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Saksopplysninger 
Det fremmes forslag om detaljregulering av Harakollen B 19, Gbnr 103/1 med flere. Formålet med 
planen er å regulere boligområder for blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og 
frittliggende småhusbebyggelse med veier og anlegg, øverst i Harakollen langs Lauvtjernveien. 
Planavgrensningen er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel for Hokksund, med formål 
boligområde. Planområdet er på 68 daa. Forslagsstiller er Harakollen Boligutvikling As og 
planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak. 
 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 7.11.2016, da som ett av to planområder i Harakollen, B18 
og B19. Etter varslingen har det blitt jobbet videre med de to områdene som separate planer. 
Planområdet grenser mot reguleringsplan for Harakollen BB 10 i sør og Detaljplan for Harakollen 
B7 til B15 i vest, i praksis boligområdene B9 og B7. I nord grenser området mot frilufts- og 
naturområder, med 1 km avstand til Lauvtjern. 
 
I planforslaget er det lagt opp til utvikling av tre områder med blokkbebyggelse, tre områder med 
konsentrert småhusbebyggelse og ett område med frittliggende eneboliger. Det er anslått at B19 kan 
legge til rette for 101 nye boenheter i Harakollen. Området har gode grunnforhold, men terrenget er 
stedvis bratt og generelt kupert, noe som gir utfordringer for utforming av både vei og 
boligområder. Planen vil medføre store terrenginngrep og det er planlagt med at BKS3 skal kunne 
fungere som anleggsområde, blant annet for bearbeiding og lagring av masser innenfor 
planområdet.  Bakenforliggende høydedrag gjør at det blir begrenset morgensol og at det tidvis vil 
kastes en del skygge over planområdet.  Det blir lang gangvei til sentrum, generelt bratte veier 
mellom feltene og ikke spesielt egnet for funksjonshemmede og eldre uten kollektivdekning. 
 
Blokkbebyggelsen er planlagt med BYA 50% og angitt maksimal gesimshøyde som antyder 
etasjetall på 6 etasjer i BB1( kotehøyde +136,5), 5 etasjer i BB2 (+153,5) og 4 etasjer i BB3 (+172). 
Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) er planlagt med BYA 40% og frittliggende 
småhusbebyggelse (BFS) med BYA 30%.  Boligsosialt handlingsprogram er til behandling nå, og 
har dermed ikke blitt presentert for forslagsstiller i planprosessen, men planforslaget legger opp til 
varierte boligtyper og har gode muligheter for universell utforming av boligene.   
 
Lauvtjernbekken går gjennom området og er foreslått flyttet og lagt i nytt bekkeløp og kulvert, en 
bekk som er avmerket som aktsomhetsområde for 200års flom av NVE. Siden området ligger øverst 
i Harakollen vil inngrep her kunne ha store konsekvenser for de utbygde områdene nedenfor. Det er 
utørt en flomanalyse som angir foreløpige beregninger av dimensjoner i kulverter og nytt bekkeløp. 
Eksisterende kulverter nedstrøms i vannstrengen er dimensjonert med 800mm. Den nye analysen av 
det lokale nedbørsfeltet viser behov for kulverter på 2000mm, samt at et eventuelt nytt bekkeløp må 
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dimensjoneres med 2 meter dybde og 3-5 meter bredde avhengig av fall, samt strenge krav til 
masser og sidearealer. Med grunn som i hovedsak består av berg med tynt markdekke, må det 
planlegges for riktig overvannshåndtering i boligområdene.  Området kan kobles til offentlig vann 
og avløpsanlegg, men fordrer etablering av trykkøkningsstasjon. Trykkøkningsstasjonen er foreslått 
ved krysset til Lauvtjernveien SKV9 og i grensen av et boligområde, BKS2. Erfaring tilsier at en 
slik installasjon genererer støy og vibrasjoner, noe som må det må tas til hensyn i planen, jevnfør 
reguleringsbestemmelsene 2.1.6. 
   
