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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Harakollen Boligutvikling As for utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan «Harakollen boligfelt B19». Planen legger til rette for ulike boligformål 
innenfor et at areal på om lag 68 daa. Tor Einar Lundteigen har vært Harakollen 
Boligutviklings kontaktperson.  

Fra Asplan Viak har Frank Jacobsen vært ansvarlig for underlag til VA-plan, Magnus 
Duedahl Pedersen ansvarlig for belysningsplan, landskapsarkitekt Simon Blix/Thomas 
Mortensen har laget 3d illustrasjoner og Vidar Diseth har produsert reguleringsplankartet 
samt underlag vei/masseberegning sammen med Åge Kolberg. Sjur Huseby har laget 
flomnotat knyttet til bekkeløp.  

Støyanalyser er utarbeidet av Multiconsult i forbindelse med andre plansaker i Harakollen. 

Ingvild Johnsen Jokstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

 

Kongsberg, 01.12.2017 

 

 

Ingvild Johnsen Jokstad Sissel Mjølsnes 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING  

1.1 Formål  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et variert boligområde øverst i Harakollen 
med ulik bebyggelse tilpasset forskjellige kjøpegrupper. Området er avsatt til 
boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. 

1.2 Planområdet og eierforhold 

Planarbeidet ble varslet felles for to områder i Harakollen 07.11.16. Dette planforslaget 
omfatter område 2 og utgjør et areal på ca 68 daa som ligger i skogsterreng i ytterkant av 
dagens boligutvikling på Harakollen, nord for Lerberg. Planområdet omfatter i hovedsak 
eiendom 103/1.  

 

Fig. 1.2 Varslet planområde. 

1.3 Forslagstiller, planmaker og eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak ved Kongsberg. Forslagstiller er Harakollen 
Boligutvikling As som har hatt/har en rekke andre boligprosjekter i Harakollen. 
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2 RAMMER FOR PLANARBEIDET  

2.1 Planstatus 

Planområdet er uregulert og omfattes av gjeldende kommuneplan for tettstedet Hokksund, 
vedtatt 09.12.15. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.  

 

Fig. 2.1. Området som planlegges vises på kartet med sterk gul farge, øverst til høyre i bildet.  

2.2 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser  

• Samordna areal- og transportplanlegging (T-5/93) 
• Barn og planlegging (T-2/2008) 
• Støy T- 1442 

2.3 Lokale vedtekter og retningslinjer  

• Normal for vei- og gateutforming, vedtatt 22.06.16 
• Teknisk veglysnorm - utkast 05.06.16 
• Øvre Eiker kommunes VA-norm 
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3 DAGENS SITUASJON 

3.1 Beliggenhet  

Planområdet ligger i Hokksund, nord for Lerberg. Området ligger i ytterkant av et større 
utbyggingsfelt i Harakollen som grenser inn mot de store utmarksområdene i Finnemarka.  

 

Figur 3.1 Planområdet vises med rød pil. Hokksund sentrum innenfor blå sirkel.  

3.2 Service- og aktivitetstilbud, lekearealer  

Med utgangspunkt i Harakollsvingen som ligger nederst i planområdet, er det om lag 1 km til 
Lerberg med bensinstasjon, gatekjøkken, idrettsanlegg (Falkbanen) og Hokksund barneskole 
samt Lerberg kommunale barnehage. I tillegg ligger Harakollen private barnehage i 
Lauvtjernveien, bare 300m fra planområdet.  

Det ligger en etablert lekeplass om lag 150m fra planområdet. Denne er opparbeidet med 
lekeplassutstyr og liten fotballbane. Andre regulerte lekeområder er akebakken rett sør for 
planområdet ved terrassene. Denne er ikke etablert ennå. Ytterligere to er regulert men ikke 
opparbeidet, disse ligger om lag 500 og 800m sørøst for planområdet. 

Nærmeste dagligvareforretning er Coop Prix Hokksund i Storgata, om lag 1,5 km fra 
planområdet. Her ligger også hotell, museum og campingplass. 

Ytterligere 500m lengre sørover ligger Hokksund sentrum med kommuneadministrasjon, 
forretninger, jernbanestasjon, Hokksund ungdomsskole og Eiker videregående skole.  
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Figur 3.2 Planområdet og tilliggende arealer.  
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3.3 Landskap, kulturlandskap og friluftsinteresser  

Planområdet ligger i en bratt skråning, opprinnelig med jorder og spredt bebyggelse nederst 
og skog i de øvre delene. Etterhvert har ny bebyggelse tatt form i lisida og det kuperte/bratte 
terrenget blitt tydeligere fremhevet ved hogst. Det er god utsikt til Hokksund sentrum, og fra 
de øvre delene kan man skue langt utover Eikerbygdene.  

Friluftsinteressen i området knytter seg først og fremst til ski- og turmuligheter i Finnemarka. 
Lauvtjern som ligger om lag 1 km nordover, er et populært badevann for Hokksunds 
befolkning. Vannet har biladkomst vestfra, men kan også nås via sti fra Lauvtjernveien, med 
parkeringsmuligheter i Harakollsvingen.  

 

Bilde1. Planområdet illustrert med rød pil. Bildet er tatt fra bruenden i Hokksund sentrum. 

 

Bilde 2. Utsikt fra en av de høyeste partiene i planområdet, retning vest. Nedenfor ligger et nytt 
boligfelt – Harakollsvingen.  
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Bilde 3. Utsiktstomt nr. 4 innenfor område BFS med utsyn til Eikerbygda.  

3.4 Grunnforhold og rasfare  

 

Fig. 3.4 Løsmassekart 

Området består i hovedsak av helt eller delvis bart fjell og forvitringsmateriale jf. NGUs 
innsynsbase.  
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Fig. 3.4.1 Bergrunnskart  

Beggrunnskart finnes ikke over planområdet, men av bergrunnskart som dekker områdene 
omkring, er det tenkelig å finne enten sedimentære bergarter som kalkstein (grønn farge) 
eller eruptive bergarter som alkalisyenitt og rombeporfyrlava (rosa farge) også innenfor 
planområdet.  

Det er ikke registret fare for erosjon eller skred.  

3.5 Miljøfaglige forhold 

Området ligger ca 1 km nord for hovedveien rv.35. og er omkranset av skogsarealer og 
boligbebyggelse. Det finnes ingen forurensede virksomheter i området, og arealene ligger 
således godt skjermet for støy og forurensing.  

3.6 Naturmangfold og kulturminner 

Planområdet omfatter i all hovedsak skogsområde med høybonitets barskog. Det er gjort søk 
i naturbase uten funn av naturverdier. Midt i planområdet renner det en bekk. Nedstrøms 
planområdet er det tidligere gjort en rekke inngrep i bekkefaret i forbindelse med 
boligetableringer. Bekken og dens sidearealer synes ikke å ha spesielle 
naturverdier/opplevelsesverdier da bekken renner gjennom «vanlig» skogsterreng med noe 
granskog og stedvis fjell i dagen. Mye skog er i den senere tid hugget langs bekken.  

