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DETALJREGULERING FOR HARAKOLLEN-B2. 
Beskrivelse 
Sist revidert 15.06.2017 

PLANBESKRIVELSE 
 
 
1. Innledning. 
 
1.1. Oppdragsgiver. 
Harakollen Utvikling AS og 
Hobbelstad & Rønning AS. 
 
1.2. Eiendoms - og eierforhold. 
Området består av eiendommene: 
101/125, 103/142 og 101/106,  
del av 103/221 og 103/220,  
samt Lauvtjernveien 3001/33 
Planområdet omfatter både kommunale og private eiendommer. 
 
1.3. Planlegger 
Planen er utarbeidet av Arkitektgruppen Drammen AS. Firmaet har bred erfaring og kompetanse 
med utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner. 
 
1.4. Hensikten med planen. 
Hensikten med planen er å videreføre og oppdatere eksisterende regulering av området til konsentrert 
boligbebyggelse. 
 
1.5. Gjennomføring av planen.  
Forslagstiller planlegger videre prosjektering/gjennomføring av planen i løpet de neste 5 årene.   
 
1.6. Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold. 
1. Reguleringsplan for Harakollen boligfelt – vedtatt 13.12.2006 
Området er regulert til boligformål og veiformål 
2. Kommuneplanens arealdel – vedtatt 09.12.2015  
Planområdet er i kommuneplanen satt av til boligområde. 
Begge planene viser faresone langs høyspent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Utsnitt av reguleringsplan for Harakollen boligfelt Utsnitt kommunens arealplan 
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2. Planområdet, eksisterende forhold. 
 
2.1. Beliggenhet og størrelse. 
Planområdet ligger i tilknytning til etablert boligområdet og avgrenses av Lauvtjernveien i vest, nord og 
sør. 
Området omfatter utbyggingsområdet, tilgrensende del av Lauvtjernveien og grøntareal. 
Areal på planområdet er ca 25.450 m2. 
 
2.2. Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 
 
Området fremstår i hovedsak som et 
utbyggingsområde og ligger i dag ubenyttet. 
Regulert vei mellom planområdet og eksisterende 
boligbebyggelse brukes ikke lenger som 
gjennomkjøringsvei. Veien er fysisk stengt. 
Adkomsten gjennom området skjer på nyetablert 
vei med avkjøring fra Lautjernveien i vest. 
Nærområdet består foruten boligbebyggelse av 
landlige jorder og gårdsbruk i sør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Bebyggelsens struktur, kvalitet og evt. verneverdig bebyggelse. 
Det er ikke bebyggelse på området. 
 
2.4. Demografiske forhold. 
Planområdet er del av utbyggingsområde på Harakollen. 
Nærområdene består hovedsakelig av boligbebyggelse, av eldre og nyere eneboliger, samt rekkehus 
og terrasseleiligheter. 
Område er ikke tilrettelagt for bestemte grupper i samfunnet og har følgelig en variert befolkning. 
Erfaringsmessig er det større grad av barnefamilier i nyere eneboliger/rekkehus og eldre befolkning i 
terrasseleligheter.  
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2.5. Barnehage, skole, forretninger. 
 
Lerberg barnehage ligger ca.600m fra planområdet og Harakollen Fus Aktivitetsbarnehaget rundt 
100m fra planområdet. 
For øvrig flere barnehager i Hokksund og omegn. 
Hokksund barneskole ligger ca. 600m fra planområdet. 
Hokksund ungdomsskole ligger ca. 1,7km fra planområdet 
Eiker videregående skole ligger ca.1,7km fra planområdet  
Lerberg Skole og Kompetansesenter  ligger ca.500 fra planområdet. 
Matbutikk, dagligvare, finnes 1km fra planområdet. 
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2.6. Topografi og vegetasjon  
Området ligger i sørvendt skrånende terreng.  Området er delvis dekket av gress med noen få spredte 
trær.  
 
