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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
 
 

 
 Skisse – eksisterende situasjon                                     Skisse - mulig fremtidig situasjon  
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2. BAKGRUNN 
 
2.1.  Oppdragsgiver 

 
Ticon Eiendom ASAS, Strømsø Torg 9, Postboks 2113 Strømsø, 3003 Drammen. 
 
2.2.  Planlegger/forslagsstiller  

 
HRTB AS Arkitekter MNAL, St. Olavsgate 28, 0166 Oslo.  
 
2.3.  Eiendoms - og eierforhold  
 
Gnr. 115, bnr 34 og 70.  
Eier: Ticon Eiendom ASAS, Strømsø Torg 9, Postboks 2113 Strømsø, 3003 Drammen. 
 
2.4.  Beliggenhet og dagens bruk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
                                                                                         Engersand Havn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversiktskart  
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Kartutsnitt med planområdet vist med mørk skravur. Engersand Havn Nord ligger rett nord for 
planområdet. 
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Luftfoto fra Google med planområdet vist med hvit stiplet linje.  
 
Hele planområdet utgjør 75,7 daa. Området omfatter mesteparten av eiendommen gnr. 115, bnr. 70, 
samt en stor del av bnr. 115, gnr. 34. 6,0 daa av området strekker seg ut i sjøen. 
 
Det meste av området er i dag et inngjerdet fabrikkområde med industriproduksjon og båtopplag 
innendørs uten offentlig tilgang. Lengst syd er det åpne lagringsarealer for fyllmasser med lav 
krattskog i bakkant opp mot eksisterende boområder. Langs sjøen går det en sti for almenheten bort til 
kommunalt friområde med badeplass. 
 



  7 

 
Fra syd i planområdet sett nordover. Eksisterende fabrikklokaler i forgrunnen 
 

 
Fra syd i planområdet sett østover mot boligbebyggelse 
 
 

 
Fra syd i planområdet sett vestover med eksisterende lagringsarealer for fyllmasser m.m. 
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Sti langs sjøen, t.v.: sett sydover, t.h.: sett nordover med gjerdet til fabrikkområdet 
 

 
Kommunalt friområde syd for planområdet med badeplass 
 
 
2.5.  Hensikten med planen  

 
Detaljreguleringen skal tilrettelegge for videre boligutbygging med god, stedstilpasset arkitektur og 
sikre gode overganger mellom bebyggelsen og offentlige friområder / felles grøntareal. Strandsonen 
skal reguleres til offentlig friområde med gangveiforbindelse fra båthavna sydover til kommunal 
badeplass. Det planlegges i alt ca 220 boliger på delområdeene som i gjeldende flateregulering er kalt 
BBB2, BBB3 og BF4.  
 
2.6. Forhistorie  
 
Engersand Havn ble omregulert fra industri- og lagerområde til boligformål i 2005. På den nordlige 
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delen ble det utarbeidet en egen bebyggelsesplan mens resten av området kun ble flateregulert. 
Engersand Havn Nord med ca 200 boliger er nå ferdigbygget og ”Ankeret” midt på området med ca 
50 boliger er under bygging. Videre utbygging sydover krever detaljregulering.  
 
2.7.  Gjennomføringen av planen  
 
Utbyggingen er planlagt gjennomført kontinuerlig fra ca 2016 og utover.   
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3. PLANSTATUS 
 
3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
• Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden 

 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ta særlige 
hensyn til natur, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen.  
 
I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er det et mål å 
ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Nye bygg skal trekkes så langt unna 
sjøen som mulig og ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås.  
 
I RPR for Oslofjorden står det at karakteristiske hovedtrekk i naturtype og landskap må søkes 
opprettholdt, og at ferdsel for allmennheten skal prioriteres.  
 
Gjeldende overordnede planer 

• Kommuneplan for Lier 2009-2020, godkjent september 2013 
 
Kommuneplanen gir føringer for bl.a. minste uteoppholdsareal, lekeplasser, parkeringsdekning, 
bolignære rekreasjonsområder 

 
Gjeldende regulering 
Engersand Havn, vedtatt 08.02.2005 
 
Gjeldende flateregulering gir føringer for grad av utnytting, byggehøyder, arealformål som skal 
innarbeides i detaljreguleringen, samt innbyrdes størrelsesforhold mellom disse. Langs strandsonen og 
lengst syd er arealet båndlagt til friareal. Foreslått byggegrense for bebyggelsen nærmest sjøen følger 
strandlinjen med en avtrappet linje i ca 8 m avstand i gjennomsnitt fra grensen til friarealet. 
 
Pågående planarbeid i nærområdet 
Det pågår ikke annet planarbeid i området. 
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4. MEDVIRKNING 
 
4.1  Varsel om oppstart  
Det er sendt ut varsler i to omganger, i juni 2014 og i august 2015. Årsaken til annen gangs varsel var 
at planområdet ble utvidet med delområde BF4. 
 
JUNI  2014 

 
 
Annonsen over sto i Drammen tidende 1. juni og i Lierposten 6. juni 2014 
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AUGUST 2015 

 
 
Annonsen over sto i Drammen tidende 3. august og i Lierposten 6. august 2015 
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5.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
Innkomne merknader følger som eget vedlegg.  
 
JUNI  2014 
 
Liste over merknader 

1. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), 30.05.2013 
2. Buskerud Fylkeskommune, 14.06.2013 
3. Fylkesmannen i Buskerud, 14.06.2013 
4. Statens vegvesen, 27.06.2013 
5. Oslofjordens Friluftsråd, 20.06.2013 
6. Lahell Vel, 18.06.2013 
7. Bjørn Nøss, Fjordsvingen 5, 01.07.2013 

 
 
 
 
Sammendrag av merknadene 
 
 

1. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD): 
 
Når det planlegges nye boliger eller rehabilitering av eksisterende boliger ønsker RfD at det 
blir tatt hensyn til renovasjonsordningen og henviser til detaljert informasjon på nettsiden: 
http://www.rfd.no/Bedrift/Utbygger/BA302F6C-FF3A-40F0-BE25-0B21A8135FED/1  
 

2. Buskerud Fylkeskommune (BF):  
 
Planområdet er registrert tidligere av BF. Det ble i 2003 foretatt en registrering, uten at det den 
gang ble funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. BF har derfor ingen 
merknader til reguleringsplanen. Det bør likevel framgå av kommunens vedtak at dersom det 
under anleggsarbeidet skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
Da planen omfatter områder med sjø/vann blir saken oversendt til Norsk Maritimt Museum 
for deres uttalelse. 
 

3. Fylkesmannen i Buskerud (FiB): 
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ta 
særlige hensyn til natur, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen. I 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er det et mål 
å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Nye bygg skal trekkes så 
langt unna sjøen som mulig og ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal 
unngås. Planområdet ligger også innenfor virkeområde for RPR for Oslofjorden. Dette 
innebærer at karakteristiske hovedtrekk i naturtype og landskap må søkes opprettholdt, og at 
ferdsel for allmennheten skal prioriteres.  
 
Fylkesmannen ber om at ovennevnte føringer blir vektlagt i det videre arbeidet med 
detaljreguleringen. Det må sikres en tilstrekkelig grøntsone langs sjøen som ivaretar allmenne 
hensyn, og strandsonen må gis en utforming slik at den blir attraktiv for allmenn bruk. Ved 
utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan anbefalte FiB en bredere grøntsone langs sjøen av 
hensyn til landskap og rekreasjon enn det som ble vedtatt. De forutsetter at det regulerte 
friområdet i sør blir videreført som en verdifull forlengelse av Engersand friområde. Videre 
må det innarbeides en god og sammenhengende grøntstruktur i planområdet.  
 

http://www.rfd.no/Bedrift/Utbygger/BA302F6C-FF3A-40F0-BE25-0B21A8135FED/1
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Ny bebyggelse vil få en eksponert beliggenhet mot fjorden. Det må derfor legges stor vekt på 
landskap og estetikk ved plassering og utforming av nye bygg. Bygningenes beliggenhet, 
volum og høyde må også ivareta rekreasjons- og opplevelsesverdier tilknyttet bruken av 
strandområdene. 
 