I forbindelse med regulering/kommuneplanarbeid fra 2006 ble det foretatt en 
kulturminnekartlegging av hele planområdet. Det ble ikke registret funn av automatisk 
fredede kulturminner.  
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Bilde 4. Bekk som renner gjennom området. Mye naturlig vegetasjon er fjernet og bekken og dens 
sideareal synes ikke å ha spesielle naturverdier eller opplevelseskvaliteter slik den ligger i dag.   

3.7 Trafikkforhold 

Harakollen er et større boligområde i Hokksund. Det er etablert kjørevei (Lauvtjernveien) fra 
rv. 35 ved rundkjøringa vest for Lerbergkrysset og frem til Harakollsvingen. Dette er feltets 
samlevei, og er etablert med ensidig g/s-sykkelvei. Etablering av rundkjøring i rv. 35 var 
vilkår for utbyggingen i Harakollen, og den nye rundkjøringa har god kapasitet til fremtidig 
utbygging og kommende trafikk i Harakollen.  

Nærmeste bussholdeplass er ved Lerbergkrysset. Lerberg har bussholdeplass for både 
regional og lokal busstrafikk. Bussrutene mellom Oslo og Førde har stoppested her, og de 
regionale bussene fra bl.a. Vikersund til Drammen stopper her og /eller på bussholdeplass 
om lag 500 lengre nord i Ringeriksveien (rv. 35).  
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3.8 Støy 

Multiconsult utførte i 2016 en støyanalyse for Harakollen Utvikling As, som gjaldt område B1. 
Analysen ligger vedlagt*. B1 ligger lengst sør i feltet og nærmest rv. 35. I analysen er det lagt 
til grunn 600 boenheter i Harakollen (langs Lauvtjernveien) og en turproduksjon på 4 reiser 
pr døgn som utgjør en ÅDT på 2400. Videre er det lagt til grunn 2% tungtrafikkandel og 
fartsgrense 40 km/t. Analysen har ikke tatt hensyn til at trafikken vil avta dess lengre opp i 
feltet man kommer. 

Det fremkommer ikke av analysen hvordan tallene for boliger er vurdert. Mange av feltene i 
Harakollen er ennå ikke ferdig utbygget, og i enkelte av feltene er det regulert både 
eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Hvor mange enheter det maks vil bli etter full 
utbygging, er derfor noe usikkert. I tabellen nedenfor vises en beregning for hvor mange 
enheter det kan dreie seg om. Her er det lagt til grunn allerede regulert felt, samt felt som nå 
er under planlegging (B18 og B19). Resultatet viser med denne beregningen at feltet ved full 
utbygging vil få om lag 545 boenheter. I tillegg kommer trafikk fra barnehage og fiskeri som 
ikke er tatt med i denne beregningen. Beregningen på 545 boenheter ligger under 
Multiconsults analyse som har antatt 600 boenheter. Forskjellen ligger enten i ulik beregning 
i utnyttelsesgrad for allerede regulerte felt, eller ved at man har lagt til grunn en større andel 
bebyggbart areal for de feltene som nå skal reguleres (B18 og B19).  

På bakgrunn av denne sammenligningen anses det ikke nødvendig å gjøre nye beregninger 
da planforslaget ligger innenfor de støyvurderinger som tidligere er utført. Ei heller ytterligere 
skjermingstiltak enn hva som der er angitt. 
REGULERINGSPLAN HARAKOLLEN ØST 
FELT Regulert Beregnet 

enheter 
Utbygd jf flyfoto 

BK7 34 fradelt 38  
B9 5 ene-/tomannsboliger 6  
BB10 60 leiligheter (ca) 60  
B11 22 ene-/tomannsboliger 27  
B12 16 ene-/tomannsboliger 50  
B14 1 ene-/tomannsbolig 1  
B15 2 ene-/tomannsbolig 2  
B8  Barnehage (ikke medberegnet)   
SUM*  184  
REGULERINGSPLAN HARAKOLLEN BOLIGFELT 
B6 11 fradelt ene- og tomannsboliger 11  
B5 7 fradelt ene- og tomannsboliger 7  
B4 13 fradelt ene- og tomannsboliger 13  
B3 14,2 daa konsentrert 45  
B2 15,7 daa konsentrert  50  
B1 12,2 daa konsentrert  40  
B0 6, 3 daa konsentrert 24  
B17 Offentlig (ikke medberegnet)   
B16 17,2 daa konsentrert 1  
S7  Fiskebruk (ikke medberegnet)   
SUM**  191  
HARAKOLLEN FELT B19 
SUM  101  
HARAKOLLEN FELT B18 

 19 ene- og tomannsboliger + evt blokk   
SUM  50  
EKSISTERENDE BOLIGER NEDRE DEL AV LAUVTJERNVEIEN 
SUM  18  
TOTALT  544  

Figur 3.8 
* Rapporten er revidert mars 2017, uten at beregningsgrunnlag er endret 
**Lagt til grunn 1,2 enhet for områder regulert til ene- og tomannsbolig 
***Laget til grunn 2 enheter pr daa for konsentrert bebyggelse 
***Lagt til grunn 3 enheter pr daa B. 
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3.9 Kommunaltekniske anlegg og elforsyning 

3.9.1 Vann  

Hokksund forsynes med vann fra hovedvannkilde 1, Grunnvannsverk Strømbo. 
Grunnvannsverket består av syv brønner som pumper vannet opp til et samlebasseng. 
Brønnene leverer vann av så høy kvalitet at rensetiltak er unødvendig. Det er et 
høydebasseng i Lauvtjernveien, på ca kote 166, som forsyner boligene i Harakollen. 
Høydebassenget er planlagt overtatt av Øvre Eiker kommune.  

3.9.2 Avløp 

Kommunen har to avløpsrenseanlegg. Hovedrenseanlegget som ligger på Loe Bruk i 
Hokksund, mottar avløpsvann fra Darbu, Vestfossen, Ormåsen og Hokksund, samt septisk 
slam fra små avløpsanlegg spredt over hele bygda.  
 
Hokksund renseanlegg er et såkalt mekanisk/kjemisk anlegg. Det vil si at avløpsvannet først 
behandles mekanisk via siler. Vannet passerer deretter luftet sandfang hvor fett, kaffegrut og 
sand blir utskilt, før det blir tilsatt kjemikalier som medfører at slammet skiller seg ut og 
sedimenterer på bunnen av store basseng. Dette slammet som inneholder forurensningene 
fra avløpsvannet, blir etter fortrykking og sentrifugering, kjørt til Lindum hvor det blir benyttet 
til gassproduksjon. Det rensede avløpsvannet som ledes ut i Drammenselva, er normalt av 
en slik kvalitet at det tilfredsstiller alle krav som blir stilt av miljøvernmyndighetene.  
Avløpsvannet føres til renseanleggene via et omfattende transportnett, som består av 
selvfalls - og trykkledninger, samt en rekke pumpestasjoner. Ledningsnettet er av varierende 
kvalitet og alder. Det meste av ledningsnettet er bygget etter 1960. Hovednettet i Harakollen 
er av nyere dato. Anlegget her er/skal bli offentlig. Planområdet kan knyttes til dette 
avløpsanlegget.  

3.9.3 Overvann 

Det går en bekk i gjennom området, Lerbergbekken, som har kapasitet til overvann - 
flomvann. Bekken går stort sett åpent ned til Drammenselva, kun lukket av kulverter videre 
nedenfor nytt boligfelt.  

