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1 Innledning  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal alle planforslag ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold, når planen legges ut til offentlig ettersyn. 
Planbeskrivelsen skal også avklare hvilke føringer og retningslinjer som gjelder for området. 

Denne planbeskrivelsen gjelder forslag til detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5 

1.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel for 
Øvre Eiker kommune 2015-2027. Feltene planlegges med frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse, tilhørende adkomstveier, grønnstruktur og turvei. I tillegg skal planen avklare 
trafikksystemet for både gående, syklende og kjørende i det varslede planområdet. Dette omfatter 
også punktet der skiløypa fra Ormåsen skole krysser den planlagte forlengelsen av Jungerveien. 

1.2 Forslagsstiller og fagkyndig regulering 

Planen fremmes av Ormåsen Utbygging AS. 

Fagkyndig for planarbeidet har vært Sweco Norge AS ved landskapsarkitekt Marius Fiskevold. 

1.3 Overordnet beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger på Ormåsen, i Øvre Eiker kommune i Viken fylke. Ormåsen er et boligområde 
som ligger på et platå ca. 200 moh. ca. 8 km sørvest for Hokksund og ca. 6 km nordvest for 
Vestfossen sentrum. 

Planområdet ligger sentralt i det eksisterende boligområdet på Ormåsen. Planlagt 
reguleringsområde vil grense til regulerte og utbygde boligfelt som ligger øst og nord for 
planområdet. 

Området som skal reguleres utgjør totalt ca. 185 daa. 

Sør for planområdet ligger Ormåsen skole og Ormåsen barnehage. Området nord og nordvest for 
planområdet består av skogsarealer og områder for rekreasjon, herunder eksisterende lysløype. 
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Figur 1.1: Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet (rød pil) i forhold til bl.a. Hokksund og Vestfossen (Kilde: 
www.norgeskart.no). 
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Figur 1.2: Dronefoto av planområdet sett mot nordøst. Midt i fotoet ses myra der det planlegges konsentrert bebyggelse 
(Kilde: Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet (rød pil) i forhold til bl.a. Hokksund og Vestfossen (Foto: Fotograf 
Skistad). 

 
Figur 1.3: Typisk landskap sentralt i planområdet (Foto: Sweco Norge AS v/Marius Fiskevold, 06.12.2019). 
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Figur 1.4: Den nordvestre delen av planområdet med der overvannet føres ut i bekkedraget til venstre. Her er det 
planlagt kjørbar gang- og sykkelvei som stenges med bom (Foto: Sweco Norge AS v/Marius Fiskevold, 06.12.2019). 

 
Figur 1.5: Fra gang- og sykkelveien vest for Elgfaret der det er planlagt en gang og sykkelvei til venstre opp i 
planområdet (Foto: Sweco Norge AS v/Marius Fiskevold, 06.12.2019).  
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1.4 Berørte eiendommer og forslag til plangrense 

Forslag til plangrense omfatter arealer som sikrer gjennomføring av Jungerveiens forlengelse med 
tilhørende krysning for skiløype, bolig arealer, trafikkformål og grønnstruktur innenfor felt B4 og 
deler av B5 i kommuneplanens arealdel. 

 

Figur 1.6: Illustrasjonsplan som viser plangrense, bebyggelse, veier og grønnstruktur. 

 

Arealene ligger i all hovedsak innenfor feltene 62/4 og 62/179 som eies av Eiker Eiendomsutvikling 
AS. En liten del av arealet til skiløypekrysningen ligger på eiendom 62/376 som eies av Øvre Eiker 
kommune. Til sammen vil dermed tre eiendommer bli en del av planforslaget: 
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Tabell 1-1: Tabellen viser en oversikt over eiendommer innenfor plangrensen.. 

Gnr. Bnr.  Eier 

62 4 Eiker Eiendomsutvikling AS 

62 179 Eiker Eiendomsutvikling AS 

62 376 Øvre Eiker kommune 

I tillegg er det inngått avtale mellom forslagsstiller Ormåsen Utbygging AS og Gorud 
Eiendomsutvikling AS, eier av 62/375. Avtalen sikrer at Orrhanemyra kan benyttes som 
fordrøyningsmagasin i forbindelse med overvannshåndtering av planområdet. 

2 Forholdet til andre planer  

2.1 Regionale planer 

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i det 
tidligere fylket Buskerud.  

 Regional plan for areal og transport i Buskerud (2018-2035) 
 Areal- og transportplan Buskerudbyen (2013–23) 

2.2 Kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker og delområde Ormåsen 

Området er i kommuneplan for Øvre Eiker kommune 2015-2027, arealdelen, avsatt til fremtidig 
boligutbygging og grøntareal. Planforslaget vil være i tråd med arealformålene i eksisterende 
kommuneplan. Forslaget vil medføre en mindre endring av avsatte områder for fremtidig 
boligutbygging. Eksisterende felt B5 vil utgå og eksisterende felt B4 vil utvides sørover. Den 
sørligste delen av B5 vil inngå i grøntarealet rundt Ormåsen skole ved at avsatt grøntareal og 
fremtidig boligutbygging i mindre grad forskyves (se figur 2.1). Grensejustering som gjenspeiler 
formålsendringene er allerede gjennomført. 
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Figur 2.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker kommune, delområde Ormåsen. Rød strek indikerer ny 
grense mellom grøntareal ved skolen og utvidelse av B4 mot sør.(Kilde: www.ovreeiker.kommune.no) 

B4 

(B5) 
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2.3 Gjeldende reguleringsplaner  

Gjeldende reguleringsplan: 

Det innsendte planforslaget erstatter gjeldende reguleringsplan i deler av planområdet. 

