
 

side 1 av 24 

 
  

Pilares Eiendom AS 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR        EPLEVEIEN 23 

PLANBESKRVELSEPLANBESKRVELSEPLANBESKRVELSEPLANBESKRVELSE 

Dato: 30.04.2020 

Versjon: 01 

www.asplanviak.no 



 

side 2 av 24 

Dokumentinformasjon 
 

Oppdragsgiver: Pilares Eiendom AS 
Tittel på rapport: Planbeskrivelse Epleveien 23 

Oppdragsnavn:  Epleveien 23 Omregulering 

Oppdragsnummer:  626159-01 
Utarbeidet av:  Ingvild Johnsen Jokstad 

Oppdragsleder: Ingvild Johnsen Jokstad 

Tilgjengelighet:  Åpen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

01 30.04.20 Planbeskrivelse IJJ ÅMF 

VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS 



 

side 3 av 24 

Forord 
 

Asplan Viak har vært engasjert av Pilares eiendom AS for utarbeidelse av reguleringsplan knyttet til 
Epleveien 23 i Hokksund, Øvre Eiker kommune. Ingvild Johnsen Jokstad har vært oppdragsleder. 

Knut Bremer har vært oppdragivers kontaktperson.  

Tilhørende trafikkanalyser og støyanalyser er utført av Rambøll.  

Anders Stenshorne har vært Øvre Eiker kommunes saksbehandler for planforslaget.  

 

 

 

 

Kongsberg, 30.04.2020 

 

 

 

Ingvild Johnsen Jokstad Åse Marit R Flesseberg 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 

1.1. Formålet med planen 

Formålet med planen er å revidere gjeldende reguleringsplan for området hvor arealet er regulert til 
henholdsvis frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Ønske for revideringen er å innlemme 
noe areal avsatt til frittliggende bebyggelse til områder med konsentrert bebyggelse og øke 
utnyttelsesmulighetene. I dette ligger vurdering av adkomst, parkeringskrav og krav til 
uteoppholdsareal og lek.  

1.2. Bakgrunn for endring 

Tidligere reguleringsplan var tilpasset eksisterende bebyggelse. I nytt planforslag er eksisterende 
bebyggelse planlagt revet. Eiendommen ligger i et område som har godt tilgjengelig servicetilbud og 
potensial for fortetting. Kort avstand til sentrum og togstasjon gir mulighet for alternative 
transportformer enn bil, og rom for en kompakt boform der bilen er underordnet (mindre krav til 
parkering enn valg eneboligområder) Uteområder opparbeides i større grad som fellesareal, men det 
skal også gis rom for private plasser til den enkelt famille. I nytt planforslag er det derfor ønske om å 
se på en mer effektiv og tettere utnyttelse av tomta. 

1.3. Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter Gbnr. 73/14 samt deler av Plommeveien. 

1.4. Eksisterende og tilgrensende arealbruk 

De siste årene har det kommet ny boligbebyggelse syd og vest for planområdet, i tilknytning til 
Plommeveien. I områdene nord for eiendommen (langs Epleveien) er det over tid skjedd en 
fortetting med eneboliger. Eiendommen Epleveien 23 har rester av gammel fruktbeplantning 
(hovedsakelig epletrær). Eksisterende bebyggelse på eiendommen har adkomst fra nord via 
Epleveien. 

2. PLANPROSESSEN 

2.1. Varsling av oppstart 

2.2. Innspill 

Det er mottatt 4 skriftlige innspill til varsel om oppstart. Uttalelsene er nummerert, oppsummert og 
kommentert i eget vedlegg. 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1. Nasjonale føringer og retningslinjer 

3.1.1. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling 
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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. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

3.1.2. Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging (2009) 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 

Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er relevant. Det er viktig å 
planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av 
klimaendringer. 

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det vurderes 
hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger og 
ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til 
økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede 
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. 

3.1.3. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

T-1442/2016, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, har som formål å legge til rette 
for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblem. Retningslinjen gir anbefalte utendørs 
støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruk. 

3.1.4. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 

Retningslinjene er en oppfølging av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke 
barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet areal 
til barnehager og lekeplasser. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det 
skaffes fullverdig erstatning. 

3.2. Kommunale planer og gjeldende regulering 

Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Øvre Eiker kommune 2015-
2027. Området er nylig regulert til boligbebyggelse og plan for Epleveien ble vedtatt 19.09.18.   

