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Forord  

 

Partum eiendom AS står for utarbeidelse av reguleringsplan knyttet til Møllerhaven, Vestfossen, Øvre 
Eiker kommune. Magnus Gevelt har vært oppdragsleder.  

Tilhørende trafikkanalyse er utført av Multiconsult, tilhørende matjordplan er utarbeidet av Norsk 
landbruksrådgivning Østafjells, tilhørende geologisk rapport er utarbeidet av Grunnteknikk AS 

Jørgen Firing har vært Øvre Eiker kommunes kontaktperson for planforslaget.  

 

 

 

 

Hokksund, 10.06.2022 

 

Magnus Gevelt          Boxs – Pieter Paul Furnée-                                  
Oppdragsleder         Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 

 

1.1 Formålet med planen 

Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplan for området. Målet er å legge 
til rette for etablering av boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse – 
tomannsboliger og boliger i rekke/rekkehus, med tilhørende infrastruktur og lekeplass. 

 

1.2 Bakgrunn for ny reguleringsplan 

Eiendom 48/141 og 48/149 er detaljregulert i 1994 igjennom «Reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplan for 48/141, Ødegårdsgata, Vestfossen Øvre Eiker kommune 504/562» med 
ikrafttredelsesdato 30.08.1995. Den 27 år gamle planen er noe utidsmessig på enkelte punkter. 
og tiltakshaver har i tidligere prosess sett det nødvendig å dispensere fra tre forhold ved denne 
planen for å kunne realisere et prosjekt innenfor rammene av dagens standarder på bolig og vei. 
Ved politisk behandling av disse ble omfanget av dispensasjoner vurdert å være for stort. 
Dermed ble det behov for å ta frem en ny reguleringsplan.  
 

I forbindelse med varsling av oppstart med denne planen har både Statsforvalteren i Oslo og 
Viken og Viken Fylkeskommune påpekt at det ut fra tomtas nærhet til Vestfossen sentrum bør 
legges opp til en betraktelig høyere arealutnyttelse enn hva gjeldende reguleringsplan åpner for. 
I denne forbindelse åpner ny reguleringsplan for to ekstra enheter i forhold til tidligere 
rammesøkt prosjekt, totalt 16 enheter på tomta.  

 

1.3 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter i all hovedsak eiendom 48/141 og 50/45 som eies av Partum Utvikling AS. 
I tillegg er det en liten del av 48/95 som berøres av planforslaget.  
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1.4 Eksisterende og tilgrensende arealbruk 

Planområdet utgjør et gammelt jorde som ble dyrket med korn frem til 2018.  
 
I nabolaget finnes det et bredt spekter av boligtyper, -størrelser og -høyder. Blant annet er det på 
gbnr. 48/82 oppført tre rekkehus og på gbnr. 48/56 og 48/172 er to nyere tomannsboliger 
oppført. I 2020 ble 48/85 bygget ut med en enebolig med to fulle etasjer.  
 

Naboeiendommer til planområdet har adkomst fra Ødegårdsgata, Dunserudgata, Stigergata og 
Hagaveien. 
 

 
Figur 1 Planområdet og tilgrensende arealer 
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2. PLANPROSESSEN 

 

2.1 Varsling av oppstart 

Det ble varslet oppstart av planen i Eikerbladet 20.01.2022 
 

 
 
 

2.2 Innspill 

Det er mottatt 6 skriftlige merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanen. 3 av disse er fra 
offentlige instanser, 3 av de er fra naboer. Merknadene ligger som vedlegg til planbeskrivelsen og 
er i tillegg oppsummert og kommentert i eget vedlegg «merknadsbehandling Møllerhaven».   



9 

 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

 

3.1 Nasjonale føringer og retningslinjer som er relevante for planarbeidet 

 

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.  

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. 
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3.1.4. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjene er en oppfølging av FNs barnekonvensjon og skal bidra til å synliggjøre og styrke 
barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  

Målet er å gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der barn 
og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, 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, se figur 2. 

