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Notat - Tilleggsvurderinger av planmaterialet til 
Fiskumparken 
 
Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at dersom gjennomgangen av planmaterialet avdekker 
forhold som er av vesentlig betydning for gjennomførbarheten av forslaget, vil det bli lagt fram 
et tilleggsnotat til gruppemøtene. 
 
Som varslet i saken, har avdelingene Vei og park og VA, begge skrevet et notat hvor en del 
forhold er kommentert og utdypet noe mer enn i saksframlegget. Begge notatene er viktige 
innspill i det videre arbeidet med planen. Planavdelingen har allerede avtalt et møte med 
forslagsstiller og disse avdelingene, og vil ta med seg innspillene til dette møtet.  
 
Siden notatene tar opp forhold som er viktige temaer i høringen, mener Rådmannen det er 
riktig at det legges inn følgende tillegg i anbefaling til vedtak:  
 

 Innspill og kommenterer gitt av avdelingene for Vei og park og VA knyttet til 
infrastruktur, forutsettes ivaretatt i det videre arbeidet med planen.  

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anders Stenshorne 
tjenesteleder 
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Vedlegg 
1 Innspill til behandling av Detaljregulering Fiskumparken - vann og avløp. 
2 Sjekkliste va reguleringsplaner -  Fiskum næringspark 
3 Innspill til planleveranse detaljregulering - Fiskumparken - veg 
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Notat - Innspill til behandling av Detaljregulering 
Fiskumparken - vann og avløp. 
 
Vann og avløp 

Utbyggingsavtalen til Områdeplanen beskriver tilgjengelig kapasiteter i eksisterende VA- 
anlegg.  Dersom disse mengdene viser seg å ikke være tilstrekkelig, må nødvendige tiltak 
gjøres lokalt eller på eksisterende infrastruktur. Ansvaret og kostnadene for gjennomføring 
av nødvendige tiltak ligger hos tiltakshaver. Dette må ivaretas i reguleringsbestemmelsene.   

Overvann 

Overvannsrapporten beskriver at det i bakkedraget bør det om mulig etableres 2 dammer 
for å øke fordrøyning, virke sedimenterende (rensende) og bedre vannmiljøet. 
Reguleringsbestemmelsene § 6 omhandler grøntstrukturområdene. Områdene inngår i en 
helhetlig løsning for håndtering av overvann. Det er her også stilt krav om utarbeides en 
skjøtselsplan. Denne er utarbeidet, men den inneholder ingen beskrivelse om drift og 
vedlikehold av overvannstiltakene i friområdene. Dette må innarbeides.   

Overvannsplan Punkt 6 Flomveier. Her skisseres nødvendige tiltak både i og utenfor 
planområdet. Det er ingen rekkefølgekrav om når tiltakene skal gjennomføres. Dette må 
med for å sikre at planlagte tiltak utføres. 

Ros- analyse  

Eikeren er drikkevannskilde for Øvre Eiker kommune og store deler av Vestfold Fylke. 
Fiskumvannet er en del av drikkevannskilden Eikeren, og bør derfor tas inn som et punkt i 
ROS-analysen. Det foreligger rapporter som viser tilbakestrømning av vann fra 
Fiskumvannet til Eikeren i gitte perioder (for eksempel NIVA rapport 4147-99, Eikeren som 
ny drikkevannskilde for Vestfold). 
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ROS- analysen bør også omtale mulige risiko for resipient i forbindelse med transport og 
lagring av farlig gods. 

Reguleringsbestemmelser 

Det må innlemmes i Reguleringsbestemmelsene at eksisterende utbyggingsavtale 
videreføres. 

Tilgjengelige kapasiteter i VA-nettet må også innlemmes i bestemmelsene (beskrevet i 
eksisterende utbyggingsavtale) 

Reguleringsbestemmelsene må inneholde forpliktelser til å opprette et sameie for drift og 
vedlikehold av teknisk infrastruktur samt fellesarealer som beskrevet i planbeskrivelse. 
Heftelser må tinglyses etter hvert som tomtene fradeles. 

