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1 Planprosess 
COWI AS er gitt i oppdrag av grunneier Fossum Bygg AS å utarbeide detaljreguleringsplan 

med bestemmelser for Fosenjordet, gbnr. 48/5 og 50/63. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg i 

tråd med gjeldende kommuneplan.  

1.1 Kunngjøring 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eikerbladet 4.7.2013. Naboer og offentlige 

myndigheter ble varslet med brev datert 2.7.2013. Se vedlegg for kunngjøringsannonse og 

varslingsbrev. 

I februar 2019 ble det varslet oppstart på ny, men denne gang med en større avgrensning 

grunnet geotekniske forhold. Se vedleggsliste. 

Innkomne merknader 

Innkomne merknader fra varslingen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er laget et 

sammendrag av merknadene, se under kap 6. Innkomne merknader til utvidet varsling er 

også omtalt i dette kapittelet. 

 

Figur 1 Varslingsområde i 2013 venstre, varslingsområde i 2019 til høyre 
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2 Eksisterende planer og eierforhold 

2.1 Planstatus 
I gjeldende kommuneplan for Øvre Eiker 2015 – 2027 (vedtatt 09.12.2015) er planområdet 

avsatt til boligformål. Arbeidet med en reguleringsplan for boliger med tilhørende anlegg vil 

dermed være i tråd med kommuneplanens arealdel.  

I kommuneplanen fremgår blant annet følgende (utdrag): 

› For å oppfylle målene om reduserte klimautslipp planlegges den største delen av 

boligveksten nær knutepunktene, Hokksund, Vestfossen og Fiskum (Darbu). Fortetting 

skal først og fremst skje i sentrumsnære områder. 

› Det stilles strenge krav til kvalitet på felles uterom, leike- og grøntarealer. 

Tilgjengelighet skal sikres for alle. 

› Når nye utbyggingsområder planlegges, skal det det legges til rette for varierte 

botilbud som er tilpasset alle aldersgrupper og livsfaser. Dette for at folk skal kunne ha 

muligheten til å bo i samme området hele livet. 

 

 

 

Figur 2 Utsnitt kommuneplanens arealdel 2015- 2027 
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2.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for deler av Fosengata, Fosenbakken og Ødegårdgata (624_0617) 

Reguleringsplanen ble vedtatt 05.04.06 

med formål å tilrettelegge for 

frittliggende småhusbebyggelse, 

kombinert formål bolig/offentlig 

område, samt offentlig kjørevei.  

Hensikten med reguleringsplanen var å 

tilrettelegge for PU-boliger på 

kommunens eiendommer. Videre skulle 

det ryddes opp i kryss/ avkjøring ut på 

fylkesvei med tilbaketrukket kryssing 

av gang-/sykkelvei. Kryss mellom 

Fosenbakken og Fosengata ble trukket 

lenger vekk fra fylkesvei.  

 

 

 

Reguleringsplan for Faasenbakken (624_0069) 

På den nordlige delen av planområdet foreligger det en eldre reguleringsplan til boligformål 

som ble vedtatt 24.09.1984. Den avsetter ni tomter til boligformål  

 

Figur 4 Reguleringsplan for Faasenbakken, utsnitt fra kommunens kartsystem.  

Ny reguleringsplan for Fosenjordet vil gjelde foran eldre planer. 

Figur 3 Reguleringsplan for deler av Fosengata, Fosenbakken 
og Ødegårdgata utsnitt fra kommunens kartsystem 
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2.3 Rikspolitiske retningslinjer og retningslinjer 
Naturmangfoldloven 

Lovtekstens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 

også som grunnlag for samisk kultur. Naturmangfoldlovens formål innenfor artsforvaltning 

er dermed å hindre at arter og naturtyper forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest 

truede artene og naturtypene juridisk vern.  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018)  

Kommunene, fylkeskommunen og staten skal i overordnet planlegging innarbeide løsninger 

som tiltak og virkemidler som skal bidra med å redusere klimagassutslipp og redusere 

risiko og sårbarheter ved klimaendringene. Planleggingen skal bidra til at samfunnet 

forbedres og tilpasses klimaendringene, ved blant annet effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i kommunene 

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

Formålet med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen. Retningslinjene skal bidra til effektive planprosesser, og sikre god 

steds- og byutvikling ved et godt og produktivt samspill mellom kommuner, staten og 

utbyggere. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging og 

byggesaksbehandling. Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge 

sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare og sikre at det i nærmiljøet 

finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

2.4 Eierforhold 
Nedenfor gis en oversikt over noen av eiendommene planområdet består av, slik det 

fremkommer av kommunens eiendomsregister. 

 

 

 

 

Gnr/Bnr Eier 

48/5 Fossum Bygg AS 

50/63 Hobbelstad og Rønning 

48/5 Per Erling Thoresen 
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3 Beskrivelse av eksisterende forhold 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger omtrent 300 meter i luftlinje nordvest for Vestfossen stasjon med 

boligområder på tre sider. Mot nord grenser planområdet til et LNF-område og en mindre 

bekk. Midt igjennom planområdet går det en høyspentledning (66kV) i luftspenn. I dag 

består planområdet av et ubebygd gammelt jorde med noen trær i grensen mot bekken. 

Området grenser til eksisterende bebyggelse i sør og nord. 

 

Figur 5 Oversiktskart 

3.2 Grunnforhold 
Området består i hovedsak av flat, gammel jordbruksmark med boligfeltbebyggelse i vest, 

skog i øst og en delvis vegetert bekkeravine i nord. Bunnen i bekkedalen i nærheten av det 

aktuelle området ligger på kote +28 og har en stigning opp mot undersøkelsesområdet på 

ca. 1:5 på det bratteste. Skråningskanten ned i bekkedalen er fra ca. 4-8 m høy.  

Størstedelen av boligområdet består av tykk havavsetning som grenser til 

forvitringsmateriale i sør/sørvest. 

Utførte sonderinger og prøvetaking viser at løsmassene i hovedsak består av et topplag av 

tørrskorpeleire til dybder mellom 1 m og 4 m under terreng over et mektig leirlag. Leiren 

kan karakteriseres som meget bløt kvikkleire i 4-17 m dybde under terreng. 

Løsmasseoverdekningen varierer fra nesten 40 m i øst til under 3 m i sør. Generelt kan det 

sies at løsmasseoverdekningen øker mot nord og øst. 
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3.3 Naturverdier 

3.3.1 Naturbase 
Det er ikke tidligere registrert noen naturtyper i planområdet eller i ravinen (Figur 6). 

Artsregistreringer omtales under Artskart. 

 

Figur 6 Utsnitt fra Naturbase 02.05.2019 

3.3.2 Artskart 
I planområdet er det knapt registrert noen arter og bare to rødlistearter i umiddelbar 

nærhet, nemlig stær og sanglerke (Figur 7). Rett ovenfor veien i vest på Halsåsen er det 

over 2000 registreringer i databasen, derav mer enn 200 registreringer av rødlistearter. 

Dette forklares med forekomsten av Oslofeltets kambrosilur i dette området. Av interesse 

er likevel myrsanger som viser at det er frodige våtmarksforhold i tilknytning denne 

ravinen. 

 

Figur 7 Utsnitt fra Artskart 02.05.2019 
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3.3.3 Naturtyper 
Området ligger på hav- og fjordavsetninger og berggrunnen består av fylitt og 

glimmerskifer i vest og diorittisk til granittisk gneis, migmatitt i øst. Området ved bekken 

på nord- og nordvestsiden av Fosenjordet er en rest av en leirravine som strekker seg 

omtrent fra rett nord for Fosengata og følger bekken østover til jernbanebrua. Samme 

ravine fortsetter i et lite parti rett øst for Jutebrua. Leirravine er i henhold til gjeldene 

rødliste for naturtyper vurdert som sårbar (VU) (Artsdatabanken 2018). 

Det ble registrert tre lokaliteter av naturtypen gråor-heggeskog (én C-verdi, to B-verdi) 

under feltarbeidet. To av lokalitetene befinner seg i leirravine på hav- og fjordavsetninger 

(Figur 8, lokalitet 1 og 2) ved Fosenjordet og nord for Hagaveien, og én ligger langs 

Vestfosselva på relativt flate elvebredder (Figur 8, lokalitet 3). Alle tre lokaliteter kan føres 

til flomskogsmark (VU) som er en rødlistet naturtype iht. gjeldende rødliste for naturtyper. 

