22.02.2017

Kartutsnitt beregnete støyforhold i Smedgata 2017

2.10 Universell utforming
Planområdet er flatt og tilgjengelig slik det er. Forholdene ligger godt til rette for gode løsninger i
prosjekter som bygges etter godkjent plan.

2.11 Barns interesser
Planområdet har i dagens situasjon ingen registrert aktivitet eller egenverdi for allmennhetens
bruk, lek eller opphold. Grønne og ubebygde arealer i tilknytning til boligbebyggelse vil imidlertid
alltid ha relevans for barns lek.

2.12 Demografi
Planområdet er del av etablert småhusbebyggelse og har variert beboersammensetning.
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2.13 Sosial infrastruktur
Sarons barnehage ligger i nærmeste nabolag, øvrige barnehager er Lerberg kommunale
barnehage ca. 1.3 km og Lyngstua barnehage ca. 2.2 km unna.
Hokksund barneskole ligger ca. 2.1 km fra planområdet, mens Hokksund ungdomsskole og Eiker
vg skole er i umiddelbar nærhet, sistnevnte som nabo på motsatt side av Smedgata.
Loesmoen idrettspark/Hokksundhallen er ca. 1.8/2.0 km fra planområdet.
Det finnes to dagligvarebutikker i nærområdet langs Brugata. Øvrig handel, offentlige tjenester og
kollektivtilbud er lett tilgjengelig i nærområdet.

barnehage

skole/leke-/idrettsanlegg

idrettsanlegg

Oversiktskart sosial infrastruktur

2.14 Teknisk infrastruktur
Private vann- og avløpsledninger langs Smedgata går over eiendommens vestre hjørne mot
gnr/bnr 77/820. Vannledning har begrenset kapasitet i forhold til nye boliger og det må påregnes
utbedret. Eksisterende overvannsledning har kapasitet til at noe overvann kan føres til denne. Det
er ingen infiltrasjon/fordrøyning på eiendommen i dag.
Det må etableres infrastruktur med hensyn til kabler, teleanlegg mv. i forbindelse med utbygging
av området.
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Oversiktskart vann- og avløpsnett

2.15 Grunnforhold
Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for området er utført av GrunnTeknikk AS,
Følgende refereres fra geoteknisk rapport:
«Det er utført grunnundersøkelse for planområdet bestående av 5 stk. totalsonderinger og 1 stk.
naverboring. Boringene bekrefter grunnbildet angitt på løsmassekart fra NGU. Totalsonderingene
viser homogene forhold over tomta med høy og varierende bormotstand i et 8-9 m tykt lag av
sand over jevnt økende bormotstand i antatt leire til stor dybde. Boring 2 er avsluttet på ca. 40 m
dybde uten å treffe fast grunn/fjell og de øvrige boringene er avsluttet 21 m under terreng uten å
treffe fast grunn/ant. fjell. Alle boringer viser jevnt økende bormotstand i dybden lite sensitive
masser. Ingen av boringene tyder på kvikkleire eller sensitive masser (sprøbruddmateriale).
Naverboring N5 er gjort i samme punkt som totalsondering T5 men ble stoppet etter 2,7 m
grunnet for faste forhold. Naverboringen viser lagdelte sandmasser av grov til medium sand med
noe silt og grus.» Grunnvannstanden er ikke målt.
Se vedlegg: Geotekniske rapport, Grunnteknikk AS 18. 11. 2016
Det er registeret felt med alunskifer og særlig høy aktsomhetsgrad for radon ca. 150 meter øst for
planområdet.