Rekkefølgebestemmelser 

Det må fremkomme av rekkefølgebestemmelsene hva som må bygges av infrastruktur og 
hva som må gjennomføres av overvannstiltak, internt og eksternt feltet, før det gis IG inne 
på områdene.  

Rekkefølgebestemmelsene må beskrive når eventuelle tiltak i eksisterende infrastruktur 
inntreffer. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Vegard Knutsen 
tjenesteleder vann 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Sjekkliste va reguleringsplaner -  Fiskum næringspark 
 
 
 
 
 



Sjekkliste for infrastruktur som skal bygges etter § 18-1. Krav til opparbeidelse av 
hovedledning for vann og avløpsvann og §12-5 Arealformål i reguleringsplan som skal 
overtas av Øvre Eiker kommune 

Formål Sikre kvalitet i anlegg som skal overtas av Øvre Eiker kommune for drift og vedlikehold 

Dokumentasjon Sjekklista skal følge plansaken fram til vedtak. 
 
PLANNUMMER:  
PLANNAVN: 
 
INNHOLDET I PLANLEVERANSEN: (sett kryss)  
Det er krav om at planleveransen inneholder alle følgende dokumenter: 
 Plankart i PDF-fil og analogt format 
 Planbestemmelser som tekstfil og analogt format 
 Planbeskrivelse som tekstfil og analogt format 
  VA- Oversiktsplan 1:5000 eller 1:2000  
 VA- Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 – 200. Kun overordnet VA plan. 
 VA- Lengdeprofil - lengde 1:1000 eller 1:500 - 200 
 Vann – avløp og overvannsrapport 
 Referat fra oppstartsmøte 
 

NB: Alle dokumenter i planleveransen må dateres og signeres! 
 
Det skal være samsvar mellom grunnlagsdokumenter, både analogt og digitalt plankart, tegnforklaring og 
reguleringsbestemmelser. Spesielt viktig ved endringer og nye versjoner. 

 
 
Sjekk også referatet fra oppstartmøtet. 
 

FAGOMRÅDE / TEMA 
  

Uakt
uelt 
(X) 

Merknader. 
.  
Fylles ut av saksbehandler. 

Forh
oldet 
er ok. 
Sett 
X 

VANN, AVLØP OG OVERVANN Generelt    

Før det gis igangsettingstillatelse skal planer for VA - anlegg godkjennes av kommunen som framtidig eier av 
anlegget. Komplett sett detaljplaner* (arbeidstegninger) sendes inn for godkjenning i god tid før planlagt 
anleggsstart. Detaljplanene skal inneholde de detaljer som er nødvendige for å forklare prinsipiell utforming av 
prosjektet.  
Godkjenningen innebærer en prinsipiell tilslutning til planer og tekniske løsninger. Ansvarshavende er likevel 
ansvarlig for riktig dimensjonering både hydraulisk og konstruksjonsmessig, at ønsket funksjon ivaretas, samt 
at anlegget kan gjennomføres etter planen.  
Under anleggsperioden skal revisjon av tegninger godkjennes av kommunen før utsendelse.  
* En detaljplan kan eksempelvis være oversiktsplan og detaljtegninger (se prosjektdokumentasjon)  

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det innleveres nødvendig dokumentasjon for å kunne 
vurdere om tiltaket er gjennomførbart. Normalt kan detaljtegninger avventes til søknad om 
igangsettingstillatelse. 

 Foreligger tiltaksbeskrivelse som beskriver 
infrastrukturtiltakene inkludert flomveier? 

   
X 

 

 Foreligger ROS-analyse som omfatter vei, vann, avløp og 
overvann? 

