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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  

Skisse – eksisterende situasjon  

 
 

Planområdet er avmerket med gul farge. Skissen viser eksisterende situasjon. Nord for planområdet 

ses eksisterende bebyggelse tilsvarende det som planlegges i forbindelse med dette planarbeidet. 

Sør for planområdet vises E18.   
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Skisse - mulig fremtidig situasjon 

 

 
 
Mulig fremtidig bebyggelse er vist i oransje farge innenfor planens avgrensning. 
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2. BAKGRUNN 

 

2.1.  Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Kobbervikdalen 117C AS 

 

2.2.  Planlegger/forslagsstiller 

Forslagsstiller er Siv. Ing. Stener Sørensen AS 

 

2.3.  Eiendoms - og eierforhold 

Planen omfatter gnr/bnr 151/114 og eies av Kobbervikdalen 117C AS. 

Eiendommen ble målt opp ved oppmålingsforretning 4.4.2012 med tinglysningsdato 

27.4.2012. Eiendommen er på 6086,6m2. 

 

2.4.       Beliggenhet og dagens bruk 

Planområdet ligger på Lierskogen øst i Lier kommune. Planområdet ligger nord for E18 og er 

en videreføring av eksisterende boligfelt i Gravdalberget. Deler av planområdet ligger 

klargjort for utbygging og er ikke i aktiv bruk til annet formål. Planområdet dekker et areal på 

ca. 6 daa. 

 

Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet på Lierskogen. 

 

2.5.        Hensikten med planen 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for nye boenheter på eiendom 151/114.  

På bakgrunn av dette krever Lier kommunes arealdel at området inngår i en reguleringsplan. 
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2.6.   Forhistorie 

Planområdet er tidligere regulert i Reguleringsplan for Gravdal og Øvre Ovenstadlia. I denne 

planen er området regulert til Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (Bb1). Deler av Bb1 ble 

detaljregulert på nytt i 2010. I forbindelse med planarbeidet i 2010 for Detaljert 

reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Nord ble det vurdert dithen at det ikke var behov for 

terrassert blokkbebyggelse i dette området. Innenfor Bb1 Nord ble derfor regulert til 

konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet for Gravdalberget Bb1 Sør legger til rette for en 

videreføring av bebyggelsen som har blitt realisert innenfor Bb1 Nord. 

 

2.7.  Gjennomføringen av planen 

Da planområdet ligger byggeklart ønsker tiltakshaver å holde en rask fremdrift da det ikke er 

åpenbare grunner til at en utbygging bør avvente. 

 

3. PLANSTATUS 

3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.9.2014). 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (20.9.1995) 

 

Gjeldende overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til boligbebyggelse. 

Energi – og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. 

 

Gjeldende regulering 

Reguleringsplan for Gravdal og Øvre Ovenstadlia, vedtatt 3.4.2001. Plan ID:504-908-22. Planområdet 

er i gjeldende reguleringsplan regulert til Blokkbebyggelse (Bb1). 

 

Pågående planarbeid i nærområdet 

Det pågår ikke annet planarbeid i området. 
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4. MEDVIRKNING 

 

4.1  Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart planarbeid ble kunngjort i Drammens Tidende, Lierposten samt på Lier kommunes 

nettside 2.juli 2015. 

Offentlige instanser samt berørte naboer ble tilskrevet med brev datert 26.6.2015. 

Det ble samtidig med varsel om oppstart planarbeid varslet oppstart forhandlinger om 

utbyggingsavtale. 

 

Varslingsannonsen - utklipp fra Drammens Tidende 2. juli 2015. 
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4.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 

 

Liste over merknader 

1. Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) 20150714 

2. Fylkesmannen i Buskerud 20150825 

3. Statens vegvesen 20150826 

4. Buskerud fylkeskommune  20150807 

5. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)  20150904 

6. Beboere i Gravdalberget v/ Jan Petter Wiger  20150831 

 

 

Sammendrag av merknadene og tiltakshavers kommentar 

 

NVE – 20150714 

Innhold: 

NVE opplyser om at de ikke lenger behandler plansaker med mindre det går tydelig frem av 

varslingsbrevet eller annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling det ønskes bistand 

til. 

