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1 Hovedtrekk i planforslaget 
1.1 Sammendrag  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for blokkbebyggelse (lavblokker) innenfor arealene 
som i dag er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. På grunn av topografien innenfor 
eiendommen, og generelt store høydeforskjeller, ser man at det vil være mer hensiktsmessig med 
en annen organisering og typologi på eiendommen, fra konsentrert småhusbebyggelse til 
blokkbebyggelse.  

 

1.2  Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep  
 

1.2.1  Ortofoto eksisterende situasjon 
 

 

Tiltaket omfatter kun eiendommen gbnr. 104/58. Adkomstveien, Trettebråtan er etablert, og vil være 
adkomstvei til de nye boligene. Arealene grenser til friområde og lekeplass i syd og øst, Trettebråtan i 
nord, og eneboligtomter i vest.  
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1.2.2  Ortofoto fremtidig situasjon 

 

Den planlagte bebyggelsen planlegges lagt med et volum parallelt med veien og et volum vinkelrett på 
veien. På denne måten vil ny bebyggelse tilpasse seg topografien, samtidig som man sikres noe sikt for 
bakenforliggende bebyggelse. Parkering vil etableres i parkeringskjeller. Det er ingen eksisterende 
bebyggelse innenfor eiendommen i dag.    
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1.3  Forslagets nøkkelopplysninger  
 
Forslagsstiller:  
Partum Eiendom AS 
Postboks 239, 3301 Hokksund 
e-post: post@partumeiendom.no 
 

Fagkyndig:   
Halvorsen & Reine AS 
Birgitta Norrud 
Hotvetallèen 11, 3018 Drammen 
Tlf: 32 21 52 90 
e-post: norrud@heras.no 
 

Eieropplysninger 
Gnr. 104 bnr. 58 – Nils Ivar Braathen (Hjemmelshaver) 
Partum Eiendom AS har eiendomsrett. 
 

Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:  4217  m² 
 
Areal for hvert formål: 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 4217 m² 

 

Utnyttelse m. m. 
Prosent bebygd areal· % - BYA= 50 % 
 
Antatt antall boligenheter:  ca. 25 stk. 
Antatt boligtype:  Blokkbebyggelse i 3 etasjer med parkering i underetasje. 
Det legges opp til en variasjon i leilighetsstørrelser, slik at man kan få ulike tilbud tilpasset ulike 
kjøpegrupper.  

 
 
Parkering 
 
Boligene skal i hovedsak plasseres i felles garasje-/parkeringsanlegg. Det tillates i tillegg 
etablering av enkelte parkeringsplasser, i hovedsak gjesteparkeringsplasser, på terreng.  
 
Det settes krav om: 
1-2-roms: 1.0 bil 
3-roms: 1.5 biler 
4+-roms: 2.0 biler 
I tillegg skal det avsettes min. 0.25 gjesteparkeringsplasser per boenhet.  
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Dette er i tråd med parkeringskravet gitt for felt BB10.1 hvor det også er regulert til 
blokkbebyggelse.  
 
 
Sykkelparkering 
Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Sykkelparkeringsplassene 
skal plasseres under tak. Det skal også avsettes plass til el-sykler og mulighet for deleordninger.  
I forbindelse med sykkelparkeringsplassene, skal det også avsettes plass til et lite verksted, og 
plass for dekkskift ol.  
  
 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Planavdelingen har vurdert planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første 
ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. 

Det er vurdert at planen ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.  

 

Kunngjøring og varsling 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Drammens Tidende 03.04.18 og på kommunen 
hjemmesider 03.04.18. 
 
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert hhv. 26.03.18 og 07.05.19   
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2  Faktadel 
2.1  Bakgrunn  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, blokkbebyggelse, innenfor 
felt BK 12.1 i gjeldende plan. Det vil være ønskelig med en annen typologi enn hva som tillates i 
gjeldende plan. Utnyttelse, høyder og antall enheter opprettholdes i tråd med gjeldende plan. 
Planendringer omfatter således i all hovedsak, kun en endring av typologi. 

Gjennom planforslaget åpnes det for etablering av 2 blokker i 4 etasjer. En blokk planlegges 
etablert parallelt med adkomstveien, mens den andre blokken vil ligge vinkelrett på veien. 

Denne organiseringen vil gi gode boenheter med mye lys, og med private og felles 
uteoppholdsarealer mot syd eller vest. Volumene organiseres slik at de tilpasses det bratte 
terrenget. Parkering planlegges organisert i underetasjen og i parkeringsanlegg under lokk. Felles 
uteoppholdsarealer vil ligge delvis på parkeringslokket og delvis på terreng.  

  

2.2  Planstatus 
2.2.1  Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagsstillers tekst) 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og 
retningslinjer  
 

Rikspolitiske retningslinjer som berører tiltaket er: 

• «RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen» 

Statlige planretningslinjer som berører tiltaket er: 

• SPR for «Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.14» og «klima- og 
energiplanlegging i kommunene, 04.09.09.» 
 

Aktuelle rundskriv: 

• «T-2/08 Barn og planlegging» og «T-1442/2016 Støy i arealplanleggingen». 

Andre bestemmelser/retningslinjer/lover som skal vurderes er Naturmangfoldsloven, T-1520 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging samt «Areal- og transportplan, 
Buskerudbyen 2013-23, vedtatt 07.02.13». 

 

Gjeldende overordnede planer 
Arealene er i kommuneplanens arealdel (Delområde Hokksund) 2015-2027 avsatt til 
Boligbebyggelse.  
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Gjeldende regulering 
Arealene inngår i reguleringsplanen for Harakollen Øst, Detaljplan – Harakollen B7 til B15, 
vedtatt 18.06.14. Arealene er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse.  