3.3. Pågående planarbeid 

Det er ikke pågående planarbeid som grenser inntil planområdet, men igangsatt reguleringsplan for 
Tirillveien som ligger nord for planområdet.  
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Figur 1 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan 2015-2027 for Øvre Eiker kommune.   

 

 

Figur 2 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Epleveien vedtatt 19.09.18.  
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1. Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger rett sør for Røren skole i Hokksund, ca. 3 km fra Hokksund jernbanestasjon.  
Planområdet er om lag 11 daa.  

Planområdet grenser i hovedsak mot annen småhusbebyggelse. I øst og delvis syd grenser 
eiendommen mot jordbruksarealer (LNF). Området er relativt flatt i vest og faller etter hvert svakt 
mot øst.  

Beliggenheten for planforslaget er sentral i tettbebyggelsen på Røren/ Semsmoen/ Bråtabakken. 
Området har servicefunksjoner som barneskole med stor kvartalslekeplass, Røren barnehage, stor 
nærbutikk, idrettsanlegg (sommer- og vinteridrett) ved Eikerkvikk og god bussforbindelse 
(Semsmoveien betjenes av busslinje 118 Sundet-Røren-Hokksund, det er også nær forbindelse til 
Skotselv og til Ormåsen). 

Fra planområdet er det en gangavstand på ca. 2-300 meter både til barneskole og stor nærbutikk. Til 
idrettsanlegg er det ca. 400 meter. Til ungdomsskole og togstasjon er avstanden ca. 2,5 kilometer 
(som fotgjenger eller syklist). Det er anlagt pendlerparkering ved stasjonen. 

4.2. Barn og unges interesser  

Planområdet ligger svært sentralt på Semsmoen med kort avstand til barneskole, leke- og 
idrettsanlegg. Ved Røren skole er det opparbeidet en stor kvartalslekeplass med ballbaner og 
lekeplassutstyr som lett kan nås uten å krysse trafikkerte bilveier slik som Semsveien. Idrettsanlegget 
ligger på andre siden av fylkesveien, men med fortausforbindelse hit.  

Det er også kort avstand til Hokksund sentrum med ungdomsskole og aktivitetstilbud for barn og 
unge slik som svømmehall, bibliotek med ulike arrangementer mv. 

 

Figur 3 Kvartalslekeplass ved Røren skole 
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4.3. Verneinteresser 

Det er ikke SEFRAK-registrerte bygninger innen planområdet. Buskerud Fylkeskommune har ved 
varsling av oppstart av planarbeid, opplyst at det innenfor planområdet ligger et tun – Lillås (73/14) 
med bryggerhus og uthus som er vurdert til å middels verneverdi i kommunens kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer. Det foreligger nå rivetillatelse for denne bebyggelsen. 

4.4. Miljøfaglige forhold 

Området er ikke utsatt for vegtrafikkstøy fra fylkesvei 2734 - Semsveien. Området ligger heller ikke 
innenfor/ i tilknytning til radonutsatte områder eller områder med grunnforurensing eller annen 
miljøfaglig farer.  

4.5. Naturmangfold 

Søk i «naturbase.no» gir ingen treff på lokalitet eller art av forvaltningsmessig interesse eller som bør 
vies ekstra oppmerksomhet i planleggingen.  

4.6. Grunnforhold og skredfare 

Det er ikke registrert kvikkleireforekomster i nærheten av eiendommen ifølge kvikkleirekartet til 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) men området ligger under marin grense. 
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport (Multiconsult ASA – 814481-RIG-RAP-001) med presentasjon 
av boredata og stabilitetsvurderinger for hele eiendommen Epleveien 23. Denne ligger som vedlegg. 
Området har ingen geotekniske utfordringer med hensyn til områdestabilitet eller lokal stabilitet.  

4.7. Dagens trafikk 

Planområdet har adkomst fra Plommeveien som munner ut i Semsmoveien. Semsmoveien er en 
fylkesvei med trafikkmengde på 3450 kjøretøy/døgn. Tallene er hentet fra vegdatabanken, med 
grunnlag fra år 2018. Det er opparbeider fortau langs Semsmoveien øst frem til skole og nærbutikk i 
nord, samt langs Semsmoveien vest i retning sør. For beboere langs Plommeveien er det naturlig å 
benytte seg av Læreveien til gange, som er en kommunal vei, og som forbinder Plommeveien med 
Røren skole og nærbutikk. Den sørlige delen av Plommeveien er stengt for motorisert ferdsel.  Dette 
er skiltet fra nord, men ikke fra sør. Det er imidlertid satt opp en stein som fysisk hinder 
gjennomkjøring.  