Området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende lekeplass og vei i Reguleringsplan for 
gnr.48, bnr.141, Ødegårdsgata, Vestfossen, 30.08.1995, se figur 3. 

Det er ikke pågående planarbeid som grenser inntil planområdet per 03.02.2022, men det er en 
nylig vedtatt plan fra 2020 for Fosenjordet, gbnr. 48/5 og 50/63, ca. 100 meter fra planområdet. 

 

 
Figur 2 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan 2015- 2027 i Øvre Eiker kommune 
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Figur 3 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for gnr.48, bnr.141, Ødegårdsgata, 
Vestfossen, 30.08.1995 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 
 

4.1 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er ca. 6400 m2 og ligger mellom Ødegårdgata og nesten ned til Stigergata. Området 
ligger vest for jernbanelinja som går gjennom Vestfossen sentrum. Det har en sentral plassering, 
ca. 350 meter fra Vestfossen stasjon. Det er gangavstand til tog, matbutikk og andre 
servicefunksjoner, ca 1 km til Vestfossen barne- og ungdomsskole og tilsvarende avstand til 
Vestfossen idrettspark. 

 

Planområdet grenser til annen småhusbebyggelse på alle kanter. Man finner en blanding av 
frittliggende eneboliger, boliger i rekke og tomannsboliger i området rundt planområdet. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2: Oversiktskart – planområdets beliggenhet i Vestfossen 

Figur 1: Bilde tatt i 2020 som viser planområdets beliggenhet i forhold til Vestfossen stasjon og 
sentrum. 
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4.2 Barn og unges interesser 

Planområdet ligger sentralt plassert i Vestfossen med gang/- sykkelavstand til barne- og 
ungdomsskole og til idrettsanlegg. Ved Vestfossen skole er det etablert en stor aktivitetspark for 
store og små med ballbinge, klatretårn, sandvolleyballbane, hinderløype etc. Vestfossen 
idrettspark har store grønne arealer – kunstgressbane, flere fotballbaner, tennisbaner etc. 
Det er også kort avstand til Vestfossen sentrum og til parkområdet med lekemuligheter ved 
stasjonen.  

Internt på planområdet er det avsatt 200 m2 til lekeformål. Innholdet vil være tilrettelagt for 
småbarnslek og vil i tillegg fungere som sosial møteplass for hele feltet.   
 

4.3 Verneinteresser 

Det er ikke SEFRAK- registrerte bygninger innen planområdet.  

 

4.4 Landbruk – dyrka mark 

Store deler av planområdet er klassifisert som dyrka jord. Omreguleringen er en videreføring av 
gjeldende reguleringsformål og fører ikke til ny omdisponering av dyrka jord i strid med 
jordverninteresser. Siden matjord er en ressurs i fremtidig matproduksjon, er det i forbindelse 
med planarbeidet utarbeidet en matjordplan for området. Norsk landbruksrådgivning Østafjells 
har fått i oppgave å vurdere kvaliteten på matjorda og muligheten for å flytte denne. Rapporten 
konkluderte med at det var god matjord som man godt kunne omdisponere. I tråd med 
kommunens aksept ble matjordlaget doset, lastet opp og fraktet ut av planområdet høsten 2020. 

 

4.5 Miljøfaglige forhold 

Området ligger ifølge støysonekartlegging fra Statens vegvesen ikke innenfor støysoner for riks- 
eller fylkesveger. Det samme gjelder for Bane Nors jernbanenett. Se figurer under.  

Støy fra Ødegårdsgata er ikke særskilt vurdert. Det vises til veilederen til T-1442/2021, M-2061, 
punktet «Forståelse av grenseverdien Lden» og vurdering av støy ved lav ÅDT og lav fartsgrense: 

Ved lav trafikkmengde kan en ofte se bort ifra utendørs tidsmidlet støynivå, og kun vurdere 
maksimalt støynivå. Når fartsgrensen er lavere enn 50 km/t og trafikkmengden under 500 per 
døgn er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning. Når trafikkmengden er mellom 500 og 
1000 kan det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger om det er nødvendig med en 
støyutredning. Ved rene adkomstveier med lav hastighet, uten tungtransport og trafikkmengde 
under 1000 er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning. 