 Eikeren er drikkevannkilde for 
Øvre Eiker kommune og store 
deler av Vestfold Fylke. 
Fiskumvannet er en del av 
drikkevannskilden Eikeren, og 
bør derfor bli med som et punkt i 

 
X 



FAGOMRÅDE / TEMA 
  

Uakt
uelt 
(X) 

Merknader. 
.  
Fylles ut av saksbehandler. 

Forh
oldet 
er ok. 
Sett 
X 

denne ROS-analysen. Det 
foreligger rapporter som viser 
tilbakestrømning av vann fra 
fiskumvannet til Eikern i gitte 
perioder (NIVA rapport 4147-99, 
Eikeren som ny 
drikkevannskilde for Vestfold). 
 
ROS- analysen bør også omtale 
mulige konsekvenser for 
resipient i forbindelse med 
transport og lagring av farlig 
gods. 

 Er det gjort endringer i planleveransen som medfører at 
grunnlagsdokumenter må revideres? 

 Ikke relevant. X 

 Foreligger forprosjekt? Forprosjektet skal vise mulige 
løsninger og eventuelt kostnadsoverslag. Forprosjektet 
vil også bestå av ”krav til grunnlag for prosjektering” 

 Ikke relevant. X 

 Begrensinger i vannforsyning og spillvannsnett  Det er avtalt maksimalt uttak av 
vann samt påslipp av spillvann i 
UBA. Dersom disse mengdene 
overskrides må nødvendige 
tiltak gjøres lokalt eller på 
eksisterende infrastruktur. Dette 
må ivaretas med 
rekkefølgebestemmelser. 

x 

 Skjøtselsplan   Utarbeidet skjøtselsplan for 
Fiskumparken, datert 29.1.19 
inneholder ikke krav til drift og 
vedlikehold av overvannstiltak. 
Dette må utarbeides.   

x 

 Sameie  Planbestemmelser må 
inneholde forpliktelser til å 
opprette et sameie for drift og 
vedlikehold av teknisk 
infrastruktur samt fellesarealer 
som beskrevet i planbeskrivelse. 
Heftelser må tinglyses etter 
hvert som tomtene fradeles. 

x 

Krav til grunnlag for prosjektering  
Den ansvarlig prosjekterende skal innhente opplysninger fra kommunen og andre, den skal gjøre vurderinger 
og den skal gjøre beregninger som grunnlag for sin prosjektering, den skal avklare planforutsetninger og lage 
et notat med plan- og grunnlagsopplysninger. Notatet skal bl.a. oppsummere følgende: 
Vannforsyning    

 Oversikt over kapasitet i eksisterende ledningsnett. X Tilgjengelige vann og 
avløpsmengder i eksisterende 
ledningsnett er beskrevet i 
utbyggingsavtalen til 
områdeplanen. 
Planbestemmelsene til 
områdeplan beskriver at det skal 
inngås utbyggingsavtale. Dette 
er ikke videreført i 
bestemmelsene til detaljplanen. 

  

 Oversikt vannbehov for konsum. X Begrensninger er beskrevet i   



FAGOMRÅDE / TEMA 
  

Uakt
uelt 
(X) 

Merknader. 
.  
Fylles ut av saksbehandler. 

Forh
oldet 
er ok. 
Sett 
X 

eksisterende utbyggingsavtale. 
Disse begrensningene bør 
innlemmet i planbestemmelsene 
til detaljplan. 

 Oversikt slokkevann, spesielle brannobjekter som krever 
mye vann. 

 NOTAT Fiskum Næringspark 
VA-anlegg, beskriver overordnet 
VA-nett og brannvannsdekning  
tilfredsstillende 
Spesielle objekter er ikke 
bestemt inne i planområdet 
ennå. 

X 

 Oversikt trykksoner, avklaring vedr. endring i sonene, 
sanering og sammenslåing av soner eller økning av 
antall soner for å redusere trykk og redusert 
lekkasjetap. 

 NOTAT Fiskum Næringspark 
VA-anlegg, beskriver overordnet 
VA-nett og brannvannsdekning  
tilfredsstillende  

X 

 Muligheter for ringforbindelser.  Ringforbindelser er beskrevet i 
NOTAT Fiskum Næringspark 
VA-anlegg og i VA-plan. 