Se naturtypebeskrivelser i vedlagte BioFokus-notat for detaljer. På selve Fosenjordet ble 

det ikke påvist naturtypelokaliteter, men det er flere små kunstige dammer på jordet. Kun 

vegetasjon i tilknytning til disse dammene ble nærmere undersøkt under feltarbeidet. 

Foruten ask (VU) ble én rødlistet art – grøftelommemose Fissidens exilis (NT) påvist i 

undersøkt område i lokalitet 1 og 2 (Figur 8). Det er imidlertid et videre potensial i ravinen 

for krevende moser i pionérsamfunn på bar leire og på død ved i bekkestrengen. Rikelige 

forekomster med død ved gir også et potensial for vednedbrytere og insekter. Gråor-

heggeskog er generelt sett viktige lokaliteter for spetter og spurvefugl. 

Partiet i ravinen markert med skravur mellom lokalitet 1 og 2 er sterkt påvirket av hogst og 

når derfor ikke terskelverdi for å bli avgrenset som naturtype. Det er imidlertid en del 

gjenstående grove gråor i dette partiet og en del død ved. Gråor-heggeskog er en skogtype 

med relativt rask omsetning av virke og med hensyn til gjenstående trær, sedimentene og 

landformen i området, samt at det er avgrenset naturtypelokalitet med gråor-heggeskog på 

hver side, vurderes restaureringspotensialet i dette arealet som relativt høyt. 

Områdene langs bekken vest for lokalitet 2 består av sterkt påvirkede og dels gjenfylte 

arealer. Arealene i ravinen øst for Jutebrua er også sterkt påvirket, men det forekommer en 

liten rest av gråor-heggeskog i dette området. 

I ravinen forekommer partier både innenfor og utenfor avgrensede naturtypelokaliteter 

med forholdsvis store mengder avfall. Dette kan med fordel fjernes. Det anbefales i så 

tilfelle å gjøre denne jobben manuelt eller med lette maskiner for å unngå erosjon. 
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Figur 8 Kartet viser undersøkt område (blå stiplet linje) og påviste naturtyper. Areal med 
restaureringspotensiale er markert med skravur (mellom lokalitet 1 og 2). 

3.3.4 Viltbiotoper 
Mange fuglearter har slike ravinedaler og bekker med kantsoner som viktig 

funksjonsområde, og området er viktig også for andre organismegrupper. Dette 

skogsmiljøet er svært rikt og produktivt, og produserer mye mat for fugl og pattedyr. 

Her er det i tillegg til mange arter spurvefugl og stort potensiale for dvergspett. Denne 

ravinen er et funksjonelt habitat for arten til tross for sterk grad av påvirkning. 

Det er gode forhold for rådyr, grevling/rev og pinnsvin, men ikke større hjortevilt eller mer 

sensitivt vilt og rovfugl. For forstyrrelsestolerant vilt er nok dette en viktig viltbiotop. 

Kartlegger observerte 4 rådyr i skogen der det skal bygges bolig. Dette er en skjermet 

blågrønn struktur i et landskap som ellers er preget av menneskelig aktivitet. 

Skal man forsøke å sette en verdi på dette må det være som en viltbiotop for fugl og 

pattedyr på lokalt nivå. Avgrensningen for et slikt viltområde er identisk med ravinedalen 

og naturtypene der, men fortsetter videre langt nedover Vestfosselva. Slike viltbiotoper bør 

vurderes i landskapssammenheng og tilgangen på slike habitater bør være på et 

tilfredsstillende nivå. Vandringskorridorer i landskapet er viktig for viltet og disse finnes 

ofte langs vassdrag og ravineformasjoner. 
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3.3.5 Vannmiljø 
Selv om bekken er avskåret fra hovedelva med flere bekkelukkinger utgjør bekken som 

renner gjennom dalen en funksjonell bekk. Det fremgår av boniteringen/befaringen av 

bekken at dette ikke er noen fiskeførende bekk. Bekken er en liten og slammete ravinebekk 

i det meste av nedbørfeltet. Det antas å være på grensen til årsikker vannføring i bekken. 

Det er flere bekkelukkinger i nedre del, over øspartiet til Vestfosselva, et langt strekke 

gjennom industriområde, gjennom landbruksvei og gjennom jernbanefylling. 

3.3.6 Vannforskriften 
Det er ingen data i Vann-nett/Vannmiljø, men bekken antas å ha forhold tilsvarende dårlig 

økologisk status fra planområdet og nedstrøms. Den er her svært slam- og 

avrenningsbelastet, spesielt i nedre deler. Da det er bekreftet at den er mye renere og 

klarere øverst er det klart at belastningen er knyttet til dyrka mark og diffus avrenning. 

Kantsonehogstene langs bekken har helt fjernet vegetasjonsfilteret mellom dyrkamarka og 

bekken. 

3.3.7 Rødlistearter 
Både den innledende befaringen og undersøkelsene knyttet til naturtypekartleggingen har 

fastslått at det er et potensiale for sjeldne og rødlistede arter i selve ravinedalen. Mye av 

dette potensialet er knyttet til naturtypen og beskrevet der (se BioFokusvedlegg). Det ble 

for eksempel funnet grøftelommemose (NT, nær truet), men flere rødlistearter forekommer 

antageligvis. Fugl som stær (NT), gulspurv (NT) og sanglerke (VU) ble observert ved 

befaringene. Sivspurv (NT) ble ikke observert, men er antageligvis her, da den har 

leveområde langs Vestfosselva med sidebekker. Det påpekes at potensialet er størst i den 

mer intakte nedre og midtre naturtypen, altså i nedre del av og nedstrøms planområdet. 

3.4 Infrastruktur 
Ved høyspenttrasè ligger det i dag eksisterende vannledning i dimensjon Ø100 mm. I 

tillegg ligger det sørvest for feltet vannledning i dimensjon 63 mm, overvannsledning Ø200 

og spillvann Ø160. Nord i feltet ved eksisterende bekk krysser en fellesavløpsledning 

planområdet. En overvannsledning fra eksisterende bolig som er tilkoplet denne krysser 

også i nord-sør retning. 

3.5 Trafikal situasjon i dag 
Det overordnede veinettet omkring planområdet er Kongsbergveien, Skarragata, Steingata 

og i begrenset omfang Spærenveien. Kongsbergveien og Spærenveien er veier til E134. 

Den trafikale belastning for det overordnede veinettet fremgår av tabellen under. 

Den trafikale belastning omkring planområdet. Beregningene ble gjennomført før Steingata 

ble stengt for gjennomkjøring. 
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Vei ÅDT Tungtrafikk 

Kongsbergveien 2.850 9 % 

Skarragata 1.800* 10 % 

Steingata – nordlig ende 191 14% 

Steingata – sydlig ende 133 22% 

E134 10.950 9% 

Table 1*ÅDT på Skarragata er basert på telling i krysset ved Storgate. 

Trafikken på Fosengata er vurdert med utgangspunkt i antallet av eksisterende boliger i 

området og erfaringstall fra Prosam. Trafikken er vurdert til 150 kjøretøyer pr dag (ÅDT). 

Trafikken på Ødegårdgata er vurdert med utgangspunkt i antallet av eksisterende boliger i 

området og deres forventede bruk av strekningen. ÅDT er vurdert til 75 kjøretøyer pr dag. 

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det ble gjennomført en arkeologisk registrering av området den 8-12.11.2012 og det ble 

ikke gjort funn av automatiske fredete kulturminner. 
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4 Planforslaget 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligformål, i tråd med gjeldende 

kommuneplan. Byggeområdet er redusert noe i forhold til kommuneplanens arealdel for å 

sikre forholdet til områdestabilitet, ivareta mindre bekk, samt å sikre grønne arealer. 

Utvikling av eiendommene vurderes som å være i tråd med å utvikle sentrumsnære 

områder for å kunne bidra til å redusere klimagassutslipp med korte avstander til daglige 

gjøremål. Planen legger til rette for et variert botilbud med rekkehus og tomannsboliger 

som er tilpasset ulike aldersgrupper i ulike livsfaser. Det er lagt til grunn en fleksibel plan 

som gjør det mulig å tilpasse den endelige utformingen. Begrunnelsen for en mer fleksibel 

plan er at det må vies spesielle hensyn til områdestabilitet, noe som ikke kan endelig 

avklares før området detaljprosjektertes. 

4.1 Arealformål 
Hovedhensikten med planområdet er å utnytte det til boligformål. Det totale arealet på 

planområdet er 38 daa, av dette utgjør boligformål majoriteten, se tabell under for 

fordeling i reguleringsplanen.   

 

Figur 9 Forslag til plankart, datert 06.11.2019. 

