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1

BAKGRUNN

Forslagsstiller er Morten Haugen og Jan Sverre Haugen. Planforslaget er utarbeidet av
Asplan Viak på vegne av Morten Haugen og Jan Sverre Haugen.
Formålet med planarbeidet er å regulere del av eiendommen gnr 155 bnr 18 til boligformål
og etablere atkomstveg til eiendommen. Eksisterende atkomstveg fra Boxrudveien i øst
videreføres inn til boligene. Forbindelse som går som et turdrag fra Gamle Kongsbergvei mot
marka vil med planen ivaretas dels via grøntdrag og dels via ny atkomstveg.
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2

PLANPROSESS

2.1

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning og
utarbeidelse av planprogram

Planforslaget er av kommunen vurdert iht. plan- og bygningslovens § 4-2 ”Planbeskrivelse og
konsekvensutredninger”, med tilhørende forskrift.
Tiltaket faller ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke
konsekvensutredes.

2.2

Kunngjøring

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 24.12.2016 i Drammens tidende. Grunneiere og
rettighetshavere ble varslet ved brev 22.12.2016. Offentlige instanser er varslet med brev,
samme dato. Varslet planområdet er vist i figuren under.

Figur 1: Kart med avgrensing av planområdet fra varsel om planoppstart.

2.3

Uttalelser

1. Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen henviser til «Nasjonale forventning til regional og kommunal planlegging
vedtatt 12. juni 2015» og ber om at disse legges til grunn for planarbeidet.
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:
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I det videre arbeidet må det legges spesielt vekt på trafikksikre atkomster for gående og
syklende og det må vurderes tilretteleggingstiltak for god tilgjengelighet til kollektivtransport.
Klima og energi:
Det bes om vurdering av alternative oppvarmingsmåter til strøm, f.eks. varmepumpe,
fjernvarme eller bioenergi og utvikling av lavenergibygg/passivhus.
Støy:
Planforslaget må inneholde vurdering av om tiltaket vil kunne medføre støybelastning ut fra
forventet trafikk og at støyhensyn til eventuelt berørte støyømfintlige bebyggelse ivaretas.
Det må innarbeides reguleringsbestemmelser for ivaretakelse av støyforhold og for
støybelastede områder må det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene. Det
bes om at støyutredningene følger planforslaget ved offentlig ettersyn.
Barn og unges interesser:
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen vedtatt 1.
september 1989 og Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging må legges til grunn for
planarbeidet. Det vises spesielt til at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal
være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det må vurderes om
planforslaget påvirker skoleveger og eventuelt behov for trafikksikkerhetstiltak.
Naturmangfold, landskap og friluftsliv:
Det må i planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i
naturmangfoldloven er vurdert og ivaretatt. Mht. landskap må nær og fjernvirkning av
planforslaget vurderes og vektlegges. Utviklingen av området bør spesielt ivareta
landskapsmessige hensyn. Det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig
og i kort avstand fra byer, tettsteder og egen bolig.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
Det må tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer og risiko og
sårbarhet. I videre planarbeid bør bl.a. hensyn til flom og grunnforhold vurderes.
Universell utforming:
Det bes om at prinsippene om universell utforming vektlegges. Det må redegjøres for
forholdene i planforslaget og forholdene må sikres gjennom egne bestemmelser.
Forslagstillers kommentar:
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:
Prosjektet vil rette seg etter kommunens krav gjennom vegnormalen for å sikre trafikksikre
atkomster for gående og syklende. Forbindelsen gjennom grøntområdet sikrer mulighet for
rask gangforbindelse ned til Gamle Kongsbergvei. Kollektivtransport finnes med buss i
Nyveien og tog fra Darbu stasjon. Gangforbindelsen til Darbu stasjon er imidlertid rundt 1 km
da stasjonen bare er tilgjengelig fra østsiden av sporene. Forbindelse for kryssing av
sporene er tidligere regulert, men ikke etablert.
Klima og energi:
Det er ikke aktuelt å tilrettelegge området for fjernvarme eller vannbåren varme ut fra
prosjektets størrelse og at det ikke finnes fjernvarmenett nær Darbu/Fiskum. I tillegg til strøm
vil vedfyring være aktuelt. Boligene er ved planarbeidet ikke nærmere planlagt.
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Støy:
Planforslaget vil ikke medføre trafikkendringer som gir merkbar endring i støy. Området er
ikke støybelastet. Støysoner, iht. støyretningslinje T-1442/2016, fra omkringliggende veger
når ikke fram til planområdet, iht. opplysninger fra Øvre Eiker kommune. Det er derfor ikke
gjort egne støyutredninger og heller ikke knyttet egne bestemmelser til støy for denne
planen.
Barn og unges interesser:
Uteoppholdsarealer sikres hovedsakelig gjennom regulering av store tomter på ca. 1 daa og
gjennom regulering av turdrag mot marka i nord. Området er ikke utsatt for forurensning,
støy eller trafikkfare. Trafikk fra planområdet vil gå i lavtrafikkerte boligveger som benyttes til
skoleveg. Det ville være en fordel om en gangforbindelse ble etablert under jernbanelinjen
for å korte ned skolevegen fra bebyggelsen i den nordvestre delen av Fiskum.
Naturmangfold, landskap og friluftsliv:
Vurdering iht. naturmangfoldloven og landskap er innarbeidet i planbeskrivelsen.
Tilrettelegging for friluftsliv ivaretas ved at turdrag gjennom området opprettholdes.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
Grunnforhold er undersøkt og overvannshåndtering er planlagt som en del av planarbeidet.
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet.
Universell utforming:
Boligene og uteområder vil om mulig utformes i tråd med gjeldende forskriftskrav til universell
utforming ved senere detaljprosjektering.