Plommeveien er delvis privat og dels kommunal. Veien betjener i dag 34 boligeiendommer.  
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Figur 4 Antall boligeiendommer som har adkomst fra/til Plommeveien er markert med gult. Det utgjør 34 
eiendommer, og ca. 38 boenheter. 

 

Det er ikke registret trafikkulykker i Plommeveien. Langs Semsmoveien er totalt oppgitt 4 uhell på 
strekingen mellom Roaveien og Skotselvveien i perioden fra 1990 til i dag. Siste ulykke registrert i 
2005.  
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Figur 5 Markering av ulykker rundt planområdet, hentet fra vegdatabanken januar 2020. Planområdet er 
antydet innenfor stiplet linje.  
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5. PLANFORSLAGET 

 

Figur 6 Plankartet  
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5.1. De viktigste endringene fra gjeldende reguleringsplan  

Område omfattes av gjeldende reguleringsplan. Ny reguleringsplan viderefører hovedprinsippene fra 
gjeldende plan men med noen endringer.  

 

Figur 7 Gjeldende reguleringsplan for Epleveien.  

 

De viktigst endringene fra gjeldende reguleringsplan er: 

• Tomt 4 og 5 fjernes og innlemmes i område for konsentrert bebyggelse (BKS1) 
• Adkomstpiler justeres 
• Krav til MUA reduseres fra 150m2 til 100 m2 pr boenhet innenfor område BKS 
• Krav til lekeplass økes fra 100 m2

 til 150m2
 for felles lekeplass, eller alternativ økes fra 50m2 

pr stk. til 75 m2 pr stk dersom det etableres to eller flere lekeplasser i stedet for en felles. 
Krav til biloppstilling reduseres fra 3 pr boenhet innenfor område BKS til 2 pr boenhet. 
Isteden settes det krav til sykkelparkering. 

• Det settes nye rekkefølgekrav til opparbeidelse av Plommeveien 

5.2. Plankart og arealer 

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser foreslått utnyttelse av felt BKS (og BFS). 
Illustrasjonen, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulighet 
innenfor de rammene reguleringsplanen gir. Det vises eneboliger i kjede med carport med plass til 1 
kjøretøy, samt en biloppstillingsplass foran carport. Illustrert grunnflate for hver kjeda bolig er i 
overkant av 75 m2. Med konsentrert småhusbebyggelse som illustrert over og sekundærleilighet i 
hver enebolig, gir illustrasjonen samlet en mulighet for inntil 29 boenheter. Illustrasjonen kan 
bearbeides og andre løsninger nyttes for å utnytte område ytterligere, men det er av hensyn til 
naboforhold og trafikkbelastning lite ønskelig med ytterlige enheter. Det settes i planbestemmelsene 
tak på 23 boenheter innenfor område BKS.  

1 

2 

4 

5 

3 

BKS 
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Figur 8 Illustrasjonsplan for det regulerte planområdet.   

 

5.3. Konsentrert småhusbebyggelse 

I planforslaget omreguleres tunet i Epleveien 23 til konsentrert småhusbebyggelse. I likhet med 
gjeldende plan er det ikke fastsatt plassering av ny bebyggelse og internveier på plankartet for felt 
BKS. Dette må tilpasses et konkret prosjekt. Det er viktig å sikre en helhetlig utvikling, og det er 
derfor tatt inn krav om at utomhusplanen skal omfatte hele feltet. Utomhusplanen skal blant annet 
fastsette tomteinndeling/seksjonering og vise plassering av bygninger og andre anlegg inklusiv felles 
lekeplass. Utomhusplanen skal foreligge sammen med søknad om rammetillatelse. 

Bestemmelser gir rammer for maks utnyttelse på %-BYA=40%. Det kan innenfor BKS bygges med 
møne inntil 9 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå. Dette er videreføring av gjeldede 
planbestemmelser.  