2.7. Klimatiske forhold – sol og vind. 
Området ligger med helning ned mot sørvest. Området har gode solforhold gjennom hele dagen 
i sommerhalvåret. Det er ikke spesielt utsatt for vind. 
 
2.8. Støy – vegtrafikk, og evt. andre støykilder. 
Lauvtjernveien, som er adkomstvei til Harakollen, svinger seg rundt planområdet.  
Støyberegning utført av Multiconsult konkluderer med at områdene som grenser til Lauvtjernveien vil 
ligge i gul sone uten støyskjerming, mens områdene intern i planområdet ikke er støyutsatt. 
Støyreduserende tiltak vil derfor bli aktuelt i deler av planområdet. Støynotatet fremmer en mulig 
løsning med en 2,5m høy støyskjerm i sør/vest. Dette må vurderes nærmere i byggesaken opp mot 
utsikt og plassering av uteoppholdsareal. Notatet sendes kommunen sammen med planmaterialet, 
vedlegg 6.6. 
Det er ikke andre kjente støykilder i området. 
 
2.9. Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet. 
Planområdet vil få adkomst fra etablert vei med avkjøring fra Lauvtjernveien i vest. Veien reguleres nå 
og vil bli offentlig. Planområdet får også adkomst via tidligere regulert avkjøring i nord, avkjøringen 
flyttes noe mot vest i forhold til tidligere plassering.  
 
2.10. Grunnforhold. 
Det er ikke kjent at det skal forefinnes problematiske grunnforhold med hensyn til stabilitet i området. 
Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred, ref NVE atlas på nett, men område ligger under marin 
grense. 
 
Område er på NGUs løsmassekart beskrevet som følger: 

# Løsmassetype tekst Løsmassetype definisjon Løsmassetype Objekttype

1 

Forvitringsmateriale, 
usammenhengende eller 
tynt dekke over 
berggrunnen 

Løsmasser dannet på stedet ved 
fysisk eller kjemisk nedbryting av 
berggrunnen. Grunnlendt område 
med tallrike fjellblotninger.

72 LosmasseFlate

2 

Hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning, 
usammenhengende eller 
tynt dekke over 
berggrunnen 

Grunnlendte områder/hyppige 
fjellblotninger. Tykkelsen på 
avsetningene er normalt mindre enn 
0,5 m, men den kan helt lokalt være 
noe større. Det er ikke skilt mellom 
hav-, fjord- og strandavsetning. 
Kornstørrelser angis normalt ikke, 
men kan være alt fra leir til blokk.

43 LosmasseFlat 

 
Kartmaterialet til NGU viser at det er svært høy fare for radon tett på,30m fra, planområdet. 
I planområdet er det registrert middels til lav fare for radon.  
NGUs kartdatabase over berggrunn dekker ikke området, men Øvre Eiker kommune har opplyst at det 
forefinnes mye alunskifer i området. 
Tiltak mot radon er sikret gjennom Plan og Bygningsloven. Håndtering av alunskifer skal gjøres iht. 
Statens Strålevern, og andre myndigheters, lovkrav.  
 
2.11. Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. 
Det er eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Det forutsettes at kapasiteten er 
tilstrekkelig også etter etablering av boligbebyggelse på planområdet. 
Tilførsel av el-kraft er prosjektert og dimensjonert for hele Harakollen i samarbeid med Øvre Eiker Nett 
AS.  
Etablering av nye tilførselskabler må iht. kommuneplanen skje i jordkabler. 
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3. Planprosessen. 
3.1. Deltagere i planprosessen. 
Planavdelingen, Øvre Eiker kommune  
Oppdragsgiver / tiltakshaver Harakollen Utvikling og Hobbelstad og Rønning AS. 
Planlegger v/siv. arkitekt MNAL Torhild Aakvåg, Arkitektgruppen Drammen AS. 
 
3.2. Kunngjøring av igangsatt planarbeid. 
Aviskunngjøring og kunngjøring på kommunens nettsider vedrørende oppstart av regulering 
pr. 14.06.2016. Kunngjøring ble også sendt direkte til naboer, organisasjoner og offentlige etater. 
Aviskunngjøring, oppstartsbrev og adresseliste i eget vedlegg. 
 