I deler av den regulerte badeplassen i syd er det i Naturbase registrert naturtypen 
ålegrassamfunn. Lokaliteten er vurdert som en svært viktig brakkvannsundervannseng og gitt 
verdi A på grunn av pusleengenes status som sterkt/kritisk truet. Det samme området er også 
registrert som et lokalt viktig bløtbunnsområde. Det må som en del av planarbeidet redegjøres 
for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  
 
De rikspolitiske retningslinjene for barn og unge må legges til grunn, spesielt punkt 5b om 
tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. I gjeldende reguleringsplan er det avsatt arealer 
til friområde og fellesområde for grøntanlegg (ballfelt) i området som nå skal detaljreguleres. 
Det er i tillegg bestemmelser med krav om nærlekeplasser/sandlekeplasser i tråd med 
kommunens standard innenfor hvert felt for boligbebyggelse. Videre er det krav om at det i 
BBB2 også skal opparbeides lekeplass for felt B/FO/BE.  
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser.  
 
Nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer må sikres tilfredsstillende 
støyforhold.  
 
FiB ber om at miljøvennlige energiløsninger blir vektlagt og at det stilles krav om at området 
skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. Ut fra varsel om oppstart ser det ut til at 
det planlegges for en slik løsning siden det avsettes areal for energisentral.  
 
Til slutt ber FiB om at det legges vekt på trafikksikkerhet for gående og syklende, og at 
området sikres god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  
 

4. Statens vegvesen (SV): 
 
SV viser til forutsetninger i den gjeldende reguleringsplanen, som forutsettes videreført i 
detaljplanen. 
 
Dersom reguleringsendring medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, må de 
trafikkmessige virkningene av planen dokumenteres nærmere. For større 
utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk 
og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares.  
 
I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 
gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for 
regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 
 
Planarbeidet synes ikke å berøre byggegrensen til riks- eller fylkesveg. 
Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 
samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 
 

5. Oslofjordens Friluftsråd (OF): 
 
I 2001 utgav OF rapporten, på oppdrag for fylkesmannen, ”Regionale friluftsområder ved 
kysten i Buskerud som bør sikres”. Blant de 15 områdene som inngikk i rapporten er søndre 
del av planområdet. I omtalen av området fremgår det at det her er behov for flere/større 
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friområder, og at det er ønskelig å utvide eksisterende friområde nordover og også tilrettelegge 
for friluftslivsaktiviteter her. OF er fortsatt av den oppfatning at den søndre delen av 
planområdet har regionalt viktige friluftsinteresser og ikke bør bygges ut men tilrettelegges for 
friluftsliv. Området burde også få status som friområde. Flere beboere i området vil også 
generere behov for flere badeområder. 
 
Det er viktig at evt. ny bygningsmasse ligger tilbaketrukket i fra sjøen og at sjøfronten er 
tilrettelagt for allmenn ferdsel og rekreasjon. Oppføring av ny bygningsmasse bør ikke fremstå 
som en «mur» sett i fra sjøen, noe som bør søkes ivaretatt i reguleringsbestemmelsene med 
tanke på høyde, valg av fasademateriell og farge. I denne sammenheng bør det vurderes lavere 
bygg i mot sjøen. Lavere bygg i mot sjøen vil også medføre mindre skyggeeffekt på viktige 
rekreasjonsområder/evnt. strandpromenade. Generelt anser OF det som uheldig om viktige 
uteareal, lekeområder og friområder ligger i skygge deler av dagen da dette erfaringsmessig 
reduserer områdets attraktivitet og bruk. Det er viktig at det i fremtiden kan merkes en 
kyststitrase gjennom planområdet. Det bør også legges til grunn universell utforming av 
turvei, evnt. strandpromenade og badeplass. 
Muligheter for kajakkutsett bør også vurderes i forbindelse med planen. 
 

6. Lahell Vel (LV): 
 
LV ber utbygger ta hensyn til utsiktsforholdene for eksisterende bebyggelse i Furusetveien, 
Engersand og Siporexveien og ønsker ingen økning i høyder og/eller antall etasjer utover det 
som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2005. LV er videre bekymret for konsekvenser av 
grunnarbeider og ønsker informasjon om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å unngå skader 
på eksisterende bebyggelse. 
 

7. Bjørn Nøss (BN): 
Ønsker snuplass for matebuss til tog / rutebuss helst ved parkeringsplassen for Ankeret, 
eventuelt annet sted for dekning av hele Engersand Havn for å redusere avhengigheten av flere 
biler i familiene og redusere parkeringsbelastning. Ved at bussene kjører nedom Engersand 
Havn vil etterspørselen øke betydelig da en slipper å gå opp til den trafikkerte Røykenveien. 
 

 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene 
 

1. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD). 
 
Innspillene er tatt til følge. 
 

2. Buskerud Fylkeskommune: 
 
Merknadene er allerede innebygget i malen for reguleringsbestemmelser fra Lier kommune. 
 

3. Fylkesmannen i Buskerud 
 
Innspillene er tatt til følge.  

 
- Det regulerte friområdet i sør blir videreført som en forlengelse av dagens kommunale 

Engersand friområde. For gående vil det bli to gangforbindelser mellom friområdet og det 
sentrale ”torget” ved båthavna; via strandpromenade langs sjøen og på gangveier i eller 
langs felles grøntanlegg lenger inne i planområdet.  
 

- I deler av den regulerte badeplassen i syd er det i Naturbase registrert naturtypen 
ålegrassamfunn. Lokaliteten er vurdert som en svært viktig brakkvannsundervannseng og 
gitt verdi A på grunn av pusleengenes status som sterkt/kritisk truet. Det samme området 
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er også registrert som et lokalt viktig bløtbunnsområde. Mer detaljerte registreringer ble 
gjort av NIVA i løpet av sommeren 2014. I notatet som ble laget, konkluderes det med at 
de registrerte brakkvannsundervannsengene er små i forhold til andre enger i 
Drammensfjorden og det ble ikke funnet rødlista arter i undervannsengene. Engene er 
derfor nedgradert fra verdi A (nasjonalt viktig) til verdi B (regionalt viktig).  På dette 
grunnlag har NIVA ingen innsigelser til de foreslåtte endringene og utbyggingen av 
Engersand Havn Syd. Dersom det gis grønt lys for endringene og utbyggingen av 
Engersand Havn Syd bør det imidlertid sikres løsninger som vil ha minimal påvirkning på 
lys- og næringsforhold i gruntområdene. 
 

- Det vil bli etablert fellesområde for grøntanlegg (ballfelt) sentralt i området. I tillegg er 
det lagt opp til nærlekeplasser og sandlekeplasser i tråd med kommunens standard 
innenfor hvert felt for boligbebyggelse, inkludert boliger for felt B/FO/BE i gjeldende 
reguleringsplan.  
 

- Kravene til universell utforming i utearealer og tilgjengelighet i boligene blir ivaretatt 
gjennom TEK10.  
 

- Nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer må sikres tilfredsstillende 
støyforhold.  
 

- Området skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme og det er avsatt areal for 
energisentral.  
 

- Adkomstveien til området og felles parkeringsplasser er lagt i bakkant av bebyggelsen 
slik at trafikken internt blir så liten som mulig. Dette har også en positiv virkning på 
trafikkstøy for boligene siden avstanden til bilveiene blir størst mulig. 
 

 
3. Statens Vegvesen: 

 
Innspillene er tatt til følge. 
 
 

4. Oslofjordens Friluftsråd: 
 
Innspillene er tatt til følge. 
 