2. Buskerud Fylkeskommune (BFK)
Brev 17.01.2017
Det er potensial for funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det må foretas
arkeologisk registrering av området. Tiltakshaver har vært i kontakt og godtatt avtale og
budsjett med BFK som planlegger at arbeidet utføres i feltsesongen 2017. BFK vil komme
med en ny uttale når den arkeologiske registreringen er gjennomført og rapport ferdigstilt.
BFK har ingen merknader til nyere tids kulturminner da planområdet er ubebygd og det ikke
er kjent slike av nasjonal verdi like i nærheten av planområdet som vil bli berørt av tiltaket.
Brev 29.05.2017
Det er nå foretatt arkeologisk registrering av planområdet. Det ble ikke gjort funn av
automatisk fredete kulturminner, og Buskerud fylkeskommune har derfor ingen merknader til
planen hva gjelder automatisk fredete kulturminner.
Det minnes om at dersom det først under anleggsarbeidet skulle dukke opp automatisk
fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen
varsles, jfr kulturminneloven § 8, annet ledd.
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Forslagstillers kommentar:
Tas til orientering. Bestemmelse knyttet til eventuelle funn under anleggsarbeidet er
innarbeidet i planens reguleringsbestemmelser.

3. Øvre Eiker nett
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomsten til deres anlegg eller
gjøres inngrep i terreng som medføre endring av overdekning av kabler eller oppfylling som
gir redusert høyde opp til luftledningsanlegg.
Spenningsnivå på ledninger må ikke påføres i planen. Det angis hvordan ledninger og
nettstasjoner skal angis i plankart.
Det må avklares hvordan nye bygninger skal forsynes med strøm i god tid.
Det må settes av plass til ny nettstasjon for å sikre strøm til ny bebyggelse. Omtrentlig
plassering er vist i kart vedlagt uttalelsen. Det angis hvordan nettstasjon må ivaretas i plan
og bestemmelser inkl. byggegrenser mot nettstasjonene på 5 m.
Det er nødvendig å etablere ny høyspentforsyning til området og det må etableres trasé fra
eksisterende anlegg fram til nettstasjon. Det må ikke planlegges bebyggelse over
kabelgrøften.
Forslagstillers kommentar:
Hensyn til eksisterende og nye kabler som angitt fra Øvre Eiker nett vil følges opp i
anleggsarbeid mv.
Ny nettstasjon er innarbeidet i planområdet etter innspill om plassering fra Øvre Eiker nett.
Det etableres snuhammer som også ivaretar tilgjengelighet til nettstasjonen. Trasé for
tilkobling til høyspentforsyning kan ivaretas i vegen og evt. grøntområde.

4. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)
Det må tas hensyn til planlegging av renovasjonsløsninger. Det vises til retningslinjer som
beskriver krav til vegbredde, vendehammer mm. Det bør vurderes fellesløsninger og evt.
nedgravde eller delvis nedgravde renovasjonsløsninger.
Forslagstillers kommentar:
Krav til vegbredder og utforming av vendehammer er ivaretatt i planen. Det anses ikke som
aktuelt med nedgravde løsninger eller fellesløsninger for renovasjon da det planlegges for få
boenheter.

5. Kjell Magne Findsrud og Berit Marthine Findsrud (2 uttalelser)
Ønsker å vite om vann og avløp vil legges i smal del av 155/18, friområdet.
Bemerker at to kummer ligger i deres oppkjørsel og at de kommer til å bli berørt. De kommer
ikke til å tillate arbeider på deres eiendom.
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De mener denne planen vil gi store konsekvenser både for bygninger og egen helse da
prosjektet medfører arbeider i fjell på grunnlent mark/fjell med påfølgende strukturbåret støy
til deres hus. Soverommet er vendt mot mulig anleggsområde. Beboer sliter med sterk
migrene.
Forslagstillers kommentar:
Forslagsstiller anser det som mest hensiktsmessig å legge avløp i denne delen av 155/18.
Friområdet vil videreføres som friområde/turdrag etter anleggsfasen. Turdraget vil
videreføres nordover. Prosjektet ønsker å unngå at Findsruds eiendom berøres i
anleggsfasen og vann- og avløp planlegges ikke koblet til kummene som ligger på Findsruds
eiendom.
Innspill mht. anleggsstøy må tas hensyn til. Planarbeidet skal følge gjeldende støyforskrifter,
også for anleggsstøy.

6. Stefan Warlo Samuelsen
Uttrykker bekymring for økt trafikkmengde, særlig mht. sikkerheten til barn i området.
Bemerker at Havnehagan og Boxrudveien ikke er beregnet for økt trafikk, i følge tidligere
dialog med kommunen. Vegen er bratt og vanskelig framkommelig på vinterstid. Anbefaler
regulert atkomst gjennom dagens friområde på 155/18.
Forslagstillers kommentar:
Prosjektet vil følge kommunens krav til vegutforming gjennom kommunens vegstandard, som
tar hensyn til trafikkmengde, framkommelighet og sikkerhet.
Atkomst gjennom 155/18 er ikke aktuell da området er regulert til friområde og det er lagt til
grunn at denne grønnstrukturen, som også er fastlagt i kommuneplanen, skal videreføres.
Planforslaget legger til rette for framtidig adkomstmulighet via regulert vegforbindelse fra vest
samt mulig adkomst fra nordsiden av planområdet ved senere utbygging av dette framtidige
boligområdet (iht. kommuneplanen).

7. Øyvind Bøhmer Haugen
Ønsker ikke ytterligere utvidelse av vegen på bekostning av deres eiendom da dette vil
forringe eiendommens verdi og framtidige muligheter for utnyttelse.
Ser ikke at det er hensiktsmessig å legge mer trafikk i en veg gjennom etablert boligområde
med mange barn.
Ser ingen garanti for at denne vegen ikke vil benyttes ved en eventuell ytterligere utbygging
av området.
Ønsker en annen atkomstveg.
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Forslagstillers kommentar:
Prosjektet berører det nordøstre hjørnet av den aktuelle eiendommen som dels allerede er
regulert til vegformål. Nødvendig anleggsområde for etablering av vegen vil bli satt i stand og
vil videre være regulert som boligformål.
Ytterligere utvidelse nordover tilhører en del av kommuneplanen som legger helt andre og
større føringer med atkomst fra vest eller nord. I denne planen er vegen utformet slik at den
kan kobles på en slik eventuell framtidig løsning. Planen legger også til rette for framtidig
vegtilkobling fra vest fra Kolsrudveien.