Planmaterialet er i det vesentlige oppdatert og endret etter innspill til varsel om oppstart og dialog 
etter oversendelse til Planavdelingen, med unntak av ett punkt: Den offentlige samleveien SKV2 
innfrir ikke kravene i Normal for vei og gateutforming når det gjelder stigning. Dette er omtalt 
spesielt i Planbeskrivelsen punkt 4.1.4. Den kommunale veinormen krever maksimalt 7% stigning, 
en stigning som overstiges på deler av strekningen. En annen utfordring er overtagelsestidspunktet 
for veien. Vei og park ønsker ikke å overta et anlegg for tidlig, spesielt med tanke på den 
anleggstrafikken gjennomføring av planen vil kreve.  Forslagstiller har foreslått et kompromiss som 
må vurderes. 
 
Vurderinger 
Områdene B18 og B19 ble tatt inn i Kommuneplanen som ble vedtatt i 2015. Det var derfor 

usikkert både når og hvordan områdene skulle planlegges. Det antydes nå at det totale volumet vil 

bli ca. 150 nye boenheter, hvor størstedelen, ca. 100, vil ligge innenfor B19 som nå reguleres.  

Rådmannen vil understreke at utbyggingstakten i Harakollen har gått svært raskt. Dette vil kunne by 

på utfordringer både når det gjelder barnehage- og skolekapasiteten i området. 150 nye boenheter 

kommer altså i tillegg til de som er vedtatt i hovedplanen i området, hvor de siste feltene nå gjøres 

klare for utbygging. Samlet sett vil Harakollen kunne få ca. 600 boliger når alle feltene er ferdig 

utbygget. Rådmannen understreker at slik planen nå er utarbeidet, vil altså dette feltet kreve at 

elever i første klasse har krav på skoleskyss siden boligene ligger over 2 km fra Hokksund 

barneskole. Siden det vil være et lite antall, vil dette antagelig tilsi en taxi-ordning som blir en 

kostbar løsning for kommunen. 

Rådmannen stiller spørsmål om det bør stilles krav til en rekkefølgebestemmelse når det gjelder 

utbygging av de to nye feltene. Bør utbyggingen vente til kommunen har utvidet ut skole- og 

barnehagekapasiteten i området? Kommunen er i ferd med å utarbeide en skole- og barnehage 

behovsplan. Denne vil foreligge i mars 2018, og vil gi mer kunnskap og vurdering av hvilke behov 

og utfordringer kommunen står foran når det gjelder kapasitet i skole og barnehage. Rådmannen 

mener at denne kunnskapen er viktig, og bør foreligge før planen egengodkjennes av 

kommunestyret.  

 
Utfordringer med overtagelsestidspunkt for veier og anlegg er erfaringsbasert, med utgangspunkt i 
tilsvarende utbyggingsområder. Dersom vilkår til brukstillatelse for boliger knyttes til ferdigstilt vei 
og overtagelse i et av boligområdene risikerer kommunen å overta et anlegg som allerede har stor 
slitasje mens de øvrige boligområdene ferdigstilles. Følgende krav ble fremmet for forslagstiller før 
forberedelse til førstegangs behandling:   
“Før det gis brukstillatelse for boligtomtene innenfor de ulike feltene skal det være lagt 1.lag asfalt 
på veger, brukstillatelse for hovedledning for vann og avløp, samt el-forskyning frem til boliger i 
aktuelt felt. Overtagelse og endelig brukstillatelse skjer etter andre lag asfalt er lagt og 80% av 
utbyggingen er gjennomført”  
 
Forslagstiller har kommet med et annet forslag:  
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"Før det gis brukstillatelse for boligtomtene innenfor de ulike feltene skal det være lagt 1.lag asfalt 

på veger, brukstillatelse for hovedledning for vann og avløp, samt el-forskyning frem til boliger i 

aktuelt felt. 
Dersom veien tas over før masselager er avviklet plikter utbygger å istandsette vei for eventuelle 

skader før brukstillatelse/ferdigattest gis for felt BKS3" 
 
Ingen av forslagene er pr. i dag innarbeidet i bestemmelsene (5.3.1.) Forslagstiller mener at krav til 
80% salg før overdragelse vil medføre for stor usikkerhet og at kommunen som planmyndighet har 
sanksjonsmuligheter som forslagstiller ikke har til å kreve at vilkår innfris.  For kommunens del vil 
det være et usikkerhetsmoment om BKS3 av en eller annen grunn ikke blir bebygd eller at det ikke 
blir mulig å kreve istandsetting av forslagstiller eller utbyggere, f.eks. ved konkurs.    
 