Da det ikke er bedt om slik bistand i forbindelse med denne planen har ikke NVE sett på saken. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Innspillet tas til følge. Slik vi ser det er det ikke behov for bistand fra NVE da det ikke finnes bekker 

innenfor planområdet. 

 

Fylkesmannen i Buskerud – 20150825 

Innhold: 

Det påpekes at planområdet trolig er belastet med trafikkstøy fra E18. Det må vurderes hvorvidt 

tiltaket vil kunne påføre eksisterende boliger i nærområdet støybelastning over anbefalte 

grenseverdier.  

Det bes om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd 

med anbefalte grenseverdier. For områder med støybelastning må det innarbeides krav om at det ved 

søknad om tiltak skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. 

Det må også innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i 

bruk. Det bes om at støyutredning følger planforslaget til offentlig ettersyn og at eventuelle 

nødvendige støytiltak blir innarbeidet i reguleringsplanen. 

Viser til St. meld. Nr. 21 (2011-2012) og ber om at kommune og tiltakshaver utreder miljøvennlige 

energiløsninger som f.eks. varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi. 
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Viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging og ber om at det 

videre planarbeidet vurderer planområdets adkomst og vektlegger trafikksikkerhet for gående og 

syklende. Det bes om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak som sikrer god 

tilgjengelighet med kollektivtransport.  

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til grunn for det videre 

planarbeidet. Det vises spesielt til punkt 5b om tilstrekkelig lekeareal for barn i alle aldre. Det bes om 

at en vurdering av lekemulighetene i planområdet og nærområdet følger planforslaget og at 

tilstrekkelige arealer for lek sikres. Eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveien for barn 

i området bør vurderes. 

Det vises til Den europeiske landskapskonvensjonen og påpekes at det må redegjøres for natur – og 

landskapsforhold i og rundt planområdet. I tillegg må det redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og ivaretatt.  

I reguleringsplanen må det vektlegges og redegjøres for prinsippene om universell utforming. Dette 

må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Rambøll har i forbindelse med planarbeidet utarbeidet støyrapport (vedlegg3) som omhandler 

hvordan støy fra E18 påvirker området samt en løsning for støyskjermingstiltak som vil gi 

planområdet støyverdier som ligger innenfor regelverket. På bakgrunn av denne støyrapporten er det 

på plankartet lagt inn både gul støysone (H220_1) og rød støysone (H210_1) med tilhørende 

reguleringsbestemmelser som setter begrensninger på bruken av området. 

Krav om dokumentasjon av støyforhold i forbindelse med søknad om tiltak er nedfelt i 

reguleringsbestemmelse § 2-10. Reguleringsbestemmelse § 2-2 a) stiller krav om at nødvendige 

støytiltak skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boligene.  

Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområder for fjernvarme så tilrettelegging for fjernvarme 

anses ikke for å være aktuelt for denne planen. Boligene utstyres med ildsted og pipe slik at det vil 

være mulig å benytte ved/flis eller pellets som varmekilde.  

Trafikksikker adkomst til planområdet er sikret gjennom fortau langs hele Gravdalberget, langs 

Ovenstadveien frem til Heia skole og Heiahallen samt frem til Lierskogen sentrum og Gamle 

Drammensvei.  

Iht. vei – og gatenorm for Lier kommune slår kravet om opparbeidelse av fortau inn der veien skal 

betjene flere enn 30 boenheter. Ved en utbygging av det varslede planområdet vil det være totalt ca. 

25 boenheter som vil benytte internveien som sin adkomstvei hvorav maks 8 av disse enhetene er nye. 

Adkomsten til boligene innenfor gjeldende plan for Gravdalberget Bb1 Nord og planforslaget 

Gravdalberget Bb1 Sør er dimensjonert iht. en B1 Boligvei som kan benyttes for inntil 30 boenheter. 

De resterende planlagte nye enhetene vil få adkomst direkte fra Gravdalberget som er kommunal vei.  

Planbeskrivelsens kapittel 6 inneholder en redegjørelse for barns lekemuligheter både innenfor 
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planområdet og i nærområdet, en redegjørelse for natur – og landskapsforhold, temaer i forbindelse 

med naturmangfoldloven samt redegjørelse for ivaretakelse av universell utforming. 

 

Statens vegvesen - 20150826  

Innhold: 

Planområdet berører ikke riks – eller fylkesvei direkte. 