8. Jon Bakkerud på vegne av Tove Bakkerud
Ber om at anleggsvirksomhet utføres med varsomhet. Krever at eventuelle skader eller
ulemper erstattes. Ønsker fortsatt tilgang til skog og utmark og at stien i friområdet
opprettholdes. Ønsker god informasjon underveis i plan- og byggeprosess.
Forslagstillers kommentar:
Dersom det vil være behov for anleggsvirksomhet inn på eiendom er utbygger forpliktet til å
sette dette tilbake i opprinnelig stand. Dette er sikret i planens bestemmelser for midlertidig
anleggsområde.
Det legges opp til å videreføre gjeldende regulering av grøntområde (turstien) med allmenn
tilgjengelighet til marka langs denne traseen. Turforbindelsen vil dels måtte gå langs
atkomstvegen og dels i grøntområde.

9. Dan Ove Gundersen, på vegne av Boxrudveien 1,3,8 og 10
Ønsker ikke å trekke atkomstvegen nærmere 157/16 (nr. 8) da soverommet vender mot
vegen. Bedre å trekke den litt vekk, da oppnås også redusert helning.
Atkomstvegen til nytt boligområde blir lang. Bemerker 3 uoversiktlige kurver. Uttrykker
bekymring for trafikkvekst i forhold til gjeldende reguleringsplan. Deler av vegen tilfredsstiller
ikke ønsket vegstandard mht. helning og bredde. Krever at det planlegges for å koble
prosjektets atkomstveg til Kolsrudveien, som vil være en bedre løsning teknisk og
trafikkmessig.
Påpeker utfordringer med overflatevann nordfra som renner inn på 157/14 (nr. 3) da grøftene
ikke tar unna vannet og forventer at dette vurderes i planarbeidet.
Forslagstillers kommentar:
Tas til orientering. Etablering av atkomst fra Kolsrudveien er ikke aktuelt i dette prosjektet da
prosjektet er såpass lite i forhold til å etablere helt ny veg, men planen ivaretar mulighet for
framtidig påkobling til veg fra Kolsrudveien. Overvannshåndtering er vurdert som en del av
planarbeidet og vil bli ivaretatt lokalt.

2.4

Om prosessen for øvrig

For å etablere vegforbindelse til det nye boligområdet ble det innledningsvis vurdert adkomst
via grøntdraget fra Gamle Kongsbergvei mellom nr. 34 og 38. Denne forbindelsen er i
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kommuneplanen satt av som framtidig grønnstruktur og kommunen anbefalte heller å
vurdere mulig adkomst via Boxrudveien.
Under planarbeidet har det videre vært en prosess med tilpasninger av vegforbindelse fra
Boxrudveien og inn i planområdet for bl.a. å få en vegutforming med akseptable
stigningsforhold og ivaretakelse av adkomster til eiendommer.
09.10.2017 ble det sendt brev til grunneier for eiendommen med gnr. 157 bnr. 3 med tilbud
om makeskifte for å få ført veien inn i området med bedre stigningsforhold enn opprinnelig
foreslått. Dette tilbudet ble avslått fra grunneier.
Vegen i dette området ved koblingen mot eksisterende Boxrudvei er videre bearbeidet slik at
maksimal stigning nå er på 10 %. Vegutformingen gir behov for tilpasning av noen avkjørsler.
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3

Eierforhold

Følgende eiendommer inngår i planområdet:
Gnr/bnr
155/18
155/23
155/44
157/3
157/2
157/16

Eier
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
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4

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET –
EKSISTERENDE FORHOLD

4.1

Dagens situasjon

Eiendommen gnr 155/bnr 18 eies av Morten Haugen og Jan Sverre Haugen. Området ligger
på Fiskum, i Øvre Eiker kommune.
Planområdet består av skogkledt sørøstvendt skrånende terreng. Nord for området er det
skog. Syd og vest for området er det en rekke med frittliggende boliger med atkomst fra
Gamle Kongsbergvei. I øst er det også boliger. Disse har atkomst fra Boxrudveien. Fra
Gamle Kongsbergvei går det et grøntdrag med sti mellom boligene opp til skogområdet.
Boxrudveien er utformet med en vendehammer øst for planområdet, men det er etablert en
atkomstveg videre fra denne inn mot planområdet.
Planområdet er vurdert av geotekniker. Geoteknikers samlede vurdering er at tiltak innenfor
planområdet kan gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet. Det er observert bart
fjell flere steder i planområdet.
Berggrunnen består av et tynt morenedekke og glasifluviale avsetninger. Kalkinnholdet er
lavt, noe som ses på den generelt artsfattige/ ikke-kalkkrevende floraen. Området består
hovedsakelig av kulturpåvirket barskog og domineres generelt av blåbærskog. Det er
registrert et lite parti med rik sumpskog på nordre del av eiendommen gnr 157/bnr 2, rett
nordøst for planområdet. For øvrig er det ikke registrert spesielle naturverdier i tilknytning til
planområdet.