 



 

 

 
REGULERINGSPLAN FOR FOSENJORDET 15

Arealene er fordelt på følgende formål: 

 

 

4.2 Boligformål - konsentrert boligbebyggelse 
Det er lagt til rette for tre felt for boligbebyggelse; BKS 1, BKS 2, BKS 3. Bestemmelsene 

åpner for ulike varianter av boligbebyggelse ettersom endelig løsning ikke er avklart. Det 

har derfor vært fokus på å avklare høyder og utnyttelse. Planen legger til rette for en 

utnyttelsgrad på 35% BYA og at fremtidige boliger kan ha en høyde på 10.5 meter. Dette 

gir mulighet til å bygge tre etasjes bygninger med trappehus (eller lignende) for å utnytte 
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takflatene. Takform reguleres ikke av bestemmelsene, noe som innebærer stort 

handlingsrom for estetisk utforing i de ulike delfeltene. Utnyttelsen er i tråd med hva som 

er vanlig for slike felt og vurderes ikke til å være spesielt høyt med tanke på den sentrale 

plasseringen. 

For å skape variasjon er det gitt rom for at bebyggelsen kan ha ulik form innenfor fastsatt 

utnyttelse innenfor de ulike delfeltene. Dette kan bidrar til at feltene får litt ulik karakter og 

identitet.  

Det har vært vurdert flere mulige løsninger for utnyttelse og type boenheter for 

planområdet. I siste fase etter at det strukturelle veigrepet var landet er følgende 

alternative organiseringer, som kan løses innenfor planens rammer, blitt drøftet. 

 

Figur 10 Ulike alternativer. Den endelige illustrasjonsplanen bygger videre på alternativ 1 ovenfor 

Det er lagt til rette for at det kan bebygges rekkehus, to- og firemannsbolig. For å sikre 

kravet til områdestabilitet i detaljprosjektering stilles det som krav om at alle 

byggeområdene må inkluderes i illustrasjonsplan og senere prosjektering. Dette gir 

muligheter til å legge til rette for bebyggelse som er godt tilpasset hverandre. 

4.2.1 Uteoppholdsareal 
Reguleringsplanen avsetter areal til grønnstruktur, uteoppholdsareal og lekeplass. I 

forbindelse med detaljprosjektering vil det i tillegg være flere mindre områder for 

uteoppholdsarealer i hvert delområde for bebyggelse. Som minimumskrav er det satt krav 

om 10 m² privat uteoppholdsareal per boenhet. Innenfor hver delfelt skal det i tillegg 

opparbeides felles møte - og lekeplasser. Det er ikke satt et minimumsareal på 

lekeplassene i delfeltene ettersom det er avsatt et større fellesareal til dette formålet, samt 

at utnyttelsesgraden ikke er satt høyere en 35%BYA. Kommuneplanen har en generell 

føring om at «..For flermannsboliger med mer enn to boenheter, rekkehus og kjedede 
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eneboliger skal det avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minst 150 m2 pr. boenhet…». 

Planforslaget vil være i tråd med kommuneplanens generelle føringer for størrelse for 

uteoppholdsareal. 

Det er regulert et felles uteoppholdsareal omtrent midt i feltet på nesten 1 daa. Etter 

innspill fra kommunen er det ønskelig å tilrettelegge dette området for aktiviteter som gir 

minst mulig konsekvenser for nabo, med tanke på støy. Per i dag ser en for seg at en 

aktuell utnyttelse kan være å benytte arealet til parsellhage, park eller lignende formål. 

Dette er en funksjon som kan fungere som en god sosial arena for fremtidige beboere i 

området.  

Den største lekeplassen er regulert inn i enden av Fosengata med en størrelse på litt over 1 

daa. Denne blir liggende i eksisterende grønstruktur og kan tilrettelegges for et variert 

tilbud for ulike aldersgrupper. Stabiliseringstiltak vil medføre at området vil fremstå slakere 

enn hva som er tilfellet i dag slik at det bli bedre egnet til lek og opphold. I tillegg vil det bli 

avsatt mindre lekeplasser i hvert delfelt i forbindelse med detaljprosjekteringen. Disse skal 

tilrettelegges som felles møteplasser/lekeplasser for alle brukere, men med fokus på 

nærlek for de minste barna.  

Konsept og utforming av samtlige fellesarealer skal utredes nærmere med detaljplan og 

funksjonsbeskrivelse i forbindelse med byggetillatelsen. Det er flere faktorer som har 

avgjørende betydning for at arealene tas i bruk og bidrar til økt bokvalitet. Riktige 

funksjoner til ulike brukergrupper, variasjon i bruksmuligheter, funksjonskvalitet, kvalitet i 

utformingen av arealer og anlegg gjør arealene brukervennlige og attraktive. Både 

utforming i tråd med landskapsplan og opparbeiding før bruk er sikret med 

rekkefølgebestemmelser. 

4.2.2 Universell utforming 
Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og bygninger skal 

være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. Planområdet er ganske flatt 

foruten dagens ravine. Ved stabiliseringstiltak vil også dette området bli slakere og det vil 

være enklere å etablere turvei og lekeplass som er i tråd med kravene og tilgjengelighet. 

Fortau vil følge veiene. 

4.3 Grønnstruktur 
Planområdet er i dag avgrenset av bekk og et grøntdrag i nord mot eksisterende 

landbruksarealer. Dette er planområdets største innslag av grønne, ubebygde arealer med 

naturverdier. Gjennom grøntdraget langs bekken kan det være mulig å legge til rette for en 

stiforbindelse som knytter boligområdene på nordøstsiden og vestsiden sammen. 

Grøntdraget følger videre østsiden av BKS3 og det er muligheter å koble dette på 

eksisterende vei (Ødegårdsgata). Stiforbindelse er ikke vist på reguleringsplan ettersom en 

mulig løsning vil være avhengig senere detaljering. Mulige løsninger må sees i 

sammenheng med de endelige stabiliseringstiltakene. 
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4.4 Fareområde 
Høyspenttrase 

Innenfor planområdet går det i dag en høyspentledning på 66kV. Denne skal oppgraderes 

til 132kV og i den forbindelse legges på ny. Ved en oppgradering av høyspentledningen vil 

også sikkerhetssonen bli noe redusert.  

Arealet som ligger under høyspentledningen og sikkerhetssonen er regulert til 

parkeringsformål og grønnstruktur. Et mindre område påvirker areal som er lagt ut til 

byggeområde. Dette arealet kan ikke bebygges. 

Det er tilrettelagt for 400V strømforsyning i området. Eventuelle behov utover dette må 

avklares mellom utbygger og nettselskap før utbygging. 

Ras- og skredfare 

Det er gjennomført en geoteknisk undersøkelse som stiller krav til oppfølging, se kap. 4.9. 

Kravene er fulgt opp i planbestemmelse og det mest risikofylte arealet og hvor 

stabiliseringstiltakene skal gjennomføres er vist i plankartet. 

4.5 Samferdselsanlegg 

4.5.1 Forventet utvikling 
For beregning av fremtidig trafikk i planområdet og nyskapt trafikk fra de nye funksjoner i 

området er det brukt en rekke forutsetninger. Beregninger av generert trafikk er basert på 

Statens vegvesens Håndbok V713 "Trafikkberegninger". Faktorer for turproduksjon er gitt i 

kapittel C.2 i håndboka, tabell på side 55. 

 

Tabell 1 Turproduksjon i bilturer (ÅDT) fra planområdet 

Med utgangspunkt i håndbok (V713) vil planområdet forventelig generere mellom 275-550 

bilturer i døgnet (årsdøgntrafikk) til og fra planområdet dersom det tilrettelegges for 110 

boenheter (justert illustrasjonsplan viser 98 boenheter). Variasjonsområdet for 

turproduksjonen er ganske stor. 
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Figur 11 Trafikk generert fra planområdet med ca. 110 enheter 

 

4.5.2 Trafikksikkerhet 
Fosenjordet ligger omkranset av eksisterende veletablerte boligområder uten 

gjennomgangstrafikk. Dette kan bidra til å gi god og trafikksikre områder. Videre 

planlegges adkomstvei med fortau.  For øvrig er det et nettverk av veier utenfor 

planområdet som kan bidra til gode løsninger for transport. 

Det er sikker skoleveg langs Fosengata og videre ned Skarragata. Eventuelt kan 

Fosenbakken benyttes som skoleveg.  