For å unngå at bebyggelsen framstår som en mur, er den nordligste delen av planområdet 
planlagt som lameller tverrstilt på strandlinjen for å gi lys og utsikt til boligene bakenfor. På 
den sydligste delen er terrenget noe skrånende opp fra sjøen. Her er bebyggelsen nærmest 
sjøen mer sammenhengende men terrassert og brutt opp i mindre deler begrenset til 2-3 etasjer 
slik at boligene bakenfor kan se over og ut. 
  
Helt i syd er det, som i flatereguleringen, planlagt et friområde som utvidelse av den 
kommunale badeplassen. 
 

5. Lahell Vel: 
 
Innspillene er delvis tatt til følge. 
 
I felt BBB2.3 er gesimshøyden foreslått øket enkelte steder for å kunne tillate bebyggelse i 8 
etasjer opp mot den høye skråningen bakenfor. Dette har liten konsekvens for eksisterende 
boliger på oversiden med tanke på utsikt ut mot fjorden. 
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6. Bjørn Noss: 
 
Innspillene er ikke tatt til følge. Forslaget om bedre tilknytning til kollektivnettet har vært 
diskutert med kommunen, enten i form av en egen avstikker ned til Engersand havn med 
snuplass eller ved å lage en gjennomkjøringsvei. I begge tilfeller er det praktiske og/eller  
juridiske forhold som gjør spørsmål såpass komplisert at det ikke er blitt inkludert i 
planforslaget. 
 

 
AUGUST 2015 
Liste over merknader 

1. Buskerud Fylkeskommune, 04.09.2015 
2. Fylkesmannen i Buskerud, 14.08.2015 
3. Statens vegvesen, 28.08.2015 
4. Oslofjordens Friluftsråd, 04.09.2015 
5. Lahell Vel, 07.09.2015 
6. Fellessameiet Engersand Havn Nord, 04.09.2015 
7. Arild Sigurdsen, Siporexveien 2, 11.09.2015 
8. John Olsen, Furusetveien 1, 30.08.2015 

 
Sammendrag av merknadene 
 

1. Buskerud Fylkeskommune (BF):  
 
BF har ingen merknader til utvidelsen av planområdet og viser til tidligere innspill datert 
14.06.2015. Det bør framgå av kommunens vedtak at dersom det under anleggsarbeidet skulle 
framkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

2. Fylkesmannen i Buskerud (FiB): 
 
Fylkesmannen henviser til tidligere uttalelser til oppstart av detaljregulering for Engersand 
Havn Syd datert 14.06.2013, og ber om at nevnte føringer vektlegges i reguleringsarbeidet 
med det utvidede planområdet. De ba om at forhold knyttet til natur, landskap og estetikk, 
friluftsliv og andre allmenne interesser i strandsonen, barn og unge, universell utforming, 
støyforhold, energi, klima og samordnet areal- og transportplanlegging blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 
Videre henviser de til Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2012) for boligeiendommene langs den berørte delen av 
Furusetveien, som vil oppleve økt trafikk på grunn av ny bebyggelse på Engersand Havn Syd. 
Fylkesmannen ber også om at det legges vekt på trafikksikkerhet for gående og syklende langs 
den berørte delen av Furusetveien, jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging av 26.september 2014. 
 

3. Statens vegvesen (SV): 
 
SV gjentar de samme generelle kommentarene som i forrige runde. I tillegg krever de at de 
trafikkmessige forholdene må dokumenteres og plangrensen må utvides til å omfatte 
nødvendige tiltak i atkomsten til Røykenveien.  
De forutsetter rekkefølgebestemmelse til planen som sikrer at utvidet bruk av atkomst til 
riksvegen, Rv. 23, ikke tillates tatt i bruk før ny parsell Dagslett - Linnes er gjennomført og 
dagens veg nedklassifisert. 
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4. Oslofjordens Friluftsråd (OF): 
 
Friluftsinteresser 
Det ligger et regionalt mye brukt friområde sør for planområdet. I OFs kommentarer til Lier 
kommunes arealplan i 2009 uttalte OF at det i forbindelse med boligutviklingen ved 
Engersand skulle settes av et større friområde sør mot det tilgrensende friområdet som en del 
av avtalen med utbygger. Vi etterlyste dette i kommuneplanutkast i 2009 da vi ikke kunne se 
at areal inngikk som friområde i plankartet. Dette er areal som inngår i planområde Engersand 
Havn Syd. OF ønsker at eksisterende friområde i syd utvides minst 50 meter nordover og inn i 
planområdet. Med tanke på flere beboere i området er det viktig med flere/større friområder 
for rekreasjon og friluftsliv. Det er også viktig at det settes av grøntområde langs sjøen og at 
kyststien bevares og fremover ivaretas i planbestemmelsene. 
 
Viktige naturverdier 
Det er sørvest i planområdet registrert en svært viktig naturtype. Lokaliteten inngår i 
Naturbase og heter Saltbutangen vest (BN00044878). Det er snakk om en ålegresseng med 
havaks-/tjønnaks undervannsenger som ble kartlagt av Norsk institutt for vannforskning 
(NIVA) i 2008. Naturtypen strekker seg sørover fra planområdet og er på totalt ca 14 dekar. 
Alegressenger er viktige oppvekstområder for yngel. Det er viktig at det tas hensyn til 
ålegressenga i videre planlegging. F.eks en anleggelse av en småbåthavn her er svært uheldig 
og ikke ønskelig. Det kan nevnes at f.eks småbåthavn eller andre tiltak i sjø i dette området vil 
være uheldig. Det ligger også et lokalt viktig bløtbunnsområde i samme område som bør 
søkes ivaretatt, denne er også lagt inn i Naturbase. 
 
Annet 
Evt. ny bygningsmasse bør utformes slik at den ikke blir liggende for eksponert til sett i fra 
sjøsiden. Det anbefales brukt 3D-modell i denne forbindelse. Sjøområde utenfor planområdet 
bør i størst mulig grad reguleres til friluftsområde/friområde i sjø. 
 

5. Lahell Vel (LV): 
 
LV har deltatt i informasjonsmøte hos kommunen der utbygger har lagt fram alternative 
adkomstmuligheter til delområde BF4, enten nedenfra Engersand Havn eller fra Røykenveien 
via Furusetveien. Etter møtet er følgende konklusjon mottatt: 
 

- Beboere langs Furusetveien vil ikke avgi tomt til utvidelse av Furusetveien (se 
vedlegg). 

- Furusetveien skal ikke brukes som anleggsvei ved utbygging på Engersand Havn. 
- Furusetveien skal ikke brukes som adkomstvei til Engersand Havn. 
- Tårn på 8 etasjer aksepteres ikke. 
- Endring til eneboliger på BF4 er Lahell vel positive til forutsatt at maksimum høyde 

på bygg på BF4 ikke økes, og at endringen ikke medfører fortetting på andre områder. 
- Kotehøyder på de ulike byggene må fremkomme i plan for godkjenning. 

 

6. Fellessameiet Engersand Havn Nord (FE): 
Fellessameiet har kun en bemerkning; de ser det som vesentlig at utkjøringen via Furusetveien 
blir realisert. 
 
 

7. Arild Sigurdsen, Siporexveien 2 (AS): 
 
AS har fått oversendt utkastene/skissene som er sendt Lahell Vel og er redd for at bebyggelsen 
i delområde B5 vil bli så høy at sjøutsikten fra deres hus kommer til å forringes betraktelig og 
at innsynet fra B5 vil være totalt dersom de øverste etasjene i B5-husene får vinduer i deres 
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retning.  
 
Videre kommenteres at tilførselsveien i nord, fra Siporexveien til B5, i sin helhet ser ut til å 
være lagt over deres eiendom. 
 
De har foreløpig få kommentarer til  Tårnbygget i forlengelsen av Ankeret 2, bortsett fra at 
tårnet ser ut til å bli svært dominerende, strekke seg minst fem-seks meter høyere enn vår 
eiendom og muligens legge deres hus og flere av husene på B5 i skyggen store deler av dagen, 
vår og høst.  
 