4.2

Planstatus

4.2.1

Kommuneplanen

I kommuneplanens arealdel er planområdet vist som «Boligbebyggelse Eksisterende».
Utsnitt av kommuneplanens arealdel er vist nedenfor. Planen viser også en stripe med
«Grønnstruktur Framtidig» gjennom området. Planområdet strekker seg inn i området nord i
utsnittet der kommuneplanen viser «Boligbebyggelse Framtidig» i et lite område for å ivareta
ønske plassering av nettstasjon og snuhammer i tilknytning til denne.
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Figur 2: Utsnitt fra gjeldende kommuneplan.

4.2.2

Gjeldende regulering

Plannr. 76: Reguleringsplan for Gamle Kongsbergvei, vedtatt 28.06.1990
Denne planen omfatter hele boligområdet på nordsiden av Gamle Kongsbergvei på Fiskum.
Det er regulert inn friområde med sti opp fra Gamle Kongsbergvei mellom boligtomtene
155/59 og 155/23.
I planen er det regulert en ny veg, Huskomveien, som går fra Kolsrudveien og østover til
planområdet. Denne er ikke etablert.
Boxrudveien er regulert med en snuhammer i enden og det er videre regulert en gang- og
sykkelveg videre mot det uregulerte området.
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Figur 3: Reguleringsplan for boligområdet langs Gamle Kongsbergvei.

Planområdet for øvrig er uregulert.
Oppdatert oversiktskart over gjeldende reguleringsplaner i Øvre Eiker kommune viser en
liten endring i tilstøtende planer ved at friområdet øst for planområdet er flyttet.

Figur 4: Gjeldende regulering pr. 15.03.17.
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5

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Planområdet er på ca. 16,4 daa.
Området reguleres til:





Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse og energianlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – offentlig kjøreveg, annen veggrunn
tekniske anlegg
Grønnstruktur
Juridiske flater, linjer og punkter – midlertidig anleggsområde

Arealstørrelsene for formålene som reguleres med planen er angitt i tabellen nedenfor.
Formål

Areal i daa

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
Bolig

B

Energianlegg

BE

12,12 daa
0,03 daa

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
Kjøreveg

SKV

1,97 daa

Annen veggrunn, tekn. anl.

SVT

1,42 daa

G

0,83 daa

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 3 – Grønnstruktur
Grønnstruktur

Følgende formål inngår i planforslaget;
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse
Området reguleres til område for boligbebyggelse.
Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 %.
Høyeste tillatte mønehøyde er 9 m for bolighus og 5,3 m for garasjer. Høyeste gesimshøyde
er 8 m for bolighus og 3,5 m for garasjer.
Boligbebyggelse skal være frittliggende eneboliger med mulighet for en hybelleilighet på
inntil 50 m2.
Nettstasjon
Plassering av ny nettstasjon i området er vist med arealformål bebyggelse og anlegg
underformål, energianlegg. Nettstasjonen kan være opptil 15 m2. Nettstasjoner må stå minst
5 m fra bygning med brennbare flater og minst 3 m fra vegkant.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Det reguleres offentlig kjøreveg som skal opparbeides i henhold til kommunens norm med
vegklasse «Boligvei(B)».
Annen veggrunn, tekniske anlegg
Sidearealet til vegen reguleres for å ivareta areal til grøfter, skråninger og skjæringer og
eventuelle behov for tekniske anlegg i tilknytning til vegen.
Grønnstruktur
Under formålet grønnstruktur hører området G som utgjør en grønn forbindelse som skal
være åpen for allmenn ferdsel fra Gamle Kongsbergvei og nordover. Det tillates ikke oppført
bebyggelse eller anlegg innenfor området, med unntak av ledningsanlegg i grunnen.
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6

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

6.1

Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål

6.1.1

Forholdet til kommuneplanen

Planforslaget er i overensstemmelse med formålene i kommuneplanen.