3.9.4 Elforsyning  

Øvre Eiker Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Øvre Eiker kommune. 
Harakollen er i dag forsynet med elektrisitet og det er etablert nettstasjon innenfor 
naboområde B10. Øvre Eiker Nett opplyser at denne ikke har kapasitet til å forsyne nye 
boligområder av stort omfang, dette bør imidlertid verifiseres ved detaljprosjektering. Det må 
mest sannsynlig etableres ny nettstasjon i tilknytning til planområdet eller så må kapasiteten 
økes i dagens nettstasjon.   
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3.10 Estetikk og byggeskikk 

Planområdet grenser til Harakollsvingen (B7) og Nordbråtan (B9) i sør, som er boligfelter 
med både frittliggende bebyggelse og kjeda eneboliger. I tillegg grenser området til 
blokkbebyggelse (BB10) i øst hvorav to terrasseblokker er under oppføring og ytterligere en 
under planlegging.  

 

Bilde 5. Fra område B9 og BB10 i Harakollen med tomannsboliger og terrasseblokk under oppføring. 
Det planlegges ytterligere to terrasseblokker til vestre for denne. Planområdet ligger til vestre, i 
hovedsak utenfor bildet.  

 

Bilde 6. Harakollsvingen (B7) med kjeda eneboliger. Planområdet ligger til høyre, i hovedsak utenfor  
bildet.  
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4  PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER  

4.1 Planforslaget og reguleringsformålene 

Området er regulert til ulike boligformål etter ønske fra forslagstiller, både for å kunne tilby 
boliger til ulike kjøpegrupper og av hensyn til terrenget det planlegges i. Planområdet er til 
dels bratt og utfordrende med hensyn til vegfremføring, effektiv arealutnyttelse og god 
landskapstilpasning. Tiltakene som planlegges vil kreve vesentlige terrengendringer og det 
er i stor grad lagt til rette for høy utnyttelse innenfor de feltene som lar seg realisere. Dette 
for å forsvare de tunge infrastrukturinvesteringene som måtte komme. Det er lagt til rette for 
blokkbebyggelse i de bratteste partiene, der blokka/blokkene vil kunne felles inn terrenget. 
Øvrige områder er tilrettelagt for konsentrert bebyggelse samt 4 eneboligtomter. Realisering 
av felt BKS2 slik det her vises, forutsetter planering av en kolle for å sikre tilgjengelige 
adkomstforhold.  

 

Figur 4.1.1. 3D-modell som illustrerer planområdet.  
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Plankart 

 

Illustrasjonsplan. Planen er utarbeidet som grunnlag for regulering og vegprosjektering. Det vil derfor 
være avvik fra illustrasjonsplanen og endelig reguleringsplankart.  
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4.1.1 Boligbebyggelse 

Snitt som vises i dette dokumentet følger også som egne vedlegg. Snittene er kun 
veiledende for å vise muligheter i forhold til terreng og infrastruktur. Andre løsninger kan bli 
aktuelt ved detaljprosjektering. 

Konsentrert småhusbebyggelse 

Det er avsatt 3 områder til konsentrert bebyggelse i form av kjeda eneboliger eller rekkehus, 
alternativt 4-mannsboliger.  

Områdene henvender seg til ulike retninger. Mens område BKS1 og BKS3 er sørvendt, vil 
område BKS2 være østvendt. I tillegg fordrer BKS2 store terrenginngrep. Dette feltet er 
regulert over en kolle som forutsettes fjernet slik at terrengnivået korresponderer med 
Lauvtjernveien og regulert vei SKV3. Valg av byggesystem vil avgjøre hvor mange m3 
masser som må fjernes. Underetasje/trapping av gulvnivåer vil være fordelaktig med tanke 
på terrengtilpasning og massebalanse, og det er følgelig satt krav til underetasje i terreng 
brattere enn 1:4 (25%).  

Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at uteoppholdsareal kan dekkes på verandaer, 
terrasser og balkonger men at alle feltene i tillegg skal ha felles sandlekeplass på egen tomt. 
Unntak gjelder for BKS3. Forhold til MUA og lek er ytterligere beskrevet i eget kapittel senere 
i dette dokumentet.  

Utnyttelsesgraden er satt til 40% BYA. Det er angitt egne parkeringskrav i bestemmelse for å 
sikre forutsigbarhet ettersom de kommunale normene som angir parkering, kan endres. 
Gjeldende norm har imidlertid vært retningsgivende. I planforslaget er det angitt 2 
biloppstillingsplasser pr. boenhet BKS.  

Det er satt krav til underetasje i bratt terreng for bedre landskapstilpasning. Bestemmelsene 
angir henholdsvis 9,5 og 8,5 m mønehøyde. Dette sammen med regulert gesimshøyde, 
muliggjør 1 underetasje pluss 2 etasjer i skrått terreng og 3 etasjer i flatt terreng dersom det 
bygges med flate tak. Det er åpnet for høye bygg da områdene ligger i nærhet til 
dominerende blokkbebyggelse.  

 

Figur 4.1.1 Kommunal parkeringsnorm ihht kommuneplanen. 

 

 

Figur 4.1.2. Snitt C gjennom bebyggelsen i felt BKS1. Her vises bygg med pulttak og maks 
gesimshøyde 8,5 m. 
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Blokkbebyggelse:  

Det er avsatt 3 områder til blokkbebyggelse. Dette i områder med svært bratt terreng.  

Blokkene er tiltenkt parkering i 1. etasje, med boarealer i etasjene ovenfor. Høydeangivelser 
er satt til maks kotehøyde for å styre landskapsvirkningen og forholdet til nabobebyggelsen.  
Innenfor felt BBB2 er kotehøyde satt til maks +152. Dette gir rom for 5 etasjer a`3,5m slik 
illustrasjonsplanen og snittene viser. Bakenforliggende eneboliger i felt BFS vil kunne ha 
underetasje på henholdsvis kote +148 -150. Dvs at bebyggelsen der vil bli liggende under 
foranliggende blokk dersom blokkhøyden utnyttes maksimalt. Den negative konsekvensen 
for eneboligtomtene synes likevel å være liten mht utsikt, da eneboligtomtene er orientert 
mot nordvest og vekk fra blokka. Blokkene er ikke prosjektert på reguleringsplanstadiet, men 
mulighetsstudier angir totalt 72 boenheter (lagt til grunn leiligheter på om lag 80m2).  

Blokkene vil være sør- og vestvendte med gode utsiktsforhold, spesielt for de to nederste 
feltene BBB1 og BBB2. Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at uteoppholdsareal kan 
dekkes på verandaer, terrasser (illustrasjonsplanen tilsier at noen leiligheter kan få dette) og 
balkonger, men alle feltene i tillegg skal ha felles sandlekeplass på egen tomt.  

Utnyttelsesgraden er satt til 50% BYA. Det er angitt egne parkeringskrav i bestemmelse for å 
sikre forutsigbarhet ettersom de kommunale normene kan endres. Gjeldende kommunal 
norm har derimot vært retningsgivende, se fig. 4.1.1. I planforslaget er det angitt 1,75 
biloppstillingsplasser pr boenhet BBB.  