Tabell 2-1: Tabellen viser en oversikt over eksisterende reguleringsplan for området. 

Plannavn Ikrafttredelsesdato  

Reguleringsplan for Ormåsen B4 11.11.1998 

 

Tilgrensede reguleringsplaner:  

Tabell 2-2: Tabellen viser en oversikt over reguleringsplaner som vil grense til reguleringsplanforslaget. 

Plannavn Ikrafttredelsesdato  

Reguleringsplan for Ormåsen sentrum 29.10.1989 

Reguleringsplan for Ormåsen B1 04.07.1985 

Reguleringsplan for Ormåsen – del av B1 13.08.1989 

Detaljplan for Ormåsen B6 og B7 22.06.2016 

 

2.4 Pågående reguleringsplaner  

Ingen kjente. 

 

3 Beskrivelse av planforslaget 

3.1 Bygningsmessige forhold 

Plassering av bebyggelse, estetikk og byggeskikk 

Byggeområdene i planforslaget er lokalisert i de mindre kuperte delene av planområdet. Mot nord 
og sør ligger det felt tilpasset frittliggende småhusbebyggelse. Plasseringen av bebyggelsen er 
regulert med byggegrenser. For å gi rom for gode utearealer mot sør og vest er det ofte brukt 
byggegrenser på 2 og 6 meter som til sammen sikrer 8 meter mellom bebyggelsen. Garasjer er 
likevel forutsatt lagt inntil 1 meter fra tomtegrense. Enkelte tomter krever underetasje for å sikre 
god terrengtilpasning og mulighet for å bevare eksisterende terreng og markdekke. Disse tomtene 
er markert med en «U» på plankartet. Tomter innenfor felt B4.6 vil i tillegg kreve en oppfylling mot 
øst for å bli byggbare. Steinfyllingen skal tilpasses planlagt gang- og sykkelvei og eksisterende 
terrengrygg øst for feltet. 
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Sentralt i feltet er det avsatt to store områder til konsentrert småhusbebyggelse. Det tredje feltet 
med konsentrert småhusbebyggelse er avsatt mot kollen (med mobilmast) rett sør for feltet. Det er 
krav til utomhusplan for feltene med konsentrert småhusbebyggelse. Utomhusplanen skal blant 
annet sikre at bebyggelsen blir organisert slik at den gir gode offentlige uterom, skjermede 
privatarealer, og en funksjonell og sammenhengende grønnstruktur som gir gode forbindelser 
internt og til tilgrensende områder.  

Det vil legges opp til etablering av grøntbelter eller styrende byggegrenser mot eksisterende 
bebyggelse som vil sikre skjerming av planlagt og eksisterende bebyggelse. 

Planforslaget inneholder en gjennomgående grønnstruktur som gir hvert boligfelt en tydelig 
avgrensning. 

Boligtyper, antall boenheter 

Planforslaget legger til rette for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Frittliggende 
småhusbebyggelse omfatter både eneboliger og tomannsboliger. Feltene planlegges utbygd med 
følgende boligtyper og antall enheter. 

Tabell3-1: Tabellen viser en oversikt felt, boligtype og antall boenheter 

Felt Boligtype 
Enebolig 
Tomannsbolig 
Konsentrert 

Antall 
boenheter 

B4.1 E 5 
B4.2 E 3 
B4.3 E 3 
B4.4 E 7 
B4.5 E 15 
B4.6 E 6 
B4.7 E/T 7/14 
B4.8 E/T 5/10 
B4.9 E 2 
B4.10 E 6 
B4.11 E 5 
B4.12 E 13 
SUM E/T 77/89 
B4.K1 K ca.10 
B4.K2 K Ca.40 
B4.K3 K Ca.45 
SUM K Ca. 95 
   
SUM E/T/K Ca. 172/184 
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Gesims- og mønehøyde 

For frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende gesims- og mønehøyder: 

For bygninger uten underetasje skal ikke gesimshøyde overstige 6,3 meter i forhold til 
gjennomsnittlig planert terrengnivå. Mønehøyden skal ikke overstige 7,6 meter i forhold til 
gjennomsnittlig planert terrengnivå. Ved pulttak skal øvre gesims ikke oversige 7,6 meter i forhold 
til gjennomsnittlig planert terrengnivå.  

For bygninger med sokkeletasje/underetasje skal ikke gesimshøyde overstige 6,4 meter i forhold til 
gjennomsnittlig planert terrengnivå. Mønehøyde skal ikke overstige 8,3 meter i forhold til planert 
terrengnivå. Ved pulttak kan øvre gesims ha et tillegg på 1,5 meter i forhold til tillatt gesimshøyde.  

På garasje kan mønehøyde være maksimalt 5,3 meter og gesimshøyde 3,0 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 

For konsentrert småhusbebyggelse gjelder følgende gesims- og mønehøyder: 

For konsentrert småhusbebyggelse skal ikke gesimshøyde overstige 10 i forhold til gjennomsnittlig 
planert terrengnivå. 

Universell utforming 

Alle områder mellom adkomstveier og bebyggelse planlegges for å gi god tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Hoveddelen av veinettet vil kunne innfri krav som stilles til universell 
utforming. Prinsipper for universell utforming må følges opp med konkrete løsninger i byggefasen. 