Nye utbyggingsområder bør ha grunnlag i godkjent kommune(del)plan.  

De trafikkmessige virkningen av planen må dokumenteres nærmere da regulering av ny virksomhet 

vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. Forholdet til kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveier) må avklares.  

For regulering av støyømfintlige formål nær riksvei kreves støyforholdene dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Lier kommune avsatt til boligformål og er således i 

tråd med overordnet plan. 

Det er opparbeidet fortau langs hele Gravdalberget og videre langs Ovenstadveien helt frem til Heia 

skole og Lierskogen sentrum. Fra Lierskogen sentrum går det busser i retning Asker/Oslo og 

Drammen. 

For redegjørelse vedrørende støy henvises det til kommentar 2. Fylkesmannen i Buskerud.  

 

Buskerud fylkeskommune – 20150807 

Innhold: 

Buskerud fylkeskommunes kulturvernkonsulent kan ikke se at verken automatisk fredete kulturminner 

eller nyere tids kulturminner vil bli berørt av planen. Fylkeskommunen har således ingen merknader til 

varsel om oppstart planarbeid. 

Det bes allikevel om at meldeplikten jf. Kulturminnelovens § 8 2. ledd ivaretas gjennom bestemmelse 

som sikrer at dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner vil 

disse bli ivaretatt.  

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til følge. Bestemmelse vedrørende meldeplikten er tatt inn i reguleringsbestemmelsene § 

2-13 Kulturminner. 
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Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD IKS) – 20150904  

Innhold: 

Planlegging av renovasjonsordninger skal ivareta hensyn til hygiene, lukt, servicenivå, sikkerhet og 

estetikk.  

Det anbefales at renovasjonsløsningen fastsettes på reguleringsnivå spesielt der det planlegges tett 

bebyggelse.  

Det vises til renovasjonsselskapets retningslinjer som skal være til hjelp i planleggingen for kommuner 

og utbyggere. Dersom det ikke avsettes konkrete arealer til formålet renovasjon, anbefales det at det 

allikevel utarbeides en planbestemmelse som fastsetter prinsipiell renovasjonsløsning som er ønsket 

for området. 

Dersom det etableres renovasjonsløsninger i strid med retningslinjene kan RfD IKS med hjemmel i 

forskrift kreve at løsningen endres eller utbedres. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Det er i reguleringsbestemmelse § 3-1 f) åpnet opp for plassering av renovasjonsløsning innenfor 

planområdet. Det stilles også krav om at renovasjonsanlegget skal opparbeides iht. 

renovasjonsselskapets retningslinjer. 

Illustrasjonsplanen (vedlegg 1) viser planlagt plassering for renovasjonsanlegget. Plassering og 

dimensjonering er iht. retningslinjer fra RfD IKS. 

 

Beboere i Gravdalberget v/ Jan Petter Wiger - 20150831  

Innhold: 

Beboerne uttrykker bekymring for anleggstrafikken i forbindelse med byggevirksomhet samt 

personbiltrafikk som følge av utbyggingen.  

Det ønskes etablert fartshumper på strekningen Gravdalberget 9 t.o.m. Gravdalberget 15 dvs. en 

strekning på ca. 100 meter. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Anleggstrafikk i forbindelse med utbyggingen vil forholde seg til gjeldende regelverk for dette. 

Reguleringsbestemmelse §2-10 d) omhandler ivaretakelse av tilfredsstillende støyforhold i 

anleggsfasen. 

Veien hvor det ønskes fartsdumper er felles privat for boligsameiene innenfor gnr/bnr 151/97 og 

151/114 slik at et slikt er et internt anliggende for disse sameiene. Etablering av fatshumper vil kunne 

ha visse praktiske utfordringer spesielt i forbindelse med snøbrøyting og i perioder med glatte 

veibaner.   
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Arealformål 

 

Bebyggelse og anlegg (jf. PBL § 12-5 nr. 1) 

Boligbebyggelse (BB1-3) 

Rammer for bebyggelsen fremgår av reguleringsbestemmelsenes § 3-1. 

Innenfor formålet tillates oppført boligbebyggelse. Planlagt bebyggelse er sammenhengende bolighus 

(rekkehus) med 4 målbare boligplan med én boenhet pr. bygg. Det åpnes også opp for to, – tre og 

firemannsboliger. 

