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01 Innledning 
Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommene med gårds- og bruksnummer 17/360, 18/15 og 18/19 på 
Loesmoen til boligformål. Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med 
planmyndigheten i Øvre Eiker kommune. 

Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar medforskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven. 

02 Kontaktinformasjon 
Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Trysilhus Areal AS 
Kontaktperson: Martin Hagen 
Telefon: 470 27 998 
E-post: martin.hagen@trysilhus.no 

Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Henning Larsen 
Kontaktperson: Per Atle Tangen 
Telefon: 91186887 
E-post: per.atle.tangen@henninglarsen.com 

Oppstartsmøte 
Følgende personer ønsker å delta i møtet: 
Fra forslagsstiller: 
Martin Hagen, Trysilhus Areal AS 
Per Atle Tangen, Henning Larsen 

Julian Skytterholm, Henning Larsen 



03 Kort presentasjon av planinitiativet 

3.1 Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilhørende 
adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. 

3.2 Planområdet og tilgrensede områder 
Planområdet ligger på Loesmoen i Øvre Eiker kommune. Den foreløpige avgrensningen av planområdet er ca. 70 daa, 

og består for det meste av dyrka mark som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse og fremtidig offentlig tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel. Mot sør avgrenses planområdet av dagens jernbanetrase og E134, i nord av eneboliger, 
Eiker Aktivitetssenter og en «hundremeterskog», i øst av skog/kratt mot Hellik Teigen AS og i vest av 
boligbebyggelse. Planområdet er en foreløpig ytre avgrensning. Nøyaktig plangrense blir satt i løpet av arbeidet med 
reguleringen. 

Figur 1 Oversiktsbilde. Planområdet vist med blått omriss. 

Eierforhold: 

Eie ndom Eier 

17/360 Marianne Loe 

18/15, 18/477 Jan Erik Sønju 

18/19, 18/346, 18/434, 18/446, 3001/8 Øvre Eiker kommune 

18/216, 18/251 Ring Tore Teigen 

18/356 Rannveig Lie 

18/460, 18/489 Eiker Omsorgsbygg AS 

18/487 Sameiet Bakketunet (+50 matrikler) 

4001/1 Bane NOR 

Trysilhus Areal AS har opsjon på kjøp av 17/360 og 18/15. 



3.3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Området er tenkt utbygget med Trysilhus flerfamilie (rekkehuslei ligheter), Unibo kjedete eneboliger og 

blokkbebyggelse. I tillegg vil det reguleres tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Planområdet 
omfatter også noen tilstøtende grøntområder for sikre en helhetlig utforming. Eiker omsorgsbygg inkl. kjørevei og 
turvei inngår i planområdet, for å se på muligheten til blant annet gangforbindelser. 

Nedenfor er en innledende skisse med tenkt utnyttelse av området. Det påpekes at dette bare er en foreløpig 
disposisjon. I nord er det tenkt blokkbebyggelse med parkering hovedsakelig i p-kjeller. Foreløpige skisser antyder 

ca. 48 boenheter i blokk. I sør er det tenkt totalt ca. 94 enheter i Trysilhus flerfamilie (flermannsboliger) og ca. 35 
Unibo kjedete eneboliger. Totalt ca. 177 boenheter innenfor hele planområdet. 

3.4 Utnyttelse og byggehøyder 
Trysilhus flerfamilie er rekkehusleiligheter i to etasjer + loft. Mønehøyde inntil 10 meter. Ved vertikal trapping av 
bebyggelsen blir mønehøyden inntil 10,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Unibo er kjedete eneboliger over 
to/tre plan i moderne stil (flatt tak). Blokkbebyggelse er tenkt i 4 etasjer + p-kjeller. 

3.5 Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Boligene er tenkt med god miljøstandard. Boligene følger TEK og er tilgjengelige boenheter. Dette gjelder for alle 
konseptene. For Flerfamilie gjelder kun for første etasje. Uteområdene vil få universell utforming. 

3.6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse anses å passe godt inn i dette området, som ligger ca. 1,6 km fra 
Hokksund togstasjon. Bebyggelsen vil få oppbrutte volumer og vil ikke være ruvende med tanke på høyde. 
Planområdet ligger ca. 3 m lavere i terrenget enn «hundremeterskogen» og terrenget heller videre ned mot 
jernbanelinjen. 