For å kunne utnytte terrenget maksimalt, er det skissert at blokker i felt BBB3 skal bygges 
med adkomstvei under blokka. Tomta vil ellers ikke være dyp nok til både veiadkomst og 
bebyggelse uten å gripe inn i bakenforliggende flate. Ved å planlegge adkomst til denne 
flata, kan området nyttes som uteoppholdsareal. Se fig. 4.1.5. 

 

 

Over Fig. 4.1.3. Snitt A gjennom blokkbebyggelse i felt BBB1. Blokk nr. 2. Mulighet for private hager i 
forkant av 1. etasje. Parkering i blokk nr. 1 vises ikke her. 

Under Fig. 4.1.4. Snitt B gjennom blokkbebyggelse i felt BBB1 og BBB2. Blokk nr.1 i bunn. Parkering 
både i underetasje og på bakkeplan. Blokk BBB2 på toppen. 
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Fig. 4.1.5. Snitt F gjennom blokkbebyggelse i felt BBB3. Blokk nr.1. Parkering og adkomstvei i 
underetasje.  

Frittliggende småhusbebyggelse 

I planforslaget er det regulert 4 relativt romslige boligtomter. Tomtene er plassert med gode 
adkomstforhold og henvender seg nordvest.  

Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at private uteoppholdsareal kan dekkes på 
verandaer, terrasser og balkonger da tomtene er bratte og mindre egnet til uteopphold.  

Utnyttelsesgraden er satt til 30% BYA. Det er angitt egne parkeringskrav i bestemmelse for å 
sikre forutsigbarhet ettersom de kommunale normene kan endres. Gjeldende norm har 
imidlertid vært retningsgivende. I planforslaget er det angitt 3 biloppstillingsplasser pr. 
boenhet.  

Det er satt krav til underetasje i bratt terreng for bedre landskapstilpasning. Bestemmelsene 
angir henholdsvis 9,5 og 8,5 m mønehøyde. Dette sammen med regulert gesimshøyde, 
muliggjør 1 underetasje pluss 2 etasjer i skrått terreng og 2 1/2 etasjer i flatt terreng dersom 
det bygges med flate tak. Det er åpnet for «høye» bygg da områdene ligger i nærhet til 
dominerende blokkbebyggelse, men dog noe lavere på flatmark enn for den konsentrerte 
bebyggelsen.   

4.1.2 Uteoppholdsarealer og lek 

I planforslaget er det valgt å differensiere MUA-kravet etter ulik type bebyggelse. Felles for 
boområdene er at kravet til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på. 
Dette er i tråd med kommuneplanbestemmelsene. Videre er det i planen satt egne arealkrav 
til sandlekeplassen som skal dekkes på tomta. Dette for å sikre tilstrekkelig lekeareal og gi 
barn og unge de nødvendige kvalitetene som kjennetegner et godt bomiljø.   

For blokkbebyggelse er det i planforslaget angitt 20-50 m2 MUA pr boenhet. 20m2 tilsvarer 
MUA-kravet i sentrumsområdene jf. kommuneplanbestemmelsene. For fleremannsboliger 
med mer enn 10 boenheter er imidlertid kravet 50 m2. Bakgrunn for å redusere MUA-kravet i 
planen er umiddelbar nærhet til større park- og nærlekeplasser med gode adkomstforhold.  
 
For konsentrert småhusbebyggelse er det i planforslaget angitt 80-120 m2 MUA. Dette er 
under MUA-kravet i kommuneplanen som angir 150 m2 pr boenhet for denne type 
bebyggelse. En ser imidlertid at nye planer i nærområdene, for eksempel område B0, har 80 
m2 som krav til MUA på bakkeplan. Bakgrunnen for å redusere MUA-kravet i denne planen 
er umiddelbar nærhet til større park- og nærlekeplasser med gode adkomstforhold, med 
unntak for område BKS2 som ligger adskilt fra slike. BKS2 har derfor noe høyere MUA-krav 
enn de øvrige konsentrerte feltene. I område BKS3 er det ikke satt krav til egne 
sandlekeplasser da dette området vil få kravet dekket innenfor område BLK. 
 
For frittliggende småhusbebyggelse er det i planforslaget differensiert på henholdsvis 200 m2 
pr boenhet for eneboliger og 150 m2 pr boenhet for tomannsboliger. Dette er ihht. 
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kommuneplanbestemmelsene. Unntak for tomt 1 der størrelse og terreng vanskeliggjør gode 
uteoppholdsareal på bakkeplan, og 200m2 synes urealistisk for denne tomta. 
 
Forslag til MUA-områder er vist på vedlagt illustrasjonsplan. 
 
Lekeplass 
Det er lagt til rette for to større leke- og parkplasser innenfor planområdet som har noe ulikt 
krav til innhold og funksjon.  

GP ligger mellom to boligfelt og på tvers av et bekkeløp. Plassen er tenkt som et felles 
samlingssted for alle aldersgrupper og med lekeplassutstyr primært tilrettelagt for større 
barn. Området kan/bør med fordel utnytte terreng og landskap til lek og vannlek, forutsatt at 
nødvendige lekeplasskrav oppfylles mht sikkerhet.  

BLK har en sentral beliggenhet mellom områdene BKS3, BFS og BBB3. Dette er en romslig 
sand -og nærlekeplass med gode sol- og utsiktsforhold. Plassen vil være godt synlig fra 
mange av tomtene og ha kort avstand mellom hjem og lek med gode gangforbindelser.   

4.1.3 Renovasjon 

Forslagstiller har ikke ønsket å binde opp arealer til renovasjon i denne planen, men ha 
fleksibilitet i forbindelse med det enkelte byggeprosjektet som måtte komme i ettertid. I 
midlertid er det satt krav til bl.a. utforming i reguleringsbestemmelsene. I vedlagt 
illustrasjonsplan er det vist forslag til renovasjonsområder som lett kan betjenes med 
renovasjonsbil.  

4.1.4 Kjøreveier og adkomst 

Alle veier angitt på plankartet er dimensjonert etter kommunal standart hva gjelder 
vegbredder. Bredden er angitt på plankartet. SKV1 og SKV2 vil være offentlige, mens de 
øvrige veiene er private. Veiene er planlagt med fyllinger 1:2. Vegskråninger med denne 
skråningsvinkelen krever ikke rekkverk så lenge høydeforskjellen er under 5m jf SVV sin 
normal 101 «Rekkverk og vegnes sideområder». Det er ikke planlagt veier med brattere 
skråning og/eller høyere skråning enn dette. Det vil ikke være behov for rekkverk langs 
separate kjøreveier.  

Til område BKS2 er det regulert 3 adkomster. Antall og videreføring av adkomstveier 
avhenger av type bebyggelse som velges ved prosjektering. Å begrense adkomstforhold vil 
gi lite rom for fleksibilitet.   