Tillatt %BYA for BB1-3 er 30%BYA. 

Krav til uteoppholdsareal er 80m2 pr. boenhet hvorav 10m2 kan dekkes på terrasse/balkong.  

Gesims-/mønehøyde skal ikke overskride 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Det tillates etablert energianlegg/transformator samt renovasjonsanlegg innenfor formålet. 

Det stilles krav om opparbeidelse av lekeplass i tråd med kommuneplanens bestemmelser på minimum 

250m2. 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jf. § 12-5 nr. 2) 

Kjørevei (f_SKV1) 

f_SKV1 er felles privat for boliger innenfor BB1-3. 

f_SKV1 opparbeides iht. kommunal standard Boligvei 1 (B1) med regulert bredde 5 meter dvs. 4 

meter kjørebredde og skulderbredde 0,5 meter. f_SKV1 er en videreføring av K1 i Detaljert 

reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Nord. 

 

Normalprofil for f_SKV1 og Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG1). 

 

Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG)  

f_SVG1 er felles privat grøft/snøopplag for boliger innenfor BB1-3. 
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f_SVG1 opparbeides iht. kommunal standard med minimum bredde 1,5 meter.  

 

Hensynssoner (jf. PBL § 12-6) 

Støysone – Rød sone iht. T-1442 (H210_1) 

Støysone – Gul sone iht. T-1442 (H220_1) 

 

Hensynssoner – Støysone Rød og Gul angir støyforholdene i planområdet før støyreduserende tiltak er 

iverksatt.  

Reguleringsbestemmelse §4-1 a) krever at det innenfor rød støysone (H210_1) ikke etableres boliger 

innenfor sonen samt at det ikke regnes som uteoppholdsareal. Parkeringsplasser, vendehammer, 

gjesteparkering o.l. tillates.  

Dersom støyfaglig utredning kan dokumentere endringer i støypåvirkningen slik at sonen er innenfor 

gitte grenseverdier, kan byggeforbudet oppheves ved en mindre endring av reguleringsplanen. 

Reguleringsbestemmelse § 4-1 b) stiller følgende krav til gul støysone (H220_1): Innenfor denne 

sonen tillates ikke nye tiltak som er i strid med støyretningslinjen T-1442/2012. 

 

 

Grad av utnytting og høyder 

%BYA: Innenfor BB1-3tillates 30%BYA.  

BYA: Totalt bebygd areal for mulig bebyggelsen (15 enheter): (74x15) = 1110m2 BYA. 

Bebyggelsens BYA dekker også kravet til parkering. 

Tomtearealet (formål BB): 5400m2 

74m2x15= (1110m2 /5400) x100= 20,6 %BYA=20,6 

 

Snitt 1: Snittet er typisk for planområdet. Gravdalberget (kommunal vei) ligger til høyre på 

illustrasjonen. 

 

BYA: Hver boenhet har bebygd areal ca. 74m2.  

Totalt bebygd areal for planlagt bebyggelse: (74m2x15) = 1110m2 BYA. 
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BRA: Bruksareal pr. boenhet er 175,74m2-BRA 

Høyder: Innenfor BB1-3 tillates gesims- mønehøyde maksimalt 10 meter over gjennomsnittlig planert 

terreng. 

Planlagt bebyggelse har 4 boligplan med normaletasje på 2,5 meter. 4. boligplan inneholder 

hovedsakelig takterrasse men med ett mulig soverom/oppholdsrom. 

Uteareal pr. boenhet: Det stilles krav om 80m2 uteareal pr. boenhet hvorav 10m2 kan være på 

balkong/takterrasse.  

  

Bebyggelsens plassering 

Foreslått bebyggelse er vist på illustrasjonsplan vedlegg 1. 

Bebyggelsen planlegges organisert i to rekker henholdsvis ovenfor (vest for) og nedenfor (øst for) 

regulert vei f_SKV1. Rekken vest for f_SKV1 ligger høyere i terrenget enn rekken øst i planområdet. 

Innenfor øvre og nedre rekke er bebyggelsen planlagt organisert i grupper med minimum 2 enheter i 

hver gruppe. Det planlegges tilrettelegging for opp mot 15 boenheter.  