8. John Olsen, Furusetveien 1 (JO): 
JO gjør oppmerksom på at han og hans bror ikke ønsker at Furusetveien skal benyttes som 
adkomstvei til delområde BF4 på Engersand Havn. 

 
 

 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene 
 

1. Buskerud Fylkeskommune: 
 
Merknadene er allerede innebygget i malen for reguleringsbestemmelser fra Lier kommune. 
 

2. Fylkesmannen i Buskerud 
 
Innspillene er tatt til følge. Det er ikke tilkommet noe nytt i de siste merknadene. 

 
3. Statens Vegvesen: 

 
Innspillene er tatt til følge. 
 

4. Oslofjordens Friluftsråd: 
 
Innspillene er tatt til følge, bortsett fra merknadene om naturverdier. Mer detaljerte 
registreringer ble gjort av NIVA i løpet av sommeren 2014. På bakgrunn av disse ble Engene 
nedgradert fra verdi A (nasjonalt viktig) til verdi B (regionalt viktig).  På dette grunnlag har 
NIVA ingen innsigelser til de foreslåtte endringene og utbyggingen av Engersand Havn Syd. 
Se tidligere kommentarer til merknader i 2014. 
 

5. Lahell Vel: 
 
Innspillene er delvis tatt til følge. Alternativet med adkomst via Furusetveien er skrinlagt, men  
i felt BBB2.3 er gesimshøyden foreslått øket utover de fire etasjene som ligger inne i 
gjeldende regulering enkelte steder opp mot den høye skråningen bakenfor. Vi mener dette har 
liten konsekvens for eksisterende boliger på oversiden med tanke på utsikt ut mot fjorden. Et 
mindre ”tårn” i 8 etasjer og ca 15 meters bredde vil ta en svært liten del av horisonten for 
eksisterende bebyggelse på oversiden når avstanden er så stor som i dette tilfellet. 
 

6. Fellessameiet Engersand Havn Nord: 
 
Innspillene er ikke tatt til følge. Ønsket fra Fellessameiet er vanskelig å kombinere med ønsket 
fra Lahell Vel. Vi har funnet det naturlig å ta størst hensyn til vellet.  
 

7. Arild Sigurdsen, Siporexveien 2: 
Innspillene er delvis tatt til følge. De fleste kommentarene dreier seg om delområde B5 som 
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ikke er del av planområdet. Vi har imidlertid tatt til etterretning at våre illustrasjonsplaner 
viser adkomstvei til delområde B5 inne på Sigurdsens eiendom. Dette er ikke meningen og vil 
bli korrigert.  
 

8. John Olsen, Furusetveien 1:  
Innspillene er tatt til følge. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Plankart 
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Arealformål jf. plan-og bygningsloven §12-5 
 
Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
 
1111 - Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
1113 - Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
1510 - Energianlegg 
1540 - Vann- og avløpsanlegg 
1550 - Renovasjonsanlegg 
1610 - Lekeplass 
 
Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
2010 - Veg 
2011 - Kjøreveg 
2012 - Fortau 
2015 - Gang-/sykkelveg 
2019 - Annen veggrunn – grøntareal 
2082 - Parkeringsplass, 
 
Nr. 3 - Grønnstruktur 
3001 - Grønnstruktur 
3040 - Friområde 
3041 - Badeplass 
 
Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
6770 - Badeområde 
 
Hensynssoner jf. plan-og bygningsloven §12-6 
Støysone 
220 - gul sone iht. T-1442 
 
Sone med angitte særlige hensyn 
560 - bevaring naturmiljø 
 
 
 
 
Grad av utnytting og høyder 
Bebyggelsen i det illustrerte planforslaget er fordelt på tre av boligområdene i eksisterende 
flateregulering, delområde BBB2, BBB3 og BF4. Ialt er det planlagt i underkant av 220 boenheter 
innenfor planområdet.  
Graden av utnytting er foreslått til 40% for delområdene BBB2 og BBB3, både samlet og enkeltvis for 
hvert felt. For delområde BF4 med småhus er det foreslått BYA = 30%. 
 
I det illustrerte forslaget er leilighetstallet og etasjeanallet i de enkelte feltene fordelt som vist under.  
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Oversikt over beregnet BYA for hvert enkelt felt 

Høyden på bebyggelsen stiger fra sjøen oppover mot den bratte skråningen på østsiden av området 
Høydene varierer fra 2-4 etasjer (1 etasje = 3 meter) nærmest sjøen til 4-5 etasjer lenger bak og med et 
”tårn” i 8 etasjer i det nordøstre hjørnet.  
 
Bebyggelsens plassering 
Bebyggelsesmønsteret følger intensjonene i den opprinnelige masterplanen som ble kåret til vinner i 
en innbudt arkitektkonkurranse i 2003 og som lå til grunn for flatereguleringen i 2005.  
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Oversiktsbilde fra arkitektkonkurransen i 2003 
 
En av hovedideene fra den gang er at bebyggelsen på Engersand Havn deles opp i mindre grupper med 
grønne ”almenninger” mellom. På den måten vil det være bedre muligheter for å kunne få sjøutsikt 
også for de som bor lenger bak i området. Samtidig vil bebyggelsen virke mindre dominerende ute fra 
sjøen. 
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Illustrasjonsplan 
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Delområde BBB2 er fordelt på tre ulike høydenivåer. Eksisterende tomt er flat etter at de gamle 
industribygningene er revet, men ved å legge en parkeringskjeller innunder deler av bebyggelsen, blir 
det bygget opp et kunstig terrengnivå for bebyggelsen i ”annen rad”. Dette gir bedre sol- og 
utsiktforhold for leilighetene og på uteoppholdsareal samtidig som bilene blir gjemt bort.  
 
Felt BBB2.1 ligger nærmest sjøen på kote ca c+3,0, med intern adkomstvei på samme plan, mens 
BBB2.2 ligger en etasje høyere, på kote ca c+6,2. Helt i bakkant ligger felt BBB2.3 ca en halv meter 
høyere slik at terrassene i nederste etasje kan få bedre utsyn og mindre innsyn. 
 

 
Fotomontasje av BBB2 med ”Ankeret” på bryggekanten til venstre i bildet. 
 
 
Delområde BBB3 er smalere enn BBB2 og har bebyggelsen gruppert langs en felles adkomstvei. 
Bebyggelsen i forkant er terrassert ned mot sjøen mens bebyggelsen bak går opp i 3-4 etasjer, se snitt 
under. 
 
 

 
 
Snitt som viser forholdet mellom fjordstien og bebyggelsen i delområde BBB3 
 
Kravet til uteoppholdsarealer er oppfylt som en kombinasjon av areal på egen balkong/terrasse og 
fellesareal.  
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Uterom mellom felt BBB2.2 og ”Ankeret 2”, sett fra øst 
 
Fellesarealet som er medregnet består av ulike typer arealer for å kunne legge til rette for varierte 
aktiviteter. Ved siden av grønne fellesområder er det bl.a. inngangspartier med trapper og interne 
gangveier. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beregning av felles uteoppholdsareal på bakkeplan  Utsnitt av illustrasjonsplan  
i delområde BBB2 og BBB3 
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Oversikt over uteoppholdsareal i delområde BBB2 og BBB3 
 
Det er regulert inn to nærlekeplasser (f_BLK1 og f_BLK4) og en strøkslekeplass (f_BLK2 og 
f_BLK3)  i plankartet. f_BLK1 og f_BLK2 befinner seg på flate områder mens de to andre ligger i 
naturlig skrånende terreng som egner seg for aking og frilek. f_BLK4 er relativt lang og smal men 
ligger i direkte kontakt med uteoppholdsarealet for BBB3 og det kommunale friområdet lengst syd. 
 
Sandlekeplasser er forutsatt ivaretatt innenfor hvert enkelt boligfelt og må innarbeides på 
utomhusplan.  
 
I tillegg til de nevnte lekeplassene vil det være gode muligheter til å utfolde seg for barn og voksne på 
grønne fellesarealer og offentlige friområder innenfor planområdet. Hele strandsonen er sikret som 
friområde fra småbåthavna i nord til den offentlig badeplassen lengst syd som beriker området 
ytterligere. 
 