4.5.3 Adkomstveg 
Adkomst til Fosenjordet vil være via Fosengata. Dagens vei mangler fortau og det er satt 

som forutsetning fra planmyndighetene at denne tilrettelegges med fortau ut fra planlagt 

utnyttelse. Det legges til grunn at Fosengata oppgraderes til adkomstvei (A) med tilhørende 

fortau (F) i henhold til normal for vei- og gateutforming for Øvre Eiker. Veiprofilet legges 

også til grunn som utforming av intern hovedvei i boligfeltet. Veien skal i utgangspunktet 

ha fartsgrense 30 km/t og det vil ikke være gjennomgangstrafikk gjennom planområdet. 

ÅDT 2019: 550 
ÅDT 2032: 711 

ÅDT 2019: 486 
ÅDT 2032: 629 

ÅDT 2019: 185 
ÅDT 2032: 239 
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Figur 12 Normalprofil for Fosengata. 

Utvidelse av normalprofil med fortau på den eksisterende den av Fosengata innebærer at 

de tilgrensende eiendommene 50/11 og 50/240 vil bli berørt. Foreløpig er det beregnet at 

fortau vil beslaglegge omtrent 135 m² på eiendommen 50/11. På eiendommen 50/240 vil 

det beslaglegges 229 m², men deler av dette arealet er allerede benytte til trafikkformål, 

se Figur 13. Rekkefølgebestemmelsene stiller som krav om at SF1 skal være opparbeidet 

før igangsettingstillatelse for boligfeltene kan gis. Det søkes å finne en minnelig løsning for 

grunneiere som blir berørt av fortau. 

Reguleringsplanen endrer ikke byggegrensene som er fastlagt i vedtatt reguleringsplan for 

deler av «Fosengata, Fosenbakken og Ødegårdgata (624_0617)». 

Ettersom Fosengata skal være hovedadkomst legges det ikke til rette for oppgradering av 

øvrige veier. En eventuell oppgradering av øvrig veinett kan gi uønskede konsekvenser ved 

at en får økt trafikk på disse vegene. Øvrig vegnett, i tillegg til nytt fortau, utgjør gode 

muligheter for transport med sykkel og gange. 
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Figur 13 Foreløpig beregnet berørt areal på eiendom 50/11 og eiendom 50/240. Det arbeides med å 
redusere arealet som går med til skråningsutslag, slik at arealbehovet vil bli noe mindre. Tegning 
vedlagt.  

4.5.4 Parkering 
Planområdet ligger sentralt i forhold til viktige dagligdagse gjøremål, togstasjon, skoler 

med mer, se Figur 14. Dette medfører at det er ønskelig å utvikle planområdet slik at det i 

begrensede grad tilrettelegges for parkering. Dersom en får flere av fremtidige beboer til å 

benytte sykkel eller gange vil det gi en rekke fordeler knyttet til helse, miljø og økonomi. I 

tillegg er også vanene i ferd med å justere seg, med større innslag av bildeling også kalt 

bilpool eller bilkollektiv. 
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Figur 14 Utsnitt fra sykledit.no. Markerte områder viser gangavstander ved 10 min gange (5 km/t). 

Kommuneplanens arealdel gir følgende føringer for antall parkeringsplasser for 

leiligheter/hybler og eneboliger: 

Sentrumsområdene Boligområder: 

< BRA=45m²: 1,0 < BRA=45m²: 1,5 

BRA=45m² - 75m² 1,0 BRA=45m² - 75m² 2,0 

> BRA=75m² 1,0 > BRA=75m² 3,0 

egen bolig: 2.0 egen bolig: 3,0 

 

Reguleringsplanen fastsetter generelle bestemmelser om 1,5 biloppstillingsplass pr. 

boenhet, dette inkluderer gjesteparkering. Kravet er lavere enn det som er fastsatt i 

kommuneplanen. Årsaken til at det i dette tilfelle kan være lavere er områdets sentrale 

beliggenhet (nærhet til servicefunksjoner, jernbane og kollektivtilbud), samt den raske 

utviklingen som skjer i det private bilholdet til norske husholdninger.  

Det er ønskelig at flere av parkeringsplassene lokaliseres i kjeller for å oppnå en effektiv 

arealutnyttelse. Videre kan parkeringskjellere være gunstig i forbindelse med stabilitet i 

området. Parkeringskjeller er imidlertid et fordyrende element og endelig løsning kan først 

avklares i den påfølgende delprosjekteringen. I tilhørende illustrasjonsplan er det i 

hovedsak utnyttelsen vist med parkeringskjeller og felles gjesteparkering på bakkeplan.  

For BKS1 (32 boenheterenheter) og BKS2 (24 boenheter for den delen lengst mot øst) 

dekkes gjesteparkeringen på den regulerte P-plassen SPA. I illustrasjonsplanen er det 
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tegnet inn 12 gjesteplasser. Det er anledning til å etablere flere parkeringsplasser, men det 

endelige behovet må avklares nærmere ved detaljprosjektering. Parkering for den vestre 

del av byggeområdet på BKS2 er vist som parkering på mark. 

For BKS3 dekkes behovet innenfor formålsgrensene. 

4.6 Renovasjon 
Det er lagt til rette for renovasjon innerst i feltet og ved gjesteparkering. Det er avsatt et 

noe større areal enn hva som er nødvendig for å få en viss romslighet til utforming. Som en 

del av planprosessen har det vært vurdert nedgravde løsninger, men en slik løsning er ikke 

forsvarlig ut fra nærhet til eksisterende høyspent. Årsaken er at en slik løsning vil være 

avhengig av en kranbil og bruk av høye maskiner innenfor en avstand på 30 meter skal 

varsles til netteier. En slik løsning er ikke hensiktsmessig i forbindelse med henting av 

avfall. For arealene nærmest lekeplass er det lagt inn en buffer for å sikre en 

minimumsavstand til renovasjonsanlegget. Ingen vil ha lengre avstand til 

renovasjonsløsningene enn ca. 100 meter. 

4.7 Illustrasjonsplan 
Under vises en illustrasjonsplan som viser mulig utnyttelse av tomtene. Illustrasjonsplanen 

er ikke juridisk bindende, men viser et forslag til hvordan området kan utnyttes. 
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Figur 15 Illustrasjonsplanen, datert 01.10.2019, viser av en mulig løsning for planforslaget. 

Illustrasjonsplanen viser et potensial for utvikling av tre delfelt tilrettelagt for konsentrert 

småhusbebyggelse, hvorav et delområde er inndelt i tomannsboliger. Tomtegrenser er ikke 

regulert, slik at alternative løsninger kan utvikles. 

På det sørøstre feltet (BKS1) er det illustrert 16 bygningsenheter som kan romme to 

boenheter i horisontaldelte rekkehus, totalt 32 enheter. Feltet er illustrert med en sentral 

felles leke-/møteplass. Det er også skissert parkeringskjeller med plass til 32 biler. 

Illustrasjonen viser en utnyttelse på %-BYA = 34%.  

For det midtre feltet (BKS2) er det illustrert en todelt løsning med varierende boligtyper 

innenfor samme byggeområde. På den østre delen er det en løsning med bebyggelse rundt 

et felles tun av rekkehus. Rundt tunet er det skissert rom for 24 enheter i horisontaldelte 

rekkehus med en sentral felles møte- og lekeplass og parkeringskjeller. 

For den vestre delen er det vist 6 tomannsboliger, med totalt 12 boenheter. Ved å legge til 

rette for tomannsboliger eller tilsvarende vil det være bedre mulighet for å oppnå høyere 

kvalitet på uteoppholdsarealer, ettersom arealene ikke blir så oppdelt. Dersom det senere 

viser seg at det er ønskelig å legge til rette for firemannsbolig må parkering sannsynligvis 

løses ved bruk av parkeringskjeller. Intensjonen med illustrasjonen er å vise ulik utforming, 
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innfor rammene til bestemmelsene innenfor samme felt. Illustrasjonen for BKS2 viser en 

utnyttelse på %-BYA = 35% og viser en utnyttelse for totalt 36 boenheter.  

For det nordlige området (BKS3) er det illustrert 30 enheter i horisontaldelte rekkehus med 

parkeringskjeller. Illustrasjonen viser en utnyttelse på %-BYA = 34%. Det er foreløpig ikke 

tatt stiling om gjesteparkering lokaliseres til parkeringskjeller eller som overflate parkering.  

Totalt viser illustrasjonsplanen et mulighetsrom for 98 boenheter, men dette kan økes ved 

bruk av parkeringskjeller. Det påpekes at illustrasjonsplanen kun viser et mulighetsrom. 