Området ligger i sone for moderat til lav aktsomhetsgrad for radon ifølge NGU sitt nasjonale 
aktsomhetskart for radon. 
Kommuneplanens arealdel 2015-2027 markerer ingen sikrings- støy eller faresone i planområdet. 
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Figur 3: Støysoner for riks og fylkesveger 

 
Figur 4: Støysoner fra Bane Nors jernbanenett. Geonorge.no 
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4.6 Naturmangfold 

Det er foretatt søk i `naturbase.no` og det gir ingen treff på arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Det er heller ingen utvalgt naturtype. Ingen registrert fremmedarter.  

I matjordplanen utarbeidet av Norsk landbruksforvaltning ble det ikke funnet meldepliktige 
planter på arealet. 

Artsdatabanken viser ingen funn av rødlistearter innen planområdet. 

 

4.7 Arkeologiske kulturminner 

Ifølge merknader fra Viken Fylkeskommune tilsier de topografiske forhold at det er potensial for 
å gjøre funn av (flere) automatisk fredete kulturminner her. På bakgrunn av dette er det stilt krav 
om arkeologisk registrering.  

Med utgangspunkt i godkjent reguleringsplan for området (boligformål) og innsending av 
rammesøknad ble matjorda på dette området fjernet høsten 2020.  

Arbeidet ble avstemt med Øvre Eiker kommune v/landbrukssjefen. I forkant ble det tatt frem en 
matjordplan og denne ble lagt til grunn for søknad om flytting av jord. Matjordplan, søknad og 
kommunens tillatelse ligger vedlagt.  

 

4.8 Grunnforhold og skredfare 

Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene i planområdet er antatt å bestå av hav- og 
fjordavsetninger. Terrenget heller fra vest mot øst med en omtrentlig gjennomsnittshelning på 
1:19. 

Søk gjort i NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner viser at området ikke er en kartlagt 
faresone for kvikkleireskred.  Området er imidlertid under grensen for marin leire. 

Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet (Geoteknisk vurdering av 
områdestabilitet Møllerhaven, 24.05.2020). Rapporten ligger i sin helhet som vedlegg. 
Konklusjonen i denne rapporten er at eiendommen er vurdert å ikke være truet av et mulig 
områdeskred i kvikkleire. 

 

4.9 Dagens trafikk 

Multiconsult har på oppdrag fra tiltakshaver utarbeidet en trafikkvurdering for Ødegårdsgata og 
omkringliggende veier (Trafikkvurdering Møllerhaven, 10225841-01-RIT-NOT-001). Denne er i sin 
helhet vedlagt. 
For biltrafikk, vil hovedadkomsten fra Vestfossen sentrum til planområdet være via Skarragata, 
Fosengata og videre til Ødegårdgata.   
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Figur 6 Utsnitt fra Multiconsult sin rapport – planområdet markert i oransje, jernbanelinja med blå strek. 
 

Vei og park i Øvre Eiker kommune indikerte april 2021 at kapasiteten er anstrengt, men 
tilfredsstillende gitt omfanget av utbyggingen som ble rammesøkt.  

Multiconsult har konkludert med at Ødegårdgata er i utgangspunktet bra nok gitt den tenkte 
utviklingen. For forbedring av situasjonen er det foreslått siktforbedrende tiltak, samt humper.  
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5. PLANFORSLAGET 

 
 

 

 

 

 

 
5.1 Viktigste endringer fra gjeldende reguleringsplan 

Området omfattes av gjeldende reguleringsplan med unntak av to tomter som er bebygget 
tidligere. Ny reguleringsplan viderefører hovedprinsippene fra gjeldende plan, men med mindre 
endringer. Endringene er i all hovedsak en tilpasning av reguleringsplan til rammesøknadene som 
er sendt inn.  