 

2.2.2  Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 
Innenfor gjeldende plan, tillates en utnyttelse på BYA = 50%.  
Maks møne- og gesimshøyde er satt til 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

 

Plankart – Harakollen Øst. Planforslaget omfatter felt BK12.1. Kilde: Øvre Eiker kommune. 
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2.3  Stedsanalyse 
2.3.1  Forslagsstillers stedsanalyse 
 

Områdets karakter: 

Arealene ligger innenfor et stor utbyggingsfelt, Harakollen, i Øvre Eiker kommune.  
Flere av de regulerte boligtomtene er ferdig utbygd, men det pågår fortsatt en god del 
utbyggingsarbeider på Harakollen.  
 
Planområdet ligger tett inntil skogsområdene ved Harastokkåsen som er et viktig naturområde.  
Det er god tilgang til skogsområdene både sommer og vinter.  
 

 
Arealene inngår som del av et større utbyggingsfelt. Boligområdene omkranses av mye grønt og 
noe landbruksarealer, kilde: Norgeibilder.no 
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Flyfoto hvor de omsøkte og oppførte tiltakene er lagt inn. Dette viser den planlagte utviklingen 
rundt den aktuelle eiendommen, kilde: Øvre Eiker kommune 

 

Arealene ligger ca.1.5-2.0 km fra Hokksund sentrum, og ligger i Lerberg grunnkrets. Det er ca. 
1.3 km. til Hokksund barneskole og 2,5-3 km til Hokksund ungdomsskole.  

I tiknytning til Hokksund barneskole, ligger Falkbanen med to fullt opparbeidede fotballbaner og 
stort lekeområde.    

Nærmeste bussholdeplass ligger i Horgenveien. Det ligger også en bussholdeplass i Østre 
Brugate. I forbindelse med opparbeidelsen av adkomstvei til Harakollen, ble det etablert 
pendlerparkering på Lerberg med holdeplass for buss, både i retning Modum og i retning Nedre 
Eiker.  

Nærmeste dagligvarebutikk er Coop Prix ved Bruhjørnet. (Sanden hotell) 
Det pågår arbeider med etablering av ny dagligvareforretning (Kiwi) ved avkjøringen til 
Harakollen på Lerberg.  
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Illustrasjon som viser planområdets beliggenhet i forhold til omgivelsene.  

 

Barn og unge: 
Det er regulert inn flere lekeplasser innenfor Harakollen-planen. Området BK12.1 grenser til et 
stort lekeområde, felt L4.  

Om L4 står det det i gjeldende plan:  

«L4 ligger i skrånende terreng og ved utforming av lekeplass skal en utnytte terreng til sklie og 
akemuligheter. Det skal finnes et mindre lekeapparat og sitteplasser. I tilgrensende friområde F9 
skal det etableres adkomst fra kommunal vei og oppstilling for lastebil for drift av lekeplassen.»  

Om friområder står følgende for Harakollen-planen vedtatt 13.12.2006: 

«Friområder i bebyggelsen skal gi rom for lek, opphold og ballspill. Likeledes skal utforming av 
bebyggelsesplan for boligområdene sikre naturlig grøntdrag med offentlige stisystemer som 
sikrer naturlige ganglinjer gjennom bebyggelsen.»  

Barnehagen innenfor Harakollen sine uteområdene er i tillegg tilgjengelig for alle utenom 
åpningstiden, og er også et verdifullt leketilbud. Det er således et godt nett av lekeplasser, 
friområdet, idrettsplasser og skogsområder i nærmiljøet.  
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Hokksund Barneskole ligger i nærhet til planområdet, sammen med Hokksund Idrettslag sitt 
anlegg. Adgang til leke-/ og idrettsområdet forutsetter kryssing av Rv 35/ Fv 283, men det er 
opparbeidet undergang under veien. Det er gang og sykkelvei frem til alle fasilitetene.  

 
På Nordre Hobbelstad har det i flere år vært tradisjon å opparbeide skiløype og akebakke om 
vinteren. Dette området nås enkelt ved å krysse over dyrket mark. 
 

 
Illustrasjon som viser mulig skolevei fra planområdet (rød stiplet linje), samt idrettsanlegg i 
nærområdet.   
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Illustrasjon som viser avsatte lekearealer innenfor Harakollen-planen. Det er i tillegg god 
tilgang til regulerte friområder, idretssanlegg og nærhet til store skogsarealer.    

 

Trafikk: 
Adkomsten til Harakollen, Lauvtjernveien, har direkte avkjøring fra RV 35 med skiltet avkjøring 
i rundkjøringen. Lauvtjernveien er en bred atkomstvei med gang- og sykkelvei som er koblet til 
øvrige gangveisystemer til skole og til sentrum. Videre kjører man inn Harakollen, en offentlig 
vei med fortau, og således inn Trettebråtan som er en privat adkomstvei. 

Arealene ligger inntil Trettebråtan (kjørevei KV5 i gjeldende plan). Veien er ferdig opparbeidet, 
og er en blindvei med snuhammer.   

Eksisterende gang og sykkelvei krysser Fv 283 (Ringeriksveien) med egen undergang i nedkant 
av feltet.  Det går egen gang og sykkelvei langs hele Rv 35/ Fv 283 i tilknytning til hele 
planområdets lengde 
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Lerberg har bussholdeplass for både regional og lokal busstrafikk. Bussrutene mellom Oslo og 
Førde har stoppested her, og de regionale bussene fra bla. Vikersund til Drammen stopper her.  

I planarbeidet som ble gjennomført for Harakollen Øst, ble det for felt BK12.1 lagt til grunn og 
beregnet en utbygging med konsentrert bebyggelse på ca. 25 boenheter. Da vei- og gatenettet er 
dimensjonert med ca. 25 enheter innenfor det aktuelle feltet, er det valgt å opprettholde dette som 
en dimensjon for hva feltet tåler av utvikling. Alle internveiene er utarbeidet ihht. Øvre Eikers 
kommunale veinorm. I trafikkberegningene ble det lagt til grunn en turproduksjon på 4 turer per 
enhet per døgn.  
 
 

 
Tabell hentet fra Planbeskrivelsen for Harakollen Øst, B7 til B15, som viser planlagt utbygging. 
 