5.3.1. Lekeareal, utomhusareal og parkering.  

Eiendommen ligger i et område som har godt tilgjengelig servicetilbud. Kort avstand til sentrum og 
togstasjon gir mulighet for alternative transportformer enn bil, og rom for en kompakt boform der 
bilen er underordnet (mindre krav til parkering enn valg eneboligområder) Uteområder opparbeides i 
større grad som fellesareal, men det skal også gis rom for private plasser til den enkelt famille. 

Planforslaget reduserer kravet til MUA fra gjeldende 150 m2 pr boenhet til 100 m2 pr boenhet, mens 
krav til lekeplassareal økes tilsvarende fra 100m2 til 150m2 (eller fra 50 til 75m2). Det gir mulighet til 
høyere/tettere utnyttelse, samtidig som fellesarealer øker.  

Det er gjort en øvelse i å dokumentere MUA kravet i forhold til ønsket utnyttelse med 23 enheter. 
Dette ligger som vedlegg til planen i form av en utomhusplan og tilhørende Excel-ark.  

Det er en intensjon at bilbruken skal begrenses, dette gjøres gjennom å begrense krav til antall 
biloppstillingsplasser fra 3 til 2. Samtidig settes krav om plass til sykler i henhold til kommuneplanen. 
Gjeldende plan har ikke krav om sykkelparkering.  
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5.3.2. Energiforsyning og renovasjon 

Energiforsyning Øvre Eiker Nett varsler i en uttalelse at det kan bli behov for en ny trafo innenfor 
planområdet. 

Dette må vurderes i god tid før utbygging settes i gang. Det vurderes ikke å være behov for å markere 
nettstasjon (trafo) i planen men angi at denne kan etableres innenfor område BKS. Lokalisering skal 
angis i utomhusplan ved rammesøknad. 

Valg av konkrete løsninger og plassering av renovasjon, bør ses sammen med kommende 
boligprosjekt.  Det er viktig at plasseringen er forutsigbar for kommende kjøpere, og at den er rett å 
betjene for renovasjonsselskapet. Plasseringen bør ikke være til sjenanse for omgivelsene. Forslag til 
renovasjon er vist på illustrasjonsplanen, men ikke endelig angitt i reguleringsplanen av årsaker 
beskrevet over.  

5.3.3. Utomhusplan 

Sammen med søknad om rammetillatelse på felt BKS skal det foreligge en utomhusplan i målestokk 
1:200 for hele feltet. Utomhusplanen skal minimum vise plassering av bygninger og anlegg – 
herunder trafo og renovasjonsløsninger, tomteinndeling, lekearealer, parkering, avkjøring/adkomst, 
koter for eksisterende og nytt terreng samt overvannshåndtering.  

Kravet er satt for å gi en forutsigbarhet i forhold til de løsninger som skal på plass i henhold til 
reguleringsplanen.  

 

5.4. Frittliggende småhusbebyggelse 

Det foreslås 3 tomter for frittliggende eneboliger med inntil en sekundærleilighet på maks 60 m2 BRA 
pr tomt. Tomtene er på om lag 800 m2

 +/-. De 3 eneboligtomtene vil sammen med øvrige 
eksisterende bebyggelse, ramme inn den planlagte konsentrerte bebyggelsen i Epleveien 23. Det er 
bakgrunnen for å opprettholde disse i skråninga ned mot jordkanten i øst.  

Utnyttelsen er satt til %-BYA=30%.  Utnyttelsesgrad, krav til MUA og krav til parkeringsplasser 
sammenfaller med kravet i gjeldende kommuneplan.  Det vil si krav om 200 m2 MUA og 3 
biloppstillingsplasser. 

Planendringen omfatter at tomt 4 og tomt 5 omreguleres til konsentrert bebyggelse, mens tomt 1,2 

og 3 opprettholdes som vist på illustrasjonen. 

5.5. Kjøreveg 

Plommeveien (o-SKV1) reguleres som offentlig veg med snuhammer. Plommeveien reguleres som 
boligveg (B).  Denne type veg har vegbredder 4,5 m asfalt samt 2x0,25m skulder. Total vegbredde 5,0 
meter og samlet reguleringsbredde 8,0 meter. Ved enden av snuhammer er det regulert 3 meter 
annet vegareal til snøopplag 

Kjøreveg nordover fra vendehammer er felles veg, og det er denne vegen eneboligtomtene skal ha 
adkomst fra. Felles kjøreveg (f_SKV2) er regulert som felles adkomstveg (FA1) ihht Øvre Eikers 
veinorm.  Denne type veg har vegbredder 3,0 m asfalt samt 2x0,25m skulder.  Total vegbredde 3,5 
meter og samlet reguleringsbredde 6,0 meter. 

