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Forord 

Kommunestyret i Øvre Eiker har bestemt at det skal igangsettes planarbeid for gamle Øvre 
Eiker stadion med den hensikt å legge til rette for boligbebyggelse i kombinasjon med et 
område som dekker nærmiljøets behov for friarealer.  

Planarbeidet innebærer en endring av arealformålet fra idrettsanlegg til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Det skal derfor, ihht. pbl §§ 4.1 og 4.2, samt forskrift om 
konsekvensutredninger § 6b, utarbeides planprogram som avklarer utredningsbehovet i 
forbindelse med planarbeidet. Hensikten med konsekvensutredningene er å klargjøre om 
endring av arealformål vil medføre vesentlige virkninger på miljø eller samfunn.  

Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte 
myndigheter og interesseorganisasjoner. Ansvarlig myndighet skal deretter fastsette 
planprogrammet som skal ligge til grunn for planarbeidet. Ansvarlig myndighet er Øvre Eiker 
kommune. 

 

Hokksund, 29.11.2018 
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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Øvre Eiker stadion er en kommunal eid stadion som har vært benyttet av det lokale 
idrettslaget i Øvre Eiker. Ny stadion er nå vel etablert på Loesmoen og Øvre Eiker stadion 
har dermed mistet sin opprinnelige funksjon. Et enstemmig kommunestyre har derfor 
besluttet at området skal transformeres til boligformål i kombinasjon med et område som 
dekker nærmiljøets behov for friarealer.  

Øvre Eiker kommune ønsker i første områgang å utarbeide en områdeplan som hjemler 
boligutbygging innenfor området.  

 

1.1. Planprogram og konsekvensutredning 
Planarbeidet innebærer en endring arealformålet fra friområde til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Det skal derfor, ihht. forskrift om konsekvensutredninger § 6b, 
utarbeides planprogram med konsekvensutredninger. Hensikten er å klargjøre om endring av 
arealformål vil medføre vesentlige virkninger på miljø eller samfunn.  

Planprogrammet skal gi oversikt over og fastsette rammer for planarbeidet som skal 
gjennomføres. Omfanget av utredninger skal tilpasses omfanget av planarbeidet. 
Planprogrammet er derfor et viktig dokument som avklarer viktige hensyn i planarbeidet, 
samt omfanget av de utredninger som er nødvendig for å ha et godt beslutningsgrunnlag. 

 

1.2. Lokalisering og avgrensning av planområdet 
Øvre Eiker stadion grenser opp mot eksisterende boligområder samt område avsatt til 
lager/industri og næringsformål (Eikersenteret).  

  
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2015 -2027). 
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1.3. Planens innhold og avgrensning 
 
Foreløpig avgrensning av planområdet for områdeplanen er vist på figur 2. Planområdet er 
mot nord avgrenset med Loesdalsveien, Voldstadveien i vest. Eiendommer som inngår i 
planområdet er listet i tabellen. 

                                             

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse som dekker de krav til konsekvensutredning som blir 
fastlagt gjennom vedtatt planprogram. Områdeplanen vil omfatte plankart med 
bestemmelser. 
 

 

 

G.nr B.nr 
21 8 
21 30 
21 36 
77 4 
77 230 
77 499 
77 513 
77 541 
77 542 
77 547 
77 548 
77 549 
77 551 
77 552 
77 554 
77 555 
77 563 
77 578 
77 582 
77 584 
77 599 
77 725 
77 1177 
77 1229 
77 1232 
2051 1 
2067 1 

  Tabell 1 Gårds- og bruksnummer

Figur 2 Planavgrensning.
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1.4. Reguleringsplaner 
Øvre Eiker stadion og de omkringliggende boligområdene er uregulerte. Planområdet 
grenser i nord til reguleringsplan for Frognes industriområde, som trådte i kraft i 1986. 
Kryssløsning Voldstadveien/Loesdalsveien i reguleringsplan for Frognes industriområde, 
inngår i det nye planområdet.  