Særskilt om SKV2: 

Å anlegge veger ihht til kommunal standard i områder avsatt til boligformål i gjeldende 
kommuneplan, er svært utfordrende mht til bratt terreng og nødvendigheten av å krysse 
eksisterende bekkeløp. For både boliggater og adkomstveier har Øvre Eiker krav om maks 
7% stigning. Det er strengere enn Statens vegvesen sine krav for Samlevei Sa1 (samlevei i 
boligområder med fartsgrense 50 km/t) hvor maks stigning er 8% med mulighet til å øke til 10 
% over kortere strekk. Veiprofiler som presenteres til dette planforslaget har maks stigning 
10% på korte strekninger, men i hovedsak en stigning mellom 7 og 8%. Videre 7% i 
forbindelse med regulerte avkjørsler. Dette er i tråd med kommunes krav til avkjørsler for 
boliggater. Videre er det gjort breddeutvidelser ihht til Øvre Eiker sin vegnormal for kurver 
med radius < 50m. Med denne løsningen får man en veg som i all hovedsak er innenfor de 
kommunale kravene og som kan betjene boligområdene på en hensiktsmessig måte sett opp 
mot terrenget. 
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4.1.5 Fortau 

Det er regulert 2,75 m fortau langs veg SKV2. Fortauet er planlagt langs veiens sør/vestside 
for å videreføre gs/forbindelsen fra dagens Lauvtjernvei. Plassering sørvest er også rasjonelt 
mht antall krysninger av SKV2. 

Sidearealene til fortauene er planlagt med 1:2 skråning. Fortau med denne 
skråningsvinkelen krever rekkverk så lenge høydeforskjellen er over 2m jf SVV sin normal 
101 «Rekkverk og vegnes sideområder». Det er planlagt fortau med sideskråning høyere 
enn 2 meter og inntil bekkedrag. Følgelig vil det være behov for rekkverk langs regulert 
fortau. 

Det er ikke prioritert fortau langs de private veiene SKV2 og SKV4. SKV4 vil kunne betjene 
om lag 16 boenheter innenfor område BBB2. Dette vil forbli en blindvei. Det vil også SKV2 
bli, denne vil kunne betjene omlag 32 boenheter. Vei SKV2 ligger forøvrig inntil regulert 
turdrag med krav til opparbeidelse av gruset sti. Turdraget har vært viktig å 
opprettholde/regulere da det nyttes i dag. Med et krav om fortau vil bredden på turdraget 
begrenses og miste mye av sine kvaliteter og muligheter.  

4.1.6 Belysning 

Det er utarbeidet belysningsplan som ligger vedlagt til planbeskrivelsen. Det kan bli 
endringer ved detaljprosjekteringen.  

4.1.7 Vann- og avløpsanlegg 

VA-anlegget må detaljprosjekteres før søknad om igangsetting for hele eller deler av feltet. 
For all prosjektering av VA-anlegg vises til Øvre Eikers VA-norm, med vedlegg; 
http://www.va-norm.no/ovre-eiker/ 

Vannforsyning 

Planområdet kan knyttes til vannforsyningen fra høydebassenget i Lautjernveien. Vesentlige 
deler planområdet ligger for høyt til å oppnå tilstrekkelig trykk (30 – 60 mVS) fra bassenget. 
Det må derfor etableres en trykkøkningsstasjon for å forsyne øvre del av området med 
drikkevann og brannvann. Trykkøkningsstasjonen er tenkt plassert i området BVA, ved 
hovedatkomsten til området. Fra brannslokkevann til blokkbebyggelse må 
trykkøkningsstasjonen dimensjoneres for 50 l/s mot 1 bars trykk i en time iht preakspterte 
ytelser i byggforskriftene. Med hensyn til brannforsyning inn i nytt felt er det hensiktsmessig 
at trykkøkningsstasjonen overtas av Øvre Eiker kommune. 

I nytt område er et naturlig skille mellom øvre og nedre bebyggelse ved kote +130. 
Trykkøkningsstasjonen bør forsyne alle boenheter fra kote +130 til kote +162. Boenheter 
under kote 130 får forsyning med selvfall direkte fra høydebassenget, med minste statiske 
trykk på ca 35 mVS. Feltene BKS1 og BBB1 får forsyning direkte fra høydebassenget, via 
vannkummer 38346 og 38836, mens øvrige får forsyning via ny trykkøkningsstasjon. 

Forsyning til slokkevann for brannvesen og sprinkling prosjekteres etter Øvre Eikers VA-
norm med vedlegg, spesielt vedlegg 3-3 Retningslinjer for slokkevannsforsyning. 

Det foreslås å etablere ny vannkum VK1 på etablert vannledning, fra vannkum 38346 til 
Harakollsvingen, og opp til ny trykkøkningsstasjon. Dimensjon vannledning fra 
høydebasseng og ned til vannkum 38346 er Ø280, og har god kapasitet til å forsyne ny 
trykkøkningsstasjon. Forsyning til felt BKS1 og BBB1 tas fra etablert stikk Ø160 fra vannkum 
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38836 i Harakollsvingen. Etablert vannledning Ø160 har kapasitet til å forsyne feltene med 
50 l/s fra høydebassenget. 

Spillvann 

Ny spillvannsledning Ø160, fra nytt boligområde, tilknyttes eksisterende nett i 
Harakollensvingen. Det er etablert en Ø160 PVC SN8 inn i nytt område, som går til etablert 
spillvannskum 38835. 

Overvann  

Ved prosjektering av overvannskulverter for bekk under planlagte veier, SKV2 – SKV4 – 
SKV3, må disse beregnes - dimensjoneres i detaljprosjekteringen, avhengig av endelig 
tilgjengelig fall, og Øvre Eikers VA-norm. Avrenning etter utbygging skal ikke overstige 
dimensjonerende avrenning fra dagens situasjon. For nedbørintensitet legges Askers IFV-
kurve til grunn og det skal benyttes en klimafaktor på 1,5 for å ta hensyn til fremtidige 
variasjoner. Ved justering av eksisterende bekkeløp må nye skråninger og veifundament 
som er kontakt med bekkeløp erosjonsikres. 

Ved utbygging av delfelter skal lokal overvannshåndtering planlegges ut fra endelige 
utbyggingsplaner, sett i forhold til utforming, plassering og høydesetting.  

Grunnen består av et tynt dekke med skogsjord over fjell og gir ingen mulighet for infiltrasjon 
av overvann, og fordrøyning av overvann må planlegges. 

For felt BKS1 er areal ned mot felles uteoppholdsareal (park), felt GP, gunstig for etablering 
av et overvannsmagasin. For felt BBB1 bør overvannsmagasin etableres innenfor feltet, 
eksempelvis på utvendig areal for parkering etc. Felt BBB2 kan etablere eget 
overvannsmagasin i adkomstvei innenfor feltet. Felt BKS2 bør en vurdere å plassere et felles 
overvannsmagasin i nedenforliggende felt LSK1. For eneboligtomter i BFS vil det 
sannsynligvis være best med egne lokale anlegg for hver tomt, med redusert utslipp mot 
bekk. Felt BB3 bør ha eget felles overvannsmagasin. Felt BKS3 bør vurdere et felles 
overvannsmagasin ned mot hovedvei SKV2. 

4.1.8 Turdrag 

Turdraget strekker seg sørvest langs vei SKV2 og er avsatt i gjeldende kommuneplanen. Av 
hensyn til nærmiljø har det vært en målsetning å bevare dette grøntdraget som en turlenke 
mellom områdene sør i Harakollen og Lauvtjernveien. 