Hovedendringer i forhold til gjeldende plan: 

- Typologi - tomannsboliger og rekkehus 
- Endret plassering av vendhammer 
- Endret plassering av lekeplass 
- Etasjeantall over terreng 

 

5.2 Plankart og arealer 

Illustrasjonsplanen som er vedlagt planforslaget viser en mulighet innenfor de rammene 
reguleringsplanen gir. Den er ikke gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende.  

Det er allikevel forslagsstillers intensjon å gjennomføre prosjektet slik illustrasjonsplanen viser. 
Planen viser 5 tomannsboliger i nordre del av tomta og 5/6 rekkehus sør for den interne veien på 
tomta. Altså 15/16 enheter totalt. 
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Figur 6: Illustrasjonsplan 

Figur 5: Perspektiv 
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5.3 Konsentrert småhusbebyggelse 

I forslaget til ny plan reguleres tomta til konsentrert småhusbebyggelse. Det er ikke fastsatt 
plassering av ny bebyggelse eller inndeling i tomter for felt BKS1 og BKS2 i plan. Dette skal vises i 
utomhusplanen som skal foreligge sammen med søknad om rammetillatelse. 

Boligene vil være tilgjengelig iht. TEK. Minst 1 bad per boenhet tilpasses ift. tilgjengelighetskrav. 
Der alle funksjoner blir på 1 plan, vil alle rom bli tilpasset ift. snusirkel og tilgang til dører og 
vinduer. 

Bebyggelsen som vist i illustrasjonsplan foreslås med stramme moderne tidsriktige detaljer og 
med flate tak. Bebyggelsen blir dermed ikke høyere (måles fra gesims pluss 30cm parapet) enn 
eneboligbebyggelse med saltak ville ha blitt, snarere tvert imot. 

Boenheter med størrelser på 92 til 120 m2 (BRA) mener forslagsstiller vil treffe godt i dagens 
marked og samtidig bygge oppunder kommunens boligpolitikk. 

I området rundt planområdet finner man både en-, halvannen- og to etasjes hus og et bredt 
spekter av stilarter og boligtyper. Blant annet går det frem av situasjonskartet et det er oppført 
tre rekkehus på gbnr. 48/82 og to nyere tomannsboliger i 48/56 og 48/172.  
 

5.3.1. Utomhusareal og parkering 
 
Tomta som reguleres ligger sentralt plassert med kort avstand til Vestfossen sentrum og til ulike 
servicetilbud. Kort vei også til togstasjonen gir muligheter for alternative transportformer slik at 
bilbehovet reduseres. Ny regulering legger opp til en mer kompakt boform og en noe restriktiv 
parkeringsdekning for biler. Dette er i tråd med innspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og 
Viken Fylkeskommune.  

Det vil etableres to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser per enhet (i tillegg til 
sportsbod).  

 

5.3.2. Energiforsyning og renovasjon 

Feltet er planlagt betjent med strøm fra nettstasjon N257 Fosen Nedre.  

Renovasjon skal plasseres på innregulert plass (felt R) ved innkjøringen til feltet slik at man 
unngår tømming videre innover i veien. Det er lagt opp til en delvis nedgravd løsning for 
renovasjon, en løsning som består av en container som er to tredels nedgravd, og en utløftbar 
sekk for tømming. Innkjøringen til feltet er dimensjonert for renovasjonsbil. 
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5.3.3. Sol/skygge 

Illustrasjonsplan som følger 
reguleringsendringen viser at 
foreslåtte parseller får god bokvalitet 
og tilgang til sol. Foreslått bebyggelse 
gir heller ikke mer skygge enn det som 
er påregnelig med saltaksbebyggelse 
iht. dagens gjeldende regulering. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Utomhusplan 
Sammen med søknad om 
rammetillatelse på felt (BKS 1 og 
BKS2) skal det foreligge en 
utomhusplan i egnet målestokk for 
hele feltet. Utomhusplanen skal som 
et minimum vise plassering av bygg 
og anlegg – herunder 
strømfordelingsskap, renovasjon og 
postkassestativ, tomteinndeling, vei, 
parkering, lekeplass, 
overvannshåndtering og koter for 
eksisterende og nytt terreng. 