X 

 Grunnforhold i området med hensyn til valg av 
ledningsmateriale. 

X Vurderes i detaljprosjekteringen  

 Utløser tiltaket krav om oppdatering/framføring av off. 
ledningsnett? 

 Det må fremkomme av 
rekkefølgebestemmelsene hva 
som må fremføres før tiltak inne 
på områdene tillates 

X 

 Er det lagt inn nødvendige hensynssoner ihht. VA-norm ?  Plankartet har i seg 
hensynssone for infrastruktur 
gjennom friområde H190_2 
Detaljerte tegninger ikke 
vedlagt.  

X 

 Drikkevannskilder  Området avrenner til 
Fiskumvannet. Eikeren er 
drikkevannkilde for Øvre Eiker 
kommune og store deler av 
Vestfold Fylke. 
Fiskumvannet er en del av 
drikkevannskilden Eikeren. 
Mattilsynet og EVIKS bør være 
høringsinstans.  

 

Avløp    
 Oversikt spillvannsmengder.    
 Oversikt over kapasitet i eksisterende ledningsnett. X Tilgjengelige vann og 

avløpsmengder i eksisterende 
ledningsnett er beskrevet i 
utbyggingsavtalen til 
områdeplanen. 
Planbestemmelsene til 
områdeplan beskriver at det skal 
inngås utbyggingsavtale. Dette 
er ikke videreført i 
bestemmelsene til detaljplanen. 

 

 Opplysninger om evt. feilkoblinger.  Ikke relevant.  
 Opplysninger om påslipp som krever forbehandling etc. 

eller utslippsavtale etter forurensingsloven 
 For tidlig å vurdere, må tas i 

byggesak. 
 

 Kan avløp ledes ut av området med selvfall  Både selvfall og egen 
pumpestasjon inne i 
planområdet. 

 



FAGOMRÅDE / TEMA 
  

Uakt
uelt 
(X) 

Merknader. 
.  
Fylles ut av saksbehandler. 

Forh
oldet 
er ok. 
Sett 
X 

 Utløser tiltaket krav om oppdatering/framføring av off. 
ledningsnett? 

 Det må fremkomme av 
rekkefølgebestemmelsene hva 
som må fremføres før tiltak inne 
på områdene tillates 

X 

 Er det lagt inn nødvendige hensynssoner ihht. VA-norm?  Detaljerte tegninger ikke 
vedlagt. 

 

Overvann    
 Foreligger oversikt over overvannsmengder, inklusiv 

oppstrøms og nedstrøms? 
  X 

 Foreligger oversikt over kapasitet i eksisterende 
ledningsnett? 

  X 

 Utløser tiltaket krav om oppdatering/framføring av off. 
ledningsnett? 

 Det må fremkomme av 
rekkefølgebestemmelsene at 
tiltak beskrevet i overvannsplan 
utføres før tiltak inne på 
områdene tillates. 

 

 Hvilke beregninger er utført og hvilke forutsetninger 
bygger beregningene på? 

 Det er utført OV beregninger, og 
laget ett overvannsnotat. 

 

 Foreligger tiltaksanalyse nedstrøms?  Det er laget en tiltaksplan, men 
det er ikke sakt noe om hvem 
eller når dette skal utføres. 

 

 Foreligger vurdering av resipient?  Se punkt 1 ROS analyse.  
 Foreligger målinger og vurderinger av forurensinger i 

overvannet? 
 Det er nevnt at det skal gjøres 

tiltak for lokal vannrensing av 
OV, men ikke konkret hvordan 
og når dette skal utføres i 
byggeperioden. 

 

 Er det vurdert mulighet for fordrøyning? 
 

  X 

 Er det vurdert muligheter for lokal 
overvannsdisponering (LOD) – tiltaksanalyse? 