4.1.9 Grønnstruktur og bekker/flom 

I forbindelse med etablering av vei SKV2 vil det være nødvendig å flytte på eksisterende 
bekkeløp i området. Arealene rundt dette nye løpet reguleres som grønnstruktur hvor det er 
tillatt å gjøre nødvendige inngrep. Det er viktig at nytt bekkeløp og kulverter dimensjoners 
med tanke på en 200 års flom og at flomveier sikres. Dette er omtalt i vedlagt flomnotat og 
prinsipp for flomveier. 
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Fig 4.1.9. Snitt som viser prinsipp for nytt bekkeløp ved utfylling av eksisterende bekkedrag. 
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4.1.10 Håndtering av masser – midlertidig rigg og anleggsområder 

Beregning av massebalanse for planområdet, tilsier at det vil bli et betydelig 
masseoverskudd ved realisering av alle tiltak innenfor planen. Harakollen Boligutvikling As 
varslet parallelt med dette planarbeidet oppstart av en annet areal som ligger om lag 500 m 
sør for dette planområdet. Se fig.1.2. På sikt er det tenkt at overskuddsmasser fra dette 
planområdet kan benyttes der.  

Planforslaget legger til rette for at masser kan lagres og knuses midlertidig innenfor området 
BKS3. Området ligger skjermet til i forhold til øvrig etablert bebyggelse, og vil derfor være til 
liten sjenanse for omgivelsene. 

4.1.11 Rekkefølgekrav - utbyggingsrekkefølge 

Det er ikke satt krav til utbyggingsrekkefølge.  
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5 VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

5.1 Overordna planer og målsetning 

Arealene er i kommuneplanenes arealdel 2015-2027 avsatt til boligbebyggelse. Planforslaget 
er i all vesentlighet i tråd med kommuneplanen. Planområdet er utvidet om lag 1 daa i forhold 
til kommuneplanens formålsgrense. Utvidelsen omfatter formål «veg» og «grønnstruktur» 
som vil bli liggende innenfor LNF-områder. Utvidelsen er tatt med for etablere god 
vegforbindelse til avsatte byggeområder i kommuneplanen.  

5.2 Natur- og ressursgrunnlaget 

Området er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12:  

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget 
Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen og store deler av feltet er nylig hugget. 
Det er ikke registret funn av viktige arter, naturtyper eller kulturlandskap. Tiltaket vil ikke 
komme i konflikt med sårbare arter.  

§ 9: Føre var-prinsippet: 
Det er lite vegetasjon igjen innenfor planområdet. Det er ingen forhold som tyder på at tiltaket 
vil føre til skade på naturmangfoldet. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting 
Realisering av planforslaget vil ikke berøre naturkvaliteter av nasjonal eller viktig regional 
betydning, men bygge ned en del av «hverdagslandskapet». Plan om å flytte eksisterende 
bekkeløp og bevare nytt åpnet bekkeløp, vil være positivt for naturmangfoldet. 

§ § 11.  Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Miljøforringelsene anses ikke som vesentlig negative. Det vil derfor ikke medføre spesielle 
kostnader for tiltakshaver ved å realisere planforslaget hva gjelder miljøerstatninger/hensyn.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Utbygging skal skje etter gjeldende lovverk hva gjelder miljøhensyn, det gjelder eksempelvis 
bruk og lagring av drivstoff og oljer, avfallshåndtering og krav til materialbruk i bygg og 
anlegg. Utover dette settes det ikke spesielle krav til teknikker og driftsmetoder.  

5.3 Landskap 

Boligbebyggelsen som planlegges vil ligge i de øvre deler av Harakollen og kunne bli synlig 
for omgivelsene. Denne effekten minimeres ved rett material- og fargevalg. Ingen viktige 
silhuettlinjer brytes. Fjernvirkningen er illustrert på bilder neste side. Det tas forbehold om 
avvik mellom illustrasjon på disse bildene og plassering av bygg på vedlagt illustrasjonsplan.  

Ved maks reguleringshøyde innenfor område BBB2, vil noe av utsikten for bakenforliggende 
eneboligtomter bli begrenset.  

Det er lagt opp til store terrengbearbeidinger som vil medføre at det naturlige terrenget 
endres. Godt arbeid i utførselen vil likevel kunne gi ett nytt landskap med gode kvaliteter.  
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Bilde 7. Illustrasjon som antyder fjernvirkningen fra bruenden i Hokksund. Bebyggelsen vil ikke bryte 
silhuett- og horisontlinjer sett fra dette ståstedet.  

 

Bilde 8. Illustrasjon som antyder fjernvirkningen fra nedre del av Lauvtjernveien. Bebyggelsen (BBB3) 
vil ikke bryte silhuett- og horisontlinjer sett fra dette ståstedet.  
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Bilde 9.  Illustrasjon som antyder fjernvirkningen fra Haug kirkegård.   

 

Bilde 10.  Illustrasjon som antyder fjernvirkningen fra Skotsmoen.   
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5.4 Kulturlandskap og kulturminner 

Området omfattes ikke av nyere tids kulturminner eller automatiske fredede kulturminner. 

5.5 Støy og anleggstrafikk 

Planforslaget vil ikke generere mer støy enn hva det allerede er beregnet for. Se kapittel 3.8. 
Planforslaget vil derfor ikke utløse ytterligere skjermingstiltak enn hva som allerede er angitt i 
andre reguleringsplaner. 

Uten krav til utbyggingsrekkefølge, vil det kunne bli anleggstrafikk over en lengre periode.  

5.6 Grunnforhold 

Området består i hovedsak av fjell med tynt jorddekke eller fjell i dagen. Byggegrunn anses 
derfor som god.  

Det er ikke registeret fare for snø-, stein-, jord- eller kvikkleireras. Grunnforholdet vil ikke gi 
negative konsekvenser for planforslaget.  

5.7 Sol/skygge 

Det er utført sol/skyggeanalyser som ligger vedlagt. Bakenforliggende høydedrag vil kunne 
kaste en del skygge over deler av planområdet og begrense tilgang til morgensol.  

5.8 Trafikkforhold  

De planlagte boligene vil få adkomst via Lauvtjernveien som er feltets samlevei. Belastingen 
på Lautjernveien vil såldes øke, men planforslaget berører ingen øvrige veier. Tiltaket vil få 
små negative konsekvenser for trafikkforholdene.  

Planforslaget planlegges med nye fortausløsninger som knyttes mot etablerte gang- og 
sykkelveier. Adkomst til skole og leke- og idrettsanlegg på Lerberg forutsetter kryssing av rv. 
35 / fv. 283, men det er opparbeidet undergang under veiene. Dermed er gang- og 
sykkelveier frem til alle disse formålene sikret.   

5.9 Teknisk infrastruktur, vann, avløp og energiforsyning  

5.9.1 Vann og avløp 

Forslåtte løsninger er omtalt i pk. 4.1.7. Området kan koples til etablert offentlig/ fremtidig 
offentlig vann- og avløpsanlegg.  

5.9.2 Energiforsyning og belysning  

Det er foreslått ny nettstasjon i tilknytting til etablert utfartsparkering ved Lauvtjernveien. 
Området er lett å betjene og nær opptil planområdet.  
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Det vil ikke bli behov for å legge om eller flytte eksisterende høyspenningsanlegg. 
Eksisterende høyspentkabler ligger utenfor planområdet. Plan for belysning ligger vedlagt.  