Det sette krav til opparbeidelse (les opprusting) av kjøreveger før/innen bebyggelsen kan tas i bruk. I 
gjeldende reguleringsplan er rekkefølgekravet knyttet til igangsettelsestillatelse.  
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6. VURDERING OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET 

6.1. Samordnet bolig, areal og transportplanlegging 

Eiendommen ligger i et område som har godt tilgjengelig servicetilbud. Kort avstand til sentrum og 
togstasjon gir mulighet for alternative transportformer enn bil, og rom for en kompakt boform der 
bilen er underordnet (mindre krav til parkering enn valg eneboligområder) Uteområder opparbeides i 
større grad som fellesareal, men det skal også gis rom for private plasser til den enkelt famille.  

Fortetting av eiendommen vurderes å være i samsvar med de statlige planretningslinjene for 
samordnet bolig, areal og transportplanlegging. 

6.2. Barn og unges interesser 

Planforslaget sikrer krav til opparbeidelse av lekeplass innenfor planområdet, arealstørrelse og 
kvalitetskrav. 

Planforslaget anses å oppfylle rikspolitiske retningslinjers krav om at arealer som brukes av barn og 
unge skal sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare samt at det sikres varierte og 
store nok lekearealer i nærmiljøet. 

Planområdet ligger tilbaketrukket fra fylkesveien. Fylkesveien må ikke krysses for å komme til 
etablert kvartalslekeplass utenfor planområdet, barneskole eller butikk. Se mer under kap.6.4.3. 

6.3. Adkomst til planområdet 

Plommevegen er regulert som hovedadkomst til planområdet gjennom gjeldende reguleringsplan for 
området vedtatt i 2018. Plommevegen er kommunal de første 100 meterne fra krysset ved 
Semsvegen, dernest er den privat eid. Adkomstveien opprettholdes i tråd med gjeldende regulering i 
nytt planforslag. 

6.4. Trafikk – avvikling og kapasitet.  

6.4.1. Trafikk i Plommeveien etter utbygging 

Etablering av nye boliger vil føre til økt trafikk i Plommeveien og videre ut til Semsmoveien. Pr i dag 
er det 34 eiendommer med anslått 38 boliger med adkomst fra Plommeveien. Gjeldende 
reguleringsplan gir rom for ytterligere 16 nye boliger med adkomst via Plommeveien, (og èn bolig 
som vil benytte seg av Epleveien) Ved realisering av nytt planforslaget vil potensielt 26 nye boliger ha 
adkomst fra Plommeveien. Altså en økning på 10 enheter i forhold til gjeldende reguleringsplan.  

 
Eksiterende boliger med adkomst til 

Plommeveien  Antall boliger  

Eksiterende boliger nord for Plommeveien 11  
Eksiterende boliger syd for Plommeveien 27  
SUM 38  
 

Nye boliger med adkomst til Plommeveien  Antall reg boliger 

Antall nytt 

planforslag 

Nye boliger konsentrert småhusbebyggelse 12 23 
Nye boliger – eneboliger eks sekundærleilighet. 4 3 
SUM 16 26 
SUM TOTALT 54 64 
 
 



 

side 17 av 24 

Det er lagt til grunn at hver bolig vil generere 5 bilturer pr dag. Med en genereringsfaktor på 5 
bilturer pr. bolig vil trafikken som skapes av ny utbygging/nytt planforslag bli ca. 130 bilturer pr. 
døgn.  

En utbygging av Epleveien 23, vil medføre en trafikkøkning øverst i Plommeveien tilsvarende ca. 68 % 
av eksisterende trafikk. Det er viktig å merke seg at det allerede er regulert for et betydelig antall 
boliger i Epleveien 23. Den reelle trafikkøkningen vil derfor være betraktelig mindre. Fra totalt 270 
ÅDT til 320 ÅDT. En økning på 18,5%.  