I tillegg til gangveien langs sjøen går det en annen parallell gangveiforbindelse inne i boligområdet 
som gir trafikksikker skolevei for barna gjennom området. 
 
Alle boligene, med unntak av den terrasserte bebyggelsen i BBB3.1, vil bli planlagt som tilgjengelige 
boenheter.  
 
Én overdekket biloppstillingsplass for hver enkelt bolig er lagt i parkeringskjeller eller carport. Det 
aller meste av øvrige biloppstillingsplasser er fordelt på store felles parkeringsplasser direkte inntil 
adkomstveien lengst øst i området der de er til liten sjenanse. Dermed reduseres kjøring på de mindre 
boligveiene til et minimum.  
 
Basert på erfaringstallene fra Engersand Havn Nord foreslås følgende norm for biloppstillingsplasser: 

• 2-roms leiligheter og mindre:  1,5 biloppstillingsplass pr. bolig 
• 3-roms leiligheter:  1,75 biloppstillingsplass pr. bolig 
• 4-roms leiligheter og større:  2,0 biloppstillingsplass pr. bolig 
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6. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Overordnede planer og mål 
Planforslaget er i hovedsak i overensstemmelse med gjeldende kommuneplan 2009-2020 og 
flatereguleringsplan av 2005. De enkelte arealformål har blitt justert noe i innbyrdes utforming for å 
komme fram til en mer hensiktsmessig totalplan, men arealstørrelsene som er avsatt til de ulike formål 
er ikke vesentlig endret. Unntaket er at veier og parkeringsplasser nå er tegnet inn som egen formål og 
dette har redusert størrelsen på arealer avsatt til boligformål.  
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Planområdet er et gammelt industriområde der størsteparten av arealet har vært tatt i bruk for 
virksomheten. Det meste av eiendommen har vært gjerdet inn, men langs sjøen er det åpent for 
offentligheten. Strandlinjen består for en stor del av utfylte masser, blant annet fra tidligere produksjon 
av Siporex-elementer og framstår som litt rufsete.  
 

 
Sydligste del av planområdet sett fra den kommunale badeplassen 
 
Planforslaget legger opp til opprydding og utskifting av en del masser langs sjøen for å få oppgradert 
denne delen av planområdet til en standard på linje med det som er på området i nord (se bilde 
nedenfor). Dermed vil området bli tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere og det vil bli god 
gangforbindelse fra boligområdet til kommunens friområde med badeplass i syd.  
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Strandsti i friområdet i Engersand Havn Nord 

 
Planlagt strandsti i friområdet i Engersand Havn Syd (felt BBB3.1 til høyre) 
 
Landskap 
Det er fjell i dagen i sjøkanten i grensen mot det kommunale friområdet. Ut fra de foreliggende 
grunnboringsdata og kvartærgeologisk kart antas relativt begrensede fjelldybder i det meste av 
området. 
 
På den nordre delen av planområdet som er benyttet til industriformål er terrenget flatt og delvis skåret 
inn i bakken bakenfor. Høyden er ca 3 meter over havet. I bakkant stiger landskapet bratt opp mot 
boligområdet ovenfor.  
 
På den søndre delen av planområdet er terrenget 2-3 meter høyere, flatt nærmest sjøen men stigende 
oppover mot øst. Denne delen har vært benyttet som depot for fyllmasser, både steinmasser og 
vrakmasser fra Siporex-produksjonen som ble nedlagt for ca 20 år siden. Disse vrakmassene er lette 
fyllmasser omtrent på linje med Leca og glasopor-materialer. Det må forventes at det ligger igjen en 
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del marint avsatt leire- og siltmasser under disse fyllingene, samt på lokale partier av området for 
øvrig. I den bratte skråningen opp mot eksisterende eneboligområde er det en del vegetasjon bestående 
av løvskog og lavt buskas.  
 
Planforslaget legger opp til en heving av terrenget ved at parkering for biler legges på eksisterende 
bakkenivå med lokk over som underlag for gressplener og gangveier. Området får derved tilført mer 
grønn vegetasjon i form av gress, busker og trær og det vil være enklere å bevege seg rundt.  
 
Verneinteresser 
 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet og ingen spesielt bevaringsverdig bebyggelse 
innenfor planområdet. Det er gitt rivetillatelse for hele fabrikkanlegget som nå er revet i sin helhet. 
 
Området ligger innenfor 100-meters beltet fra sjøen men ble i 2005 regulert til boligbebyggelse, med 
unntak av en ca 15 meter bred strandsone samt den sydligste delen mot eksisterende friområde. 
 
Naturmangfold  
 
Biologisk mangfold. 
I deler av den regulerte badeplassen i syd er det i Naturbase registrert naturtypen ålegrassamfunn. 
Lokaliteten er vurdert som en svært viktig brakkvannsundervannseng og gitt verdi A på grunn av 
pusleengenes status som sterkt/kritisk truet. Det samme området er også registrert som et lokalt viktig 
bløtbunnsområde.  
 
Mer detaljerte registreringer ble gjort av NIVA i løpet av sommeren 2014. På bakgrunn av disse ble 
Engene nedgradert fra verdi A (nasjonalt viktig) til verdi B (regionalt viktig).  På dette grunnlag har 
NIVA ingen innsigelser til de foreslåtte endringene og utbyggingen av Engersand Havn Syd. 
 
Miljøfaglige forhold  
 
Luft 
Luftkvaliteten forutsettes å være akseptabel i planområdet med den landlige beliggenheten det har. 
 
Energi. 
Planen legger opp til miljøvennlige energiløsninger. Hele området skal tilrettelegges for forsyning av 
vannbåren varme og det er avsatt areal for egen energisentral med utnytting av sjøvarme.  
 
Støy.  
Det er utarbeidet en egen støyrapport fra Rambøll, datert 15.01.2016. Støyforholdene i området vil 
etter planen bli tilfredsstillende for . Den største trafikkbelastningen fra områdets egne biler er lagt på 
baksiden av bebyggelsen slik at private og felles uteoppholdsarealer vil bli godt skjermet. Trafikkstøy 
fra Røykenveien vil ikke overskride grenseverdier for det som er akseptabelt. 
 
 



  32 

 
Trafikk i veinettet, fremskrevet til 2025 (Ådt, tunge %, km/t). 
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Støysonekart 1,6 m over terreng, beregnet med trafikk fram til 2025. 
 

 
Sol- og skyggeforhold.  
Solforholdene er meget gode for nye boligområder med den åpne, vestvendte beliggenheten ut mot 
sjøen, se skyggestudier nedenfor. 
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21. MARS / 21. SEPTEMBER 
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21. JUNI 
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Trafikkforhold 
 
Veier  
Adkomst til området er ivaretatt med regulert og opparbeidet avkjørselsvei av klasse B2 fra RV 23 
Røykenveien med regulert lyskryss. Avkjørselen er planlagt å dekke det meste av den nye 
bebyggelsen på Engersand Havn med en framtidig boligmasse på i alt ca 520-550 boliger.  
 
Hovedadkomst til de nye boligfeltene er lagt i bakkant av bebyggelsen som forlengelse av den 
kommunale adkomstveien ned fra Røykenveien til Engersand Havn. Den kommunale veien er 
planlagt med standard for boligvei klasse B2 (med opphøyd fortau) og avsluttes med vendehammer i 
krysset med interne private boligveier til felt BBB2.1 og delområde BBB3.  
 

 
Boligvei klasse B2 (med opphøyd fortau) 
 
 
Trafikkbelastningen på de interne private småveiene er vesentlig mindre og kjørebane og gangsone er 
her lagt i samme plan, på samme måte som i Engersand Havn Nord der erfaringene har vært gode med 
denne type vei. 
Veien videre opp til delområde BF4 er planlagt som en ren bilvei ettersom den blir relativt bratt. 
Gående og syklende kan gå på en vesentlig slakere gang- og sykkelvei på sydvestsiden av BF4. 
 