Støy og forurensning: 
Det er ingen utenforstående støykilder, utover egen trafikk i planområdet, i tilknytning til 
bebyggelsen.  
 
Det ble gjennom planen for «Harakollen Øst», satt krav til enkelte støyreduserende tiltak som 
skulle være gjennomført før ferdigattester ble gitt, som følge av støy fra hovedadkomstveien til 
Harakollen. Disse tiltakene er gjennomført.   
 
Det aktuelle planområdet, felt BK12.1. ligger skjermet fra vei og andre støykilder, og det finnes 
ingen forurensende virksomheter i området.  
 
 
Kulturminner: 
I forbindelse med regulering (2006) ble det foretatt en kartlegging av hele planområdet. Det er 
ikke registrert automatisk fredede kulturminner. 
 
Det er markert to husmannsplasser som kulturminner. Plassene var bebodd frem til rundt 
århundreskiftet. På Lilleby gård er det et SEFRAK-registrert Våningshus. Det ligger også noen 
vernede hus langs og delvis innenfor Harakollen-planen, Lerberg og Hobbelstad Søndre. Det er 
kun spor igjen av bebyggelsen.  
Det er ingen kulturminner innenfor eller i nærheten av felt BK12.1. 
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Landskap og topografi: 
Planområdet ligger vestvendt med god utsikt over kulturlandskapet i dalrommet mellom 
Drammenselva og Vestfossenelva.  
 
Det er en god del topografi på Harakollen. Terrenget innenfor eiendommen faller mot sydvest. 
Det er ca.10 meter høydeforskjell fra hjørnet i nordøst til hjørnet i sydvest.  

Den sydvestvendte plasseringen gir svært gode solforhold for hele feltet. 
 
Planområdet er delvis skogkledt. Skogsdriften i området er blitt avviklet i takt med utbyggingen 
av planområdet.   
 
Lautjernbekken krysser igjennom planområdet i nord vestlig del.  
Hoveddelen av vegetasjonen i området består av blandingsskog med noe innslag av furu 

 

Eksisterende bebyggelse: 
Harakollen er under utvikling og utbygging. Det er oppført flere boliger på naboeiendommene, i 
hoved eneboliger men også terrassehus og konsentrert bebyggelse. Farger, form og materialbruk 
er ikke ensartet.   
 
Det er ingen bebyggelse innenfor den aktuelle eiendommen. Arealene har tidligere vært benyttet 
til riggområde. 
 

Sol/skygge: 
Arealene ligger orientert med adkomstveien i bakkant mot nord. Arealene og terrenget åpner seg 
mot sydvest. I sydøst er det regulert inn en lekeplass og friområde. Feltet har således svært gode 
solforhold.  
 
 
Grunnforhold: 
Det ble i forbindelse med tidligere planarbeidet for felt BK12.1 utarbeidet et geoteknisk notat av 
Multiconsult, 13.12.17.  
 
Feltet BK12.1 ligger med relativt slak helning mot syd, hvor det etterhvert blir en brattere 
helning ned mot dalen. Feltet BK12.1 ligger på omlag kote 90. Det er foretatt befaring og laget 
prøvegroper. Prøvegropene viser at grunnen i hovedsak består av fast tørrskorpeleire over berg.  
I syd er det berg i dagen. Enkelte steder er det matjord over fast tørrskorpeleire. 
 
Multiconsult anbefaler utgraving til 0.5 m under prosjektert gulv på grunn. Dersom det avdekkes 
fast berg, bør det sprenges eller pigges ned til 1.0 m under OK gulv.  
 
Terrenget er planert med noe oppfylte masser over naturlig terreng.  
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2.4  Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser 
 
Plankart:  
Gjennom plankartet sikres formål, utnyttelse og adkomst.  
I tillegg sikres byggegrense mot vei og nabobebyggelse. 
 

Bestemmelser:  
Gjennom bestemmelsene sikres høyder og utnyttelse. 
Det settes også krav til maksimalt antall enheter. 
Videre sikres krav til utforming, estetikk, stedstilpasning, mm.  
Krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser ivaretas gjennom bestemmelsene.  
Krav til parkering for bil og sykkel sikres også gjennom bestemmelsene.  
Plassering av ny avkjøring fra Kv5 sikres også gjennom bestemmelsene. 
 
P-kjeller tillates etablert helt ut til formålsgrensen. Videre tillates etablering av trapper, ramper, 
støttemurer, adkomstvei ol. Ut over byggegrensene.  
 
Tiltak ved eventuelle funn av automatisk, fredete kulturminner sikres også gjennom 
bestemmelsene.   
 

2.4.1  Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder  
Formål: Det åpnes for etablering av boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse.  
Tillatt utnyttelse settes til tillatt BYA = 50 %.  
 
I underetasjen planlegges etablering av bilparkeringsplasser og 2-3 leiligheter.  
I 1.etasje skal det etableres leiligheter og avsettes rom for boder og sykkelparkering.  
I tilknytning til sykkelparkeringen, planlegges etablering av et verksted for sykkeldekkskifte ol. 
 
2. og 3. etasje vil bestå av leiligheter i ulike størrelser.  
 
Alle leilighetene orienteres mot syd eller vest, med mulighet for romslige, private uteplasser.  
I tillegg vil det etableres ett stort felles uterom mot sydvest, som ligger helt skjermet fra trafikk 
og støy. Det vil være forbindelse fra de felles utearealene og videre til tilgrensende lekeplass og 
friområde.  
 
Ny bebyggelse tillates i inntil maksimalt gesimshøyde 10 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng. Dette tilsvarer mellom 2-4 etasjer over terrenget, ca. 6-12 meter. 
 

 

2.4.2  Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser  

Det stilles krav til utarbeidelse av utomhusplan som skal sendes inn ved søknad om tiltak, og 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av utearealene. 
 

Detaljer knyttet til avkjøring, VA-plan og plan for håndtering av overvann skal også 
dokumenteres ved søknad om tiltak. Det samme gjelder for geotekniske tiltak.  
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Bruk 
Gjennom planarbeidet åpnes det for etablering av ny typologi innenfor feltet.  