 

 

2. OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Det overordnede målet er at 
planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 
og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Øvre Eker kommune legger til grunn at planområdet ligger innenfor 2 km radiusen som i 
kommuneplanen er definert som forretningsområdet rundt Hokksund sentrum. Fra 
planområdet i retning sentrum er det 700 meter med gang- sykkelvei fram til Haug kirke. 

Figur 3 Frognes industriområde med nærområder.
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Herfra er det om lag 150 meter med fortau før man kommer inn på 250 meter villavei uten 
fortau. De siste 100 meterne fram til stasjonen er igjen på gang- sykkelvei.  

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Eikersenteret. Øvre Eiker kommune legger derfor 
til grunn at utvikling av boligområder ved gamle Øvre Eiker stadion underbygger nasjonale 
mål om å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidrar til effektiv arealbruk og legger til 
rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. redusert bilavhengighet og tilgjengelighet for de 
som ikke disponerer bil. Boligutbygging på gamle Øvre Eiker stadion er i tråd med målene 
om en bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling som begrenser klimagassutslippene.  

 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

Formålet med RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er å synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i arealplanlegging. Dette innebærer at arealer og anlegg 
som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare. Nærmiljøet skal ha arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Retningslinjene peker på at dette forutsetter blant annet at arealene at:  
- er store nok og egner seg for lek og opphold   
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider   
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
  voksne. 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til friområde som er i bruk eller er egnet 
for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Øvre Eiker legger til grunn at det er etablert ny stadion som er tatt i bruk av idrettslaget og at 
det innenfor planområdet skal avsettes arealer som imøtekommer nærområdets behov leke- 
og aktivitetsarealer.  

 

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 

Regional plan for areal- og transport legger til grunn at boliger skal lokaliseres slik at 
transportbehovet reduseres. Strategiformuleringen presiseres på følgende måte.  

“Boligens plassering i forhold til de daglige gjøremål som arbeid, handel, skoler og barnehage påvirker 
behovet for transport. Boliger må i størst mulig grad plasseres slik at det gir mulighet for gange, 
sykling eller kollektive reiser. Samtidig skal utvikling av boligområder dekke ulike behov”. 

Øvre Eiker kommune legger til grunn at planområdet blir samlokalisert med Eikersenteret 
hvor det tilbys en rekke varegrupper. Busstopp med regionale bussruter ligger om lag 500 
meter fra planområdet. Planområdet imøtekommer dermed retningslinjene i regional plan på 
en svært god måte.  

 

 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strategier/Regional%20plan%20for%20areal%20og%20transport%20i%20Buskerud%202018-2035.pdf
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3. FRAMTIDIG BRUK AV PLANOMRÅDET 

En tar sikte på at planområdet skal reguleres til følgende hovedformål: 

 Bebyggelse og anlegg 
o Boligbebyggelse 
o Uteoppholdsarealer 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
o Areal for veg 
o Teknisk infrastruktur 

 Grønnstruktur 
o Friområder 

 

4. Aktuelle konsekvenser- utredningsbehov 

Dette kapitelet gir en beskrivelse av de forhold som anses som vesentlige for planarbeidet, 
og som derfor skal utredes nærmere. Det er her gjort et utvalg av problemstillinger og 
temaer, ut fra hva som vurderes som vesentlig faktorer og premisser i prosessen frem mot et 
anbefalt planforslag, og hva som antas å være beslutningsrelevante spørsmål ved 
behandling av planforslaget. 

I konsekvensutredningen skal alle relevante tiltak som følge av planen inngå. Tiltakene skal 
vurderes opp mot 0-alternativet som er arealformålet i kommuneplanens arealdel. 

4.1 Grunnforhold  
Planområdet ligger under marin grense. Det vil derfor bli satt krav til geotekniske 
undersøkelser av nye byggeområder.   
 