Det er lagt opp til relativt små enheter og god arealutnyttelse. Det må derfor påregnes at 

detaljprosjektering, med krav til privat uteopphold, skjerming mot innsyn og generelle krav 

til bokvaliteter, kan medføre at antallet enheter må tilpasses noe. Antall enheter vil også 

være avhengig av om parkering søkes løst i form av parkeringskjeller eller 

overflateparkering. 

4.8 Vann, avløp og overvann 
Det er i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjort en overordnet vurdering av VA-

situasjonen i området datert 29.11.2018 

4.8.1 Vannforsyning 
Det legges opp til tosidig vannforsyning av området. Det skal knyttes mot eksisterende VL 

DN100 fra Fosenbakken som hovedforsyning til feltet. Videre legges det opp til å knytte 

vannledningen mot eksisterende VL DN250 som ligger ca. 80m nordvest for feltet. Dette vil 

sikre tilstrekkelig mengde for brannvann (20 l/s). Det er prosjektert punkter for 

brannvannsuttak inne på feltet som angis i tegningsgrunnlaget. 

4.8.2 Spillvann: 
Hele feltet løses med selvfallsledning for spillvann. Det etableres et nytt tilknytningspunkt i 

prosjektert kum S2A i forbindelse med separering og omlegging av det eksisterende VA 

anlegget som krysser tomten. Det er lagt til grunn 62 enheter på G.nr/B.nr - 48/5. På felt 

50/63 er det lagt til grunn at det kan etableres 40-50 nye enheter. Et naturlig 

tilknytningspunkt for denne delen av feltet vil være med egen trasé mot den separerte 

strekningen nord for tomten. Spillvannsmengden til eksisterende nett tatt utgangspunkt i 

62 enheter mot kum S2A. Senere justeringer viser en noe færre enheter, og det vil bli 

foretatt en ny vurdering av VA løsningen i forbindelse med den kommende 

detaljprosjekteringen. 

4.8.3 Overvann 
Det er utført overvannsberegninger for feltet. Føringene som er lagt av Øvre Eiker 

kommunes VA avdeling er at man ikke får tilføre mer overvann til resipient en ved dagens 

situasjon. Det er derfor utført en beregning med dagens situasjon mot fremtidig situasjon. 

Dagens tilførte vannmengde er påslippstillatelsen til bekken. Differansen mellom dagens og 

fremtidig situasjon blir ivaretatt av et lukket fordrøyningsmagasin bestående av betongrør 

med begrenset utslipp. 
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Den overordnede løsningen omfatter etablering av et lokalt ledningsnett etter kommunal 

standard, fordrøyning av overvann for å unngå økt utslipp, omlegging av eksisterende 

ledninger for å oppnå større arealer til bebyggelse, etc. 

Løsning i tråd med kommunale krav er sikret med en rekkefølgebestemmelse som stiller 

krav til kommunal godkjenning før det kan gis tillatelse til tiltak. 

 

Figur 16 Forslag til løsning. Plankartet i bakgrunnen er en tidligere skisse. Rundvegen i midten er ikke 
regulert i gjeldende planforslag, men kan likevel bygges slik den er tegnet over. 

4.8.4 Utbyggingsavtale 
Formålet med bruk av utbyggingsavtaler er blant annet å sikre at teknisk infrastruktur som 

kommunen skal overta bygges etter kommunale normer og standarder. Andre viktige 

elementer i avtalene kan være kostnadsfordeling, ansvarsforhold og grensesnitt. Ettersom 

utbyggingsavtaler er frivilling benyttes rekkefølgekrav. Viktige forutsetninger for bruk av 

utbyggingsavtaler er forutsigbarhet og forholdsmessighet. 

Oppstart av arbeid med utbyggingsavtale varsles samtidig som planen legges ut på 

offentlig ettersyn.  

Planbestemmelsene er koblet mot kommunes veinormal og krav til teknisk utførelse. 

4.9 Terreng og grunnforhold 
Det er utarbeidet en geoteknisk vurderingsrapport datert 01.12.2018. Sammendraget fra 

denne rapporten gjengis her; 
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Det er funnet behov for tre motfyllinger om hele området skal reguleres til boligformål. 

Lengst vest kreves en motfylling (fylling A, ca. 550 m3). Nordøst på området er det behov 

for forbedring av stabiliteten for skråningen ned i ravinen. Det er foreslått en fylling (fylling 

C, ca. 1050 m3), men det kan vurderes andre topografiske forbedringer som for eksempel 

utslaking av skråningstopp.  Nedstrøms reguleringsområdet i øst kreves en motfylling 

(fylling D, ca. 5000 m3) for å sikre at reguleringsområdet ikke blir inkludert i skred som 

starter i andre kvikkleireområder. Denne motfyllingen kan reduseres i størrelse eller bli 

funnet unødvendig om det utføres supplerende grunnundersøkelser.  

Oppsummering av sikringstiltak: 

› Fylling A av må gjennomføres uansett hva som skal gjøres i tiltaksområdet. 

› Fylling C kan muligens reduseres/unngås om skråningstoppen flates ut og byggene 

bygges kompensert eller med kjeller. 

› Fylling D kan muligens reduseres/unngås om det gjøres supplerende 

grunnundersøkelser som viser at grunnen øst for undersøkelsesområdet ikke har 

sprøbruddkarakter, eller har høyere styrke enn den antatte i stabilitetsberegningene 

for profilen. 

4.9.1 Vurdering av fare for skred 
Det er utført evaluering av sonens skadekonsekvens-, faregrads- og risikoklasse for den 

antatt mest ugunstige delen av sonen. Disse klasseutredningene er presentert i vedlegg 1 

og er utført iht. NGI rapport 20001008-2 «Program for økt sikkerhet mot leirskred – 

Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire». Om stabiliserende tiltak 

som foreslått i utført rapport gjennomføres vil faregradscoren reduseres betydelig, og 

faregradsklassen vil endres til lav. (uten tiltak: middels faregrad). Risiko vil endres til 

risikoklasse 2 (dagens situasjon risikoklasse 3). 

4.9.2 Vurdering av stabilitet 
Lokalstabilitet knyttes til utglidninger av begrenset utbredelse som knyttes til konkrete 

utløsende faktorer. Typiske eksempler er lokalt grunnbrudd under fylling eller fundament 

samt utglidninger i skråninger som følge av gravearbeider eller 

poretrykksendringer/erosjon. Det forutsettes at husene tilpasses terrenget i størst mulig 

grad for å unngå store terrenginngrep med store fyllinger eller dype skjæringer. 

Lokalstabilitet må vurderes nærmere når det er utarbeidet bebyggelsesplan som viser 

plassering av boliger og planlagt opparbeiding av terreng rundt husene. 

4.9.3 Vurdering av fundamentering 
Av hensyn til områdestabilitet og setningsrisiko anbefales det å bygge boliger kompensert. 

Det vil si at boliger enten må bygges med kjeller eller at det masseutskiftes med lette 

fyllmasser (f.eks.skumglass eller lettklinker) under bygningene. Fundamentering på punkt-, 

stripefundamter eller hel bunnplate må vurderes ut ifra setningshensyn. Ved utgraving for 

kjeller må det påregnes at gravenivå vil komme ned i bløt leire. Bunnen av utgravingen vil 

da være meget bløt, og det må legges vekt på å unngå unødvendig omrøring av leiren. 
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Graveplanum tilrås ikke trafikkert. For å unngå at fundamenter anlegges på omrørt grunn 

bør det umiddelbart etter utgraving legges ut separasjonsduk og grov grus/pukk. Det må 

påregnes pumping av vann under grave- og fundamenteringsarbeidene. 

Løsmassene under topplaget mister sin styrke ved omrøring og tilførsel av vann. Graving 

for fundamenter og avretting for gulv på grunnen forutsettes derfor utført slik at ingen 

konstruksjoner blir anbrakt på oppbløtte og omrørte masser. 

I den videre prosjekteringen bør det ses nærmere på:  

› Eventuelle supplerende grunnundersøkelser for å redusere størrelsen på fylling D.  

› Vurdere å senke/slake ut skråningstoppen i profil C for å redusere fylling C.  

› Bekrefte at krav til lokalstabilitet i henhold til Eurokode 7 tilfredsstilles i bygge- og 

permanentfase.   

› Fundamenteringsløsning og -nivå må vurderes i forhold til registrerte bløte og sensitive 

masser i dybden.  

› Hensiktsmessig plassering av bygg/konstruksjoner  

› Vurdering av stabilitet til graveskråninger.   

Videre prosjektering forutsettes utført i nært samarbeid med geotekniker. 