Uteoppholdsareal og lekeplass (barn og unges interesser) 

Planprosessen har hatt som intensjon å skape gode og trygge oppvekstområder for barn. Det er 
regulert et stort område spesielt avsatt til lek og aktivitet sentralt i feltet. Store deler av opprinnelig 
terreng og markdekke rundt en av områdets høyeste koller blir bevart. Dette området egner seg 
godt til naturbasert lek. Den vestlige delen av feltet ligger i et slakere område og gir mulighet for 
opparbeidelse av f.eks. en ballslette. 

Det er forholdsvis kort avstand til nærmiljøanlegget siden det ligger sentralt på feltet. De ligger 
også tilknyttet områdets interne grønnstruktur. Adkomst til feltene kan derfor delvis foregå ved å 
benytte lite trafikkerte områder. 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til skiløyper og det store grøntarealet ved Ormåsen skole. 
Dette egner seg godt til aking og skilek vinterstid. Boligområdets sentrale grønnstruktur er knyttet 
til dette store grønt- og lekeområdet. Deler av grønnstrukturen har betydning for forekomster av 
småsalamander. Disse er viktige i miljøundervisning i skole og barnehage. 

Langs Jungerveien planlegges det anlagt separat gang- og sykkelvei. Denne vil kunne benyttes 
som skolevei for barna i området. Feltet blir også knyttet til eksisterende gang- og sykkelvei som 
går fra skolen og langs planområdets østgrense. Denne gang- og sykkelveien vil bli koblet til 
planområdets interne gang- og sykkelveisystem.  

Det vil bli anlagt fortau langs adkomstveiene inn til feltene. På boligveiene inn til tomtene blir det 
lite trafikk, og det er trygt å benytte disse. 
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Renovasjon 

For frittliggende småhusbebyggelse anlegges renovasjonsløsninger på egen tomt. 

For konsentrert småshusbebyggelse anlegges felles renovasjonsløsninger. Løsningene skal være 
nedgravde. 

Adkomstveier er lagt som ringveier. Med unntak av noen få tomter vil derfor oppsamling av avfall 
ikke innebære rygging av renovasjonskjøretøy. 

Utbyggingsrekkefølge 

Det tas sikte på å igangsette salg av tomter våren 2021.  

Det antas at totalt ca. 170-185 husstander skal utvikles over en 10-års periode. 

Utbyggingen begynner med Jungerveiens forlengelse i sør. Det planlegges å bygge ut og 
opparbeide feltene i sør i oppstarten av utbyggingen. 

3.2 Teknisk infrastruktur 

Kapittelet beskriver teknisk infrastruktur i og utenfor planområdet. All teknisk infrastruktur er 
planlagt i henhold til normer og retningslinjer for Øvre Eiker kommune. 

Stigningsforholdene holdes innenfor kommunal norm. Gangveier klarer i hovedsak universell 
utforming, med unntak av lysløypa. 

Kjøreveier 

Samlevei (S i veinorm) 

Innenfor planområdet vil det legges til rette for en samlevei fra sørvest. Dette er en videreføring av 
Jungerveien. Den totale veibredden er 7 meter. En 3 meter bred midtdeler skiller kjøreveien fra en 
separat gang- og sykkelvei på 3,5 meter. Gang- og sykkelveien føres helt inn i feltet. 

Samleveien inkludert gang- og sykkelveien vil på ett punkt bli ført gjennom en betongkulvert over 
en lengde på ca. 9 meter. Formålet med kulverten er å opprettholde den eksisterende lysløypa i 
området. Fra samleveien vil det også være mulig å koble seg tikl de planlagte feltene B8-B10 nord 
for boligfeltet. 

Boligvei (B i veinorm) 

Med unntak av en stikkvei blir alle boligveiene offentlige og bundet sammen i to ringveisystemer. 
Dette sikrer gode forhold for drift, brøyting og renovasjon.  

Totalbredden på boligveiene inkludert skulder er 5 meter. 

Felles avkjørsel (FA2 i veinorm) 

Tre tomter på B4.1 vil betjenes med en fellesavkjørsel. Veien vil bli videreført som en gang- og 
sykkelvei ned til samleveien. Veien vil bli stengt med bom. 

Fortau, gang- og sykkelvei 

Det sikres gode stiforbindelser gjennom og ut fra feltet. 
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Planforslaget gir gangforbindelse til Tyttebærveien i nord og til eksisterende turvei i sørøst (mot 
Elgfaret). 

Fra nordøst vil det legges til rette for en kjørbar gang- og sykkelvei som stenges med bom. Veien 
stenges av med bom for å unngå gjennomkjøring fra Ormåsen til Jungerveien. Samtidig vil en 
kjørbar gang- og sykkelvei muliggjøre og sikre gjennomkjøring for brann- og redningskjøretøy. 

Fra gang- og sykkelveiens avslutning anlegges det et fortau parallelt med samleveien frem til B4.7 
og B4.8. 

Parkeringsnorm 

Planforslaget legger til grunn det antall parkeringsplasser som er angitt i Øvre Eiker kommunes 
veinormal. 

Veilys 

Planforslaget innfrir krav til belysning angitt i Øvre Eiker kommunes veinormal. 

Vann 

Transportsystem for vannforsyning må prosjekteres og bygges slik at kravene i 
drikkevannsforskriften tilfredsstilles. Abonnenter skal sikres nok vann, godt vann og sikker 
forsyning. 

Felt B4 kobles til vannforsyning ved at det legges opp til ringledning som knytter sammen 
vannledningen (VL) i nordvest og sørøst. Prosjekteringen må også ta hensyn til fremtidig tilkobling 
av felt B8-B10. 