3.7 Samfunnssikkerhet 
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse som redegjør for samfunnssikkerhet. Det er kjent til dels vanskelige 
grunnforhold i nærområdet. Det vil måtte gjøres geotekniske undersøkelser og vurderinger. Dette er bestilt, og 



gjennomføres  i  uke  22.  Planområdet  vil  sannsynligvis  være  støyutsatt  fra  jernbane/E134.  Det  vil  gjøres 

støyberegninger.  For  øvrig  er  det  ingen  kjent  risiko  ved  planområdet. 

3.8  Vesentlige  interesser  som  berøres  av  planinitiativet 
I  forbindelse  med  planarbeidet  må  det  avklares  behandling  av  grunnforhold,  adkomst  osv.  Dette  kan  berøre  annen 
manns  eiendom.  Forslagsstiller  er  kjent  med  at  deler  av  planområdet  er  vurdert  som  trase  for  fremtidig  dobbeltspor 
for  jernbanen.  For  øvrig  anses  det  ikke  å  være  vesentlige  eksterne  interesser  som  berøres. 

3.9  Hvilke  berørte  offentlige  organer  og  andre  interesserte  som  skal  varsles  om 
planoppstart 
Varsel  vil  bli  sendt  til  naboer  og  berørte  myndigheter  i  tillegg  til  å  varsles  i  lokal  avis  og  på  kommunens  nettside. 

3.10  Prosesser  for  samarbeid  og  medvirkning  fra  berørte  fagmyndigheter,  grunneiere, 
festere,  naboer  og  andre  berørte 
I  utgangspunktet  er  det  tenkt  ordinær  medvirkningsprosess  i  henhold  til  plan-  og  bygningslovens  bestemmelser.  Det 

vil  bli  tatt  direkte  kontakt  med  evt.  berørte  grunneiere  (gjelder  i  første  rekke  for  adkomst). 



04 Gjeldende planstatus 

4.1 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Kommuneplanens arealdel 
Arealet er i hovedsak avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel (vedtatt 09.12.2015). Området 
er også avsatt til framtidig offentlig eller privat tjenesteyting, nåværende offentlig eller privat tjenesteyting, 
friområde, boligbebyggelse og næringsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med overordnet plan. Arealformål i 
kommuneplanens arealdel framgår av utsnitt nedenfor. 

Figur 2 Kommuneplanens arealdel. Planområdet vist med blå strek. 

Gjeldende og pågående reguleringsplaner 
Eksisterende reguleringsplan framgår av utsnitt nedenfor. Planområdet er i hovedsak regulert til landbruksområde, 
men også park, kjørevei, felles avkjørsel, tursti og boliger i detaljreguleringen for Loesmoen syd (plan-ID 0025), 
vedtatt 20.02.1977. Videre er planområdet regulert til allmennyttig formål i detaljreguleringen for Eiker daghjem 
(plan-ID 0552), vedtatt 24.11.1988. Deler av planområdet er regulert til boliger i reguleringsplanen for Bråthen 
Bakke, Loesmoen gbnr.18/22 (plan-ID 0596), vedtatt 08.09.2004. Planområdet er også regulert til offentlig 
friområde, kjørevei, jernbane og industri i reguleringsplanen for Hellik teigen (plan-ID 0035), vedtatt 09.12.1993. 
Planområdet er markert med blå strek. 



Figur 3 Gjeldende reguleringsplaner. Planområdet vist med blå strek. 

4.2 Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet 
Det pågår arbeider med kommunedelplan for dobbeltspor for Bane NOR. Vi er også kjent med at det er igangsatt 
arbeid med ny reguleringsplan for Hellik Teigen. 

Øvre Eiker kommune arbeider med å etablere ny pumpestasjon på friområdet sør for Loesmoveien, vest for Hellik 
Teigen AS. 

05 Krav til planprogram og k onsekvensutredn ing 
Planområdet er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. Deler av byggeområdet er avsatt til offentlig eller 
privat tjenesteyting. En utbygging til boliger kan dermed være i strid med overordnet plan og komme inn under pkt. 
25 i vedlegg I til forskrift om konsekvensutredninger. Dersom planen vurderes å komme inn under dette punktet i 
forskriften, vil det i tilfelle innebære krav om konsekvensutredning iht. forskriftens § 6 b. Foreløpig vurderes denne 
som uavklart, slik at planen ikke kommer inn under vedlegg I eller vedlegg II i forskriften. Det er vurdert om tiltaket 
kommer inn under vedlegg II 1a, om prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer. Det har blitt gjort 

vurderinger om omdisponering av arealer i tidligere prosesser, som har resultert i at jordbruksområdene ligger inne 
som fremtidige byggeområder i kommuneplanen. Området vurderes derfor ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. 