3.3. Innspill til planarbeidet /merknader til plan. 
Buskerud fylkeskommune i e-post datert 21.06.2016 
Veronica Loe Larsen og Lars Strøm i brev datert 27.06.2016 
Innspill samlet vedlegg 6.4 
Forslagsstillers kommentarer vedlegg 6.5 
 
 
 

4. Planforslaget. 
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4.1. Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål. 
Byggeområder: 
Konsertert småhusbebyggelse (BKS1 og 2) – Utbyggingsområde for nye boliger 
 
Offentlige trafikkområder: 
Kommunal vei Lauvtjernveien- eksisterende kjøreveg. (o_SV) 
Kommunal vei. eksisterende kjøreveg. (o_SKV) 
Felles grønnstruktur. (f_G) 
 
 
Hensynssoner: 
Frisikt. Frisikt sone ved avkjøring fra Lauvtjernveien (H140) 
Høyspentanlegg (H370) 
 
4.2. Arealoppgave. 
BKS1:  Areal 6551 m2 

BKS2:  Areal 9095 m2 

o_SV:  Areal 6584 m2 

o_SKV: Areal 1037 m2 

f_G: Areal 2183 m2 
 

4.3. Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder. 
Byggeområdene BKS, reguleres til konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen kan ha inntil 2 
etasjer samt sokkel og/eller loft.  Sokkel kan etableres som et sammenhengende garasjeanlegg.  
Maksimal utnyttelse BYA 35 %. 
Gesimshøyde kan maksimalt være 8,5 meter og mønehøyde kan maksimalt være 9,5 meter, begge 
over gjennomsnittlig planert terreng.  
Ved bruk av enkelt pulttak er maksimal høyde for nedre gesims 8,5 m og maksimal høyde for øvre 
gesims 9,5m, begge over gjennomsnittlig planert terreng. 
Ved bruk av flatt tak er maksimal gesimshøyde 9,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Det er utarbeidet et illustrasjonsprosjekt, som ikke er juridisk bindende. 
BKS1 er illustrert med rekkehus og parkering i felles garasjeanlegg. BKS1 er illustrert med rekkehus 
og eneboliger i kjede. Parkering i BKS2 er tilknyttet hver enkelt bolig, en plass i carport/garasje og en 
p-plass foran. Illustrert prosjekt viser totalt en utnyttelse med 22 boliger i BKS1 og 27 boliger i BKS2. 
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Illustrasjonsplan 

 
Illustrasjon perspektiv fra sør 
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4.5. Demografiske forhold 
Nye boliger og leiligheter vil ventelig selges til forskjellige segmenter i boligmarkedet, uten noen 
spesiell tilrettelegging for enkelte grupper. Detaljutforming av boenhetene tar hensyn til slike 
variasjoner. 
Utbygningen er ikke i en størrelsesorden som vil påvirke behov for barnehage, skole eller sykehjem. 
 
4.6. Terreng 
Planområdet ligger i skrånende terreng. Høyden faller i overkant av 25m fra nord mot sør. 
Innenfor hvert byggeområdet faller terrenget med 8-10meter og en utbygging vil derfor kreve 
terrengtilpasning for å oppnå gode uteområder i tilknytning til hver enkelt bolig. 
Det vil også være naturlig å legge deler av bebyggelsen med en underetasje slik at boligene kan få 
tilgang til bakkeplan på begge sider av bygningskroppen. 
 
4.7. Vegetasjon. 
Det er ikke gjennomført registrering av vegetasjon i planområdet. Etablering av nye veier har allerede 
påvirket vegetasjonen i vesentlig grad og sammen med nødvendig tilpasning av nytt terreng er det 
urealistisk at eksisterende vegetasjon kan bevares. 

      
Flyfoto som viser vegetasjon. 
 