Det vil tilrettelegges for etablering av boligbebyggelse – blokkbebyggelse med tilhørende 
parkering og uteoppholdsarealer. 

Utnyttelse, høyder antall enheter mm, ivaretas i tråd med allerede gjeldende planer.  

 

Utforming 
Det skal ved utbygging av boligområdet legges vekt på god terrengmessig og landskapsmessig 
tilpassing av bebyggelse og anlegg. Farger og materialbruk skal harmoneres ved at man skal gi 
boligområdet et åpent, grønt preg og naturpreget helhetsinntrykk.  

 
Utearealer: 
Det stilles krav til utarbeidelse av utomhusplan som skal vedlegges ved søknad om tiltak.  
 
Utomhusplanen skal vise plassering av bygninger, veier og felles anlegg, parkering, beplantning 
samt nytt og gammelt terreng og eventuelle forstøtningsmurer.  
 
Alle utomhusplaner skal redegjøre detaljert for håndtering av overvann og vise terrengendringer, 
høyder, teknisk løsning for overvannssystem mv.  

Der det foretas terrenginngrep skal nytt og gammelt terreng vises 

 

Trafikkforhold 
Hovedveiene inne på området er opparbeidet ihht Øvre Eiker kommunes veinormal. 
Kv5 (Trettebråtan) er privat adkomstvei til boliger B12.3 og Bk12.1. 
Kv5 er regulert med 7.0 meter bredde. 
 
Plassering av avkjørsler er vist på plankartet med piler. Plasseringen er veiledende, men antallet 
og fra hvilken vei tomten skal ha adkomst, er bindende. Avkjørslene skal oppfylle krav gitt av 
vegmyndighetene. Foreløpig adkomst er skissert lengst vest i området, hvor veien er laveste og 
høydeforskjellen ned til tomten minst.  
 
Maksimal tillat bredde på avkjørsel til boligtomt er 4 m. Detaljert plassering og utforming av 
avkjørsler skal vises ved innsending av søknad om tiltak. 
 
Det er lite trafikk i Trettebråtan, og det er således ikke behov for eget fortau. Det er derimot 
fortau langs veien Harakollen og gang- og sykkelvei langs Lauvtjernveien. Det vil ellers være 
aktuelt å kunne bevege seg lekeplassen L4 og videre gjennom friområdene F5 og F7 eller F9 og 
F10 for å komme raskere ned til Horgenveien. 

 

Hensynssoner og båndleggingssoner 
Det er ingen hensynssoner eller båndleggingssoner. 
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Miljøfaglige forhold  
Valg av energikilde til oppvarming til fremkomme ved byggesak.  
Det jobbes med å finne gode, alternative løsninger som f.eks boring etter grunnvarme el. 
 
Overvannshåndtering: Det stilles krav om at hver enkelt tomt skal tilrettelegge for lokal 
fordrøyning. Avrenning fra den enkelte tomt skal ikke overstige naturlig avrenning fra tomten 
før bygging og opparbeiding. Det skal videre sikres at tilførsel til vassdraget ikke overstiger 
kravene i områdeplanen for Harakollen.  

Støy: Det er ikke registrert forekomst av veitrafikkstøy eller forurensning. 

 

Kilde: Kart fra Miljøstatus.no som viser støysoner fra veitrafikkstøy.  
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Risiko og sårbarhet  
Det aktuelle planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetssonen for flom. 
Det renner en bekk vest for området. Arealene som ligger i tilknytning til bekken er noe utsatt.  
 

 

Kilde: Kart fra Miljøstatus.no som viser aktsomhetssone for flom i tilknytning til bekken. 

 

Arealene ligger heller ikke innenfor aktsomhetssone for snøskred, jord- og flomskred, 
erosjonsrisiko eller steinsprang.  

 

Kilde: Kart fra Miljøstatus.no som viser aktsomhetssoner for skred og ras. 
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Det er ingen fredete eller truede arter, kulturminner, kulturlandskap, verdifull skog, dyrket jord 
eller landbruk.  

Løsmassene består av bart fjell og fjell med tynt eller usammenhengende løsmasser.  

 

Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring 
Gjennom rekkefølgebestemmelsene settes krav til godkjent utomhusplan og opparbeidelse av 
utearealer.  

Videre er det satt rekkefølgebestemmelser til opparbeidelse av nødvendig infrastruktur og 
Lekeområdet L4.  

 

Dokumentasjonskrav 
Gjennom rekkefølgebestemmelsene settes krav til godkjent utomhusplan, godkjent VA-plan og 
redegjørelse for håndtering av overvann. Videre er det satt krav til videre geoteknisk vurdering.  

 

2.4.3  Illustrasjoner av planforslaget 
Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke 
juridisk bindende. 

Høydene er satt i tråd med gjeldende plan, og vil sikre en god plassering av bebyggelsen i 
terrenget, og samtidig ivareta en best mulig tilpasning i forhold til bakenforliggende 
nabobebyggelse. Plasseringen av de to volumene, vil videre sikre noe sikt og utsikt for 
bakenforliggende bebyggelse, og skape tilstrekkelig med lys og luft mellom boligenhetene. 
Tiltaket vil ikke endre fjernvirkningen sett fra Hokksund sentrum eller riksveien, og den 
planlagte bebyggelsen vil ikke endre silhuetten med åsen i bakkant.  

Alle boenhetene får orientering mot syd eller vest, med private uteoppholdsarealer også mot syd 
eller vest. Dette gir svært gode sol- og lysforhold. Mange av leilighetene blir gjennomgående.  

Boligparkeringsplassene vil i all hovedsak etableres i underetasjen, mens 
gjesteparkeringsplassene etableres på terreng. Sykkelparkering etableres under tak, i 1.etasje i 
tilknytning til et felles verksted. Det skal også etableres ladestasjoner for el-sykler.  

Det skal tilrettelegges for felles uteoppholdsarealer på terreng og over parkeringslokket.  