Delområde B5 i gjeldende reguleringsplan for Engersand Havn forutsettes betjent direkte fra 
Røykenveien.  
  
På Røykenveien er det gang- og sykkelvei inn til barneskole på Gullaug.  
 
 
Parkering 
Store felles parkeringsplasser er lagt direkte inntil adkomstveien lengst øst i området der de er til liten 
sjenanse. Dermed reduseres kjøring på de mindre boligveiene til et minimum.  
 
Basert på erfaringstallene fra Engersand Havn Nord er det fra forslagsstiller foreslått en lavere norm 
for biloppstillingsplasser enn det som er angitt i kommuneplanen: 

• 2-roms leiligheter og mindre:  1,5 biloppstillingsplass pr. bolig 
• 3-roms leiligheter:  1,75 biloppstillingsplass pr. bolig 
• 4-roms leiligheter og større:  2,0 biloppstillingsplass pr. bolig 

 
I gjennomsnitt vil dette utgjøre ca 1,75 biloppstillingsplass pr. bolig for hele planområdet. Basert på 
dette gjennomsnittstallet vil biloppstillingsplassene bli fordelt som vist under: 
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Oversikt biloppstillingsplasser i forslagsstillers opprinnelige forslag.  
 
Ved første gangs behandling ble det politisk flertall for en parkeringsnorm der også 3-roms leiligheter 
skulle ha 2 plasser pr. bolig. Dette vil gi ca. 32 plasser mer totalt, som vil bli fordelt slik: 
 

 
Oversikt biloppstillingsplasser i vedtatt forslag ved første gangs behandling.  
 
 
Geotekniske forhold 
Berggrunnen består for størstedelen av Drammens-granitt. Ut fra foreliggende grunnboringsdata og 
kvartærgeologisk kart antas relativt begrensede fjelldybder i det meste av området.  
 
Lahell Vel har uttrykt bekymring for konsekvenser av grunnarbeider for den eksisterende bebyggelsen 
på oversiden, men dette skal det ikke være noen grunn til. NGI har tidligere vurdert stabiliteten i 
grunnen som god og alle bygg skal pelefundamenteres til fjell. Dermed blir det ingen problemer med 
tilleggslaster på terrenget. Pelingen vil bli utført som borete peler, en metode som gir minimalt med 
støy. 
 
 
Risiko- og sårbarhet 
Flom kan forekomme langs kysten ved springflo, men det aktuelle området for bebyggelse anses ikke 
å være utsatt for flom. Flomvannstanden for springflo og 200års flom i Drammensfjorden ligger 
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omkring kote 1,9-2,0 ut fra tilgjengelige flomdata. Bebyggelsen i Engersand Havn Nord er plassert på 
kote c + 3,0 eller høyere. Planområdet ligger i dag på ca c+2,8 eller høyere. 
 
Det er registrert kvikkleire i områdene nærmest sjøen i forbindelse med grunnundersøkelser. 
Bebyggelsen i felt BBB2.1 og BBB3.1 må fundamenteres med pæler ned til fjell. I området lenger bak 
er situasjonen vesentlig bedre. 
  
Radon er registrert i grunnen. Berggrunnen består for det meste av Drammens-granitt som generelt 
høy radon-utstråling. Tiltak mot radon må påregnes i hele det planlagte planområdet.. 
 

 
Utsnitt av radonkart  
 
Høyspentkabler ligger i bakken i forbindelse med strømforsyningen til nåværende fabrikkanlegg. 
 
 
Sosial infrastruktur 
Nærmeste skole er Gullaug barneskole ca. 1,8km unna og St. Hallvard videregående skole, ca.5km. 
Begge skoler har ledig kapasitet. 
 
Barnehage er regulert på Engersand havn Nord, men foreløpig ikke etablert. 
 
Det er bussforbindelse til sentrale nærområder med holdeplass v/avkjørselen fra RV 23. 
 
 
Teknisk infrastruktur 
Området har tilknytning til offentlig vann og avløp. 
 
Området har tilknytning til offentlig elektrisitet og strømkapasiteten er tilfredsstillende. Tiltakshaver 
har i forbindelse med tidligere regulering utarbeidet en egen energirapport. 
 
Området er tilknyttet offentlig veinett ved kommunal avkjørselsvei fra Røykenveien.  
 
Nærmeste jernbanestasjon er Lier stasjon, avstand ca 2,5 km. 
 
Renovasjon i naboområdet Engersand Havn Nord blir tatt hånd om av Renovasjonsselskapet for 
Drammen (RfD).  
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Overflatevannshåndtering 
Overflatevann fra bygninger føres ned i rør og ut i sjøen. Overflatevann fra asfalterte parkeringsplasser 
føres primært ut mot kantene og fordrøyes i grunnen. Overflatevann på asfalterte veier føres ned i rør 
og videre ut i sjøen på dypt vann. Overflatevann på grøntområder går ned i grunnen. 
 
 
Estetikk og byggeskikk 
Planområdet er svært synlig fra sjøen og ligger i forlengelsen av Engersand Havn Nord med en 
blanding av to-etasjes strandvillaer nærmest sjøen og 4 etasjers blokker i bakkant. Eksisterende 
bebyggelse i planområdet består av gamle fabrikklokaler som skal rives.  
 
Den nye bebyggelsen innenfor planområdet vil få en eksponert beliggenhet mot fjorden og friarealet 
langs sjøen. Bygningene nærmest sjøen vil trappes litt ned for ikke å oppfattes som for dominerende. 
Fo rfeltene BBB2 og BBB3 vil bygningsvolumer og høyde ha slektskap med bebyggelsen på 
Engersand Havn Nord, men det er samtidig ønskelig at området skal framstå med sin egen identitet. 
Dette vil skje ved innføring av noen nye hustyper, materialer, farger, andre typer uterom og 
plassdannelser. 
 
Husene i felt BB4 er planlagt som eneboliger med et moderne formmessig uttrykk og i mørke 
jordfarger for å gi en kontrast til den hvite bebyggelsen nede ved sjøen. 
 
Stedsutvikling 
Boligområdet Engersand Havn er i stadig vekst med i alt 219 ferdigstilte boliger så langt i område 
Nord. Ytterligere 29 boliger er under bygging på havna og skal ferdigstilles før sommeren  2016. I 
sistnevnte bygg er det planlagt kafé i inngangsetasjen ut mot sjøen. Båthavn er etablert i samme 
område og kan utbygges videre. 
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Barn og unges interesser 
Det er ingen lekeplasser i planområdet i dag, men i gjeldende reguleringsplan er det avsatt areal for en 
strøkslekeplass for hele boligområdet, både for eksisterende boliger i Engersand havn Nord og det 
planlagte området i Engersand havn Syd.  
 
Langs sjøen går det sti bort til et stort friområde som grenser mot den kommunale badeplassen på 
sydsiden av planområdet.  
 
Leke-og oppholdsarealene som er avsatt i planområdet tilfredsstiller kravene i ny kommuneplan, samt 
de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge. Arealene i gjeldende regulering som er avsatt til 
friområde og fellesområde for grøntanlegg (ballfelt) er videreført i detaljreguleringen. Det er i tillegg 
bestemmelser med krav om nærlekeplasser/sandlekeplasser i tråd med kommunens standard innenfor 
hvert felt for boligbebyggelse.  
 
Det er regulert inn to nærlekeplasser og en strøkslekeplass i plankartet. Sandlekeplasser i tilknytning 
til hvert av underområdene må innarbeides på utomhusplan. To av nærlekeplassene befinner seg på 
flate områder men i bakkant av delområde BBB3 er det i tillegg et naturlig skrånende terreng som 
egner seg for aking og frilek.  
 
I tillegg til de nevnte lekeplassene vil det være gode muligheter til å utfolde seg for barn og voksne på 
grønne fellesarealer og offentlige friområder innenfor planområdet.  
 