 

 

6. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planområdet og forhold til tilliggende areal 

 

Overordnede planer og mål 

Dagens forhold: 

Kommuneplanens arealdel (2009-2020): Planområdet er avsatt til Boligbebyggelse- Nåværende.  

Gjeldende reguleringsplan: Planområdet er i Reguleringsplan for Gravdal og Øvre Ovenstadlia (Plan 

ID: 504-908-22) regulert til Blokkbebyggelse (Bb1).  

 

Virkninger av forslaget: 

Arealene som i foreliggende planforslag reguleres til Boligbebyggelse er således i tråd med både 

kommuneplanens arealdel samt gjeldende regulering. Planforslaget anses derfor for å bidra til 

måloppfyllelse i kommuneplanen. 

  

Natur- og ressursgrunnlaget 

Dagens forhold: 

Terrenget innenfor planområdet er fullstendig endret etter å ha vært brukt til masseuttak samt 

masselagring i forbindelse med boligutbyggingen på Gravdal/Ovenstad.   

Det finnes verken jordbruks-, skogbruks-, frilufts- eller fiskeinteresser innenfor planområdet. 

Det er ikke registrert vilttråkk innenfor planområdet.  
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Flyfoto viser at store deler av terrenget innenfor planområdet (markert med hvit stiplet linje) har blitt 

endret som følge av masseuttak og masselagring. Det er heller ikke gjort registeringer innenfor delene 

der det ikke er tatt ut masser. 

 

Virkninger av forslaget: 

Planforslaget vil ikke ha påvirkning på natur- eller ressursgrunnlaget innenfor planområdet. 

 

Landskap 

Dagens forhold: 

Planområdet er terrengmessig utfordrende da det til dels er svært bratt og det er store interne 

høydeforskjeller. Terrenget strekker seg fra kote + 237 til kote +218. På det smaleste er disse 

høydemetrene fordelt på en bredde på ca. 66 meter. Dvs. et gjennomsnittlig stigningsforhold på ca. 

1:3,5.  
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Innenfor planområdet er det i dag lite igjen av opprinnelig vegetasjon. Terrenget innenfor planområdet 

er fullstendig endret etter å ha vært brukt til masseuttak samt masselagring i forbindelse med 

utbyggingen på Gravdal/Ovenstad. Se flyfoto under punkt Natur – og ressursgrunnlag. 

 

Virkninger av forslaget: 

Da største delen av området er totalt endret i forhold til opprinnelig situasjon anses en utbygging av 

planområdet som en opprydding i området og vil fremstå som en tydelig forbedring i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Verneinteresser 

Dagens forhold: 

Det er ingen kjente verneinteresser innenfor området. 

Buskerud fylkeskommune skriver i sitt brev i forbindelse med varsel om oppstart planarbeid, at de 

ikke kan se at nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner vil berøres av 

planforslaget.  

 

Virkninger av forslaget: 

Da det ikke finnes verneinteresser innenfor området, vil en realisering av planen ikke ha konsekvenser 

for dette temaet. 

 

Naturmangfold 

Dagens forhold: 

Gjennom søk i tilgjengelige databaser, befaringer i området samt lokal kjennskap til området er det 

ikke gjort registreringer/dokumentert funn av arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalget 

naturtyper, verneområder, helhetlig kulturlandskap. I forbindelse med varsling av området er det heller 

ikke fremkommet informasjon om naturverdier eller forekomster som må hensyntas i det videre 

planarbeidet. 

Planområdet har i forbindelse med utbyggingen i området blitt brukt til masseuttak samt massedeponi.   

På bakgrunn av kjennskap til området vurderes kunnskapen å være tilstrekkelig.  
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Utklipp hentet fra Miljødirektoratets Naturbase 5.1.2016. Det er ikke gjort registeringer for temaene 

som Naturbasen omfatter. Planområdet er avmerket med sort stiplet linje. 

 

Virkninger av forslaget: 

Da planområdet er av begrenset størrelse og samtidig svært oversiktlig anses kunnskapsgrunnlaget å 

stå i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Slik vi tolker funn/mangel på 

funn i tilgjengelige databaser sammenholdt med planområdet beskaffenhet og beliggenhet, mener vi 

beslutningen treffes på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.  

Det anses ikke for å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  

Ved en full realisering av planens potensial vil det være begrenset mulighet for å bevare noe av det 

som gjenstår av opprinnelig vegetasjon.  

