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Saksopplysninger 
Det fremmes forslag om detaljregulering av Harakollen B 18, Gbnr 100/3 med fler. Planområdet er 
ett av to områder som ble tatt inn som boligområde i kommuneplanbehandlingen i 2015 som en 
utvidelse av eksisterende regulering i Harakollen. Område B 18 er på 47 daa. Formålet med planen 
er å legge til rette for enebolig, småhus og flermannsboliger, ev terrassert blokk. 
 
Det ble varslet felles oppstart av planarbeid 7.11.2016 av områdene B18 og B19. Etter varsel om 
oppstart har det blitt arbeidet med de to områdene som separate planer. Planområde B18 grenser til 
bebyggelsesplan for Harakollen felt B4-B5-B6 i øst, dyrket mark i sør og vest og skog/utmark i 
nord. I planforslaget ligger det primært frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 og BFS2, men også 
et felt langs adkomstveien SKV2,  merket B,  med konsentrert bebyggelse og mulighet for blokk. 
Med en begrensning i byggehøyde på kote 125 vil dette i praksis si en parkeringsetasje i første og 2-
4 boligetasjer.  Småhusbebyggelsen får en BYA på 30% og den konsentrerte bebyggelsen BYA 
50%.  
 
Adkomst for myke trafikanter er løst ved en separat gang- og sykkelvei, o_SGS1, en vei som får 
maksimal stigning på 7%. I begge ender er av GSV er det lagt opp til blandet formål ved at tomtene 
som grenser til GSV får adkomst til biloppstilling/parkering fra denne vegen, to i vest og tre i øst. 
Målt ut til fortauet ved Lauvtjernveien er avstanden langs SKV2 fra krysset SKV3 på 585 meter, 
mens den langs SGS1 er 325 meter, en reduksjon for gående og syklende på 250 meter målt fra 
BFS2. For beboere i område B blir antallet boliger langs veien, inkludert Søren Enkemannsvei, 
under 50, noe som betyr at det ikke vil bli stilt krav om fortau.  
 
Utfordringene i planforslaget slik det forelå, ble presentert for fagkomiteen på heldagsmøtet 
5.07.2018.  Boligområdets avgrensning mot sør var innsigelsesgrunn da området ble tatt inn i 
kommuneplanen, grunnet forekomst av Dragehode i nærheten. Avstanden til forekomsten blir noe 
redusert på grunn av behov for vegfylling langs SKV2. Spesialområdet som lå mellom B4-B5-B6 
og B8, som opprinnelig var foreslått omregulert uten erstatning av arealet, er tatt ut av planen og 
videreføres som spesialområde.    
 
 Vurderinger    
 
Adkomstveien, SKV2, kobler seg på Søren Enkemannsvei. Som illustrert med tegning i 
planbeskrivelsen (figur 5-1) er det ikke mulig å konstruere en vei i dette terrenget med det gitte 
utgangspunktet som oppfyller kravene i vegnormalen. Veiklassen som er foreslått er Boliggate. 
Dette er en lavere veiklasse en veinormalens krav, i tillegg har den 1% større maksimal stigning og 
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større lengde enn norm for veiklassen. Vegnormalen begrenser Boliggate som blindvei til 250 meter 
lengde og 400 meter som sløyfe, i forslaget er det 550 meter som blindvei.  
 
 
I Kommuneplanen er vurderingene på et noe mer overordnet nivå og senere detaljregulering kan 
avdekke at Kommuneplanen må fravikes. Avviket i dette tilfellet kan aksepteres. I planforslaget er 
det tatt utgangspunkt at veiene skal overtas av kommunen. Med henvisning til vedtatt vegnormal 
ønsker ikke Vei og park å overta veiene dersom det skal bygges med redusert vegstandard, 
veibredde 7,5 meter, og forutsetter at veiene i planområdet endres til privat før et eventuelt vedtak. 
Et annet punkt som må avklares i høringsperioden er gangfelt og kryssing av Lavtjernveien, siden 
antall fotgjengerkryssinger potensielt blir større enn forutsatt i områdeplanen for Harakollen.  
 