2.16 Risiko og sårbarhet; eksisterende situasjon
I henhold til vedlagte risikomatrise fremkommer det ikke særlige risikomomenter. Planområdet
som beskrives som en rivningstomt uten vegetasjon av betydning, representerer ingen
miljømessige problemer som luftforurensing eller forurensninger i grunnen. Det er få elementer
av biologisk mangfold. Det er noe støy fra trafikk i Smedgata, området er ellers ikke tilknyttet
overordnet og annet sterkt trafikkert veinett. Støy- og trafikkforholdene belyses i egne rapporter.
Se vedlegg: Risiko- og sårbarhetsanalyse
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3 Planprosessen
3.1 Deltagere i planprosessen
Øvre Eiker kommune
Timb Eiendomsutvikling AS
Rambøll AS
Grunnteknikk AS
Arkitektkontoret K16 AS

3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort gjennom annonse i Drammens Tidende og på kommunens
nettsider 19.01.2017.
Berørte naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev 24.01.2017 etter adresseliste fra Øvre
Eiker kommune.

Kunngjøringsannonse DrammensTidende 19.01.17

3.3 Oppstartsmøte
Det ble avholdt oppstartsmøte med Øvre Eiker kommune 06.09.2016.

3.4 Innspill til planarbeidet/merknader til planen
Etter varsel om oppstart av planarbeidet har det kommet inn tre høringsuttalelser til planen.
Disse er oppsummert og kommentert under:
Epost fra Buskerud fylkeskommune av 07.03.2017:
a) Buskerud fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner innenfor
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Detaljregulering Smedgata 16 - gnr/bnr 77/256 - Øvre Eiker kommune - Planbeskrivelse

planområdet og anser potensialet for funn av denne art som lavt. Fylkeskommunen viser til sin
tidligere uttalelse (23.06.2014) og overlater den nærmere vurdering til kommunen.
Kommentar: Tas til orientering.
b) Fylkeskommunen ber likevel om at følgende bestemmelse innarbeides ved planforslag til
offentlig ettersyn: «Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles,
jfr. kulturminnelovens §8, annet ledd.»
Kommentar: Dette sikres gjennom bestemmelsene.
c) Bolighuset på eiendommen ble oppført fra andre halvdel av 1800-tallet og er vurdert til å ha
middels verneverdi i Øvre Eiker kommunes fagrapport for nyere tids kulturminner.
Fylkeskommunen viser til sin tidligere uttalelse datert 23.06.2014 ang. riving av huset og overlater
den nærmere vurderingen til kommunen.
Kommentar: Bygningen er nå revet.
Epost fra NVE av 03.03.2017:
a) NVE påpeker viktigheten av å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i planleggingen for å
forebygge tap og skader fra naturfarer. Det vises til PBL, TEK10 og NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar. Arealbruken må tilpasses klimaendringer som blant annet
innebærer mer nedbør og ekstremvær.
Kommentar: Tas til orientering.
b) NVE viser til Sjekkliste NVE tema i arealplan for vurdering av hvordan tema innenfor NVEs
forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen. Sjekklista gir oversikt over når og hvordan ulike
tema skal innarbeides i reguleringsplaner og NVE anbefaler at den benyttes i forbindelse med
utarbeidelse ROS-analysen for planområdet.
Kommentar: Er vurdert. Planområdet ligger på kote +9 og vil ikke bli berørt av 200årsflommen. Det er ingen vassdrag eller bekkedrag i umiddelbar nærhet til området.
c) NVE påpeker tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10 og kommunens
ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1.
Kommentar: Tas til orientering.
Epost fra RfD av 20.03.2017:
a) RfD anbefaler at krav til renovasjonsløsningen fastsettes på reguleringsplannivå, slik at utbygger
kan foreta nødvendige endringer i en tidlig fase av prosjektet.
Kommentar: Tas til orientering.
b) I nye boligprosjekter anbefales fellesløsninger med vurdering av mulighet for nedgravde
renovasjonsordninger, da dette gir bedre løsninger med hensyn til estetikk, lukt, sikkerhet og
arealkrav enn konvensjonelle beholdere.
Kommentar: Fellesløsning over terreng er avklart med RfD.
c) RfD henviser til ”Retningslinjer for renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering”, som
veileder i planleggingen for kommuner og utbyggere. Retningslinjene er hjemlet i forskrift om
husholdningsavfall.
Kommentar: Tas til orientering.
Epost fra Brakar 15.05.2017:
Informerer om rutetilbud og behov for bussoppstillingsplasser ved Eiker vg skole som vil
reduseres noe fra neste skoleår i og med at det ordinære busstilbudet generelt forbedres.
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Kommentar: Tas til orientering