Spillvann 

Hele feltet tas ut på selvfall ved å benytte to forskjellige tilknytningspunkter til kommunalt nett. De 
vestlige delene av feltet føres på selvfall til utstikket i Blåbærveien og tilknyttes kommunalt nett i 
kum SID 33816. De resterende arealene har fall møt øst og tilknyttes kommunalt nett i turveien 
som går langs østsiden av planområdet. Det legges opp til at ved eventuell utvikling av oppstrøms 
felt B8-B10 kan disse koble seg til selvfallssystemet i prosjektert kum S7. 

Overvann og flomveier 

Overvann skal i første omgang håndteres lokalt og infiltreres i grunnen. Det totale 
fordrøyningsbehovet for planområdet ved nedbørshendelse med gjentaksintervall 50 år og 
klimapåslag 1.5 er estimert til 4121 m3. 

Overskuddsvann fra planområdet som ikke lar seg håndtere lokalt, ledes i hovedsak til resipient 
nordvest for planområdet (ved Orrhanemyra). Dette ved hjelp av grøftesytem, interne 
overvannsledninger og terrenggrep som flytter vannskillet lenger øst slik at belastningen østover 
mot eksisterende bebyggelse reduseres sammenlignet med dagens situasjon. Planområdet på 
vestsiden av det planlagte vannskillet utgjør om lag 128 daa, slik at 2843 m3 må fordrøyes i 
bekken.  

Det etableres dermed et fordrøyningsmagasin i tilknytning til myrområdet i resipienten nordvest for 
planområdet (vest for Orrhanemyra 28). Området består i dag av myr og utgjør et areal på om lag 
4000 m2 ifølge innmålinger oversendt fra grunneier. Grunneier anslår at det totale volumet som 
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kan fordrøyes i dag er 6000 m3. Ved behov kan bekkebunnen senkes slik at det totale volumet 
øker. Den potensielle lagringskapasiteten er større en nødvendig lagringskapasitet slik at 
fordrøyningsanlegget som etableres også vil forbedre forholdene avlaste bekken nedstrøms. 
Tiltakene utføres slik at de styrker den blågrønne strukturen og gir gode livsvilkår for amfibier som 
benytter området. 

Det er imidlertid ikke mulig å ta ut alt overvann på selvfall mot resipient i nordvest. Det etableres 
derfor et eget system for resterende overvann i de østlige delene av feltet. For tomter og vei øst for 
vannskillet samles overvann opp i grøfter og ledninger før det ledes til terreng. Overvann fra de 
østligste tomtene ledes til terreng i skråning på oversiden av turveien. 

Etablerte overvannsledninger vil også håndtere generell drenering og drenering fra vannkummer. 

Planlagte løsninger for vann og avløp er beskrevet utførlig i eget notat og tegninger. 

Slokkevann 

Etter gjeldende VA-norm og tilhørende retningslinjer for slokkevannsforsyning skal avstand til 
nærmeste slokkevannsuttak ikke overstige 75 meter i småhusbebyggelse eller 50 meter for andre 
bygg. Slokkevannsuttak plasseres normal i avgreininger i kummer som utstyres med brannventil.  

4 Konsekvenser av planforslaget for eksisterende miljø- og 
samfunnsverdier 

Det er utarbeidet egne fagnotater- og rapporter for: 

 Trafikk 

 Støy 

 Naturmangfold 

 VA 

4.1 Landskap og natur 

Terreng, helning og fjernvirkning 

Eksisterende situasjon 

De sentrale delene av planområdet danner et platå med flere mindre koller som omkranser et 
større myrområde. Mot vest faller terrenget bratt ned mot eksisterende bebyggelse. Mot nordøst og 
sørvest faller terrenget slakt mot de tilgrensende områdene. Størstedelen av boligområdet ligger 
mellom kote 207 og 198. Mot øst faller området ned til ca. kote 190. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Terrengsituasjonen i området gir gode muligheter for å kunne tilpasse planlagt bebyggelse og 
anlegg til eksisterende terreng. Det vil bli utført mindre masseutskiftning og deponering av masser 
innenfor planområdet.  

Det vil bli noen større terrengendringer i skrenten mot øst. Her planlegges anlagt et deponi med 
myrmasser og andre organiske masser i nord. I sør er det planlagt å fylle ut deler av skråningen 
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med steinmasser. Fyllingen vil anlegges slik at planlagte boligtomter, gang- og sykkel og 
eksisterende terreng tilpasses hverandre. 

Størstedelen av feltet vil ligge skjermet av eksisterende terrengformasjoner. Noe av bebyggelsen 
mot skrenten i øst vil, i likhet med f.eks. eksisterende bebyggelse i Diorittveien, kunne skimtes fra 
deler av Eikerbygda.  

Sol og skygge 

Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger på et platå og åpent og eksponert mot nordøst, øst og sørvest. Mot nordvest 
ligger grenser planområdet inntil en skråning med ca. 20 meters høydeforskjell. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

De fleste boligfeltene er trukket vekk fra skråningen i nordvest. Solsituasjonen er også god for alle 
feltene i de delene av året når sola står lavt på himmelen. 

Grønnstruktur 

Eksisterende situasjon 

Planområdet er i dag en del av det sammenhengende skogsområdet nordvest for bebyggelsen, 
skolen og barnehagen på Ormåsen. Denne delen av skogen inneholder mange turstier og 
oppholdsplasser for skole og barnehage. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Planforslaget er i tråd med formålet i gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for felt B4. Det vil 
si at utbyggingen vil virkeliggjøre gjeldende planstatus for området. De mange smettene og 
grøntdragene i planforslaget vil for en stor grad opprettholde adkomstmuligheter mellom øvrige 
boligfelt og skogen nordvest for planforslaget. Området vil likevel ikke tilby de samme mulighetene 
for lek og nærrekreasjon som det gjør i dag. 