 

Figur 17 Sone med tomtebegrensning fra vurderingsrapporten. 
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For å sikre at vurderingen blir ivaretatt og at nødvendig stabilitet etableres fastsettes det 

rekkefølgekrav om supplerende utredning og etablering av nødvendige tiltak. 

4.10 Støyvurdering 

4.10.1 Defensjoner 
Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som blir 

benyttet i under. 

Lden er et A-veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld 

(evening, e) og natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23 med 

ekstra tillegg på +5 dB, og natt 23 – 07 med ekstra tillegg på +10 dB. Beregnes som 

årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over ett år. 

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % av 

hendelsene. 

Lp,AF,max er det maksimale lydnivået som er et mål for de høyeste, vanlige toppene i en 

varierende støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi. 

ÅDT: Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år. 

Kommuneplanen for Øvre Eiker kommune 2015 – 2027 viser til T-1442/2012. I vurdering 

av støy er retningslinjen T-1442/2016 lagt til grunn. 

 

Figur 18 Kriterier for soneinndeling iht. T-1442/2016 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille 

side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone 

kan kommunen velge å tillate avvik fra grenseverdiene i T-1442 dersom planen kan 

utformes slik at støykompromissene blir begrenset. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme 

bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  
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For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige områder (hvit 

sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til støy, og det kreves 

normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

Støyfølsom bebyggelse omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler 

og barnehager. For andre typer bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefalte 

verdier for utendørs støynivå. 

4.10.2 Grunnlag 
Støysonekartene er beregnet i høyde 2 meter over terreng. Beregningshøyden på 2 meter 

er valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan 

(støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 2017). 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene. Beregningsteknisk er det 

imidlertid akseptabelt med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil i 

trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel må ÅDT 

dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå. 

 

 

Figur 19 Utsnitt støykartlegging veitrafikk 2035 
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4.10.3 Resultater og vurderinger 
Det er beregnet veitrafikkstøy og togtrafikkstøy for planområdet Fosenjordet, framskrevet 

til år 2032. Følgende er funnet: 

› En 0 til 11 m bred randsone langs aktuelle veger1 har støynivå fra veitrafikk Lden ≥ 55 
dB (gul sone). Dette er vurderingssoner.  

 

› Øvrige arealer, inklusive omtrent ¾ av planlagte områder for lekeplasser, har Lden < 
55 dB (hvit sone). Dette vurderes som akseptabelt uten tiltak. 

 

› Nybygg med soveromsvindu nærmere enn 11 meter fra midten av ny vei inn på 
planområdet får flere enn 10 hendelser per natt som overskrider grenseverdien for 
maksimalt støynivå (inntreffer ved L5AF > 81,0 dB). Her må lydkrav til fasade/vindu 
vurderes og dimensjoneres ut fra evt. maksimalnivå fra utendørs kilder (L5AF). 

4.11 Naturmiljøvurdering 
Det er foretatt kartlegging av BioFokus ved John Gunnar Brynjulvsrud 3. mai 2019.  

Rapport er vedlagt sammen med naturmiljøvurdering. Kartleggingen strekker seg godt 

utover planområdet.  

4.11.1 Konsekvens av skisserte utbygging 
I forbindelse med tiltaket blir det et tap av ravineareal og naturtyper knyttet til ravinedaler. 

Det presiseres at naturmiljøet i denne ravinen innenfor tiltaksområdet er svært påvirket 

allerede. 

For å vurdere mulig konsekvens, og nivået for denne, er det viktig å kunne si om bekken er 

en fiskebekk eller ikke, eller om den har stabil vannføring slik at bestander av akvatisk 

biologisk mangfold kan gjennomføre livssyklus og ikke utryddes ved uttørring. Bekken er 

høyst sannsynlig ingen fiskebekk og den er svært påvirket. Det er dermed ingen tvil om at 

denne bekken har en liten betydning og dermed intet/liten verdi i 

konsekvensutredningssammenheng. 

En utfylling i ravinen slik planen nå fremstår forventes å ha begrensede konsekvenser for 

vannmiljø, fisk og akvatiske verdier, men det vil forringe denne ravinedalen og naturtypene 

som er registrert der. Bekken vil legges åpent oppå fyllingen og kantvegetasjon vil 

restaureres. 

Naturtypen med høyest verdi når i underkant av 100 meter inn i planområdet i nedre del. 

Her er forringelsen moderat og bekken skal her legges oppå fyllingen slik at kvaliteter ved 

den lettere gjenskapes. Dersom boligbyggingen gjennomføres med adekvate miljøhensyn 
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vil den negative virkningen på naturmiljø kunne reduseres. Slik planene nå fremstår vil det 

bli et betydelig beslag av ravinedalen og kantsonen. For å unngå dette kan man tenke seg 

å trekke utbyggingsområdet vekk fra ravinedalen slik at man unngår de massive fyllingene 

der. Dette er av sikringsmessige årsaker vanskelig. En annen løsning er å etablere 

tilnærmet lik funksjonell skog oppå fyllingen. Selv om man mister ravinedal slik det er 

definert som naturtype så kan mange kvaliteter ved den beholdes eller gjenskapes oppå 

fyllingene. Dette må imidlertid detaljeres på en god måte. 

Froskedammene som er nyskapt ved geoundersøkelsene ligger midt i utbyggingsområdet 

og kan flyttes. Dette flytteprosjektet må detaljeres nærmere, men det er fullt mulig å 

etablere nye dammer i nærhet av bekken i mer beskyttede deler av ravinen. Trolig er det 

imidlertid tilstrekkelig å flytte froskene tilbake til der de kom fra. 

Det er i tillegg utfordringer knyttet til fremmede arter og slamming nedover elva i 

anleggsfasen og videre erosjons-slammingsproblematikk i driftsfasen. Det gis innspill for å 

dempe denne belastningen, og dersom disse tilrådingene følges antas tiltaket kun å 

medføre en viss forringelse av naturmiljø lokalt. Det er til og med mulig å gjøre dette på en 

slik måte at dette kan styrke naturmiljøet, særlig om man kan samarbeide med overordnet 

forvaltningsmyndighet om en kantsoneplan. Dette krever imidlertid omfattende planlegging 

og detaljering. Det er for eksempel mulig å både etablere våtmarksfilter og dammer for å 

bedre vannmiljø samtidig som man gjennomfører tiltak for å bedre naturtypekvaliteter 

innen og utenfor naturtypene nedstrøms i ravinen. 

Som en oppsummering kan man si at en gjennomføring av planene som nå skissert vil ha 

en vesentlig negativ konsekvens. Målt i konsekvensutredningssammenheng, slik den er 

praktisert i Statens vegvesens håndbok v712 vil den medføre en forringet/ødelagt ravinedal 

som i dag har middels stor verdi. Dette tilsier en betydelig miljøskade for ravinedalen. 

BioFokus har i sitt notat nevnt at verdien av naturtypen i midtre del av ravinedalen grenser 

mot en stor verdi om det ikke hadde vært for den sterkt forringende kantsonehogsten og 

søppelfyllingene. Om man retter opp i slik forringelse vil man fint kunne kompensere for 

eventuelt arealtap av naturtyper i øvre deler av ravinen. På den annen side er det betydelig 

potensiale for å dempe denne negative konsekvensen ved å bistå med ivaretagelse av slike 

raviner utenom pressområder langs Vestfosselva. 

Naturtypen med høyest verdi når i underkant av 100 meter inn i planområdet i nedre del. 

Her er forringelsen moderat og bekken skal her legges oppå fyllingen slik at kvaliteter ved 

den lettere gjenskapes. Dersom boligbyggingen gjennomføres med adekvate miljøhensyn 

vil den negative virkningen på naturmiljø kunne reduseres. Slik planene nå fremstår vil det 

bli et betydelig beslag av ravinedalen og kantsonen. For å unngå dette kan man tenke seg 

å trekke utbyggingsområdet vekk fra ravinedalen slik at man unngår de massive fyllingene 

der. Dette er av sikringsmessige årsaker vanskelig. En annen løsning er å etablere 

tilnærmet lik funksjonell skog oppå fyllingen. Selv om man mister ravinedal slik det er 

definert som naturtype så kan mange kvaliteter ved den beholdes eller gjenskapes oppå 

fyllingene. Dette må imidlertid detaljeres på en god måte.  