6.2

Konsekvenser for natur og miljø

6.2.1

Naturmiljø og biologisk mangfold

Planområdet ble registrert av biolog 25.06.15. Naturtyper og vegetasjonstyper ble registrert
inkl. plantearter, identifikasjon av fuglearter samt at det ble sett etter evt. rødlista insektarter.
I tillegg ble naturbase.no sjekket for evt. tidligere registrerte naturtypelokaliteter og MiSområder (Miljøregistreringer i Skog), Artskart (www.artsdatabanken.no) er sjekket for evt.
funn av rødlistearter. Berggrunnen og løsmassedekningen ble sjekket på www.ngu.no.
Det ble ikke funnet noen prioriterte arter eller naturtyper. Det ble imidlertid funnet et mindre
parti med rik sumpskog rett nordøst for planområdet anslått til lav verdi (C).
Vurdering av området i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8 – 12:
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Forslagsstiller mener at § 8 er oppfylt da det er foretatt befaring i området og
Artsdatabanken.no og Naturbase.no er sjekket for evt. naturtypelokaliteter,
viltområder og MiS-figurer. Ingen slike er registrert i planområdet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Forslagsstiller mener § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak» vurderes som ikke aktuell i denne saken da det vurderes at
kunnskapen er god nok vedrørende områdets naturverdier til å si at en irreversibel
skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av tiltaket.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Forslagsstiller mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke får sin anvendelse i
denne saken da ingen spesielle naturverdier finnes. En utbygging vil heller ikke
medføre en økt belastning på sårbare naturmiljøer verken på eller i nærheten til
tomta.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Det er ikke kjente avbøtende tiltak som må gjennomføres for å ta hensyn til
naturmiljøet på tomta.
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§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Det vil bli lagt vekt på å velge driftsmetoder som i minst mulig grad påvirker
naturmiljøet negativt.

6.2.2

Grønnstruktur og vegetasjon

Planområdet består av noe skog som med tiltaket i stor grad vil bli hugget for å etablere veg
og boliger.
Pga. anleggelse av vann- og avløp vil anleggsarbeider medføre midlertidig fjerning av
vegetasjon i grøntdraget. Området istandsettes og tilbakeføres til grøntdrag etter at
anleggsarbeidet er avsluttet.

6.2.3

Støy

Planområdet er ikke spesielt støyutsatt. Støysoner fra trafikken på Gamle Kongsbergvei når
ikke opp til planområdet. Trafikken som tiltaket genererer vil ikke gi merkbar endring av
trafikkstøy.

6.2.4

Landskap og estetikk

I henhold til kommuneplanen skal byggverk tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse
med hensyn til volum, form, farge og materialbruk. Det skal i henhold til kommuneplanen
legges vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.
Bygg som oppføres vil i liten grad bli eksponert i forholdet til omgivelsene da tomtene for
boliger ligger i et jevnt skrånende terreng hvor terrenget videre nordover stiger. Videre er
boligbebyggelse og planlagt boligbebyggelse iht. reguleringsplan både øst og vest for
planområdet også trukket oppover i skråningen. Bebyggelse kan innenfor planområdet
oppføres i inntil 9 m høyde. Bebyggelsens fasader skal fortrinnsvis ha farger som danner
liten kontrast med omliggende landskap. Ut fra dette anses tiltaket å ha liten virkning på
landskapet både mht. nær- og fjernvirkning.

6.2.5

Landbruk og skogbruk

Området bestod inntil nylig av skog med høy bonitet, men er nå uthogget. Området benyttes
normalt ikke til skogdrift.
Planen har ingen konsekvenser for landbruk.

6.2.6

Kulturmiljø

Arkeologiske undersøkelser av området er gjennomført av Buskerud fylkeskommune.
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner ved arkeologisk registrering.
Området er ikke tidligere bebygd, og tiltaket har ingen kjente konsekvenser for eksisterende
kulturmiljø i eller ved planområdet.