4.2 Trafikale konsekvenser  
Det skal i det videre planarbeid vurderes hvilke trafikale konsekvenser tiltaket vil få. Det skal i 
den forbindelse utarbeides en trafikkanalyse. Formålet med trafikkanalysen vil være å 
vurdere trafikale konsekvenser av å legge til rette for boligutvikling på gamle Øvre Eiker 
stadion. Trafikkavvikling i kryss og rundkjøring ved Langebru, samt det generelle trafikkbildet 
i nærområdet, herunder trafikksikkerhet og fare for ulykker vil stå sentralt i trafikkanalysen.  
 

4.3 Friluftsliv- og rekreasjonsinteresser 
Det er ikke knyttet friluftsinteresser eller andre rekreasjonsinteresser til planområdet ut over 
at området er avsatt som friområde. Den primære funksjonen området hadde tidligere, 
idrettsstadion, er ikke lenger aktuell da idrettslaget har fått ny stadion på Loesmoen. 
Planforslaget vil legge til rette for uorganiserte aktiviteter og lek for nærområdet. Temaet vil 
bli behandlet under barn- og unges interesser.  
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4.4 Naturmiljø/Biologisk mangfold 
Arealene er tidligere fotballbane med tilhørende anlegg. I flg. Miljødirketoratets “Miljøbase” 
samt lokalkunnskap om området kan en ikke se at verdifullt naturmiljø berøres av tiltaket. 
Temaet vil ikke bli omtalt ut over lovpålagt henvisning til naturmangfoldloven.  

4.5 Kulturmiljø/kulturminne 
Arealene er tidligere fotballbane med tilhørende anlegg. Ingen kulturmiljø berøres av tiltaket. 
I Riksantikvarens kulturminnedatabase Det er i nærområdet registrert en rekke fornminner. 
”Askeladden” finnes det ikke registrering av verdifulle kulturminner eller kulturmiljø i området. 
En anser sannsynligheten for forekomst av automatisk fredede kulturminner for å være svært 
liten. Temaet vil ikke bli utredet ut over kort omtale i planbeskrivelsen. 

4.6 Landskap 
Planområdet er flatt og ligger innenfor et eksisterende boligområde omgitt av 
industri/næringsbygg og kulturlandskap. Ny bebyggelse vil først og fremst ha virkning i 
forhold til nærmiljøet. Planbeskrivelsen vil gi en omtale av hvordan ny bygningsmasse 
tilpasses nærmiljø og stedets landskapskarakter.  

4.7 Forurensing 
De tiltak som foreslås vil skje i områder hvor det ikke har vært forurensende virksomhet. En 
legger derfor til grunn at det ikke vil være behov for egne utredninger i forhold til temaet. 
Temaet blir omtalt i planbeskrivelsen.  
 

4.8 Teknisk infrastruktur 
Kapasiteten og nødvendige tiltak på eksiterende VA-anlegg avklares som del av 
planarbeidet. Nødvendige utredninger vil bli foretatt av Øvre Eiker kommune som del av det 
ordinære planarbeidet. 
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5. PLANPROSESS 

Behandling av planprogrammet og etterfølgende konsekvensutredning følger plan og 
bygningslovens §§ 12.9 og 12.10. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.1 blir planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 
perioden 3.12.2018 – 20.1.2019. I denne perioden er det mulig å komme med skriftlige 
innspill til endringer i planprogrammet. Fagkomité 1 fastsetter deretter planprogrammet. 
Forslag til områdeplan med tilhørende konsekvensutredning utarbeides på bakgrunn av 
fastsatt program. 

Innspill/merknader må være skriftlige og sendes til:  
 
Øvre Eiker kommune  
Postboks 76 
3301 Hokksund 
 
Eller e-post: post@ovre-eiker.kommune.no 
Innen 20.1.2019.  
 

Innspill merkes «Øvre Eiker stadion» 