 

6.4.2. Kapasitetsvurdering av krysset Plommeveien x Semsmoveien 

I forbindelse med tidligere planarbeid for Epleveien 23 ble det utarbeidet en enkel analyse av 
trafikkforhold for å vurdere dagens trafikk og økt trafikk som følge av planforslaget. Denne er fortsatt 
aktuell å benytte for å vurdere kapasitet i krysset. 

Veikrysset Semsmoveien x Plommeveien er et uregulert veikryss. Høyreregelen (stoppeplikt for 
trafikk fra høyre) styrer trafikken. Det er ikke utviklet noen god metode for å kapasitetsberegne slike 
kryss. Når et uregulert veikryss får en viss trafikkbelastning og det ankommer biler fra alle retninger 
samtidig oppstår det situasjoner der trafikken låser seg. Alle har stoppeplikt for alle (høyreregelen). 
Floken løser seg for det meste relativt raskt ved at sist ankomne kjøretøy kjører først.  

Ved en viss trafikkbelastning blir avviklingen noe ustabil og kan preges av noe av kjøring «i rykk og 
napp». Dette anses imidlertid ikke å gå ut over trafikksikkerheten i krysset. 

• Dagens døgntrafikk i Semsmoveien er 3450 kjøretøy/ døgn (ÅDT). Fartsgrensen er 30 km/ time. 
• Trafikk i Plommeveien etter utbygging er beregnet til 320 kjøretøy/ døgn (ÅDT). Fartsgrense 30 

km/ time. 
• Det går busstrafikk i Semsmoveien. 
• Det har ikke skjedd noen trafikkulykker med personskade de siste 10 årene. 
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Figur 9 Krysset Semsmoveien/Plommeveien. Foto: 1881. 

 

Da det ikke er utviklet noen god metode for å beregne kapasitet i et uregulert kryss, velges det å 
sammenligne med et uregulert kjent kryss, som ligger på kapasitetsgrensen. Her er det valgt krysset 
mellom Styrmoes vei og Austadveien i Drammen. Dette er et uregulert T-kryss, men med en vesentlig 
større trafikkbelastning. Krysset låser seg noen ganger ved morgenrush og ettermiddagsrush. 
Trafikken går da i noe i” rykk og napp”. 

 

Figur 10 Krysset Styrmoesvei x Austadveien. Foto: Google Maps 
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• Dagens trafikk i Styrmoes vei er 5400 kjøretøy/døgn (ÅDT), kilde SVV. Fartsgrensen er 40 
km/time. 

• Trafikk i Austadveien er 4450 kjøretøy/ døgn (ÅDT), kilde SVV. Fartsgrense 40 km/ time. 
• Det går busstrafikk i Styrmoes vei med ruter i pendel inn i Austads veien.  
• Det har de siste 10 årene skjedd en ulykke i dette krysset. Dette var en fotgjengerulykke med 

lettere skade. Fotgjenger krysset Austadveien. 

Sammenligningen er gjort for å dokumentere at et uregulert T-kryss (som Semsmoveien x 
Plommeveien) tåler en mye større biltrafikk, større busstrafikk og flere fotgjengere/ syklister (med 
nytt fortau langs Semsmoveien) enn krysset har i dag.  

I gjeldende regulering er det planlagt for 54 boliger som vi ha adkomst via Plommeveien. I tilhørende 
trafikkanalyse står det: «Plommeveien vil tåle en økning i biltrafikk fra en vesentlig større utbygging 

enn det som nå planlegges på Epleveien 23. Sekundærboliger vil ikke påvirke konklusjonen». En 
økning fra 54 til 64 boenheter gir ikke en vesentlig øking av trafikk og vil ligge innenfor hva krysset 
tåler kapasitetsmessig.   

6.4.3. Trafikksikker skolevei 

I henhold til Øvre Eikes vegnorm vil det normalt kreves fortau for en slik offentlig vei som her 
reguleres. I og med at dette er en eksisterende vei liggende tett på å etablere boliger, er utbygging av 
et slik fortau problematisk rent arealmessig. Det å vurdere trafikksikkerhet har derfor vært et viktig 
tema i planarbeidet. Et grundig notat er utarbeidet av Rambøll og ligger som vedlegg til 
planbeskrivelsen. For detaljert beskrivelse vises det til dette notatet. 