Morten Haugen

Asplan Viak AS

19

6.3

Andre samfunnsmessige konsekvenser

6.3.1

Trafikk og parkering

Trafikken til området vil få adkomst via Boxrudveien.
Senere kan området også knyttes til vegforbindelse til Kolsrudveien når/hvis denne bygges.
Det er tilrettelagt for dette i planen ved at vegforbindelse fra planområdet til denne regulerte
vegen vest for planområdet inngår i plankartet.
Boligfeltet er planlagt med tanke på å kunne tilknyttes med vegforbindelse også fra det
fremtidige boligområdet nord for planområdet (iht. kommuneplanen). Det er ikke planlagt at
videre bebyggelse nordover skal ha adkomst via Boxrudveien, da dette området vil kreve en
egen adkomstvei.
Når disse nye vegforbindelsene etableres vil det være mulig å endre adkomsten til det
planlagte boligfeltet, slik at trafikken ikke lenger trenger å gå via Boxrudveien.
Kartet nedenfor viser planområdets plassering i forhold til aktuelle målpunkt i nærområdet.

Figur 5: Målpunkter nær planområdet med gangavstand og gangtid. Planområdets plassering er markert med
rødt. Aktuelle snarveier er vist med grønt, mens stiplet grønn linje viser område for regulert gangforbindelse for
kryssing av jernbanen.

Trafikk fra planområdet vil gå via Boxrudveien og vil dermed belaste veger som benyttes
som skoleveg spesielt i Boxrudveien, Havnehagan og noe i Gamle Kongsbergvei. Det er
imidlertid trolig få skolebarn som går i Gamle Kongsbergvei, da det går en tydelig sti fra
krysset Havnehagan x Gamle Kongsbergvei og ned til Ørretveien som vil være naturlig å
benytte for beboere i Boxrudveien og Havnehagan. Denne snarveien er også regulert som
friområde. Videre kan en gå til skolen på tilnærmet bilfrie forbindelser.
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Trafikkøkningen på omkringliggende veger vil være beskjeden fra det antall boliger planen
legger til rette for. Med 12 boliger og en bilturproduksjon på 4 bilturer pr. bolig vil
trafikkøkningen i Boxrudveien bli på 48 kjt/døgn.
Både Boxrudveien og Havnehagan har asfaltert bredde på 4,5 m tilsvarende kravet i
vegklasse B i kommunens veg- og gatenorm. Veger med vegklasse B benyttes for
boligveger med inntil 50 boenheter (eks. sekundærleilighet). Det er ikke krav om fortau i
vegklasse B. Fra før er det 17 boliger som har mulig adkomst via Havnehagan fra Gamle
Kongsbergvei. Havnehagan er imidlertid koblet til Gamle Kongsbergvei i to punkter slik at
ikke alle disse eksisterende boligene vil benytte den delen av Havnehagan som trafikken fra
denne planen vil belaste. Til sammen blir det da med 12 nye eneboliger maksimalt 29
(17+12) boliger som vil kjøre via Havnehagan ut i Gamle Kongsbergvei.
Parkering vil skje på den enkelte tomt, inkludert biloppstillingsplass knyttet til hybel.

6.3.2

Overvannshåndtering

Det er i eget notat beregnet overvannsmengder fra planområdet og tilliggende felt for
eksisterende og fremtidig situasjon. Beregnet avrenning for en 10-års nedbørhendelse viser
at avrenningen i planområdet øker fra 94 l/s for eksisterende situasjon til 193 l/s for fremtidig
situasjon (med klimaendringer). For en 200-års nedbørhendelse øker avrenningen fra 151 l/s
for eksisterende situasjon til 361 l/s for fremtidig situasjon (med klimaendringer).
For å hindre at avrenningen fra planområdet øker etter utbygging vil det bli behov for tiltak
som fordrøyning. Nødvendig fordrøyningsvolum vil avhenge av endelig arealfordeling. Basert
på foreliggende arealfordeling er det beregnet et fordrøyningsvolum på 116 m3 for en
nedbørhendelse med 10 års gjentaksintervall og 30 % klimapåslag, dersom dagens
avrenning ikke skal øke. Fordrøyning håndteres fortrinnsvis åpent i for eksempel grøfter og
forsenkninger i terrenget. Man kan håndtere overvann lokalt på hver av tomtene eller i felles
løsninger. Dersom det ikke er tilstrekkelig areal på overflaten kan det bli aktuelt med
nedgravde løsninger som for eksempel rørmagasin. Grunnforholdene gjør at
infiltrasjonsløsninger sannsynligvis ikke er aktuelt.
Godt planlagte flomveier er et viktig tiltak for å hindre oversvømmelser. Det etableres
avskjærende grøft nord for planområdet for å hindre overvann fra høyereliggende terreng å
komme inn i planområdet. Det må tilrettelegges for at dette føres til etablert vannstrøm/bekk
hvor mye av dette vannet naturlig drenerer til i dag. Flomvei innad i planområdet går langs
vei og føres ut av området i samme flomvei som tilliggende felt til Gamle Kongsbergvei.