  

5.4 Kjøreveg 

Det er planlagt en privat vei inn på feltet med veitrase og -profil som vist i plankartet.  
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5.5 Lekeplass 

Internt på planområdet er det avsatt 
200 m2 til lekeformål. Innholdet vil 
være tilrettelagt for småbarnslek og vil 
i tillegg fungere som sosial møteplass 
for hele feltet.  Småbarnslekeplassen 
får universell utforming, samtidig som 
området har en funksjon ifm. 
overvannshåndtering. 

 

5.6 Hensynssone overvann 

Overvann håndteres åpent og lokalt og utformes etter tretrinnstrategien med infiltrasjon og 
fordrøyning. Lekeplassen og noe omkringliggende areal er tenkt brukt som et tørt 
fordrøyningsbasseng (hensynssone i plankartet). Dette omfatter i hovedsak en forsenket 
lekeplass på planområdets laveste punkt. Denne fordrøyningskapasiteten er kun planlagt tatt i 
bruk til overvannsformål ved ekstreme nedbørshendelser. Øvrig overvannskapasitet, i all 
hovedsak nedgravde magasiner som dimensjoneres for å håndtere hoveddelen av alt overvann, 
skal prioriteres å være i bruk før denne hensynssonen.  
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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 og kort avstand til sentrum og 
togstasjon gir muligheter for andre transportformer enn bil. Nærheten til sentrum gir også rom for 
en mer kompakt boform der bilen er underordnet og man kan stille mindre krav til parkering for hver 
enkelt enhet enn i eneboligområder.  

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

 

6.2 Barn og unges interesser 

Det videreføres 200 m2 lekeplass innenfor planområdet. Det gis bestemmelser som sikrer godt 
innhold og utforming av lekeplass og som skjermer den mot vei. 

Nytt planforslag foreslår en flytting av lekeplass fra tidligere plassering langs veien til i enden av den 
interne veien på tomta. Her ligger den etter forslagsstillers mening mer logisk og bedre til og det er 
fortsatt gode solforhold på plassen. Den fremstår mer tilgjengelig for alle ved at den ikke ligger så 
nærme/ inne på mer privat areal, nært planlagt bebyggelse. Den ligger også på tomtas lavpunkt slik 
at den i ekstreme nedbørsituasjoner vil kunne håndtere en viss mengde overvann. 
 
Planforslaget anses å oppfylle de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge som sier 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 nærområdet 

 

6.3 Adkomst til planområdet 

Ødegårdsgata er regulert som hovedadkomst til planområdet gjennom gjeldende reguleringsplan for 
området vedtatt i 1985. Ødegårdsgata er kommunal. Adkomstveien opprettholdes i tråd med 
gjeldende regulering. Plankartet angir nødvendige frisiktsoner.  

 

6.4 Trafikk – avvikling og kapasitet. 

Nytt planforslag medfører en økning antall boliger som benytter Ødegårdsgata. Per i dag estimerer 
Multiconsult sin rapport at det er omtrent 150 bilturer per døgn forbi planområdet i Ødegårdgata. 
Dette beregnes ut fra trafikk til og fra ca 30 boliger. Økt menge som følge av utbygging anses i 
rapporten å være omtrent 70 bilturer per døgn som er trafikk til og fra ca 14 boliger. Planforslaget 
legger til rette for 15/16 boliger. Økningen på en til to enheter er ikke vurdert å være utslagsgivende 
av hensyn til kapasitet.  
Per i dag er Ødegårdgata en boligvei ifølge Øvre Eiker kommunes vei- og gatenormal. Verken 
reguleringsplanen eller utbyggingsplaner i området tilsier at det er behov for å oppgradere denne til 
adkomstvei, jfr. kravene i Øvre Eiker kommunes vei- og gatenormal. Med revidert veinorm er det 
åpnet for at boligvei kan håndtere 60 enheter, ca. 15 enheter utover det dagens vei betjener. 