Det er utført tellinger av både bilister og av gående og syklende i planområdet. Dette ble gjort i 
begynnelsen av mars 2020. De myke trafikantene ble registrert 5. mars imellom kl. 07.30 - 08.30 
mens radartellingen ble utført i perioden 4. mars til 9. mars. Tellingene gir en god oversikt over 
trafikkstrømmen og trafikkmønsteret i området.  Det er i hovedsak skolebarn som ferdes i område på 
morgenkvisten. 

Biltrafikken antas å øke med om lag 68 % fra dagens situasjon dersom planforslaget realiseres fullt ut. 
Til tross for en kraftig øking i antall biler, anses Plommeveien likevel som en oversiktlig skolevei med 
lav hastighet, kun til lokal bruk (de som bor der har alle interesse av å holde en lav fart) og uten 
gjennomgangstrafikk. Mulighet for å benytte Lærerveien som en intern gangvei til skole mv. er 
fordelaktig. Det sikres også en forbindelse mellom Plommeveien og Epleveien som alternativt kan 
brukes som skolevei.  

6.5. Turveg og friluftsinteresser 

Det går i dag et turtråkk gjennom planområdet, se Figur 11. Dette et tråkk som forbinder Roaveien i 
sør med Epleveien i nord og som er et alternativ til å følge Semsveien. De som benytter tråkket 
krysser privat gårdsplass på Epleveien 23 og/ eller benytter privat del av Plommeveien. Tråkket 
benyttes til hundelufting/ jogging/ turgåing og noen skolebarn. 

I planforslaget er dette tråkket sikret gjennom planbestemmelsene.  



 

side 20 av 24 

 

Figur 11 Turveg vist innenfor rød sirkel.  

6.6. Kulturminner 

Planforslaget berører ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller -miljøer.  

6.7. Krav til tilgjengelighet 

Området er relativt flatt og godt egnet for å legge til rette universell utforming, både i 
bygningsmasse og i forhold til uteområder.  Planbestemmelsene angir at felles uteområder skal være 
tilgjengelig og utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig 

6.8. Naturmangfold og landskap 

Planområdet ligger inneklemt i et større boligområde på Semsmoen/ Røren/ Bråtabakken. Det er 
ikke registrert rødlistede arter eller sjeldne naturtyper i naturbase eller i artsdatabankens artskart. 
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Det er vurdert at det ikke er behov for ytterligere kartlegging av naturverdiene i området for å 
vurdere konsekvensene av planen. 

Utbygging med mange små enheter i rekke eller kjede vil tilføre området en ny karakter. Samtidig er 
det lagt vekt på at ny bebyggelse ikke skal overskride eksiterende regulering for området hva gjelder 
høyde.  

6.9. Støyforhold 

I forbindelse med planarbeidet for Epleveien 23 er det utarbeidet en støyanalyse. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) sier at det så tidlig som mulig i 
planprosessen skal foretas en støyfaglig vurdering. T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt 
etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det 
beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager.  

I dette tilfelle vil det være aktuelt å vurdere støy både for ny bebyggelse og for eksisterende 
bebyggelse langs eksisterende veger – Semsvegen og Plommeveien.  Ved vurdering for eksisterende 
bebyggelse gjelder følgende kriterier: Dersom eksisterende støyfølsom bebyggelse ligger med fasader 

over grenseverdi i tabell 1 i T-1442 og samtidig får over 3dB økning i fasadenivå, må disse vurderes 

videre for støytiltak.  

6.9.1. Trafikkdata 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veger. Disse 
er ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tungtrafikk og hastighet på vegene. En oversikt over støykilder er gitt i 
tabellen nedenfor. Trafikktall og fartsbegrensninger for vegene er hentet fra Statens Vegvesen 
Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og notat (trafikkanalyse) Epleveen 23 utført av Rambøll; datert 
12.03.2020. 

Fremtidig situasjon tilsier at 26 nye boenheter (10 fler en tidlige regulert for) gir en turproduksjon på 
rundt 130 ÅDT i sum inn til og ut fra planområdet etter ferdig utbygging. 

Som det fremgår av Figur 12 skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller 
fordeling av antall biler i døgnperioden, før dette gir seg utslag i merkbar endring av støynivået. 
Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 30 % gi en forskjell i støynivå (Lden) 
på ca 1 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB øking av støynivå.  

 
Tabell 1 Trafikkdata benyttet i beregningene, dagens trafikk og trafikk fremskrevet til 2030.   
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Figur 12 Relativ forskjell i lydnivå ved øking i trafikkmengde.  