Boligene varierer i størrelser, og således vil det bli tilbud tilpasset ulike aldersgrupper.  

Utearealene grenser til lekeplassen i syd, og det vil være naturlig med en overgang mellom 
bebyggelse og lekeplassen hvor det er noe mer naturlig vegetasjon. Bebyggelsen planlegges lagt 
lengst mot nordøst, slik at utearealene åpnes mot sydvest. Det planlegges videre gjennomgang 
mellom bebyggelsen med snarvei opp til gaten/veien og ned til lekeplassen.  
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2.5  Konsekvenser av planforslaget 
2.5.1 Redegjørelse for konsekvenser av planforslaget  

Overordnede planer og mål 
Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete retningslinjer. 

Planendringen omfatter i all hovedsak kun endring av typologi, for i bedre grad å tilpasse seg 
topografien på eiendommen.  

Arealene inngår som del av planen for Harakollen, og er avsatt til boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse.  

Arealene er også avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel. Hokksund er et viktig 
satsningsområde i kommunen. Om Hokksund står følgende: «Hokksund skal vokse betydelig i 
årene fremover. Det skal legges opp til en betydelig vekst i boliger og arbeidsplasser i 
sentrumsområdet, samtidig som det skal være egne områder for næringsutvikling og 
boligbygging utenfor sentrum.» 
 
Det planlagte tiltaket er således i tråd med intensjonene i kommuneplanen og reguleringsplanen. 
 
Ny plan avviker noe fra gjeldende plan hva gjelder typologi. Med ny typologi stilles også nye 
krav til parkeringsdekning og uteoppholdsarealer. Dette vil sees i sammenheng med felt BB10.1 
som også åpner for blokkbebyggelse/terrassert bebyggelse. Ut over dette, er krav til utnyttelse, 
høyder og antall enheter mm. Videreført i ny plan.  
 
Det er allerede et svært godt tilbud av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse innenfor 
Harakollen-feltet. Ved å endre typologi fra konsentrert småhusbebyggelse til blokkbebyggelse, 
vil man bidra til å få et mer variert boligtilbud innenfor boligfeltet.  
 
Tiltaket vil ikke få negative konsekvenser for overordnete planer og mål. Planforslaget bidrar til 
måloppfyllelse i kommuneplanen.  
 
 

Stedsutvikling 
Utvikling av feltet i tråd med planforslaget, vil bidra til å gi ny bebyggelse tilpasset topografien 
og landskapet, samtidig som bakenforliggende nabobebyggelse blir ivaretatt i best mulig grad.  

Bebyggelsens plassering sikrer luft mellom volumene, og gir en bebyggelse som trappes i takt 
med terrenget. Mot veien og nabobebyggelsen i nord, vil ny bebyggelse ligge ca. 2 etasjer over 
terrenget. Mot syd og friområdene, vil derimot bebyggelsen krage ca. 4 etasjer over terreng.  

Orienteringen med to volumer vinkelrett på hverandre gir svært god tilpasning til terrenget 
samtidig som dette danner en fin ramme rundt de felles uteoppholdsarealene.  

Bebyggelsen i bakkant mot nord ligger høyere, og vil således ha tilstrekkelig med luft rundt seg. 
Det ene volumet planlegges med gavlen (kortenden) mot nabobebyggelse, og det vil være luft 
mellom de to nye blokkene. Videre vil det være åpent mot vest, hvor det er god utsikt for 
bakenforliggende boliger. Bebyggelsen planlegges utført i med flatt tak. 
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Illustrasjon som viser hvordan plassering av ny bebyggelse sikrer enkelte åpne sektorer for 
bakenforliggende bebyggelse. I tillegg ligger boligene i bakkant noe høyere enn ny bebyggelse.  

 

 

Illustrasjon som viser hvordan plassering av ny bebyggelse tilpasses topografien og 
omkringliggende boligbebyggelse.  
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Illustrasjon som viser hvordan plassering av ny bebyggelse tilpasses topografien og 
omkringliggende boligbebyggelse.  

 

 

Barn og unges interesser 
Harakollen har en gjennomgående struktur med friområder og lekeområder med god kontakt til 
omkringliggende stier, turveier og skiløyper. Det er foreslått regulert 2 større lekeområder og 3 
mindre. I tillegg skal barnehagens uteområde være tilgjengelig for alle etter stengetid.  

Det største lekeområdet L1 skal inneholde en liten ballslette, sittemuligheter og lekeapparat. På 
andre områder er det terreng som innbyr til akemuligheter. L1 eies av Øvre Eiker kommune, 
mens de øvrige lekeplassene eies av boligområdene i Harakollen øst i fellesskap. Det er tatt 
høyde for at det kan etableres en gjennomgående skiløypetrase nord sør. 

De enkelte boligområdene er gjennomvevd av et nett av friområder tilgjengelig for ferdsel. I stor 
grad følger disse gamle stier og driftsveier. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til skiløyper 
og spesielt område opp mot Harastokkåsen egner seg godt til aking og skileik vinterstid.  

Planområdet grenser til både friområde og lekeplass L4. Det vil bli direkte tilgang fra utearealene 
og videre til lekeplassen. Det er satt krav til opparbeidelse av lekeplassen i bestemmelsene.  

Videre vil det ligge godt til rette for etablering av gode felles uteoppholdsarealer i ved den nye 
bebyggelsen. Her skal det tilrettelegges for lek og opphold for ulike aldersgrupper. 

Langs hovedveien opp til Harakollen er det separat gangvei som er skolevei for barna i området. 
Adkomstveien inn til Harakollen Øst har fortau på den mest trafikkerte strekningen. På 
småveiene blir det lite trafikk og det er trygt å benytte disse kombinert til biler og forgjengere. I 
tillegg vil det være naturlig å benytte stinettet gjennom friområdet for å komme ned til skolen og 
fotballbanen. 

Det planlagte tiltaket kommer ellers ikke i konflikt med arealer som benyttes av barn og unge i 
dag. 