Froskedammene som er nyskapt ved geoundersøkelsene ligger midt i utbyggingsområdet 

og kan flyttes. Dette flytteprosjektet må detaljeres nærmere, men det er fullt mulig å 

etablere nye dammer i nærhet av bekken i mer beskyttede deler av ravinen. Trolig er det 

imidlertid tilstrekkelig å flytte froskene tilbake til der de kom fra.  
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Det er i tillegg utfordringer knyttet til fremmede arter og slamming nedover elva i 

anleggsfasen og videre erosjons-slammingsproblematikk i driftsfasen. Det gis innspill for å 

dempe denne belastningen, og dersom disse tilrådingene følges antas tiltaket kun å 

medføre en viss forringelse av naturmiljø lokalt. Det er til og med mulig å gjøre dette på en 

slik måte at dette kan styrke naturmiljøet, særlig om man kan samarbeide med overordnet 

forvaltningsmyndighet om en kantsoneplan. Dette krever imidlertid omfattende planlegging 

og detaljering. Det er for eksempel mulig å både etablere våtmarksfilter og dammer for å 

bedre vannmiljø samtidig som man gjennomfører tiltak for å bedre naturtypekvaliteter 

innen og utenfor naturtypene nedstrøms i ravinen.  

Som en oppsummering kan man si at en gjennomføring av planene som nå skissert vil ha 

en vesentlig negativ konsekvens. Målt i konsekvensutredningssammenheng, slik den er 

praktisert i Statens vegvesens håndbok v712 vil den medføre en forringet/ødelagt ravinedal 

som i dag har middels stor verdi. Dette tilsier en betydelig miljøskade for ravinedalen. 

BioFokus har i sitt notat (vedlegg 11) nevnt at verdien av naturtypen i midtre del av 

ravinedalen grenser mot en stor verdi om det ikke hadde vært for den sterkt forringende 

kantsonehogsten og søppelfyllingene. Om man retter opp i slik forringelse vil man fint 

kunne kompensere for eventuelt arealtap av naturtyper i øvre deler av ravinen. På den 

annen side er det betydelig potensiale for å dempe denne negative konsekvensen ved å 

bistå med ivaretagelse av slike raviner utenom pressområder langs Vestfosselva. 

4.11.2 Avbøtende tiltak i anleggsfase 
For å ivareta de nødvendige hensyn ovenfor det terrestriske og akvatiske miljøet under 

anleggsfasen bør man gjennomføre følgende tiltak: 

› Flytte frosk til nye dammer eller til selve bekkefaret 

› Skjerme bekken med kantsoner mest mulig, gjerne med merkebånd 

› For å redusere forurensning med finpartikler og annen avrenning nedstrøms i bekken, 

kan flere metoder iverksettes (siltgardin, avskjærende grøfter, osv). Siltgardin i 

munningen til Vestfosselva og sedimentasjonsdammer i bekkefaret nedstrøms 

planområdet detaljeres ved behov. 

› Svartelistearter må håndteres 

Det tatt med en rekkefølgebestemmelse for å sikre vurderinger av avbøtende tiltak i 

forbindelse med anleggsgjennomføring, jfr §3. 

4.11.3 Avbøtende tiltak i driftsfase 
I driftsfasen er boligfeltet ferdigstilt og tilstøtende områder er tilrettelagt. Det er i denne 

perioden ingen kjente negative påvirkningskilder til det akvatiske eller terrestriske 

naturmiljøet bortsett fra det arealbeslaget som er foretatt. 

Det er fullt mulig å bygge inn en funksjonell blågrønn struktur i planområdet selv om deler 

av ravinen fylles opp. Bekken legges oppå fyllingene og kvaliteter ved den naturlige 

bekkedalen kan restaureres. Det som virkelig hadde økt kvaliteter er bekkeåpninger og 
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restaurering av kantvegetasjon i nedre deler. I øvre del, ovenfor planområdet er det også 

stort restaureringspotensiale. 

Det anbefales også at det lages en plan for å restaurere kantsoner i dette området i 

driftsfase, men dette er et forvaltningsgrep som bør vurderes på overordnet vassdragsnivå 

(fylkesmannen). Siden planområdet er ganske begrenset er det ikke mulig å legge til rette 

for en helhetlig forvaltning. Det er derfor ikke egne bestemmelser knyttet til restaurering 

av kantsoner. 

4.11.4 Vurdering av Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 og 
Vannressurslovens §12. 

Vurdering av Naturmangfoldlovens § 8 kunnskapsgrunnlaget: 

All naturmiljøinformasjon i offentlige databaser, i egne og andres rapporter er sammenstilt 

og det er gjennomført et feltarbeid som favner bredt i forhold til undersøkelse av både land 

og vatn, naturtyper, viltbiotoper, rødlistearter og generelle miljøbetraktninger. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes på nåværende tidspunkt å være godt. Alt som kunne tenkes 

å være forvaltningsrelevant informasjon er gjort tilgjengelig.  

Vurdering av Naturmangfoldlovens § 9 føre-var prinsippet: 

Da kunnskapsgrunnlaget er godt mener vi at også beslutningsgrunnlaget er godt. 

Kunnskapen om virkningen av tiltaket er også så god at vi mener at konsekvensen er satt 

på riktig nivå. Føre-var-prinsippet bør av denne grunn tillegges lite vekt. 

Vurdering av § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning: 

Tiltaket må forventes å medføre et tap av ravineareal og verdier knyttet til ravinedaler 

regionalt og lokalt. Vassdrag og vassdragsnær natur påvirkes også selv om det muligens 

ikke er årssikker vannføring i bekken. Dette vassdragsnettverket mister allikevel ikke en 

sidebekk med intakt kantvegetasjon, som vandringskorridor for vilt, amfibier og levested 

for fugl langs Vestfosselva i dette tiltaket da det legges opp til at denne skal restaureres 

oppå fylling. 

Vurdering av Naturmangfoldlovens §11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 

tiltakshaver 

Endring av planer for å dempe konsekvensen av utbygging kan bli svært kostbart og dette 

må utbygger vurdere nærmere. Da ivaretagelse av tilstrekkelig ravineareal bør vurderes 

vassdragsvis og på landskapsnivå bør dette diskuteres med myndighetene.   

Naturmangfoldlovens § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder lyder som følger: 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.» 

Vurdering av Naturmangfoldlovens § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Gode avbøtende tiltak og gode teknikker vil detaljeres i senere planfaser.  
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Vurdering av Vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep: 

Omlegging og utfylling i bekkedal er en ren fysisk endring, men forventes å kunne medføre 

at økologisk og potensielt også kjemisk status senkes. Det foreligger ingen informasjon i 

databasen Vann-nett om denne bekken. Dette tiltaket vil, dersom det gjennomføres slik 

planen nå foreligger, ha potensiale for å forringe vannmiljøet i betydelig grad. Det å 

etablere fyllinger i et bekkeløp og spesielt en ravine vil kunne redusere selvrensningsevnen 

for bekken og vegetasjon som holder partikler igjen. Dette vil igjen medføre økt 

partikkeltransport til Vestfosselva. Bekken inngår per dags dato ikke i noen vannforekomst. 

Bekkemiljøet her kan imidlertid havne i en tilstand som kan tilsvare kategorien svært dårlig 

økologisk status om den ikke skulle vurderes som aktuell kandidat for å bli vurdert som en 

sterkt modifisert vannforekomst (SMVF).  

En fysisk fylling er ikke å anse som noe som Vannforskriftens paragraf 12 er til umiddelbart 

hinder for forutsatt at vilkårene innfris. Utreder er noe usikker på besvarelsen av disse 

vilkårene, men det kan antagelig argumenteres begge veier for disse vilkårene. Når det 

gjelder punkt a) kan det henvises til foreslåtte avbøtende tiltak.  

Da det er gode muligheter for å etablere en funksjonell bekk med kantsone, som gjør at 

vannmiljø kan innfri god økologisk status, er det vår mening at myndighetene ikke bør 

motsette seg tiltaket med bakgrunn i paragraf 12. Dette forutsetter imidlertid at 

nødvendige avbøtende tiltak detaljeres og gjennomføres. Oppnåelse av god økologisk 

status her forutsetter samtidig at de negative kantsonehogstene inntil dyrkamark 

restaureres da dette kanskje er den største kilden til påvirkning i dag.   
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5 ROS-analyse 
Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse), jf. § 4-3, ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen viser alle 

konsekvenser og risiko- og sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet og eventuelle 

endringer som følger av planen eller tiltak hjemlet i planen. Hensikten er å gi kommunen 

grunnlag for å forebygge risiko for skade eller tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og 

andre materielle verdier i planleggingsarbeidet. Analysen bidrar til økt kunnskap og 

bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og 

publikum for øvrig. 