På bakgrunn av mangel på funn i tilgjengelige databaser samt med kunnskap om at planområdets har 

blitt benyttet til masseuttak og masselagring anser vi det slik at planlagt bebyggelse og anlegg ikke vil 

påvirke naturmangfoldet i negativ retning. 
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Miljøfaglige forhold 

Dagens forhold: 

Planområdet er i dag støyutsatt og ligger hovedsakelig i gul sone for støy (H220_1). Deler av 

planområdet lengst sørvest ligger i rød sone for støy (H210_1). Støybelastningen skyldes i all 

hovedsak planområdets relative nærhet til E18. Deler av E18 som ligger med størst nærhet til E18 er i 

dag ikke støyskjermet slik som er tilfelle lenger øst langs motorveien. Eksisterende støyforhold er 

dokumentert i Støyutredning datert 16.12.2015 utarbeidet av Rambøll (vedlegg 3). Utredningen 

konkluderer med at gjennom avbøtende tiltak dvs. skjermer på bakkenivå samt skjermer på 

takterrasser, vil planlagt bebyggelse innenfor planområdet ha tilgang til privat uteoppholdsareal i hvit 

sone samt ha stille sider. Med fasadetiltak vil også krav til innendørs lydnivå være oppfylt.  

Det tillates ikke oppført boliger i rød støysone.  

Støyforhold på planlagt lekeplass vil også være i tråd nasjonale og kommunale retningslinjer.  

Området har normalt gode solforhold og ingen kjente utfordringer med tanke på lokalklima. 

Det er ikke forurenset grunn i området. 

  

Virkninger av forslaget: 

Planlagte støyskjermingstiltak vil gi akseptable støyforhold på uteoppholdsarealer og i boliger 

innenfor planområdet som i dag er utsatt fra trafikkstøy fra E18. Innenfor rød støysone H210_1) 

tillates det ikke oppført boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal.  En utbygging vil heller 

ikke påføre eksisterende bebyggelse reduserte sol – og lysforhold eller andre klimatiske utfordringer. 

Planlagt utbyggingen med opp mot 15 boenheter anses for å generere en beskjeden trafikkøkning som 

forutsettes ikke å påvirke støyforholdene for eksisterende bebyggelse slik at grenseverdier overskrides. 

 

Trafikkforhold 

Dagens forhold: 

Planområdet vil ha kjøreadkomst fra Gravdalberget via Ovenstadveien. Langs Ovenstadveien og 

Gravdalberget er det opparbeidet fortau slik at trygg skolevei for barn og unge er sikret samt allmenn 

ferdsel for myke trafikanter.   

Planområdet har i dag ingen formell adkomst. Det er kjøremulighet nordfra frem til planområdet via 

regulert vei (K1) innenfor tilliggende boligområde i nord. 

Eksisterende kjørevei (K1) innenfor Bb1 Nord er opparbeidet iht. kommunal standard Boligvei 1 som 

er dimensjonert for 30 boenheter. 

 

Virkninger av forslaget: 

Regulert vei K1 innenfor Detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Nord er fra tidligere prosess 

forutsatt videreført til Gravdalberget Bb1 Sør. Gnr/bnr 151/114 (planområdet for dette planforslaget) 
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har tinglyst rettighet til å kjøre over gnr/bnr 151/97 (tilliggende eiendom for boligområde i nord). Det 

foreligger tinglyst erklæring vedrørende felles vedlikeholdsansvar for denne veien.  

Kun boenhetene i den øverste rekken (vest i planområdet) av planlagt bebyggelse forutsettes å ha 

adkomst via K1. For boenhetene i nederste rekke forutsettes det adkomst direkte fra Gravdalberget. I 

forbindelse med regulert kjørevei (f_SKV1) reguleres det også til Annen veggrunn – grøntareal 

(f_SVG1) som omfatter grøft og snøopplag iht. kommunal standard.  

Planlagt utbyggingen med opp mot 15 boenheter anses for å generere en beskjeden trafikkøkning som 

forutsettes ikke å påvirke støyforholdene for eksisterende bebyggelse slik at grenseverdier overskrides. 