Som et avbøtende tiltak ble det i 2016 gjennomført en grensejustering slik at halve felt B5 i 
kommuneplanens arealdel ble omgjort til grøntområde til fri bruk for Ormåsen skole og barnehage. 
Ved denne grensejusteringen ble dermed det planlagte byggeområdet trukket vesentlig lengre 
nordøst for skolen og barnehagen. Endringen ble gjort i forbindelse med fremføring av vei til felt 
B7. 

Jord- og skogvern 

Eksisterende situasjon 

Planområdet består av myr og glissen furuskog. Mesteparten av skogen er klassifisert med skog 
av lav bonitet og som uproduktiv skog. Det er ikke dyrket mark i planområdet. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Planforslaget vil ikke ha negative for konsekvenser for hverken skog eller jord. Planforslaget 
hindrer heller ikke drift av tilgrensende skogarealer. 
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Biologisk mangfold 

Eksisterende situasjon 

Det ligger en myr i planområdet. Denne vil bli omgjort til byggeområde for konsentrert 
småhusbebyggelse. 

Rambøll har tidligere utarbeidet en biologisk rapport fra området med anbefalinger. Det er i tillegg 
stilt krav fra kommunen og Fylkesmannen om en vurdering av planområdets påvirkning på kjente 
populasjoner av småsalamander og hvilke avbøtende tiltak som bør settes i verk for å unngå 
uheldige konsekvenser eller forbedre situasjonen for småsalamander i området. Befaring ble foretatt 
av biolog fra Sweco 26.5.2020 og det er utarbeidet et eget notat fra befaringen som beskriver 
avbøtende tiltak.  

Forekomstene av småsalamander i Ormåsen-området er godt kjent og har vært viktige i forbindelse 
med miljøundervisning i barnehagen og barneskolen i området. Salamanderpopulasjoner veksler 
mellom livet i smådammer og på land. På land brukes forbindelseslinjer med vegetasjon, helst 
fuktigere områder. 

Nord for planområdet ligger Eiker kopperverk. Planforslaget ligger ikke i nedbørsfeltet til 
kopperverket. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Myra midt i utbyggingsområdet hadde tidligere en noe større putt. Det er ikke kjente observasjoner 
av småsalamander herfra. Putten er hovedsakelig gjengrodd og lite egnet for småsalamander. 

Planområdet påvirker ikke direkte eksisterende dammer med småsalamandere, men vil påvirke 
grønnstrukturen mellom disse. Utbyggingen av planområdet innebærer at arealet med tilgjengelig 
grønnstruktur, som også kan brukes av småsalamander, reduseres.    

Planlagt samlevei vil avskjære forbindelseslinjer mellom myrområdene med åpne grøfter og 
vannspeil langs skiløypa og dammene vest og nord for Ormåsen skole.  

Samleveien vil gå i kulvert under skiløypa vest for en av lokalitetene I planbestemmelsene er det 
derfor foreslått at naturlig vegetasjon bør bevares eller eventuelt reetableres rundt og på 
krysningspunktet slik at det er et potensial for at amfibier kan krysse denne. 

Overflateavrenning fra bebyggelsen føres vest og nordover til bekken som går langs lysløypa nord i 
planområdet til fordrøyningsmagasin i myr.  Dette vil sikre at vannføringen i bekken opprettholdes. 
Etablering av mindre terskler med vannspeil i bekkeløpet vil forbedre livsbetingelsene for 
salamandere i tørre perioder ved at vannstanden opprettholdes. Likeledes etablering av vannspeil 
ved utløp og ev. innløp av fordrøyningsbassenget i nordøst. Ved gjennomføring av disse tiltakene 
slik det er foreslått i planbestemmelsene, vil trolig situasjonen for småsalamanderne i Ormåsen-
området kunne ivaretas på en god måte og muligens kunne forbedres.   

Friluftsinteresser 

Eksisterende situasjon 

Ormåsen fungerer som et utfartssted for hele kommunens befolkning. Herfra er det lett tilgang til 
naturen og skogen. Det er utgangspunkt for både lengre og kortere turer sommer som vinter. 
Området er særlig mye brukt til ski og til orientering. Det er mange tråkk og stier i området. 
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Planområdet ligger rett ved en lysløype på ca. 5 km som er tilpasset alle brukergrupper. Starten på 
lysløypa ligger på myra vest for skolen ved utfartsparkeringen. Vinterstid har skiløpere tilgang til et 
løypenett som streker seg fra Kongsberg til Modum. Sommerstid er det variert turterreng med 
mange turstier og gode bademuligheter i skogstjern. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Planforslaget innebærer at store deler av området blir bebygd og dermed mindre egnet for 
nærrekreasjon. 

I krysningspunktet mellom eksisterende lysløype og planlagt adkomstvei vil det bli anlagt en 
kulvert. Lysløypa vil bli ført over kulverttaket. Løypa er planlagt ca. 8 meter bred. Det vil dermed bli 
plass til skøytetrasé i to bredder og ett klassiskspor på hver side. 

 

Figur 4.1  Illustrasjon av hvordan krysningspunktet mellom lysløypa og samleveien til boligfeltet kan løses. Synsretning 

mot det planlagte feltet (nordøst) (Kilde: Sweco Norge AS). 