3.5 Utbyggingsavtale
Det er kunngjort oppstart av arbeid med evt. utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og Øvre Eiker
kommune. Avtalen vil gjelde gjennomføring av rekkefølgebestemmelsene § xxx, ny vannledning
fra Strømshauggata.

4 Beskrivelse av planforslaget
4.1 Planens formål og hovedinnhold
Området reguleres til bebyggelse og anlegg - konsentrert småhusbebyggelse.
Det legges til rette for lavblokker i to etasjer, felles garasje og boder i kjeller samt
uteoppholdsareal med lekeplass.

4.2 Arealformål
Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 nr. 1:
Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) - planlagt ny bebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur PBL 12-5 nr.2:
Kjørveg (o_SV) - kommunal veg Smedgata
Hensynssoner PBL 12-6:
Sikringssone (H140) - frisiktsone ved avkjørsel fra Smedgata

4.3 Arealoppgave
Formål
Konsentrert småhusbebyggelse
Kjøreveg
Sum

BKS
o_SV

Areal
1.792 m2
232 m2
2.024 m2

Utnyttelse for bebyggelsesforslaget som vist på illustrasjonsplan:
Tomteareal
Bebygd areal
%-BYA (700/1.792) x100 =

1.792 m2
700 m2
39 %

15-23

Detaljregulering Smedgata 16 - gnr/bnr 77/256 - Øvre Eiker kommune - Planbeskrivelse

Forslag til plankart

4.4 Utnyttelse og høyder
For formål BKS - konsentrert småhusbebyggelse er tillatt utnyttelsesgrad %-BYA 40%.
Maks gesimshøyde er 8,0 meter og maks mønehøyde 9,0 meter over gjennomsnittlig planert
terreng. Takterrasser tillates innenfor angitte høyder med topp rekkverk tilsvarende mønehøyde.
Det tillates bebyggelse oppført med alle takformer inkl. flatt tak.

Bebyggelsesforslag
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Terrengsnitt planlagt og eksisterende bebyggelse

4.5 Bebyggelsens plassering og utforming
Forslaget legger til rette for lavblokkbebyggelse i 2 etasjer med 12 leiligheter a 75 m2. Bebyggelsen
er organisert med like bygningsvolum i rekker som er bygget sammen. Utvendig trapp og heis
betjener leilighetene fra parkeringskjeller til 2. etasje. Leilighetene har adkomst fra sydøst på
bakkeplan og fra svalgang i 2. etasje.

4.6 Uteoppholdsarealer og lekeareal
Boenhetene får uteoppholdsareal på terreng og balkonger. Det legges til rette for mulig etablering
av takterrasser for deler av bebyggelsen. Arealene medregnes i MUA.
Uteoppholdsareal mellom bygningene gir gode muligheter for lek og rekreasjon. Arealet skal
opparbeidet som hage i henhold til godkjent utomhusplan med myke og harde overflater,
møblering og beplantning. I samsvar med kommuneplanen er uteoppholdsareal 50 m2 pr.
leilighet.
Sydvestre del av planområdet ligger skjermet for trafikk og støy og har tilfredsstillende solforhold.
Arealet tilrettelegges for sandlekeplass for småbarn. Lekeplassen skal opparbeides i henhold til
godkjent utomhusplan. For større barn og ungdom finnes lekearealer idrettsanlegg på Hokksund
ungdomsskole og Eiker vg skole i umiddelbar nærhet til planområdet.