SKV2 er offentlig samlevei for alle boligområder, unntatt BB1. Høydeforskjell og lengde tilsier at 
det med utgangspunkt Lauvtjernveien er teoretisk mulig å oppnå ca 7,5% jevn stigning på hele 
strekning, 0,5% høyere enn veinormalmalen krever. I siste revisjon av veiprofilen er det to 
stekninger som overstiger kravet på den 400 meter lange strekningen, hvorav 60 meter med 10% 
mellom avkjøringen SKV6 og SKV7, og 70 meter med 8% langs tomtene BFS 1 og 2. Strekningen 
for øvrig er i tråd med vegnormalen. Alternativet som kan bedre stignigsforholdet er å starte heving 
av veien tidligere på Lauvtjernveien, men da vil SKV 3 til BB1 få en stigning som er større enn 
10% og det vil vanskeliggjør videreføring av Lavtjernveien og avkjøring mot høydebassenget, 
SKV9. Med denne løsningen vil ikke BB1 kunne realiseres. Som forslagstiller poengterer er 
planforslaget i tråd med Statens vegvesens krav til veier i samme klasse, men ikke kommunens 
vegnormal. Planforslaget reiser et prinsipielt spørsmål om det er mulig å fravike vegnormalen for å 
muliggjøre utbygging av tilsvarende terreng.        
  
Målt langs gang og sykkelvei er avstanden til BKS3, BFS og BB3 over 2000 meter fra barneskole, 
noe som gir rett til skolebuss for 1.klassinger som måtte bo i området. 
 
Rådmannen vurderer at planen er utfordrende på flere områder, men bør legges ut til offentlig 
ettersyn for å få innspill og merknader fra andre offentlige instanser. Særlig blir NVE`s vurdering 
av flomanalyse og inngrep i eksisterende vannstreng vesentlig. Før et eventuelt vedtak må endelig 
veiutforming fastsettes, samt en hensiktsmessig formulering om krav til overtagelse av offentlig vei 
og anlegg være utarbeidet.     
 
 

Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
2 Plankart - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
3 Planbeskrivelse - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
4 Illustrasjonsplan - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
5 Plan og profil veier - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
6 Flomveier kart - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
7 Flomanalyse - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
8 Sol- og skyggeillustrasjoner - Forslag til detaljregulering Harakollen 

B19 
9 Snitt A-E - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
10 Snitt F - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
11 Snitt bekk - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
12 Støyberegning - Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
13 Kart VA -  Forslag til detaljregulering Harakollen B19 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 

Rådmannens anbefaling 
Fagkomitè 1viser PBL § 12-3 og legger detaljregulering av Harakollen B19, Gbnr 103/1 med flere, 
ut til offentlig ettersyn.    
 

Begrunnelse 
Planforslaget gjelder et område som er avsatt til bolig i kommuneplanen. Detaljreguleringen har vist 
at området er utfordrende å bygge ut, og et offentlig ettersyn vil gi svar på viktige forhold som blant 
annet dreier seg om sikkerhet og fremtidig drift og vedlikehold av infrastruktur som kommunen skal 
overta. Rådmannen har forventninger til at en høring vil gi tilbakemelding på følgende utfordringer 
som må løses før sluttbehandling av planen: 

- Barn og unges interesser  
- Universell utforming i planområdet 
- Stigningsforhold og veiutforming 
- Flom, flytting av vannstreng og sikkerhet 

 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 08.12.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 08.12.2017 
Fagkomitè 1viser PBL § 12-3 og legger detaljregulering av Harakollen B19, Gbnr 103/1 med flere, 
ut til offentlig ettersyn.    
 

Begrunnelse 
Planforslaget gjelder et område som er avsatt til bolig i kommuneplanen. Detaljreguleringen har vist 
at området er utfordrende å bygge ut, og et offentlig ettersyn vil gi svar på viktige forhold som blant 
annet dreier seg om sikkerhet og fremtidig drift og vedlikehold av infrastruktur som kommunen skal 
overta. Rådmannen har forventninger til at en høring vil gi tilbakemelding på følgende utfordringer 
som må løses før sluttbehandling av planen: 

- Barn og unges interesser  
- Universell utforming i planområdet 
- Stigningsforhold og veiutforming 
- Flom, flytting av vannstreng og sikkerhet 

 
 
 
 