Deler av planområdet har ustabile masser. Det må derfor tas spesielle hensyn i den 

kommende detaljprosjektering, med blant annet stabiliserende tiltak. Stabiliseringstiltak 

medfører større inngrep i eksisterende ravine og mindre bekk. Området bærer preg av å 

være sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, men har et stort potensial med tanke på 

reetablering av naturverdier. Det er viktig å være oppmerksom på eksisterende kvaliteter i 

forbindelse med realisering av boligfeltet for kunne videreutvikle naturverdiene og motvirke 

forurensing. 

En generell forventning er at fremtidens klima vil medfører mer nedbør, og periodevis 

ekstremnedbør. Det er lagt til grunn at det ikke skal være større avrenning til eksisterende 

bekk enn hva som er tilfellet i dag. Det er lagt til grunn forutsetninger gitt av Øvre Eiker 

kommune i forbindelse med beregning av avrenning. 

Samlet vurdering et at planen ikke gir en økt risiko dersom en legger til grunn avbøtende 

tiltak. Avbøtende tiltak er sikret i planbestemmelsene. Det er ikke funnet forhold eller 

risikofaktorer som krever ytterligere vurderinger eller utredning av tiltak i forhold til 

samfunnssikkerhet på dette plannivået. 
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6 Merknader til varsling, datert 02.07.2013 
EB Nett, 8.8.2013 

Det opplyses om at dagens kraftlinje skal oppgraderes fra 66kV til 132kV og at dette vil 

medføre en total byggeforbudssone og ryddebelte på 2 x 16 meter fra dagens kraftlinje. 

Plassering av fremtidige master vil først bli bestemt etter at prosjektet er avsluttet (mest 

sannsynlig våren 2014). 

Det bes om at følgende blir tatt med i planen: 

I linjens klausulerte rydde/byggeforbudssone på 2 x 16 meter kan det ikke forestås 

vesentlig endringer av terrenget uten skriftlig tillatelse fra netteier. Tilsvarende gjelder for 

flaggstenger eller andre høye gjenstander. Prydbusker og frukttrær kan tillates dersom 

grunneier selv sørger for at disse ikke blir høyere enn 4 meter.  

Kommentar: 

Merknaden er hensyntatt og tatt med i bestemmelsene. 

Øvre Eiker Nett, 7.8.2013: 

Det er kommet inn en merknad med følgende punkter: 

› Sikre at ØEN el-anlegg innenfor planområdet blir med i planen. 

› Dersom tiltaket medfører flytting av el-anlegg så ønsker ØEN å kunne uttale seg 

angående konsekvenser og kostnader knyttet til dette. 

› Det vil bli gjort vurderinger av forventet strømforbruk og eventuelle behov for nye 

anlegg. 

› Det må opprettes ny(e) nettstasjon og det ønskes at denne blir gitt en sentral 

plassering i området.  

› Trase for lavspentkabler og plassering av fordelingsskap må være avklart før 

utbyggingen starter.  

› Det ønskes at det tas inn en formulering i bestemmelsene om at det vil bli 400 V 

strømforsyning i området. 

› Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området ønskes dette avklart 

så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. 

› Det ønskes en bestemmelse om at utbygger tar kontakt med nettselskapet før 

utbyggingen starter slik at behov for nettutbygging og utforming av eventuell 

nettløsning kan gjøres. 

Kommentar: 

Det er lagt inn bestemmelser som ivaretar punkt 4, 6 og 8. De andre punktene vil bli 

hensyntatt ved utarbeidelse av tekniske planer for området.  

Fylkesmannen i Buskerud, 8.8.2013: 
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Det bes om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, barn og unges 

interesser, grønnstruktur, vassdrag, landskap og universell utforming blir tilstrekkelig 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

Kommentar: 

Temaene er beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. 

Buskerud Fylkeskommune, 5.8.2013: 

Det ble gjort arkeologisk registrering av området i november 2012. Det ble ikke gjort funn 

av automatisk fredete kulturminner.  

Arealet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det er ingen ytterligere 

merknader til varselet. 

Kommentar: 

Merknaden er registrert.  

NVE, 3.9.2013: 

Et sidevassdrag til Vestfosselva krysser planområdet. Elvens og randsoner langs vassdrag 

er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk 

mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. I planen bør det gjøres 

en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. Eventuelle 

inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives nærmere, som grunnlag 

for en eventuell vurdering etter vannressursloven. 

Planområdet ligger under marin grense. Grunnen må derfor undersøkes og utredes i forhold 

til forekomst av kvikkleire og skredfaren må vurderes. 

Kommentar: 

Avstand og hensyn til bekken er beskrevet i planforslaget. Det er gjort et valg av hensyn til 

utnyttelse og stabilitet som til dels går på bekostning av de eksisterende naturverdiene.  

Det vises til grunnundersøkelsene som er gjort for planområdet. Undersøkelsene har påvist 

funn av kvikkleire. Planforslaget er utarbeidet med tanke på sikre løsninger som ikke er i 

konflikt med kvikkleire eller som medfører økt risiko for skred. Oppfylling i bekken vil gå ut 

over naturmangfoldet, men det vil til gjengjeld gi stabiliserende forhold og redusert fare for 

kvikkleireskred. I planbeskrivelsen er oppfylling av bekken nærmere beskrevet. Nødvendig 

omlegging av fellesavløpsledning i nordenden av feltet er også betinget av 

stabiliseringstiltak. Gjennomføringen av et felles avløøpssamarbeid med ut-byggere på 

Halshaugen og tilrettelegging for separatanlegg i området vil lettest kunne gjennomføres 

ved en bekkelukking som her foreslått. 

SVV, 6.9.2013: 

De trafikale virkningene på kryss og avkjørsler må dokumenteres nærmere. Forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet må avklares. Byggegrense skal blant annet vurderes i 

forhold til støy. Støyforhold må avklares. Det kan være behov for kanalisering i krysset ved 

fylkesveien samt teknisk plan for tiltak på riks- og fylkesvei. 

Kommentar: 

Det er utført en trafikkutredning som konkluderer med at det ikke er behov for tiltak på 
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eksisterende anlegg. Trafikksikkerheten er hensyntatt med fortau i den ytre delen av veien 

inn til byggeområdet. Støyforholdene er vurdert og sikret med bestemmelser og krav til 

tiltak. 

6.1 Merknader til utvidet varsling, datert og annonsert 
20.02.2019 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 27.02.2019: 

Fylkesmannen viser til sitt brev datert 8.8.2013 og ber om at dette legges til grunn videre. 

Det bes om at det utføres en biologisk kartlegging av bekken og ravinen jfr 

naturmangfoldloven. Ravinedaler er en truet landskapsform som representerer store 

verdier for natur, vassdrag, friluftsliv og bokvalitet (skjerm mot landbruksområdene). Det 

anbefales av ravinedalen blir liggende som en viktig del av grøntstrukturen i området, uten 

igjenfylling. Det bes om utarbeides ROS-analyse. 

Kommentar: 

Naturmangfoldregistrering er utført og omfatter geotekniske tiltak i bekken. Delvis 

igjenfylling anses som mest hensiktsmessig etter en helhetsvurdering. Igjenfyllingene skal 

skje på en mest mulig skånsom måte med tanke på naturmangfoldet. Muligheten for 

ytterligere begrensning av fyllingene skal gjøres ut fra geoteknisk detaljprosjektering. ROS-

analyse er også utarbeidet. 

Buskerud fylkeskommune, 04.03.2019: 

Det er bekymring for økt gjennomstrømning av erosjonsmateriale og næringsstoffer fra 

landbruksområdene i forbindelse med en ny steinfylling. Tiltaket må vurderes i forhold til 

vannforskriften §12. Det kan for eksempel være behov for utvidelse av planområdet for 

etablering av fangdam i nedre del av ravinedalen. 

Kommentar: 

Det vises til vedlegg v10 Naturmangfoldsregistreringer for nærmere omtale av 

vannforskriften §12. Da det er gode muligheter for å etablere en funksjonell bekk med 

kantsone, som gjør at vannmiljø kan innfri god økologisk status, er det vår mening at 

myndighetene ikke bør motsette seg tiltaket med bakgrunn i paragraf 12. Dette forutsetter 

imidlertid at nødvendige avbøtende tiltak detaljeres og gjennomføres. Oppnåelse av god 

økologisk status her forutsetter samtidig at de negative kantsonehogstene inntil dyrkamark 

restaureres da dette kanskje er den største kilden til påvirkning i dag. 
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