4.7 Adkomst og parkering
Kjøreadkomst til eiendommen opprettholdes fra Smedgata og etableres via nedkjøringsrampe
parallelt med eiendomsgrense i sydvest til felles parkering i kjeller.
Parkering anlegges med 1,5 plasser pr leilighet, til sammen 18 plasser, hvorav 2 for
bevegelseshemmede. Sykkelparkering avsettes med 2 plasser pr. leilighet.
Gjesteparkeringsplasser på terreng fastsettes i utomhusplanen.

4.8 Universell utforming
Planbestemmelsene §2-4 fastsetter at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for
nye bygg og anlegg innenfor planområdet. Både felles uteområder og innvendige arealer vil bli
tilrettelagt slik at disse kan brukes av alle på en likestilt måte.

4.9 Teknisk infrastruktur
VA-anlegg:
Planbestemmelsene krever utarbeidet plan for vann og avløp. Planområdet må kobles til
avløpsnett og ledningsnett for forsynings- og slokkevann med tilstrekkelige dimensjoner og
vannmengder for planlagt utbygging. Eventuell omlegging av trase, vurdering av tilstand og
påkoblingspunkt fra eksisterende ledning i Strømshauggata gjøres i samråd med teknisk seksjon i
Øvre Eiker kommune.
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Overvann fra tak og overflater skal håndteres lokalt innenfor planområdet. Konkret løsning skal
velges ved søknad om rammetillatelse.
Energi:
Boligene skal så langt det er mulig tilrettelegges for bruk av fornybar energi iht. kravene i PBL.
Det er innledet dialog med Øvre Eiker nett for avklaring av løsning av el-forsyning for boligene.
Renovasjon:
Det forutsettes felles renovasjonsløsning. Konkret løsning utformes i samsvar med føringer fra
RfD. Renovasjonsløsning skal fremgå av utomhusplanen og avfallscontainere skal være innebygd
eller avskjermet.

4.10 Dokumentasjonskrav
Før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjente planer for utomhusanlegg med lekeareal,
overvannshåndtering og renovasjon.
Før det gis ferdigattest skal teknisk infrastruktur og utomhusanlegg i samsvar med godkjent plan
være ferdig opparbeidet.

5 Illustrasjoner
Illustrasjonene viser tilnærmet maksimal utbygging i samsvar med kart og bestemmelser i
planforslaget. Til sammen maksimalt bruksareal på 1700 m²-BRA.
Illustrasjonene er ikke juridisk bindende.

Fugleperspektiv mulig ny bebyggelse sett fra sydvest
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Fra bussoppstilling Eiker videregående sett fra vest

Ny bebyggelse sett fra gangvei Smedgata mot vest

Mulig ny bebyggelse i Smedgata sett fra Hellefossveien
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6 Virkninger av planforslaget
6.1 Overordnete planer og mål
Planområdet ligger i randsonen av Hokksund sentrum på et tomteareal som ligger brakk.
Området har beskjeden utnyttelse. Planforslaget legger til rette for boliger med høy
tetthet og gode uteområder, lysforhold og miljøkvaliteter slik nasjonale og regionale
føringer om klimavennlig fortetting legger opp til.

6.2 Natur og miljø
Estetikk og byggeskikk:
Planforslaget skisserer fortetting på en tomt som ligger ubebygd. Bebyggelsen er godt forankret
og tilpasset omgivelsene gjennom bruk av oppdelte volum, moderate høyder og saltak. Forslaget
bidrar til å komplettere bebyggelsen i nærområdet og stramme opp og utfylle fasadelivet mot
Smedgata.

Naturmangfold:
Planforslaget er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven. Etter utsjekk av Artsdatabasen og
Naturbasen er det ikke registrert arter, biotoper eller naturmiljø med verneverdi innenfor
planområdet. Krav i §8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses
oppfylt.