Grønnstrukturen i planområdet er forsøkt lagt mest mulig som et sammenhengende område slik at det 
er mulig å bevege seg i store strekk i grønne og trafikksikre omgivelser. Som fotgjenger kan en bevege 
seg fra torget ved båthavna til den kommunale badeplassen lengst syd enten på fjordstien langs sjøen 
eller gjennom boligområdet på gangveier og stier. 
 
 
Universell utforming 
Planområdet er relativt flatt der bebyggelsen er plassert og alle steder kan nås via interne gangveier 
med maksimal stigning på1:20. Lekeplasser og uteoppholdsarealer vil derfor kunne utformes slik at 
tilgjengeligheten blir tilfredsstillende for rullestolbrukere. Vegetasjonen vil bestå av nyplanting og det 
er ingen bevaringsverdig vegetasjon som vil skape problemer for allergikere. 
 
Alle boligene, med unntak av øverste plan i tomannsboligene og den terrasserte bebyggelsen i 
BBB3.1, vil bli planlagt som tilgjengelige boenheter.  
 
Ved biloppstillingsplasser i felles parkeringsanlegg skal en plass for hver 10. boenhet tilrettelegges for 
handikappede  
 
 
Juridiske forhold 
 
Ticon Engersand Havn Tomteselskap AS eier hele planområdet og har en utbyggingsavtale med Lier 
kommune som ble inngått i forbindelse med reguleringsplanen fra 2005. Denne avtalen dekker også 
det meste av utbyggingen på Engersand Havn syd og vil bli gjennomgått på nytt i forbindelse med 
detaljreguleringen. 
 
I henhold til utbyggingsavtalen med Lier kommune skal området langs sjøen og et større område  på 
5-6 dekar som ligger inntil offentlig friområde på Engersand åpnes for offentlig ferdsel. 
Begge offentlige soner skal leveres ferdig opparbeidet.  
 
Planområdet har veirett fra kommunal vei i nord.  
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Interessemotsetninger 
Planområdet har fram til nå vært benyttet til industriformål. En omregulering til boligformål vil for de 
fleste være en positiv endring, men det er likevel et par forhold som er kommentert i forbindelse med 
varslingen: 
- Naboene på oversiden (mot øst) er bekymret for at bebyggelsen skal bli så høy at den stenger for 

utsikten til sjøen. 
- Naboene i det nye boligområdet Engersand Havn Nord er bekymret for at det vil bli mye ubehag 

av anleggstrafikken i mange år framover samt at trafikkmengden totalt vil føre til støyplager.  
 
 
Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 
Etter planen skal den kommunale adkomstveien opparbeides iht. kommunal standard og overtas av  
kommunen etter opparbeidelse.  
 
Det offentlige friarealet med fjordstien langs sjøen skal etter planen også bli overtatt av kommunen for 
framtidig drift og vedlikehold, på samme måte som i Engersand Havn Nord. 
 
Det er ikke planlagt offentlige tilbud innenfor planområdet. 
 
 
Utbyggingsavtale 
Det ble laget en egen utbyggingsavtale i forbindelse med gjeldende regulering. Denne avtalen vil bli 
gjennomgått og supplert med en tilleggsavtale for å få samsvar med ny detaljregulering.  
 
Følgende forhold er registrert så langt: 
- Den offentlige veien foreslås forlenget fra dagens ”torg” videre inn i planområdet. Dette får 

konsekvenser for kommunen og bør fanges opp i utbyggingsavtalen. 
- Krav om etablering av energisentral etter bygging av de første 100 boligene på Engersand Havn 

syd. 
- Infrastruktur for VA-anlegg revideres med Ticon Engersand Havn Tomteselskap AS som 

byggherre innenfor planområdet. Lier kommune gir anleggsbidrag for sin del. 
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7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
Detaljreguleringen bygger videre på gjeldende flateregulering. Forholdet mellom bebygget areal og 
grønnstruktur er omtrent det samme som før, men plasseringen og utforming er justert for å komme 
fram til mer funksjonelle løsninger for området i sin helhet. Dette gjelder først og fremst plassering av 
vei, parkering og lekeplass. 
 

 
Åpne arealer med bakkeparkering er plassert i bakkant av boligområdet 
 
Hovedadkomst til de nye boligfeltene er lagt i bakkant av bebyggelsen i forlengelsen av den 
kommunale adkomstveien ned fra Røykenveien til Engersand Havn. Store felles parkeringsplasser er 
lagt direkte inntil denne veien lengst øst i området der de er til liten sjenanse. Adkomstveien er 
planlagt med standard for boligvei klasse B2 (med opphøyd fortau) og avsluttes med vendehammer i 
krysset med interne private boligveier til felt BBB2.1 og delområde BBB3. Trafikkbelastningen på de 
interne private boligveiene er vesentlig mindre og kjørebane og gangsone er her lagt i samme plan. 
Tilsvarende løsning er brukt i Engersand Havn Nord der erfaringene har vært gode med denne type 
vei. Løsningen med smal kjørebane og gangbane i gatestein gir signaler om at kjøring må skje på 
fotgjengernes premisser og holder farten nede. Dette gir god trafikksikkerhet. 
 
Veien videre opp til delområde BF4 er planlagt som en ren bilvei ettersom den blir relativt bratt. 
Gående og syklende kan gå på en vesentlig slakere gang- og sykkelvei på sydvestsiden av BF4 med 
stigningsforhold 1: 15. 
 
I gjeldende regulering ligger den store strøkslekeplassen med ballfelt i bakkant av planområdet. Dette 
medfører at biltrafikken vil måtte legges på vestsiden, dvs. at veien vil skille boligene fra lekeplassen. 
I det nye forslaget er strøkslekeplassen i stedet foreslått trukket nærmere sjøen og adkomstveien med 
parkeringsplasser lagt lengst bak. På den måten vil en stor del av bilene parkeres før de kommer inn i 
boligområdet og dermed redusere den totale trafikkbelastningen.  Samtidig vil lekeplassen i en mer 
framskutt posisjon bli et langt større tilskudd til boligområdet. Ved siden av å bidra med mer grønne 
omgivelser og åpenhet i planen vil arealet også kunne bli en sosial samlingsplass til glede for både 
unge og gamle, en slags ”village green” som de har i engelske landsbyer. 
 
Parkeringen er foreslått løst hovedsaklig som felles parkeringsanlegg, både under bakken som 
parkeringskjellere for de enkelte bygningene og som åpne arealer med bakkeparkering i bakkant av 
boligområdet. Ved å ha relativt store felles parkeringsanlegg vil det kunne bli utstrakt sambruk av 
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plassene mellom alle boligområdene, noe som erfaringsmessig gir en bedre utnyttelse av 
parkeringsplassene enn om de er øremerket mindre felt.  
 
Kravet til parkeringsplasser foreslås noe lavere enn kommunens norm som angir to 
biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav en skal være overbygget, enten i parkeringskjeller eller i 
carport. Bakgrunnen for forslaget er å unngå å bygge unødvendig mange parkeringsplasser som bare 
blir stående tomme. Ubenyttet parkeringsareal på terreng bør heller benyttes som grøntareal for 
uteopphold. Dyre parkeringskjellere som blir stående tomme vil være miljømessig uheldig pga.  
unødvendig ressursbruk.  
 
Forslaget om å nedjustere kravet til antall biloppstillingsplasser skyldes flere forhold, bl.a.: 

• Erfaringene fra Engersand Havn Nord, som er ferdigstilt med ca 200 boliger, viser at det er et 
stort overskudd av antall biloppstillingsplasser. De to siste parkeringsplassene, med en samlet 
kapasitet på 40 biloppstillingsplasser, ble for eksempel ikke brøytet sist vinter. I tillegg er det i 
alt 24 biloppstillingsplasser inne i parkeringskjellerne som i dag ikke har noen brukere til tross 
for iherdig markedsføring.  