Arealene ligger således godt til rette for barn og unge.  
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Illustrasjon som viser planlagt plassering av ny bebyggelse. Bebyggelsen blir liggende godt i 
terrenget. Ny bebyggelse danner en ramme rundt et stort felles uteareal med direkte tilknytning 
til lekeplass L4 og friområder.  

 

Landskap 
Det er lagt vekt på at boligen skal gis gode sol og utsiktsforhold, samtidige er det vektlagt god 
plassering i terrenget slik at graden av inngrep kan minimeres. Eksisterende stier og driftsveier 
gjennom området er ivaretatt ved plassering av gjennomgående grøntstruktur.  
 
Vegetasjonen består av blandingsskog med noen bartrær og ellers en del løvtrær som osp, bjørk, 
lønn og rogn mm. Arealene grenser til friområder med en god del vegetasjon. 

Terrenget faller relativt mye fra nordøst til sydvest. Åsen i bakkant stiger høyt opp forbi området, 
og nytt tiltak vil ikke ta silhuetten eller endre fjernvirkningen. Ny bebyggelse vil slik godt inn i 
terrenget og omgivelsene.  

Ny bebyggelse blir liggende godt i terrenget, og vil ikke endre silhuetten med den bartrekledde 
åsen i bakkant. Åsen faller ned til Drammenselva i syd.   

Mot lekeområdet vil det være naturlig å bevare en del vegetasjon som en overgang mellom de 
offentlige lekearealene og de private uteoppholdsarealene.  

Som man kan se av solstudiene, er det svært gode solforhold på feltet, og både de private og de 
felles uteoppholdsarealene får gode solforhold.  
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     Illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold vår/høstjevndøgn kl.09.00. 

 

Illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold vår/høstjevndøgn kl.12.00. 

 

Illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold vår/høstjevndøgn kl.15.00. 
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Illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold vår/høstjevndøgn kl.18.00. 

 

Trafikkforhold 
Det er tre korte private veier (Kv 2, Kv 5, Kv 10 og Kv11). Disse har en reguleringsbredde på 
7m og en kjørebanebredde på 3.5m. Adkomstveien Trettebråtan (kv 5) er adkomstvei for 
boligene på felt B12 og BK12.1 og B12.3.  

Det er ellers sykkelavstand til mange sentrale funksjoner. 

Nærmeste bussholdeplass ligger langs Fylkesveien.  

 

Parkering 
 
Boligene skal i hovedsak plasseres i felles garasje-/parkeringsanlegg. Det tillates i tillegg 
etablering av enkelte parkeringsplasser, i hovedsak gjesteparkeringsplasser, på terreng.  
 
Det settes krav om: 
1-2-roms: 1.0 bil 
3-roms: 1.5 biler 
4+-roms: 2.0 biler 
I tillegg skal det avsettes min. 0.25 gjesteparkeringsplasser per boenhet.  
 
Dette er i tråd med parkeringskravet gitt for felt BB10.1 hvor det også er regulert til 
blokkbebyggelse.  
 
Erfaringene fra felt BB10.1 tilsier at antall parkeringsplasser vil være tilstrekkelig, og tidvis ha 
overdekning. 
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Sykkelparkering 
Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Sykkelparkeringsplassene 
skal plasseres under tak. Det skal også avsettes plass til el-sykler og mulig låneordninger.  
I forbindelse med sykkelparkeringsplassene, skal det også avsettes plass til et lite verksted, og 
plass for dekkskift ol.  
 

 

Estetikk og byggeskikk 
Den nye bebyggelsen skiller seg noe fra omkringliggende ene- og tomannsboliger. Innenfor felt 
BB10 er det etablert terrasseblokker, også med en helt egen karakter. Det er således allerede noe 
variasjon innenfor Harakollen i dag. Variasjon i typologi vil i større grad kunne bidra til å gi et 
variert boligtilbud som tiltrekker seg ulike kundegrupper.  

Den planlagte bebyggelsen blir liggende godt i terrenget, og tilpasser seg både omkringliggende 
boliger og friområder.  

Blokkene planlegges etablert med en noe mer lukket fasade mot nabobebyggelsen i nord og øst, 
mens de åpner seg mot syd og vest. Boligene er videre lagt så langt som mulig mot nord, slik at 
arealene fortsatt åpnes mot vest, også etter utbygd tiltak.  

Boligene skal utformes med flate tak, og med trapping av høyder, slik at bebyggelsen sklir godt 
inn i omgivelsene.  

Arealene var tidligere avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, også med en utnyttelse på 50% 
BYA og høyder inntil 10 meter over gjennomsnittlig, planert terreng. Antall enheter (ca. 25) 
opprettholdes i tråd med det som ble satt for en utvikling med konsentrert boligbebyggelse. 
Utearealene vil i større grad være felles ved etablering av blokkbebyggelse, og ikke private.  

Organisering av konsentrert boligbebyggelse vil kreve store terrenginngrep, da man er avhengig 
av en flatere tomt for etablering av f.eks. rekkehusenheter hvor alle adkomster må ligge på 
samme nivå, og hvor alle boenhetene må være gjennomgående etc.   

Ny organisering vil i tillegg til mindre terrenginngrep, også gi mindre areal opparbeidet til 
bilbruk, parkering, kjøring, manøvrering og internveier mm.  

Fordelen med etablering av blokkbebyggelse, vil være at biltrafikken i all hovedsak etableres i 
felles garasje, og innkjøringen blir lite synlig fra omkringliggende bebyggelse. I tillegg får man 
et stort felles uteoppholdsareal som knytter seg mot lekeplassen og friområdet. På denne måten 
kan man bedre trekke den grønne strukturen inn mellom bebyggelsen, uten at det kommer i 
konflikt med boenhetene.  

Det vil videre være enklere å legge blokkbebyggelsen inn i terrenget, og man unngår store 
terrenginngrep. Deler av blokkbebyggelsen vil ligge delvis inn i og under terrenget. Ved å legge 
bebyggelsen inn i terrenget, vil opplevelsen av høyden også oppleves lavere. Stedvis vil 
bebyggelsen kun rage 2 etasjer over terrenget. Ved etablering av rekkehus, må tomten planeres i 
større grad, og enhetene legges på flatt, åpent terreng.  
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Illustrasjon som viser planlagt bebyggelse. Bebyggelsen blir liggende godt i terrenget. 