23 

 

Utover grenseverdien i normen er det fornuftig å se dette i kontekst av beliggenhet. Her er det godt 
tilrettelagt for et privatbilhold som ser ganske annerledes ut enn et tilsvarende felt plassert lengre 
unna kollektivknutepunkt og sosial infrastruktur. Turproduksjonen/bilbevegelsene fra disse enhetene 
bør relativt sett være lave.  

Det vurderes at dagens situasjon i Ødegårdsgata er akseptabel med tanke på trafikksikkerhet hva 
gjelder biltrafikk og myke trafikanters ferdsel.  

 

6.5 Trafikksikker skolevei 

Fra planområdet vil skolevei følge boliggater før det fra jernbanebrua og over Jernbanegata er 
etablert fortau hele veien frem til Vestfossen barne- og ungdomsskole. Alternativ skolevei er ned 
Hagaveien og på fortau langs Storgata i retning skole.  

 

6.6 Turveg og friluftsinteresser 

Planforslaget berører ingen kjente etablerte turveger eller andre friluftsinteresser. 

 

6.7 Kulturminner 

Planforslaget berører ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller- miljøer. Se punkt 4.7. 

 

6.8 Krav til tilgjengelighet 

Området har en svak helning i retning øst-vest og er godt egnet for universell utforming, både 
bygningsmasse og uteområder. Bestemmelsene til reguleringsplanen sikrer at felles lekeplass og 
uteområder skal være tilgjengelig og utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som 
mulig. Lekeplassen, som også vil ha fordrøyningskapasitet ved ekstreme nedbørshendelser, vil ha 
skråninger med fallforhold som tilsier at det må vurderes rampe. 

 

6.9 Naturmangfold og landskap 

Planforslaget berører ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er heller ingen utvalgt 
naturtype. Artsdatabanken viser ingen funn av rødlistearter innen planområdet. I matjordplanen 
utarbeidet av Norsk landbruksforvaltning ble det ikke funnet meldepliktige planter på arealet. 

 

6.10 Støyforhold 

Feltet ligger i et eksisterende boligfelt med bebyggelse på alle sider. Trafikk forbi planområdet vil 
være eneste merkbare støykilde. Multiconsult har gjort en vurdering av trafikkmengde og anslått 
dette til 150 bilturer per døgn fordelt på ca. 30 boliger.  

Støy fra Ødegårdsgata er ikke særskilt vurdert. Det vises til veilederen til T-1442/2021, M-2061, 
punktet «Forståelse av grenseverdien Lden» og vurdering av støy ved lav ÅDT og lav fartsgrense: 
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Ved lav trafikkmengde kan en ofte se bort ifra utendørs tidsmidlet støynivå, og kun vurdere 
maksimalt støynivå. Når fartsgrensen er lavere enn 50 km/t og trafikkmengden under 500 per døgn 
er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning. Når trafikkmengden er mellom 500 og 1000 kan 
det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger om det er nødvendig med en støyutredning. Ved rene 
adkomstveier med lav hastighet, uten tungtransport og trafikkmengde under 1000 er det vanligvis 
ikke nødvendig med støyutredning. 

 

6.11 Vann- avløp og renovasjon 

I forbindelse med planarbeidet har Rambøll utarbeidet VA- notat som i sin helhet ligger som vedlegg 
til planbeskrivelsen. 