Planlagt belysing vil oppfylle normkrav til slike. Tennskap og tilknytning er ikke vurdert i detalj 
da dette krever flere avklaringer fra netteier, men foreslått plassering er antydet som 
beskrevet ovenfor. Det er lagt opp til reserverør på strekningene da dette gir økt fleksibilitet 
mtp. videre utbygging mm. 

5.10 Barns, unges, eldres og funksjonshemmedes interesser  

Det er innenfor planområdet avsatt to arealer til lek/park som skal tilrettelegges for barn i alle 
aldre og med gode sittemuligheter. I tillegg er det krav om etablering av sandlekeplasser for 
flere av delfeltene. Ved gjennomføring av planforslaget vil gode leke- og møteplasser være 
sikret. I tillegg er det kort avstand til store skogsområder i nord og til regulerte og etablerte 
lekeplasser øvrige steder i Harakollen.  

Ved utbygging av fortau/gangvei langs adkomstveiene, vil barna få trygg skolevei. 

Tiltaket vil således ha lite positiv konsekvens for barn og unge.  

Planområdet er ikke spesielt egnet for funksjonshemmede og eldre uten kollektivdekning, 
lang veg til sentrum og generelt bratte veier mellom feltene. Likevel er det gode muligheter 
for å etablere boliger med universell utforming. Det er i planen satt krav om universell 
utforming av felles uteoppholsareal og universell adkomst for sandlekeplasser.   
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6 ROS-ANALYSE 

Farekategori Relevant 

fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

NATURFARERNATURFARERNATURFARERNATURFARER    

1.1.1.1. Snø eller steinskredSnø eller steinskredSnø eller steinskredSnø eller steinskred    NEI  

2.2.2.2. Utglidning, geoteknisk ustabilitetUtglidning, geoteknisk ustabilitetUtglidning, geoteknisk ustabilitetUtglidning, geoteknisk ustabilitet    NEI  

3.3.3.3. Flom i vann, elv/bekk herunder lukket Flom i vann, elv/bekk herunder lukket Flom i vann, elv/bekk herunder lukket Flom i vann, elv/bekk herunder lukket 

bekk.bekk.bekk.bekk.    

DELVIS Området er pr i dag ikke spesielt flomutsatt fra vassdrag, men 

det går en bekk igjennom området som må hensyntas da den 

er angitt som aksomhetsområde. Det stilles krav til 

fordrøyning av overvann slik at det i femtiden ikke skal slippes 

på mer overvann i bekken enn hva som i dag er tilfelle.  

I planforslaget flyttes bekken langs veg SKV2 - dvs den 

parallellforskyves med inntil 5 meter i forhold til dagens 

situasjon. Med nytt bekkeløp vil det være minimum 2 meter 

mellom bunn bekk og overkant vei. Med tilstrekkelig profil på 

nytt bekkeløp, dimensjonert for en 200 års flom, vil ikke flom 

utgjøre en trussel på veg og bygg.  

Planlagte adkomstveier vil bety 3 bekkelukkinger. Kulverter 

må dimensjoneres slik at de vil tåle en evt 200 års flom og det 

må sikres tilstrekkelige flomveier dersom kulvertene går tette. 

Naturlig flomvei for øvre lukking er i veibanen langs med 

kantstein frem til vei SKV4. Herfra kan vannet renne videre 

over veien og til bekkeløpet igjen. Naturlig flomvei for midtre 

lukking er i lavbrekk over vei SKV4 og tilbake til bekkeløpet.  

For nedre lukking vil det ikke være noe naturlig flomvei da vei 

SKV3 er en barriere. Går denne kulverten tett vil vannet stige 

betydelig langs bekkens sideareal. Dette kan forhindres ved å 

ha 2 kulverter over hverandre, som sikrer «overløp». 

4.4.4.4. Er områdene spesielt vindutsatt?Er områdene spesielt vindutsatt?Er områdene spesielt vindutsatt?Er områdene spesielt vindutsatt?    NEI  

5.5.5.5. Naturlige terrengformasjoner som Naturlige terrengformasjoner som Naturlige terrengformasjoner som Naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup mv)utgjør spesiell fare (stup mv)utgjør spesiell fare (stup mv)utgjør spesiell fare (stup mv)    

DELVIS Ved utbygging må fjellskjæringer sikres.  

6.6.6.6. Er det radon i grunnen?Er det radon i grunnen?Er det radon i grunnen?Er det radon i grunnen?     Følges opp av TEK 10 

7.7.7.7. Vindfall som følge av Vindfall som følge av Vindfall som følge av Vindfall som følge av uttak av skoguttak av skoguttak av skoguttak av skog    NEI  

MENNESKEMENNESKEMENNESKEMENNESKE----    OG VIRKSOMHETSBASERTE FAREROG VIRKSOMHETSBASERTE FAREROG VIRKSOMHETSBASERTE FAREROG VIRKSOMHETSBASERTE FARER    

8.8.8.8. Vil utilsiktede hendelser som kan Vil utilsiktede hendelser som kan Vil utilsiktede hendelser som kan Vil utilsiktede hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende inntreffe på nærliggende inntreffe på nærliggende inntreffe på nærliggende transportårertransportårertransportårertransportårer    

(vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko 

for området?for området?for området?for området?    

NEI  

9.9.9.9. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende som kan inntreffe på nærliggende som kan inntreffe på nærliggende som kan inntreffe på nærliggende 

NEI  
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virksomhetervirksomhetervirksomhetervirksomheter    (industri mv) utgjøre en (industri mv) utgjøre en (industri mv) utgjøre en (industri mv) utgjøre en 

risiko for området?risiko for området?risiko for området?risiko for området?    

10.10.10.10. Medfører bortfall på følgende tjenester Medfører bortfall på følgende tjenester Medfører bortfall på følgende tjenester Medfører bortfall på følgende tjenester 

spesiellespesiellespesiellespesielle    ulemper for området:ulemper for området:ulemper for området:ulemper for området:    

  

- ElektrisitetElektrisitetElektrisitetElektrisitet    NEI  

- TeletjenesterTeletjenesterTeletjenesterTeletjenester    NEI  

- VannforsyningVannforsyningVannforsyningVannforsyning    NEI  

- Renovasjon/spillvannRenovasjon/spillvannRenovasjon/spillvannRenovasjon/spillvann    

    

NEI 

 

 

- TransportnettTransportnettTransportnettTransportnett    NEI . 

11.11.11.11. BrannberedskapBrannberedskapBrannberedskapBrannberedskap    
  

- Omfatter området spesielt farlige Omfatter området spesielt farlige Omfatter området spesielt farlige Omfatter området spesielt farlige 

anlegganlegganlegganlegg    
NEI  

- Har området tilstrekkelig Har området tilstrekkelig Har området tilstrekkelig Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning brannvannforsyning brannvannforsyning brannvannforsyning 

(mengde/trykk)?(mengde/trykk)?(mengde/trykk)?(mengde/trykk)?    

JA Oppfylles ved å etablere trykkøkningsstasjon 

- Har områdetHar områdetHar områdetHar området    bare en mulig bare en mulig bare en mulig bare en mulig 

adkomst for brannbil?adkomst for brannbil?adkomst for brannbil?adkomst for brannbil?    
NEI Primær adkomstvei for brannbil er Lautjernveien. Det er også 

(teoretisk) mulig å nå området fra Horgenveien.  