 

Geotekniske forhold 

Dagens forhold: 

Multiconsult utarbeidet i 2010 i forbindelse med planarbeid for Detaljert reguleringsplan for 

Gravdalberget Bb1 Nord en geoteknisk vurdering av hele det området som i Reguleringsplan for 

Gravdal og Øvre Ovenstad var regulert til Blokkbebyggelse (Bb1) dvs. dagens gnr/bnr 151/97 og 114.  

Vurderingen konkluderer med at det trolig er grunt til fjell. Løsmassene på stedet består av silt, siltig 

leire og siltig sand og det er morene på stedet. Det bekreftes at det ikke er fare for store ras og 

utglidninger innenfor planområdet og at lette trehus kan fundamenteres på grunne frostisolerte 

sålefundamenter. Lokal erosjonssikring av skjæringer må ivaretas.   

 

Virkninger av forslaget: 

Den foretatte grunnundersøkelsen ble gjort med tanke på den bebyggelsen som nå er planlagt og den 

som allerede er oppført innenfor naboområdet i nord. Den planlagte utbyggingen skal dermed ikke har 

negative konsekvenser for grunnforholdene på stedet. 

 

Risiko- og sårbarhet 

Dagens forhold: 

Se vedlegg 5 ROS-analyse. Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv” 

Samfunnssikkerhet” (revidert januar 2010). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk 

vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser 

som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). 

Som det fremgår av vedlagt geoteknisk vurdering er det ikke fare for ras og det forekommer ikke 

kvikkleire i området.  Det fremgår av rapporten at det bør legges radonsperre i bebyggelsen. 

Planområdet vil ikke være flomutsatt da det ligger med god avstand til vassdrag.  

 

Virkninger av forslaget: 

I ROS-analysen er det ikke konkludert med hendelser som er vurdert til å være sannsynlig til svært 

sannsynlig og som kan ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser og som dermed krever tiltak. 
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Iht. TEK 10 skal all ny bebyggelse etableres med radonsperre så dette forholdet ivaretas.  

 

Sosial infrastruktur 

Dagens forhold: 

Offentlige tjenester som barnehage, skole og SFO er godt utbygd på Lierskogen. Det finnes 

idrettsanlegg i forbindelse med Heia skole. 

Fra Lierskogen sentrum går det buss i retning Asker/Oslo og Drammen.  

 

Virkninger av forslaget: 

Planområdet har vært forutsatt utbygd i lang tid og utbyggingen i Gravdal/Ovenstadområdet har pågått 

over flere år. Ettersom utbyggingen som dette planforslaget legger opp til er av beskjedent omfang, 

anses den eksisterende sosiale infrastrukturen for å være i stand til å håndtere befolkningsveksten.   

 

Teknisk infrastruktur 

Dagens forhold: 

Veinettet i området er utbygd med tanke på planlagt utbygging.  

Planområdet ligger innen kort avstand til E18. 

Dagens elanlegg har ikke kapasitet til å forsyne planlagt bebyggelse.  

Vann – og avløpsanlegg er lagt frem til planområdet klart for påkobling.  

 

Virkninger av forslaget: 

Eksisterende internvei (K1) nord for planområdet videreføres på planområdet som kjørevei (f_SKV1) 

og opparbeides som del av boligutbyggingen.  

Ettersom det ikke er nok kapasitet på dagens elanlegg foreligger det to alternativer for økt kapasitet for 

elforsyning til området. Forslag til reguleringsbestemmelser (§ 3-1 g) tillater oppføring av 

energianlegg innenfor BB1-3. Alternativt utvider man kapasiteten på energianlegget som allerede 

finnes øst for planområdet.  

Iht. forslag til reguleringsbestemmelser (§ 3-1 f) tillates det opparbeidet renovasjonsanlegg for 

planlagt bebyggelse innenfor formål Boligbebyggelse (BB1-3). Renovasjonsanlegget skal være i tråd 

med renovasjonsselskapets retningslinjer.  

 

Overflatevannshåndtering 

Dagens forhold: 

Overvann fra områder nordvest for planområdet føres i dag via avskjærende grøft til overvannsledning 

og frem til Groelva. Innenfor planområdet er det i dag ingen overvannshåndtering. 
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Virkninger av forslaget: 

Overvann som kommer fra områdene vest for planområdet vil føres via avskjærende grøft til 

eksisterende overvannsledning og frem til Groelva. Dette tilsvarer løsningen som er brukt på 

tilliggende boligområde i nord. I tillegg legges det også opp til fordrøyningsmagasin under 

bebyggelsen for å håndtere overflatevann fra planområdet. En utbygging innenfor planområdet vil ikke 

påføre nedenforliggende boligområde overvann.  