Kulturminner 

Eksisterende situasjon 

Det foreligger et automatisk fredet kulturminne (ID 138426-1) utenfor planområdet rett øst for 
o_GF2. Minnet er et kullfremstillingsanlegg fra førreformatorisk tid. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Kulturminnet ligger utenfor planforslaget. Som et avbøtende tiltak kan det vurderes å gjerde inn 
minnet i anleggsperioden. 
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4.2 Trafikk 

Trafikkapasitet 

Eksisterende situasjon 

Det planlegges etablert ca. 175 nye boenheter i felt B4 på Ormåsen i Øvre Eiker kommune med 
adkomst til Jungerveien. Disse planene forutsettes å skape en nyskapt biltrafikk på ca. ÅDT 1100 
til Jungerveien lokalt på Ormåsen. Sammen med andre boligfelt under utbygging på Ormåsen (B6 
og B7) forventes disse planene å øke biltrafikken på Jungerveien mellom Ormåsen og E134 slik at 
den totalt sett vil bli ca. ÅDT 4300. 

Adkomst til planområdet skjer via Jungerveien. Jungerveien går fra E134 og opp til boligområdet 
på Ormåsen. Jungerveien har fartsgrense 60 km/t fra bunnen av bakkene opp til ca. 100 meter før 
krysset med Ormåsen. Derfra er fartsgrensen 40 km/t inn til Sandsoppsvingen. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Merbelastningen til samleveinettet på Ormåsen vil ikke skape noen nye avviklingsproblemer på 
Ormåsen. Det samme gjelder også kryssområdet rundt E134. 

Trafikksikkerhet 

Eksisterende situasjon 

Ormåsen har i dag et godt utbygd gang- og sykkelveinett og fortau langs de fleste samleveiene. 
Det er imidlertid ingen løsninger for gående og syklende fra Ormåsen til Hokksund eller 
Vestfossen. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Planområdet knytter seg til omkringliggende gang- og sykkelveinett. Dette vil gi trygge gang- og 
sykkelveiforbindelser til skole og øvrige områder på Ormåsen. Av hensyn til trafikksikkerheten bør 
gangfeltene over Jungerveien og Steinsoppveien ved Jungerveien sikres med opphøying/lav fart 
og god belysning. 

Avstanden til nåværende ungdomsskole på Vestfossen er ca. 5 km, det vil si såpass stor at 
elevene fortsatt har krav på gratis skoleskyss. Avstanden og høydeforskjellen er så stor at det er 
ikke attraktivt å sykle (eller gå) ned til Vestfossen for ungdomsskoleelever. Jungerveien er heller 
ikke tilrettelagt for slik GS-trafikk med et separat GS-tilbud. 

Høydeforskjellen er minst like stor i retning Hokksund (mulig fremtidig ungdomsskole) og 
avstanden er vel så stor som til Vestfossen. Trafikkmengdene på lokalveinettet er imidlertid lavere 
enn langs Jungerveien (med unntak av aller nærmest Hokksund). Men heller ikke Rørenveien har 
et separat tilbud for myke trafikanter og det går dessuten rutebuss her. 

En mulighet er å forbedre gang- og sykkelveinettet i retning Hokksund/Rørenområdet (ved Eiker 
Kvikk idrettspark) er å benytte eksisterende gårdsveier, stier o.l. f.eks. fra Gorudveien og evt. 
supplere og oppgradere turveinettet der det er behov for det. 
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Figur 4.2  Prinsippskisse for en evt. mulig alternativ GS-forbindelse (blå strek) i forhold til dagens GS-forbindelse (rød 

strek) via Rørenveien mellom Ormåsen og Hokksund. Det lilla området indikerer strekningen det må finnes en løsning for 

(Kilde: www.finn.no).  

Den mulige alternative gang- og sykkeltraseen illustrert over vil ikke være særlig kortere enn 
dagens trase via Rørenveien til/fra Hokksund, men traseen vil i større grad gå på et mer tilrettelagt 
veinett der trafikken er stor og vil i mindre grad følge busstraseen til busslinje 117. Løsningen vil 
også kunne korte ned GS-avstanden til Rørenområdet med bl.a. tilhørende idrettsanlegg, men ikke 
til Hokksund sentrum. Totalt sett vurderes GS-forbindelsen primært å være et supplement til 
dagens GS-forbindelse. Detaljer i løsningen er ikke vurdert. 

Selv om ungdomsskolen flyttes til Hokksund vil ungdomsskoleelevene sannsynligvis fortsatt ha 
krav på gratis skolebuss pga. avstand (> 4 km) til Hokksund. 

Kollektivtrafikk 

Eksisterende situasjon 

Det er bussforbindelse til Hokksund sentrum via busslinje 117. Denne følger bl.a. Glimmerveien-
Gorudveien-Rørenveien mm. mot Hokksund stasjon. Bussen bruker ca. 15 minutter på strekningen 
en vei. Veien er stengt med bom ved Ormåsen slik at det er bare buss og gang-/sykkeltrafikk i 
retning Hokksund som bruker denne traséen. 

Busslinje 132 følger Jungerveien mot Vestfossen. Bussen har i hovedsak funksjon som skolebuss 
for ungdomskolelever, med 2 avganger om morgenen til Vestfossen fra Ormåsen og 2 avganger 
motsatt vei etter skoleslutt på skoledager. Bussen bruker ca. 15 minutter mellom Ormåsen og 
Vestfossen ungdomsskole. 

Kollektivtilbudet vurderes å være middels godt på Ormåsen med 1 avgang per time og mindre enn 
1 km til nærmeste holdeplass på Ormåsen. 

Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Med utbygging av B6, B7 og B4 kan Ormåsen etter hvert romme ca. 2700 bosatte fordelt på 8-900 
boliger. Dette kan gi grunnlag for et enda bedre lokalt servicetilbud på Ormåsen. Økningen i antall 
bosatte kan også danne grunnlag for et bedre busstilbud til og fra Ormåsen.  
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Trafikkstøy 

Eksisterende situasjon 

Beregningsresultater som viser støysituasjonen i dag er vist i figur 4.3. 

 

Figur 4.3 Figuren viser støyutbredelsen før utbyggingen av B4, B6 og B7 (Kilde: Sweco) 
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Konsekvens og eventuelle avbøtende tiltak 

Beregningsresultater som viser støysituasjonen etter ferdig utbygging av B4, B6 og B7 er vist i 
Figur 4.4. 

 

Figur 4.4 Figuren viser støyutbredelsen etter bygging av B4, B6 og B7. Rød ring markerer området for felt B4 (Kilde: 

Sweco) 

 

Ingen boliger i boligfeltet Ormåsen B4 vil få støy over grenseverdi på utendørs oppholdsareal og 
det kreves dermed ingen avbøtende tiltak. Ingen spesielle hensyn må tas for å ivareta krav til støy 
innendørs fra vegtrafikk. 

For eksisterende boliger øker støynivået generelt med nesten 3 dB (2,8 dB økning) som følge av 
utbyggingen av B4, B6 og B7. For utbyggingen av boligfeltet B4 alene øker støynivået med 1,8 dB. 
Det vil si at utbyggingen av B4 alene ikke fører til en merkbar økning i støynivå, men eksisterende 
boliger i Jungerveien har kunnet oppleve en merkbar økning i støynivå dersom hele boligområdet 
Ormåsen blir sett under ett. Øvre Eiker kommune bør vurdere om 17 eksisterende boliger som har 
støy over anbefalt grenseverdi skal vurderes for tiltak på fasade og uteoppholdsareal. 
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I Ormåsen byggefelt er det 7 boliger i felt B1 og B7 som etter utbyggingen av B4 vil få støy over 
anbefalt grenseverdi, disse er listet opp i Feil! Fant ikke referansekilden.. Det er trolig ingen av 
de som har støy over grenseverdi på uteoppholdsarealer. 

 

Tabell 4-1 Boliger i Ormåsen byggefelt som får støy over anbefalt grenseverdi (Kilde: Sweco) 

Bolig Støynivå, Lden 
[dB] 

Beversvingen 7 57 

Beversvingen 5 57 

Beversvingen 61 57 

Beversvingen 59 57 

Haresvingen 13 56 

Haresvingen 15 56 

Beversvingen 1 56 

Planforslaget inneholder ingen tiltak som vil bidra til støvflukt.  

5 Medvirkningsprosesser 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning.  

5.1 Varsel om oppstart. 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i Drammens Tidende onsdag 26. februar 2020. 

Brev ble sendt ut 21. februar 2020 til adressater i henhold til adresseliste fra Øvre Eiker kommune. 

Oppstart av planarbeidet ble også varslet på Øvre Eiker kommunes hjemmesider (https://ovre-
eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/varsel-om-oppstart-detaljregulering-ormasen-b4-og-del-av-
b5.aspx) 
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Figur 5.1: Oppstart av planarbeidet ble varslet i Drammens Tidende onsdag 26. februar 2020. 
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5.2 Varslingsmerknader 

Det var ved varslingsfristens utløp kommet inn 2 merknader til planarbeidet. I ettertid har det 
kommet inn ytterligere 2 merknader. Merknadene er kort oppsummert og kommentert under. 
Forslagsstillers kommentarer er markert med kursiv skrift. 

 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, brev datert 09.03.2020 

a. Fylkesmannen påpeker at varslinger også må vise til hvor planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøtet foreligger. 
Merknaden tas til orientering. Henvisning vil foreligge ved senere varslinger. 

b. Barn og unge, medvirkning og levekår: Fylkesmannen påpeker at kvaliteten på 
lekeareal må være god og skoleveier må være trafikksikre. 
Planforslaget innfrir innholdet i merknaden. Planforslaget inneholder en overordnet 
grønnstruktur med tilhørende gangveinett. Dette sikrer god og trafikksikker tilgang 
på lekearealer fra alle byggeområder i planen. Tallrike gangforbindelser mellom 
planområdet og områdene rundt gir også trafikksikker adkomst til blant annet 
Ormåsen skole og barnehage. 

c. Støy og luftkvalitet: Fylkesmannen viser til retningslinjer for støy T-1442/2016, 
krever at støyfaglige vurderinger følger planforslaget og krever et punkt om 
støvflukt. 
Det er et utarbeidet et eget notat som omhandler støyforurensning i henhold til krav 
i merknaden. 

d. Naturmangfold og arter av stor forvaltningsinteresse: Fylkesmannen gjør 
oppmerksom på at det er registrert forekomster av sopparten gulbrun storpigg 
innenfor varslingsgrensen. 
Naturmangfold er beskrevet i egen rapport. Registreringen av sopparten gulbrun 
storpigg ligger utenfor den foreslåtte planavgrensning og berøres dermed ikke av 
planforslaget. 

e. Landskap og friluftsliv: Fylkesmannen ber planleggingen om å ta hensyn til 
landskap og natur. 
Alle planlagte veier, byggefelt og grønnstruktur har tatt utgangspunkt i eksisterende 
situasjon og det fremtidige landskapspotensialet området dermed gir. I områder 
som krever terrengbehandling, er det lagt til rette for å integrere nytt terreng i 
eksisterende, overordnede terrengformer. 

f. Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging: Fylkesmannen minner om 
betydningen av å tilrettelegge for og tilgjengelighet med kollektivtrafikk, trafikksikre 
adkomster og ferdselsareal for gående og syklende. 
Et styrket befolkningsgrunnlag gir bedre muligheter for hyppige frekvenser for 
kollektivtrafikken mellom Ormåsen, Vestfossen og Hokksund. Planleggingen av 
gangforbindelser er kommentert under punkt 1.b. 