 

 

Illustrasjon som viser mulig utnyttelse ved konsentrert bebyggelse. Bebyggelsen blir 
mer spredt, og en større andel av tomten må bearbeides for å kunne etablere 
veier/adkomster til alle enhetene, og de private utearealene på terreng.  

 

Kulturminner 
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med kulturminner, kulturmiljø, SEFRAK-registrerte 
bygninger eller liknende. Eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner i anleggsperioden, 
sikres ivaretatt gjennom bestemmelsene.  

 

Sosial infrastruktur 
Utbygging av boligbebyggelse innenfor feltet er i tråd med føringene i kommuneplanen og 
reguleringsplanen.  

Harakollen gir et økt tilbud av boliger, og mulighet for tilflytning til kommunen. Dette påvirker 
skoler, barnehager mm. Det ligger en barnehage inne på området.  

Det pågår ellers arbeider med etablering av en ny dagligvareforretning (Kiwi) langs 
Lauvtjernveien. Denne vil kunne betjene hele Harakollen-feltet, og vil ligge godt langs 
adkomstveien til området.  
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Flere boliger vil gi flere innbyggere, noe som vil være positivt for kommunen som ønsker vekst. 
Som følge av flere innbyggere, settes det også krav for kommunen til å sikre tilstrekkelig 
kapasitet for barnehager og skoler, eldresenter, sykehjem ol.  

Tiltaket er ikke av en slik størrelse at det alene påvirker den sosiale infrastrukturen.  

 

Teknisk infrastruktur 
Som vedlegg til forslag til reguleringsplan er det en egen plan for vei, vann- og avløpsledninger 
og veibelysning. Denne planen er utarbeidet i samråd med Øve Eiker kommune. Der det er 
hensiktsmessig er ledninger foreslått lagt i veitraseer, men på grunn av høyder og fallforhold er 
det i flere tilfeller nødvendig å legge ledninger i nedkant av tomtefelt i grense mot friområder og 
naturområder. I vedtekter er det bestemt at traseene skal istandsettes med tilsåing og tilplanting. 
Der det er hensiktsmessig skal traseene kunne benyttes som stier og turveier.  

Det skal sikres adkomst til VA anleggene for senere drift og vedlikehold. 

Brannkummer plasseres fortrinnsvis i veitraseer etter gjeldende retningslinjer. 

Traseer for EL. vil bli tegnet inn senere. Det er regulert to områder for plassering av nettstasjoner 
(trafo). 

Utforming og dimensjoneringen av veier er i tråd med Øvre Eiker kommunes norm. 
 
Det henvises til vedlagt plan for veier, VA og belysning samt lengdeprofiler for veier. 

For dimensjonering og prinsipper knyttet til behandling av overvann i feltet vises det til notat 
utarbeidet av VA Consult 15.05.14 som ligger vedlagt. Notatet ble utarbeidet i forbindelse med 
et tidligere skisseprosjekt på feltet BK12.1. 

Under følger en kort oppsummering av notatet: 

«Infrastruktur i form av vei, elektro, vann og avløp er allerede etablert for Harakollen 
boligområde og utbyggingen på gbnr. 104/58 tilknyttes dette. Stikkledninger til tomten er 
allerede lagt ut. 

Tilknytning til kommunalt ledningsnett skjer via Ø63mm PE stikkledning. Ledningen og 
tilknytning til kommunal ledning er allerede etablert i veien mot nord. Det er også lagt ut en 
stikkledning lenger vest. Dette er midlertidig en Ø32 mm PE, og anses ikke som tilstrekkelig.  

Tilknytning til kommunalt ledningsnett skjer via Ø110mm PVC SN8. Ledningen og tilknytning 
til kommunal ledning er allerede etablert i adkomstveien i nord. Den kommunale ledningen i 
veien er en Ø160 mm.  

Under forutsetning av at stikkledningen ligger med fall på 1% har denne en kapasitet på 5 l/s ved 
80% fylt ledning. Det forutsettes også at kommunal ledning i vei har kapasitet på den ekstra 
belastningen som utgjøres fra de nye boligene.» 

«Det er viktig å begrense avrenningen fra området, og det må utføres tiltak for å begrense 
hastigheten av avrenning.» Det må derfor legges opp til et fordrøyningsbasseng inne på 
eiendommen.    
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Beregningene ble foretatt for 20 boenheter, og spillvannsmengden ble således ansett som god. 
Foreløpig skisseprosjekt viser omlag 25 enheter. I forbindelse med byggesak må det således 
utføres oppdaterte beregninger.  

 

Universell utforming 
Det er mye topografi i området, noe som kan gi utfordringer i forhold til å etablere utearealer 
som er universelt utformet.  

Ved etablering av blokkbebyggelse, vil derimot deler av utearealene kunne etableres på 
parkeringslokket, i tillegg til private uteoppholdsarealer. Således vil deler av utearealene kunne 
bli universelt utformet.  

Fra parkeringsgarasje og opp i leilighetene vil det være heis. Alle boenhetene skal utformes med 
tanke på tilgjengelighet. Således legger prosjektet godt til rette for bevegelseshemmede. 

I bestemmelsene står følgende: 

«Allment tilgjengelige anlegg skal tilpasses universell utforming der dette er praktisk mulig, slik 
at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.»  
 

Det er en intensjon at boligområdet Harakollen Øst skal være best mulig egnet for alle beboere 
uansett funksjonsdyktighet men området er ikke særskilt egnet på grunn av terrenget. En vil 
kunne tilrettelegge for god tilgjengelighet internt på de enkelte tomter og i grupper av 
konsentrert bebyggelse, men adkomst fra sentrum, skole mv. vil ikke kunne tilfredsstille kravene 
til universell utforming på grunn av beliggenhet, topografi og store høydeforskjeller. 