  X 

 Kan det være fare for forurensning av offentlige / private 
vannkilder?  

 Se punkt 1 ROS analyse.  

 Er det lagt inn nødvendige hensynssoner ihht. VA-norm?  Nei, mangler detaljer på dette.  
 Er det vurdert behov for ekstra tiltak for flomveier, og satt av 

nødvendig areal, alternativt som hensynssone? 
 Nei, mangler detaljer på dette.  

 Er det vurdert konsekvenser for overvannsavrenning og 
mulig forurensing i forbindelse med gjennomføring av tiltak i 
området? 

 Det er tatt med en vurdering på 
dette, men ikke beskrevet i 
detalj hvordan dette skal løses. 

 

 Er det gjennomført ROS-analyse vedr. flom og overvann? 
 

 Se punkt 1 ROS analyse.  

 
 
 
Dato:......08.03.2019............ 
Saksbehandler:.. 
Øyvind Harstad, VegardKnutsen.................................................................................. 
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Notat - Innspill til planleveranse detaljregulering - 
Fiskumparken - veg 
 
Viser til planleveranse datert 13.02.19. 
Veg og park bemerker at dette er en stor og svært omfattende plan, og at det vil være 
påkrevet å ta forbehold om at det senere i behandlingen sannsynligvis vil dukke opp forhold 
som må vurderes nærmere. Vi har så langt kommentarer til innhold i 
reguleringsbestemmelser som går på presiseringer både med hensyn på trafikksikkerhet, 
kommunalt eierskap, innhold til rammesøknad, overvann og tekniske løsninger. Noe av dette 
må justeres i reguleringsbestemmelsene – annet kan tas direkte i rammesøknad. 
 
Kommentarer direkte til bestemmelsene: 
§ 3 Fellesbestemmelser 
3.3 Utomhusplan 
Eksakt plassering av avkjørsler og utforming samt plassering av eventuelle støtte-murer mot 
vei skal fremgå av utomhusplanen. 
 
3.9 Overflatevann og flomveier 
Kommentar: 
Det må sikres at det ikke ledes mer vann gjennom eksisterende boligområde og under Fv 73 
- det er det ikke kapasitet til. 
I forbindelse med rammesøknad må det utarbeides slukplan for stikkrenner og løsninger for 
flomveier ved vegkryssinger. 
 
3.13 Skilt 
Skiltplan med gatenavnskilt og trafikkskilt/vegoppmerking skal utarbeides i forbindelse med 
rammesøknad. Skilter og oppmerking skal oppsettes og bekostes av utbygger. 
 
4.1.2 Byggegrenser 
Plassering av eventuelle støttemurer innenfor vegens byggegrenser skal godkjennes av 
kommunen.  
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4.2.2 Feltbestemmelser 
4.4.2. Felt A2 - SAA 
f) Fordrøyningsanlegg for overvann fra offentlige vegarealer skal ligge på kommunal grunn 
og være tilgjengelig for suge/spylebil. 
 
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 SKV-Kjøreveg 
Kommentar: 
Vegens sideareal er også en del av vegbredden (ref. pkt 5.4) 
 
O_SKV2 
Rettes til:  
Vegstandard: Boligvei (B): Opparbeides i henhold til Øvre Eiker kommunes normal for vei- 
og gateutforming. 
 
Kommentar: 
Dette dreier seg om omlegging av eksisterende kommunal veg Dunserudhagan. Omlegging 
av eksisterende veg innenfor planområdet vurderes som ny kommunal veg. Det bør i 
utgangspunktet ikke aksepteres fravik fra stigningsforhold innenfor planområdet. Selv om 
det ikke er asfaltert veg i dag, skal alle nye kommunale veger etableres med fast dekke. 
Tilsvarende skal overvann fra vegen håndteres minimum innenfor planområdet. 
Dimensjonerende kjøretøy på denne vegen er tømmervogntog 24 m 60 tonn.  
 
Vegens sideareale omfattes av 5.4 o_SVT. 
 