TIDLIGERE BRUKTIDLIGERE BRUKTIDLIGERE BRUKTIDLIGERE BRUK    

12.12.12.12. Er området påvirket/forurenset fra Er området påvirket/forurenset fra Er området påvirket/forurenset fra Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomhettidligere virksomhettidligere virksomhettidligere virksomhet    

NEI  

- Militære anlegg: fjellanlegg, Militære anlegg: fjellanlegg, Militære anlegg: fjellanlegg, Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer ect.piggtrådsperringer ect.piggtrådsperringer ect.piggtrådsperringer ect.    
NEI  

ULOVLIG VIRKSOMHETULOVLIG VIRKSOMHETULOVLIG VIRKSOMHETULOVLIG VIRKSOMHET    

13.13.13.13. Sabotasje og terrorhandlingerSabotasje og terrorhandlingerSabotasje og terrorhandlingerSabotasje og terrorhandlinger    NEI  
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7 PLANPROSSES  

7.1 Innkomne merknader  

 

Fylkesmannen i Buskerud 18.011.16 

Støy – som en del av planarbeidet må det vurderes om tiltaket vil kunne medføre 
støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i nærområdet ut fra 
forventet trafikkøkning. Ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om 
gher. Planforslaget vil ikke generere mer trafikk enn hva denne utredingen har tatt høyde for.  

 
Klima og energi – Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvaringsmåter til strøm, for 
eksempel varmepumpe, fjernvarme og bioenergi, eller bygging av passivhus/lavenergibygg. 
Ber om at kommunen og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette og at miljøvennlige 
energiløsninger blir utredet.   

Kommentarer: Oppvarmingsalternativer vil bli vurdert i byggesaken. 
 
Ber om at det legges vekt på en trafikksikker adkomst for gående og syklende, og at 
kommunen vurderes behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til 
kollektive transportmidler.  

Kommentarer: Det legges til rette for gode adkomstmuligheter for gående og syklende. 
Avstand til bussholdeplass er henholdsvis 1 km og til tog ca 2 km.  

Barn og unge – En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal 
følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Skoleveien for barn i området 
bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak.  

Kommentarer: Lekemulighetene er sikret gjennom plan og sikker skolevei er ivaretatt.  

Landskap, natur, vassdrag og friluftsinteresser – Planområdet ligger i og grenser til 
skogsområder som er viktig for allmenne natur- og friluftsinteresser. Fylkesmannen mener 
det er viktig at utbygging her ivaretas disse verdiene og får minst mulig uheldig virkning for 
landskapet.  Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i Naturmangfoldloven er fulgt opp. 
Fylkesmannen legger spesielt oppmerksomhet til bekken som renner gjennom område 2. 
Fylkesmannen gir derfor et planfaglig råd om at det avsattes et vegetasjonsbelte med 
tilstrekkelig avstand til bekken og at tiltak holdes utenfor beltet.  

Kommentarer: Temaene landskap, vassdrag og friluftsinteresser er omtalt i planbeskrivelsen. 
Friluftsinteressen blir ivaretatt og bedret, ved at turdrag sikes og åpner for allmenn ferdsel 
gjennom etablerte boligfelt og ut til friluftsområder. Bekken er omtalt i flere kapitler. Planen er 
å flytte bekken som et delvis åpent løp hvor den naturlige kantvegetasjon opprettholdes/kan 
reetableres i regulert grønnstruktur.  

Universell utforming – Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsipper om 
universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må 
sikres fulgt opp gjennom egne reguleringsbestemmelser.  
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Kommentarer: Tema universell utforming er omtalt under kap. 5.10. 
Reguleringsbestemmelsen angir områder hvor universell utforming vektlegges.   

Samfunnssikkerhet og beredskap – Fylkesmannen ser det som positivt at områdes skal se 
på samlet med tanke på adkomst, flytting av trafostasjon og forhold til lekeplassen. 
Fylkesmannen ber om at sikkerhetshensyn i forhold til trafostasjon og lekeplassen vurderes 
videre i planarbeidet.  

Kommentarer: Forhold trafo/lekeplass er håndtert i naboplan B10, og vil ikke berøre/påvirker 
tiltak i planforslaget.  

Konsekvensutredning - fylkesmannen forutsetter derfor at hele planområdet er i tråd med 
kommuneplanen. Kommunen ber om at kommunen igjen vurderes krav til KU om 
utvidelse/endring av formålsgrenser blir aktuelt. 

Kommentarer: Planforslaget er i all vesentlighet i tråd med kommuneplanen. Planområdet er 
utvidet om lag 1 daa i forhold til kommuneplanens formålsgrense. Utvidelsen omfatter formål 
veg og grønnstruktur som vil bli liggende innenfor LNF-områder avsatt i kommuneplanen. 
Utvidelsen er tatt med for etablere god vegforbindelse til avsatte byggeområder i 
kommuneplanen.  
 
 Øvre Eiker Nett 14.11.16 

I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye bygninger i området skal forsynes med 
elektrisk strøm. Det må avklares i hvilke grad eksiterende ledninger/kabler eventuelt kan 
benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for nye nettstasjoner.  

Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, 
må det settes av plass til ny trase og /eller nettstasjon. Dersom det er aktuelt med alternativ 
energiforsyning til området, for eksempel fjernbåren varme, ønsker vi at dette avklares så 
tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk strøm.  

Eksisterende høyspentkabler må hensyn tas. Grense 1m fra kablegrøftenes ytterkant.  

Det må settes av plass til å etablere en eller flere nye nettstasjoner i området. En nettstasjon 
ønskes plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor frisiktsoner. Størrelsen på 
nettstasjonen kan være opptil 15 m2. Disse kan også etableres i egne rom i bygg. 

Det må tas hensyn til eksiterende nettstasjoner innenfor planområdet. For både nye og 
eksisterende nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbar 
overfalte. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte 
knyttet til bygget. Det er viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjon i 
reguleringsbestemmelsene. ØE nett sier noe om innhold til bestemmelser.  

Kommentarer: Nye bygninger skal forsynes med elektrisk strøm fra ny nettstasjon. 
Plassering er ikke avklart, men foreslått ved utfartsparkering i Lautjernveien.  Ligger på 
tiltakshavers eiendom. Andre etablerte nettstasjoner vil ikke påvirke planområdet slik at det 
er nødvendig å sikre byggegrenser mot slike.  

Det vil ikke bli behov for å legge om eller flytte eksisterende høyspenningsanlegg. 
Eksisterende høyspentkabler ligger utenfor planområdet.  
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Buskerud Fylkeskommune 07.12.16 

Det er potensial for funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet del 1 og 
området må undersøkes.  For del 2 der det gjort arkeologiske registeringer i 2004-2005. Det 
ble ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner.  

Kommentarer: Planområdet omfatter kun del 2. Krav til kulturminneregistrering er oppfylt. Det 
ble ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner.  

 

Anders Fyrileiv epost 15.11.16 og 30.11.16 

Kommentarer: Fyrileiv hadde ved varsel av planoppstart innspill på forhold knyttet til del 1. 
Del 1 er ikke en del av dette planområdet, men vil bli behandlet i egen plan.   

 

 