Planforslaget har blitt endret på flere punkter etter gjennomgang av planleveransen. Fyllinger og 
skråningsutslag langs adkomstveien SKV2 er minimert, men overskrider likevel grensen for 
kommuneplanens avgrensing noen steder, på til sammen 1,3 daa. Spørsmålet er om denne 
overskridelsen bidrar til å undergrave kommuneplanen som styringsverktøy. B18 ble tatt inn i 
Kommuneplanen med utgangspunkt i en annen veinorm, og at den nye normen viser seg å være 
vanskelig å oppfylle når det ikke lengde/høydeforholdet i planområdet er til stede. Planavdelingen 
vurderer at utvidelsen er nødvendig for å etablere bebyggelse i området og at utvidelsen ikke truer 
nasjonale verneinteresser knyttet til naturmangfold, det vil si forekomst av Dragehode på Oseberg. 
 
Forslaget til VA-plan skisser Lauvtjernbekken som utslippspunkt for overvann. Dette går i mot 
Planavdelingens og Prosjektavdelingens krav og råd om at overvann som ikke naturlig drenerer mot 
Lauvtjernbekken ikke skal tilføres bekken.  Som det ble klart i behandlingen av forslag til 
regulering av B19 så knytter det seg store utfordringer til inngrep og påslipp av vann i 
Lauvtjernbekken siden den både er spissavrenning for et stort nedbørsfelt, innbefatter 
naturvernområder av nasjonal interesse og utgjøre en risiko på grunn av underdimensjonering av 
kulverter. VA-planen legges ved, men forutsettes endret på dette punktet.    
 
Med disse endringene ønsker Rådmannen at planen sendes ut til offentlig ettersyn. 
 
     

Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Reguleringsbestemmelser 
4 illustrasjonsplan 
5 Dronefoto m grenser 
6 Sol/skyggeillustrasjon 
7 Overflatevann og flomveier 
8 Plan og profil vei 
9 Plan og profil gang og sykkelvei 
10 Snitt 
11 Rapport naturverdier 
12 Rapport fra arkeologisk registrering 
13 Forprosjekt VA 
14 Kart VA 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Rådmannens anbefaling 
Fagkomitè 1 viser til Plan og bygningslovens paragraf 12-3 og legger detaljregulering av 
Harakollen B18, Gbnr 100/3 med fler, ut til offentlig ettersyn. 
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Begrunnelse 
Planforslaget gjelder et område som er avsatt til bolig i kommuneplanen. Detaljreguleringen har vist 
at det er utfordrende å anlegge adkomstvei til området innenfor kommuneplanens avgrensning. 
Rådmannen har forventninger til at en høring vil gi tilbakemeldinger på noen utfordringer som må 
avklares før sluttbehandling av planen: 

- Barn og unges interesser 
- Veiutforming, veiklasse og løsningen med separat adkomstvei for gående og syklende. 
- Avstand til forekomst av Dragehode.   

 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 04.09.2018 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 04.09.2018 
Fagkomitè 1 viser til Plan og bygningslovens paragraf 12-3 og legger detaljregulering av 
Harakollen B18, Gbnr 100/3 med fler, ut til offentlig ettersyn. 
 

Begrunnelse 
Planforslaget gjelder et område som er avsatt til bolig i kommuneplanen. Detaljreguleringen har vist 
at det er utfordrende å anlegge adkomstvei til området innenfor kommuneplanens avgrensning. 
Rådmannen har forventninger til at en høring vil gi tilbakemeldinger på noen utfordringer som må 
avklares før sluttbehandling av planen: 

- Barn og unges interesser 
- Veiutforming, veiklasse og løsningen med separat adkomstvei for gående og syklende. 
- Avstand til forekomst av Dragehode.   

 
 
 
 
 