 

6.10.1. Forbruksvann/ spillvann 
Nytt VA- anlegg tilknyttes eksisterende kommunal VA i Stigergata. Nye ledninger må krysse private 
eiendommer ved fremføring, og nødvendige tillatelser til etablering og fremtidig vedlikehold av 
ledninger er innhentet.   
 

 
Figur 7 Nytt VA- anlegg – trase og påkobling i Stigergata. Det planlegges for to ekstra enheter på rekken ved hus 
2 og 3.  
 

6.10.2. Slokkevann 

Planlagt bebyggelse karakteriseres som småhusbebyggelse. Dette anses som «boligstrøk med liten 
fare for spredning» og ved etablering av nytt slokkevannsuttak inne på planområdet, samt at 
Hokksund brannstasjon disponerer tankbil, vil slokkevannsdekningen være tilfredsstillende, iflg. VA- 
notat utarbeidet av Rambøll.   
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6.10.3. Overvann 

Det er i tidligere prosess forsøkt lagt til rette for et overvannskonsept kun bestående av naturbaserte 
løsninger. Dette er i nytt forslag til plan endret til en kombinasjon av nedgravde magasiner og et 
åpent tørt fordrøyningsvolum på lekeplassen. Det er to hovedgrunner til endret overvannsstrategi; 
store bekymringer fra naboer rundt bruken av regnbed, samt et meget stort volum som skal 
håndteres innenfor tomten slik at det blir uforholdsmessig store deler av utearealene som 
båndlegges til formålet å håndtere overvann. Kommunen har godkjent at man i tillegg til å infiltrere 
og fordrøye kan lage løsninger innenfor tomta som håndterer også flomsituasjonen (trinn 3). 
Konseptet er omtalt i VA-notat fra Rambøll.  

 

6.10.4. Renovasjon 

Renovasjon skal plasseres på innregulert plass ved innkjøring til planområdet. Løsningen skal være 
delvis nedgravd og opparbeides i tråd med retningslinjer fra Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen. Se beskrivelse under punkt 5.3.2.  
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7. ROS- ANALYSE 

 

ROS- analysen (eget vedlegg) avdekket følgende forhold der det er avdekket sårbarhet eller risiko.  
 

Hendelse 1 - Masseras/-skred, utglidning (er området geoteknisk ustabilt) 

Søk gjort i NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner viser at området ikke er en kartlagt 
faresone for kvikkleireskred. Området er imidlertid under grensen for marin leire og det er av den 
grunn utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet.  
Rapporten konkluderer på følgende måte: Basert på vurdering av grunnforhold og topografi er det 
ikke identifisert en faresone som omfatter den aktuelle eiendommen gbnr. 48-141, dvs. eiendommen 
er vurdert å ikke være truet av et mulig områdeskred i kvikkleire.  
Rapporten i sin helhet ligger som et vedlegg til planbeskrivelsen. 

Det er lite sannsynlig at området er truet av et områdeskred i kvikkleire, men en eventuell 
konsekvens regnes som svært alvorlig.  
 

Hendelse 5 – Radongass 

I følge NGU aktsomhetskart- radon ligger planområdet i aktomhetsgrad moderat til lav. Radonsikring 
i byggprosjektering ivaretas gjennom bestemmelser i TEK17.  

Det er lite sannsynlig å forvente radonforekomster i området, og ved bruk av radonsperre i bygg vil 
konsentrasjonen av radon utgjøre en mindre alvorlig helseskade. 

 

 
Figur 1: Aktomhetskart radon – kilde: https://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/ 

 

 

Hendelse 7 – Nedbørutsatt 

Statistikk viser at man generelt må forvente økte mengder nedbør i årene fremover. Øvre Eiker 
kommunes VA- norm setter krav til 50 års gjentaksintervall og 1,5 i klimafaktor ved dimensjonering 
av nye overvannssystemer.  

https://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
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For prosjektområdet har Rambøll på oppdrag fra tiltakshaver utarbeidet studie for 
overvannshåndtering i prosjektet. Rapporten ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen.  