2. Mattilsynet, avdeling Søndre Buskerud, brev datert 06.04.2020 

a. Mattilsynet påpeker at planforslaget må ivareta kapasitet og leveringssikkerhet i 
eksisterende vannverk. 
Merknaden tas til orientering. Nytt høydebasseng ble tatt i bruk 2018. 
Høydebassenget forsyner hele Ormåsen med vann. Ca. halvparten av kapasiteten 
er tatt bruk. Det vil si at det er god kapasitet til å sikre planforslaget drikkevann. 
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b. Mattilsynet påpeker at utvidelser og endringer skal registreres hos Mattilsynet. 
Merknaden tas til orientering. 

c. Mattilsynet etterspør en enkel vann- og avløpsplan. 
Prinsipptegninger for vannforsyning, spillvann og overvann ligger som vedlegg til 
planforslaget. 

3. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, brev datert 11.05.2020 

a. RfD anbefaler fellesløsninger og nedravde renovasjonssystemer. 
Det er stilt krav til nedgravde renovasjonssystemer for felt med konsentrert 
småhusbebyggelse. For øvrig bebyggelse løses renovasjon på egen tomt. 

4. Ormåsen Grendeutvalg, brev til Ole Jørgen Smedsrud datert 24. juni 2020 

a. Biologisk mangfold: Grendeutvalget gjør forslagsstiller oppmerksom på at 
planområde har betydning for biologisk mangfold og krever at dette kartlegges. 
I forbindelse med plansaken har hele planområdet blitt befart og vurdert av biolog. 
Resultatet av kartleggingen er beskrevet i egen rapport. Rapporten beskriver 
spesielt situasjonen for småsalamander i området. For øvrig er det ikke registrer 
spesielle arter, naturtyper eller habitater innenfor planområdet. 

b. Kulturminner: Grendeutvalget gjør forslagsstiller oppmerksom på at det befinner seg 
en kullgrop fra førreformatorisk tid i området der samleveien til feltet er planlagt. 
Kulturminnet, slik det er registrert i offisielle databaser, ligger utenfor plangrensen 
og blir dermed ikke berørt av planforslaget. 

c. Adkomst inn til boligområdet: Grendeutvalget påpeker at adkomstveien ikke vil være 
del av en ringveiløsning, men at den likevel vil bryte opp et mye brukt friområde. I 
tillegg blir det hevdet at veien vil bryte vannledningene fra høydebassenget. 
Samleveien (forlengelsen av Jungerveien) vil anlegges i et område som i dag er 
uten store tekniske installasjoner og anlegg. Forslagsstiller er klar over 
problemstillingen. Forslagsstiller foreslår derfor at det sammen med veien anlegges 
en bred kulvert som fortsatt sikrer en sammenhengende lysløype med tilhørende 
turdrag mellom Ormåsen skole og marka utenfor. All offentlig infrastruktur, inkludert 
vannledninger, vil bli forskriftsmessig ivaretatt i forbindelse med planlegging og 
utbygging av feltet. 

d. Gang og sykkelsti til/fra Ormåsen: Grendeutvalget informerer om at de ønsker seg 
gode gang- og sykkelveiløsninger til Vestfossen og Hokksund: 
Trafikkutfordringer knyttet til Ormåsen som boligområde er beskrevet i eget notat. 
Forslagsstiller ønsker å understreke at utfordringene knyttet til planlegging, bygging 
og finansiering av et separat gang- og sykkelveinett av et slikt omfang må oppfattes 
som en offentlig oppgave. Det utarbeidede trafikknotatet peker likevel på ulike 
løsninger som vil kunne vurderes i et slikt arbeid. 

5.3 Medvirkning 

Forslagsstiller og styret i grendeutvalget på Ormåsen gjennomførte en befaring i planområdet 
torsdag 16. april 2020. Forslagsstiller orienterte om planene slik det forelå på befaringstidspunktet. 

Forslagsstiller, Eiker Ski og grendeutvalget gjennomførte et møte onsdag 10. juni. Forslagsstiller 
orienterte om forslag til hvordan lysløypa kan krysse den planlagte adkomstveien til felt B4. 
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6 Ivaretakelse av samfunnssikkerhet 

Det er utarbeidet egen ROS-analyse etter DSBs mal som oppsett som baserer seg på foreliggende 
kunnskap og kilder, samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredninger gjort i forbindelse med 
planarbeidet.  

7 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning 

Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller vurdere om planforslaget faller 
inn under kriteriene for KU. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet.  

Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn 
under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II. 

I gjeldende reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel er utbyggingsområdet regulert til 
fremtidig boligutbygging. Forslagsstiller vurderer at behandling av planfaglige tema samt ROS-
analyse vil være tilstrekkelig for planlagt tiltak og detaljreguleringsplan. 
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8.3 Planmateriale 

Planmaterialet består av følgende dokumenter: 

1. Detaljregulering Ormåsen B4 – Plankart (rev. 21.08.2020) 
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3. Detaljregulering Ormåsen B4 – Planbeskrivelse (rev. 21.08.2020) 
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