6.3.3

Teknisk infrastruktur

Boligene tilkoples eksisterende anlegg for strøm og vann- og avløp. Ledningsnett for vann og
avløp og elektrisitet innenfor boligområdet er ikke detaljert da plassering av nye bygninger
ikke er avklart i detalj.
Det må etableres vann- og avløpsledninger til området. Trasé for ledninger planlegges lagt i
friområdet ned mot Gamle Kongsbergvei og i tillegg koblet på vannledninger i Boxrudveien.
Vann- og avløpsløsninger skal dimensjoneres iht. Øvre Eiker kommunes VA-norm.
For å sikre strøm til området må det etableres en nettstasjon i planområdet som må tilkobles
høyspent. Det kan ikke bebygges over trasé for kabelgrøften.
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6.3.4

Konsekvenser for barn og unge

Det er ikke kjent at tiltaket vil ha spesielle konsekvenser i forhold til barn og unge.
Skogsområdet som med tiltaket bebygges og således privatiseres kan være til bruk som
lekeområde. Det er imidlertid også skog i et større område nord for planområdet.
Tilgjengelighet til dette opprettholdes ved grøntdraget og vegene gjennom planområdet.
Planforslaget legger ikke til rette for felles lekearealer, men tilrettelegger for relativt store
boligtomter for å bl.a. ivareta egnede utearealer til lek. Det er i tilstøtende reguleringsplan for
boligområdene nord for Gamle Kongsbergvei regulert inn friområder på begge sider av
planområdet i kort avstand.
Darbu skole (1-7) ligger på østsiden av jernbanelinjen. Skolevegen kan gå på lavtrafikkerte
boligveger og gang- og sykkelveger og er ca. 1,1 km ved bruk av stien ned til Gamle
Kongsbergvei. Dersom det etableres av ny kryssing av jernbanen ved stasjonen kan
skolevegen reduseres med ca. 450 m.

6.3.5

Universell utforming

Ny veg er utformet i tråd med kommunens vegnormal med maksimal stigning på 7 % med
unntak av en strekning på ca. 50 m med stigning på 10 %.
Bygg og utomhus anlegg utformes så langt mulig i henhold til retningslinjer for universell
utforming. Dette ivaretas ved detaljprosjektering.

6.3.6

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er utarbeidet ROS-analyse i eget notat som følger planen som vedlegg.
Risiko i planområdet er bl.a. knyttet til grunnforhold generelt ved at området ligger under
marin grense, men det er tynt dekke og bart fjell flere steder. Grunnforholdene må vurderes
nærmere ved detaljplanlegging av tomtene. Det er risiko for radon, men dette må uansett
ivaretas ved prosjektering iht. teknisk forskrift. Klimaendringer gir fare for økt nedbør som må
hensyntas ved planlegging av overvannshåndtering.
Det er liten risiko for utilsiktede inngrep i naturmiljø og kulturminner, da det er foretatt
registrering av naturverdier og arkeologisk registrering.
Det er ellers generell ulykkesrisiko knyttet til trafikk i planområdet. Tiltaket må utformes slik at
ulykker forebygges bl.a. ved å sikre sikt i kryss og avkjørsler.
Det er for øvrig ikke avdekket forhold eller hendelser som kan medføre vesentlig risiko ved
planområdet eller tiltaket som planen legger til rette for.
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