5.2 o_SGS Gang/sykkelvei 
Kommentar: 
Det bør vurderes om det ikke er mer fremtidsrettet å etablere sykkelveg med fortau. 
 
5.4 o_SVT annen veggrunn-teknisk 
Områdene skal benyttes til snøopplag og grøfteareal til veg og er en del av offentlig 
veggrunn. 
Fyllinger og skjæringer skal være en del av vegarealet. 
 
Kommentar til “kantstopp for buss”: 
I et område med mye tungtransport må kantstopp for buss vurderes spesielt i forhold til 
hellende terreng, siktlengder og krysningspunkter. Det må i bestemmelsene fremgå at det 
alternativt må avsettes areal for anlegg av busslomme med avsatt venteareal og leskur. 
Korrigeres i bestemmelsene. 
 
5.7 o_SPA – Utfartsparkering 
Kommentar: 
Det må fremgå at arealet skal eies av kommunen. Offentlig parkeringsplass skal anlegges 
med fast dekke. 
 



 

§6 Grønnstruktur 
Kommentar:  
Det må fremgå klart og tydelig at dette er arealer som ikke eies eller overtas av kommunen. 
Dersom det tilrettelegges for aktivitet/innretninger til bruk for allmennheten må det fremgå 
hvem som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Tilsvarende med planlagte 
fordrøyningsbasseng.  
 
§7 Hensynssoner 
7.1 Sikringssone frisikt 
Kommentar: 
Det er bare i kryss det er regulert frisikt. Avhengig av type virksomhet ved de ulike 
avkjørsler/felles avkjørsler skal frisikt også det være spesielt ivaretatt med hensyn til 
parkering av kjøretøy, vegetasjon og andre innretninger tett opp til avkjørsel. Det er videre 
ikke ivaretatt frisikt i kurver. Skal framgå i forbindelse med utomhusplan i rammesøknad. 
 
 
Andre generelle kommentarer: 
 
Leggeplass for tømmer: 
Det er ikke vist på plankart om det skal være leggeplass for tømmer i planområdet. Det er 
ikke tillatt med tømmeropplag langs med offentlig veg uten tillatelse. Det må anlegges 
avkjørsel slik at tømmeropplag legges utenfor offentlig veg og at lasting kan utføres på egen 
oppstillingsplass hvor øvrig trafikk ikke berøres. 
 
Trafikksikkerhet: 

- Det vises til at det bør vurderes bedre sikring av krysningspunkter, det bør være 
med som krav at det skal etableres lys og eventuelt annen sikring selv om det ligger 
utenfor selve planområdet. 

- Eksisterende GS- veg fra Gml. Kongsbergvei bør rustes opp inn til planområdet slik 
at det er et tilfredsstillende sammenhengende GS-veg nett inn i området. Når 
trafikk ovenfra den nye vegen kommer ned mot rundkjøring og skal retning 
Kongsberg vil det grunnet vinkelen være dårlig sikt til krysningspunkt i bunn av 
rampe E134. dette er forhold som ikke er løst i det foreliggende materiale og som 
utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.  

- Trafikksikkerhetsvurdering av adkomst fra døgnhvileplass over til serviceanlegg/ 
bensinstasjon er ikke tatt med i planen. 

- Det er mange avkjørsler over GS-veien. Det er vanskelig å vurdere disse nå, men det 
vil fremgå på et senere tidspunkt hvilken type avkjørsel det vil bli. Det bør da også 
vurderes om det er behov for så mange. Dersom det etableres felles avkjørsel for 
flere må det legges inn krav om inntrukken GS-veg da disse oppfattes som vegkryss. 

- Inn og utkjøring til døgnhvileplass vil nærmest regnes som kryss (bred avkjørsel), 
her kan det være påkrevet med inntrukken GS-veg. Vogntog må komme vinkelrett 
ut på samleveg.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marit Nyhus 



 

tjenesteleder vei og park
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