Det planlegges et konsept som ivaretar og fordrøyer overvann til og med trinn 3 i 3-trinnsmodellen 
for overvann. Denne kapasitet vil kobles til kommunal overvannsledning med et strupet påslipp. Det 
vil derfor ikke ledes overvann ut av planområdet. 

 
Det er sannsynlig at det vil bli økte mengder nedbør i fremtiden og konsekvensen regnes som 
alvorlig, men tiltak som etableres sikrer trygg håndtering av overvann og flomvann også i 
ekstremsituasjoner, noe som til sammen gjør situasjonen betydelig bedre enn dagens. 

 

Hendelse 29 og 37 - Støv og støy; trafikk 

Tiltaket vil medføre noe økt støy, men ikke overskride grenser som medfører tiltak for å sikre 
støyfølsomt bruksformål. 
 

Det er lite sannsynlig at forventet trafikk vil generere støy over tiltaksgrense. Konsekvensen av økt 
støy vurderes som mindre alvorlig. 
 

Hendelse 43, 44 og 45 Trafikksikkerhet  

Ulykke i av-/påkjørsler, ulykke med gående/syklende, ulykke ved anleggsgjennomføring 
 
Nasjonal vegdatabank viser ingen registrerte ulykker i veiene umiddelbart til planområdet.  

 
Figur 2: Ingen forekomster av trafikkulykker registrert i NVDB i gatene umiddelbart til planområdet. 

Ifølge en trafikkvurdering gjennomført av Multiconsult på oppdrag fra tiltakshaver kan man forvente 
at de planlagte nye enhetene i planområdet vil generere omtrent 70 bilturer per døgn (basert på 14 
enheter).  
Trafikkvurderingen ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. Ødegårdgata er en boligvei og 
hverken reguleringsplanen eller utbyggingsplaner i området tilsier at det er behov for å oppgradere 
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denne til adkomstvei, jfr. kravene i Øvre Eiker kommunes vei- og gatenormal. Det stilles altså ingen 
krav om å etablere fortau.  

Det vurderes at dagens situasjon i Ødegårdsgata er akseptabel med tanke på trafikksikkerhet hva 
gjelder biltrafikk og myke trafikanters ferdsel.  

 

 
Figur 3: Dette anses å være den mest logiske gang- og sykkeltraseen til og fra området. (Fra Multiconsult sin rapport) 

 

Trafikkvurderingen lister opp noen mulige tiltak for å bedre sikkerheten for bilister og myke 
trafikanter.  

- Hekk i kurve i stigning i Ødegårdgata kuttes noe for å få tilstrekkelig sikt 
- Fartshumper i Ødegårdgata 
- Snarvei for myke trafikanter ned til Dunserudgata (dette har vært forsøkt men krever 

inngrep i privat eiendom som ikke er ønskelig.) 

I utgangspunktet anses ulykker som lite sannsynlig pga tidligere ulykkesstatistikk og lav hastighet, 
men med økt mengde trafikk (+70 bilturer per døgn) anses sannsynligheten å øke til mindre 
sannsynlig. Konsekvensen av eventuelle ulykker regnes som mindre alvorlig på grunn av 
trafikkhastighet, 30km/t i Ødegårdgata.  
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8. VEDLEGG 

 

1. Matjord - Tillatelse til å tilføre matjord oppå eksisterende jordbruksarealer, 
matjordplan og innsending.  

2. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet (Grunnteknikk AS) 
3. Trafikkvurdering Møllerhaven (Multiconsult) 
4. VA notat (Rambøll)  
5. ROS- analyse 
6. Høringsinnspill (6 stykker) 
7. Oppsummering av høringsinnspill ved varsel om oppstart 
8. Varslingsannonse 
9. Varslingsliste 
10. Plankart 
11. Illustrasjonsplan, MUA-plan og perspektiver 
12. Soldiagram 

 

 

 