• Biloppstillingsplassene skal hovedsakelig etableres i felles parkeringsanlegg. Dette gir 
erfaringsmessig en bedre utnyttelse av plassene. Sintef Byggforsk bekrefter i sin anvisning 
”330.033” at man med en viss grad av fellesparkering bør kunne nøye seg med færre 
biloppstillingsplasser pr. boenhet. I Oslo kommune er dette innbakt i parkeringsnormen ved at  
kravet til parkeringsdekning reduseres når det er planlagt fellesparkering, fra 2,0 til 1,7 plass 
pr. bolig. I den aktuelle reguleringsplanen for Engersand Havn Syd er det i all hovedsak lagt 
opp til biloppstillingsplasser i fellesanlegg. Andelen er vesentlig større enn tilfellet var i 
Engersand Havn Nord. 

• Det er kort avstand opp til buss på Røykenveien med god forbindelse til Drammen.  
• Generelle markedstrender peker mot mindre bilhold generelt og stadig færre har 2 biler. 
• Flere andre kommuner har justert parkeringsnormen nedover de senere årene. 

 
Bebyggelsesmønsteret følger intensjonene i den opprinnelige masterplanen som ble kåret til vinner i 
en innbudt arkitektkonkurranse i 2003 og som lå til grunn for flatereguleringen i 2005. En av 
hovedideene fra den gang er at bebyggelsen på Engersand Havn skal deles opp i mindre områder med 
grønne ”almenninger” mellom. På den måten vil også de som bor lenger bak i området kunne få 
sjøutsikt. Samtidig vil bebyggelsen virke mindre dominerende sett fra sjøen. 
 
Grønnstrukturen i planområdet er forsøkt lagt mest mulig som et sammenhengende område slik at det 
er mulig å bevege seg i store strekk i grønne og trafikksikre omgivelser. Som fotgjenger kan en bevege 
seg fra torget ved båthavna til den kommunale badeplassen lengst syd enten på fjordstien langs sjøen 
eller gjennom boligområdet på gangveier og stier 
 
Bebyggelsen i det aktuelle forslaget er delt opp i tre delområder, BBB2, BBB3 og BF4, som er adskilt 
med grønne soner. Delområde BBB2 som ligger lengst nord er igjen lagt i god avstand til det siste 
huset på Engersand Havn som er under oppføring; Ankeret, slik at det også her blir en grønn sone sett 
fra sjøen. 
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Modellbilde av område BBB2 fra vest. ”Ankeret! til venstre og område BBB3 til høyre. 
 
Bebyggelsen i BBB2 er organisert rundt store grønne uterom med åpninger ut mot sjøen for å gi flest 
mulig av boligene gløtt ut mot sjøen i tillegg til i almenningene. Bygningene nærmest sjøen er av 
denne grunn lagt vinkelrett på strandlinjen som relativt smale bygninger.  
 

 
Modellbilde av område BBB2 fra syd. 
 
Høyden på bebyggelsen varierer fra 2-3 etasjer nærmest sjøen til 4-5 etasjer lenger bak opp mot den 
bratte skråningen på østsiden av området. Dette gir optimale utsiktsforhold for boligene i bakkant. 
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Modellbilde av ”tårnet” i BBB2.3 i forlengelsen av ”Ankeret”,  fra vest 
 
I det nordøstre hjørnet er det foreslått et ”tårn” i 8 etasjer som et landemerke for Engersand Havn, 
strategisk plassert på ankomsttorget midt i området, godt synlig men til liten sjenanse for omgivelsene. 
Etasjetallet er vesentlig høyere enn i dagens reguleringsplan men vi mener likevel dette er et velegnet 
sted for et høybygg. Naboene på oversiden vil totalt sett få bedre utsiktsforhold med den foreslåtte 
planen der den høye bebyggelsen er samlet på den bakerste delen av tomta og den lave nederst ved 
sjøen. Naboene på nordsiden vil miste noe sol om morgenen (fram til kl 10) i den mørke årstiden men 
det er neppe aktuelt å sitte ute på terrassen da. 
 
I det midterste feltet BBB2.2 er bebyggelsen plassert i to rekker vinkelrett på strandlinjen for å gi best 
mulig utsiktsforhold til boligene bakerst. Bygningene er tenkt i 4 etasjer med en underetasje i 
skråningen nærmest sjøen. Bebyggelsen bakerst i BBB2.3 er lagt på rekke parallelt med skråningen i 
bakkant. Det er mindre åpninger her enn i de andre husene fordi bygningene også har funksjon som 
skjerm mot biltrafikken på baksiden. Deler av bebyggelsen går opp i 5 etasjer, men bakenforliggende 
boliger i delområde B5 vil fortsatt ha tilstrekkelig utsikt og sol. Eksisterende eneboliger på oversiden 
av planområdet ligger såpass høyt at de vil kunne se over det meste.  

 
Snitt gjennom BBB2.3 og parkeringskjeller under uterom med ”Ankeret” i bakgrunnen 
 

 
Snitt gjennom BBB2.1, BBB2.2 og BBB2.3 med parkering helt til høyre 



  46 

 

 
Snitt gjennom bygninger i BBB2.1, BBB2.2 og BBB2.3 
 

Snitt gjennom strøkslekeplass (midt på bildet) 
 
 
Delområde BBB3 er smalere enn BBB2 og har bebyggelsen gruppert langs en felles adkomstvei. 
Ettersom dette er en blindvei og betjener få boliger, er denne gaten planlagt som et kjørbart gatetun der 
all trafikk skjer på fotgjengernes premisser.  
 

Typisk snitt gjennom BBB3 
 
Felt BBB3.1 er terrassert med en underetasje nærmest sjøen på kote ca c+3,0 og hovedadkomst fra 
adkomstveien på oversiden på kote ca c+6,0. Forbildet har vært Fürstlia på Snarøya i Bærum. Høyden 
på husene i dette feltet er begrenset til 3 etasjer, inkludert underetasje, men med mulighet for 
takoppbygg . 
 

 
Fürstlia 
 
Feltet BBB3.2 ligger på østsiden av adkomstveien, hevet opp ca en meter for å få gode private 
uteplasser og bedre solforhold. på kote ca c+7,0. 
 
Solforholdene er jevnt over gode som følge av åpninger i bebyggelsen og en gradvis opptrapping i 
høyde opp fra sjøen i vest.  
 
Avbøtende tiltak 
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Det er ikke registrert store ulemper som følge av den foreslåtte detaljreguleringen annet enn at noen av 
naboene på oversiden kan få redusert sin utsikt fra dagens situasjon. På den annen side er det nå revet 
store industrihaller som sperret for store deler av utsikten.  For å redusere ulempene for husene bak er 
de høyeste delene av bebyggelsen plassert slik at de er minst mulig til sjenanse. Se bilder nedenfor. 
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8. ILLUSTRASJONER 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
 

 
Illustrasjonsplan 
 
 

 
Modellbilde av hele planområdet fra sydvest. Engersand Havn Nord til venstre 
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Modellbilde av hele planområdet fra nord 
 

 
Modellbilde av område BBB3 fra vest 
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Fjordstien utenfor felt BBB3.1, sett fra syd 
 

 
Fjordstien utenfor felt BBB2.1, sett mot syd (modellbilde fra EVE-Images) 
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Fjordstien utenfor felt BBB2.1, sett fra syd med ”Ankeret 1” i bakgrunnen (modellbilde fra EVE-Images) 
 

Uterom mellom felt BBB2.2 og ”Ankeret 2”, sett fra øst 
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Uterom i felt BBB2.2 med utsikt mot sjøen. Sett fra felt BBB2.3 
 

 
Strøkslekeplass mellom område BBB2 og BBB3 med utsikt ned mot sjøen. Sett fra adkomst veien i øst. 
 



  54 

 
Gatetun i område BBB3, sett fra nord 
 

 
Uterom i felt BBB3.1 med utsikt mot sjøen. Sett fra BBB3.2 
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