6.9.2. Støysonekartlegging, beregninger og resultater  

 

 

Figur 13 Støysonekart for fylkesveien. Beregning med dagens trafikk, fremskrevet til år 2030. Kartet viser at 
bebyggelsen nær Semsmoveien i hovedsak er utsatt for trafikkstøy fra Semsmoveien. 
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Tabell 2  Resultater punktberegninger på fasader, beregnet med trafikk kun på Plommeveien.  

 

 

 

6.9.3. Oppsummering/konklusjon 

Det er gjort beregninger for å kartlegge støynivåer på utbyggingsområde. Det er utført beregninger 
med støy fra vegtrafikk. Utbyggingsområdet ligger i nærheten av Fv.61 Semsmoveien, 
beregningsresultatene viser at støynivået er tilfredsstillende for hele utbyggingsområdet. 

På grunn av trafikkøkning i Plommeveien er det også gjennomført detaljerte støyberegninger på 
fasadene langs denne vegen. Trafikkøkningen på Plommeveien som følge av utbyggingen vil være 68 
%, dette vil gi en økning i støynivået på ca 2 dB. Som det fremgår av beregningsresultatene i Tabell 1 
vil alle boligene, med unntak av Plommeveien 56 få støynivåer på fasadene på Lden 55 dB eller 
lavere. 

Med grunnlag i de valgte vurderingskriteriene og beregnede resultater er det planlagte tiltaket 
støymessig helt uproblematisk i forhold til regelverket.  

6.10. Vann- avløp og renovasjon 

I forbindelse med tidligere planarbeid for Epleveien 23 ble det utarbeidet et notat om vann- og 
avløpshåndtering, datert 10. mai 2016 (Rambøll AS). I notatet er det foreslått følgende løsninger:  

6.10.1. Vannforsyning 

Det foreslås at vannforsyning tas fra dagens ledninger som krysser utbyggingsområdet ved 
eksisterende bebyggelse. Kravet til brannvann (20 l/s) for småhusbebyggelse vil bli ivaretatt. 



 

side 24 av 24 

Trykkforholdene er gode. For den nedre delen av utbyggingsområdet blir statisk trykk på ca. 92 mVs. 
Detaljprosjektering må beskrive hvorvidt det skal kreves trykkreduserende tiltak. 

6.10.2. Spillvann 

Spillvann foreslås tilknyttet privat Ø125 PVC-ledning som er tilkoblet kommunalt nett 300 meter 
nedstrøms planområdet. Denne spillvannsledningen anslås til å ha en kapasitet som tilsvarer 500 
boliger. Ledningen benyttes i dag kun til en bolig. 

Det er tatt kontakt med eier av ledningen med tanke på tilknytning for utbygging av eiendommen 
Epleveien 23. Eier bekrefter at spillvannsledningen kan benyttes ved utbygging av planområdet og 
det arbeides med å få til en avtale. 

6.10.3. Overvann 

Det etableres nødvendig fordrøyningssystem for overvann. Ved grunnboring (Multiconsult) ble det 
utført omfattende kornfordelingsanalyser for å ha grunnlag for å dimensjonere slike anlegg. 

I detaljeringsfasen må infiltrasjonsevnen vurderes. På bakgrunn av dette må det foretas en beregning 
av fordrøyningsbehov- og metode. I denne forbindelse bes kommunen vurdere tillatt tilført 
overvannsmengde til kommunalt nett. Nærmere detaljer vedrørende overvannshåndteringen vil bli 
beskrevet i søknad om rammetillatelse 

6.10.4. Nye momenter  

Dette reguleringsplanforslaget legger til rette for en økt utnyttelse av planområdet. I gjeldende 
reguleringsplan var anslått 12 små enheter innenfor område BKS samt 5 enheter innenfor område 
BFS, med ytterligere 5 potensielle sekundærleiligheter. Totalt 22 enheter. Det var ikke satt tak på 
antall enheter i gjeldende reguleringsplan.  

I dette planforslaget legges det opp til inntil 23 enheter innenfor område BKS, samt 3 enheter 
innenfor område BFS, med ytterligere 3 potensielle sekundærleiligheter. Totalt 29 enheter. Det er en 
økning på 7 enheter. En økning på 7 enheter vil ikke påvirke de vurderinger som tidligere er gjort.   

 

 

 

 