Grunnforhold:
Grunnteknikk AS har gjennomført grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering for området og
konkluderer med tilfredsstillende områdestabilitet. Det er ikke påvist sensitive masser, utførte
boringer beskriver litt organiske sandmasser med innhold av silt og grus. De planlagte boligbygg i
2 etasjer med felles underliggende kjeller bør kunne direktefundamenteres på hel, stiv bunnplate
under kompenserte forhold. Videre må lokalstabilitet ved utgraving for kjeller vurderes ved
prosjektering,

Radon:
Planområdet er angitt med usikker forekomst av radon, men ligger med kort avstand til et større
område med alunskifer med særlig høy aktsomhetsgrad. Tiltak mot radon er sikret i Plan- og
bygningsloven og vil bli fulgt opp i byggesaken.

Flom:
Planlagt bebyggelse vil ligge over flomkote for 200-årsflom (kote 6,8) med unntak av
parkeringskjeller. Denne vil bli utført som vannfast konstruksjon.

Støy:
Støyutredning som er utført viser gul støysone for de nærmeste arealene langs Smedgata. Etter
beregninger og støysonekart oppfyller fasader og uteareal i planforslaget grenseverdiene etter
T-1442.
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Sol- og skyggeforhold:
Det foreslåtte tiltaket påvirker ikke sol- og skyggeforholdene for omgivelsene i særlig grad.
Med områdets beliggenhet, avgrensning og avstand til nabobebyggelse vil ikke det foreslåtte
tiltaket påvirke sol- og skyggeforholdene for omgivelsene. Den nordvestvendte plasseringen gir
gode solforhold for hele feltet. Ny bebyggelse vil bli noe høyere enn nabobygningene men
skyggelegger stort sett bare eget tomteareal.
Sol- og skyggediagrammene viser slagskygge ved midtsommer og høst- og vårjevndøgn.

Midtsommer, 21. juni kl.9.00

Midtsommer, 21. juni kl.12.00

Midtsommer, 21. juni kl.15.00

Midtsommer, 21. juni kl.18.00

Vår/høstjevndøgn kl.9.00

Vår-/høstjevndøgn kl. 15.00
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6.3 Samfunnsmessige forhold
Trafikkforhold:
Det er utført trafikkanalyse for området. ÅDT for Smedgata er målt og fremtidig beregnet til 509
kjøreturer pr. døgn. Ved utbygging er fremtidig økning beregnet til 48 kjøreturer pr. døgn.
Trafikkmengden er med dette så lav at det ikke forventes noen avviklingsproblemer i Smedgata.

Sosial infrastruktur:
Planforslaget bygger på eksisterende infrastruktur men antas å ikke få konsekvenser i forhold til
kapasitet for skole, barnehage, eldresenter mv. da utbyggingen er av beskjeden karakter.
Det antas at en gjennomføring av planforslaget vil gi området generell oppgradering og
vitalisering og bygge opp om økt stabilitet og trygghet i bomiljøet.
Barn og unge:
Planområdet har i dag ingen registrert bruk eller verdi for barn og unges lek og aktivitet. Ved
opparbeidelse av lekeplass innenfor planområdet og nærhet til lekearealer og idrettsanlegg vil
planforslaget være positivt for barn og unges interesser.

Økonomiske konsekvenser:
Planforslaget bygger på eksisterende infrastruktur men antas å ikke få konsekvenser i forhold til
kapasitet for skole, barnehage, eldresenter mv da utbyggingen er av beskjeden karakter.

ROS-analyse:
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i veileder fra DSB. Gjennomgang av matrisen viser at
planforslaget ikke medfører særlig økning av risikomomenter som ikke kan reduseres ved
avbøtende tiltak i planen.
Se vedlegg: ROS-analyse

22-23

Detaljregulering Smedgata 16 - gnr/bnr 77/256 - Øvre Eiker kommune - Planbeskrivelse

VEDLEGG
o
o
o
o
o
o
o
o

Plankart
Reguleringsbestemmelser
ROS-analyse
Geoteknisk rapport, Grunnteknikk AS 18. 11. 2016
Støyvurdering, Rambøll 22.02.2017
Trafikkanalyse, Rambøll 02.03.2017
Varslingsbrev
Innkomne merknader
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