4.8. Naturmangfold 
Tiltaket er vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens krav i kapittel II: Alminnelige bestemmelser om 
bærekraftig bruk, § 4:Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og § 5:Forvaltningsmål for arter. 
Utfra kunnskap innhentet fra offentlige kartdatabaser er det  ikke registrert naturmangfold/sårbar fauna 
som er i konflikt med lovverket eller som krever spesielle tiltak.. 
Kiler : Miljøstatus.no. og artskart.no. 
  
4.9. Overvannshåndtering og flomveier. 
Overvann skal håndteres på egen grunn ihht. Plan- og bygningsloven §27-2. 
Løsning forutsettes prosjektert før byggesøknad. 
Planområdet ligger ikke i et flomutsatt område. 
 
4.10. Støy 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at «Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging(T-1442)» skal påvises oppfylt i byggesaken. 
Støynotat utarbeidet av Multiconsult vil være retningsgivende. 
Dette er en videreføring av støybestemmelsene i gjeldende reguleringsplan.  
 
4.11. Luft og annen forurensning. 
Planområdet ligger i etablert boligområdet. Det er ikke kjent at det er 
luftproblematikk/støvproblematikk i planområdet. 
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Langs veger med lave trafikktall (ÅDT rundt 8.000) forventes ikke særlig høye 
forurensningskonsentrasjoner. 
Planområdet grenser mot Lauvtjernveien som er estimert til å få ÅDT 2.200 ved en utnyttelse på 500 
boliger for hele Harakollen.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet, men jamf. punkt 2.10 er det fare for naturgitt 
forurensning fra forekomst av alunskifer. 
Håndtering, og bort kjøring, av masser med alunskifer må gjøres iht. gjeldene lover og forskrifter. 
 
4.14. Trafikk og veiforbindelser. 
Eksisterende vei Lauvtjernveien (i gjeldene plan vei T1), kommunal vei, opprettholder dagens 
utforming med hensyn til veibredde, gang- og sykkelfelt. Formålsgrensen videreføres fra gjeldene 
plan, men er korrigert for faktisk bygget veitrase som avviker noe fra gjeldende plan. 
Hovedatkomst til området skjer via etablert vei med avkjøring fra Lauvtjernveien i vest. Veien 
reguleres til kommunal vei i samråd med Øvre eiker kommune. Det etableres vendehammer for 
lastebil i enden av veien. Avkjøring fra Lauvtjernveien nord i planområdet forskyves litt i forhold til 
gjeldende plan med grunnlag i stigningsforhold og siktlinjer. Bestemmelsen fastslår at avkjøringene 
skal tilfredsstille Øvre Eikers krav til vei og gateutforminger både med tanke på fysiske utforming og 
frisikt. 
Avkjøringer til den enkelte boligenhet vil skje delvis fra kommunal vei og delvis fra interne veier. 
Det tillates en avkjøring pr. bolig, uavhengig om denne ligger i rekke, kjede eller som del av 
tomannsbolig. Etablering av felles parkeringskjeller vil være gunstig for antall avkjøringer fra 
kommunal vei. Ved etablering av felles p-kjeller vil det kun være behov for 1, alternativ to 
inn/utkjøringer til denne. 
 
4.15. Parkering/disponering av uteareal. 
Parkering skal etableres innenfor områder avsatt til boligformål. 
Krav til antall p-plasser er noe redusert for enkelte boligtyper i forhold til bestemmelsene i 
kommuneplanen. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av nærhet til Hokksund sentrum og 
kollektivtilbud. Tilrettelegging for mindre bilbruk er i tråd med statlige og kommunale retningslinjer i 
sentrumsnære strøk. 
 
4.16. Fotgjengere, syklister. 
Trafikksikkerheten til fotgjengere og syklister er godt ivaretatt gjennom etablert gang og sykkelfelt 
langs Lauvtjernveien. Det etableres også tråkk fra/gjennom de nye boligområdene for rask og sikker 
adkomst ned til/opp fra fortau langs Lauvtjernveien i sør.  
Plassering av tråkk nær kjøring til eksisterende boliger kan være utfordrende og må vurderes i 
sammenheng med naturlige ganglinjer. 
Illustrasjonsplanen viser en videreføring av den gamle veien til Harakollen som en fremtidig snarvei. 
Planen viser også en forbindelse mellom lekeplassene og direkte ned til gangvei langs Lauvtjernveien. 
 