 

 

Naturmangfold  
Det er noe vegetasjon inne på feltet i dag, men store deler av vegetasjonen er fjernet som følge 
av etablering av riggområde. Det er ingen vegetasjon innenfor området som er registrert som 
bevaringsverdige. Det er heller ikke registrert noen svartelister. 

Planområdet ligger tett inntil natur- og skogsarealer. Nord-sør er det en markert bekkedal der den 
nedre delen er vurdert som viktig for å bevare leveområde for dyr og planter. Denne delen er 
sikret i Harakollen-planen med egne bestemmelser som ivaretar naturgrunnlaget. I tillegg er det 
gjennomgående grønne korridorer mellom de enkelte delområdene. 

 

Naturmangfoldsloven 

§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk. Planområdet ligger innenfor et regulert boligområde 
øst for Hokksund sentrum. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper eller 
kulturlandskap, slik at tiltaket ikke kommer i konflikt med sårbare arter.  
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§9: Fø-var-prinsippet. Det er noe vegetasjon på eiendommen i dag. I hovedsak mot lekeområdet i 
syd og mot bebyggelsen i vest. Noe av denne vegetasjonen vil det være naturlig å bevare. Det er 
ingen forhold som tyder på at tiltak på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.  

§10: Økosystemtilnærmingen. Det er ingen forhold som tyder på at nye tiltak på eiendommen vil 
påvirke eller belaste økosystemet negativt.  

§11: Kostnadene ved miljøforringelse. Det vil ikke forekomme noen skade på naturmangfoldet.  

§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder. Området er i kommuneplanen regulert til 
boligbebyggelse. Planforslaget vil således være i tråd med kommuneplanen.  

Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres. 
Tiltaket vil tilføre noe grønt til området ved utforming av felles utearealer.  

 
 

Miljøfaglige forhold 
Planen sikrer etablering av gode uteoppholdsarealer med gode solforhold i form av private 
balkonger og felles terrasser på terreng og lokk. Alle boenhetene får orientering mot syd eller 
vest. 

Arealene er ikke utsatt for støy, trafikk eller luftforurensning. 

Valg av energiløsning skal redegjøres for ved byggesak.  

 

Risiko- og sårbarhet 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). Arealene utgjør kun et lite felt innenfor områdeplanen for Harakollen Øst, og ligger 
godt til rette for utbygging av boligbebyggelse. Området er ikke utsatt for risiko- og sårbarhet i 
særlig grad. 

Gjennom ROS-analysen er det vurdert at følgende tema kan utgjøre en liten potensiell fare: 

- Urban flom/overvann 
- Skogbrann/lyngbrann 
- Dambrudd 
- Svikt i fremkommelighet. 

For mer detaljer, se vedlagt sjekkliste og Ros-analyse. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Tiltaket medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommunen uten det som er avtalt i 
utbyggingsavtale.  
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Juridiske forhold 
Forslagsstiller kan ikke se at det blir noen økonomiske konsekvenser for Øvre Eiker kommune 
utover hva som er avtalt i utbyggingsavtalen.  
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3 Forslagsstillers argumentasjon 
3.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse 
 

Eiendommen det nå reguleres for, ønskes bebygd med to blokker med tilsammen omlag 25 
enheter. Arealene ligger innenfor Harakollen Øst, og er regulert til boligbebyggelse. Det aktuelle 
feltet grenser til friområde og lekeplass. Adkomstveien i nord er en privatvei, som er etablert.  

Reguleringsarbeidet er igangsatt for å se på en ny utnyttelse av feltet, med i all hovedsak ny 
typologi. Høyder, utnyttelse og antall enheter vil være i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

Nytt prosjekt gir en endring fra konsentrert småhusbebyggelse til blokkbebyggelse.  

Det er valgt å plasseres ny bebyggelse mot nordøst. Et volum vil ligge vinkelrett på veien, med 
henvendelse mot vest. Det andre volumet vil ligge langs veien med henvendelse mot syd.  

På denne måten vil ny bebyggelse tilpasse seg terrenget samtidig som man ivaretar 
bakenforliggende boligbebyggelse. Parkering planlegges etablert i garasje i underetasjen samt 
som noe bakkeparkering.  

I 1.-3. etasje skal det etableres leiligheter med ulike størrelser. Mange av boenhetene blir 
gjennomgående. 3. etasje vil tilbaketrekkes.  

Terrenget faller ca.10 meter fra nordøst til sydvest. Mot nordøst vil således kun de øverste 2 
etasjene krage over terrenget. Mot syd vil alle de 4 etasjene bli eksponert.  

Fordelen med etablering av mer konsentrert bebyggelse, vil være at biltrafikken i all hovedsak 
etableres i felles garasje, og innkjøringen blir lite synlig fra omkringliggende bebyggelse. I 
tillegg får man et stort felles uteoppholdsareal som knytter seg mot lekeplassen og friområdet. På 
denne måten kan man bedre trekke den grønne strukturen inn mellom bebyggelsen, uten at det 
kommer i konflikt med boenhetene.  

Det vil videre være enklere å legge blokkbebyggelsen inn i terrenget, og man unngår store 
terrenginngrep. Deler av blokkbebyggelsen vil ligge delvis inn i og under terrenget. Ved å legge 
bebyggelsen inn i terrenget, vil opplevelsen av høyden også oppleves lavere. Stedvis vil 
bebyggelsen kun krage 2 etasjer over terrenget. Ved etablering av rekkehus, må tomten planeres 
i større grad, og enhetene legges på flatt, åpent terreng.  

Parkering i tråd med dekningen for felt BB10. Erfaringen derfra tilsier at det er god dekning på 
parkeringsplassene, og heller en liten overdekning enn underdekning. Det vil således være 
nærliggende å se på samme dekning for disse arealene hvor det blir omlag samme typologi.  

Tiltaket vil gi gode boenheter med variasjon av størrelse og en annen typologi enn hva som er 
dominerende i området i dag.  

 

 