Gang og sykkelveien langs Lautjernveien er ført frem til, og under, hovedtrafikkåre Horgenveien. 
Videre kan myke trafikanter ta veien i mindre boliggate(Turveien) frem til gangvei under Østre Brugate 
før man når barneskole, barnehage og idrettsområde. 
 
4.17. Konsekvenser for trafikkforholdene i tilgrensende områder. 
Utbygning av planområdet vil i liten grad påvirke omkringliggende områder.  
Lauvtjernveien er planlagt og dimensjonert for trafikkbelastningen som turproduksjonen fra 
planområde vil generere. 
 
4.18. Kollektivtrafikk 
Kollektivtransport tilbudet er godt. Togstasjon ligger bare 2km fra planområdet og pendling til 
eksempelvis Drammen/Oslo eller Kongsberg er mulig uten bruk av bil.  
Nærmeste bussholdeplasser ligger ca. 500m fra planområdet. Bussruta har avganger hvert 30min. 
 
4.19. Utvendig oppholds-/ aktivitetsareal, lekeplasser: 
Innenfor planområdet skal det for begge feltene anlegges småbarns lekeplass for barn 0-7 år i nær 
tilknytning til boligene. Fellesområdet for lek og opphold skal for hvert felt ha en minimumsstørrelse på 
100m2 og opparbeides på en måte som legger til rette for sosialt samvær og variert lek. Det skal være 
tilrettelagt for å klatre, skli, huske og balansere. Dette kan oppnås ved tilrettelegging av naturlige 
elementer i terreng og vegetasjon, eller ved oppsetting av lekeapparater. Lekeplassene skal være 



Side 10 av 10 
 

tilgjengelige med barnevogn og det skal være mulig å sette seg ned i nær tilknytning til lekearealet. 
Utomhusplan 1:200 av lekeplass skal innsendes sammen med søknad om tiltak. Utomhusplanen skal 
være detaljert nok, dvs vise lekeapparater, terrengbehandling, forskjellig typer dekker og møblering, til 
at kommunen får et reelt bilde av kvaliteten som etableres. 
Lekeplassen innenfor hvert enkelt felt skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest innenfor 
feltet. 
I opprinnelig regulering for hele Harakollen var det foruten lekeplass for mindre barn innenfor hvert felt, 
ivaretatt et større lekeareal i felt F6. 
Lekearealene er videreført i regulering Harakollen Øst med 5 lekeområder. L1 og L5 vil driftes av 
kommunen. 
Lekearealene til barnehagen i felt BA i reguleringsplan Harakollen Øst vil også være tilgjengelig for 
allmenheten utenfor barnehagens åpningstider. 
Friområdene/fotballbane i nær tilknytning til Hokksund skole, 600-1000m fra planområdet er et godt 
tilskudd for de større barna. 
Krav om MUA er iht. bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Deler av privat MUA kan 
omfordeles med felles uteoppholdsareal, herunder også lek. 
 
4.20. Risiko og sårbarhet 
I samråd med Øvre Eiker kommune, planavdelingen er det konkludert med at det ikke er behov for 
utarbeidelse av ROS- analyse.  
Nødvendige undersøkelser av geotekniske forhold skal gjøres i byggesaken. Planområdet ligger under 
marin grense, men er på NGUs kartside registrert som et område uten risiko for kvikkleire.  
Planområdet ligger i et område som er moderat utsatt for Radon. Imidlertid ligger det nær et område 
med høy sannsynlighet for Radon. Lovverk om nødvendige tiltak er ivaretatt gjennom plan og 
bygningsloven. 
 
4.21. Økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Gjennomføring av planen forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for Øvre Eiker kommune 
utover generell drift og vedlikehold av offentlige kommunaltekniske anlegg. 