Planbestemmelser i § 2-9 legger føringer for håndtering av overvann. Håndteringen skal fremgå av 

utomhusplanen som kreves til søknad om tillatelse til tiltak. 

 

Estetikk og byggeskikk 

Dagens forhold: 

Området Gravdal/Ovenstad har i løpet av de siste 10 årene etablert seg som boligområde hovedsakelig 

bestående av eneboligbebyggelse med relativ lav utnyttelsesgrad.  

Innenfor området som inngår i Detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Nord som er 

tilliggende område til planområdet, er det etablert bebyggelse med formål Konsentrert 

småhusbebyggelse. Bebyggelsen innenfor Bb1 Nord (Sameiet Gravdalberget) har en høyere utnyttelse 

av tomtearealet enn den frittliggende småhusbebyggelse som hovedsakelig preger Gravdalområdet. 

Bygningstypen som er brukt her har et enkelt uttrykk og er utført i brunbeiset tre slik at den er den 

enkel å tilpasse omgivelsene. Planlagt bebyggelse innenfor Detaljert reguleringsplan for Gravdalberget 

Bb 1 Sør er en videreføring av denne bebyggelsen. Da det planlegges å videreføre dette uttrykket vil 

ikke bebyggelsen få en ruvende eksponering. Bebyggelsen bryter ikke silhuetten til den 

bakenforliggende åsen slik at uønsket silhuettvirkning vil unngås. 

På bakgrunn av planområdets utfordrende topografi legges det til rette for en boligtype som går over 4 

boligplan med to underetasjer og flate tak. Bebyggelsen tar opp ca. 5 høydemeter. Det legges opp til 

trinnfri adkomst til bebyggelsen da det er parkering i underetasjen.  

Parkering vil foregå i forbindelse med boligbebyggelsen og det tilrettelegges for to parkeringsplasser i 

underetasjen i den enkelte enhet.   

 

Virkninger av forslaget: 

Planlagt bebyggelse vil være en videreføring av eksisterende tilliggende bebyggelse både når det 

gjelder bebyggelsesmønster – og struktur, bygningstype, formspråk og materiale. Ved å bygge med 2 

underetasjer er det også mulig å få en god tilpasning til et topografisk krevende terreng. Bebyggelsen 

vil være kjent for beboere i området. 
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Stedsutvikling 

Dagens forhold: 

Eksisterende bebyggelse på Gravdal og Ovenstad består hovedsakelig av eneboligbebyggelse på 

relativt store tomter.  

 

Virkninger av forslaget: 

Planlagt bebyggelse vil sammen med tilliggende boligområde tilby en boligtype som det ikke er så 

mange av i nærområdet i dag. Ny bebyggelse vil være en naturlig videreføring av tilliggende område. 

Det har i forbindelse med varsling om oppstart planarbeid ikke kommet signaler fra berørte naboer om 

at denne type bebyggelse ikke er ønsket i området.  

Foreslått boligbebyggelse er en kompakt men romslig boligtype med en svært romslig og privat 

takterrasse. Boligtypen er attraktiv for en rekke ulike husholdninger. Bebyggelsesmønsteret er 

kompakt men gir også rom for private skjermede uteplasser på bakkeplan.  

 

Barn og unges interesser 

Dagens forhold: 

Dagens skolevei er trafikksikker med fortau og gang-sykkelvei helt frem til skole og idrettsanlegg.  

Det er ikke registrert at planområdet er eller har vært i bruk som lekeområde for barn. Områdets 

forfatning innbyr heller ikke til dette. Planområdet er heller ikke brukt som tur –eller utfluktsområde. 

Det finnes en rekke større om mindre lekeplasser i nærområdet både utenfor og innenfor planens 

begrensning. 

Planområdet har direkte tilgang til skogsområdet i sør og vest. Det er ingen opparbeidet sti til disse 

områdene. 

 

Virkninger av forslaget: 

Ved en realisering av planforslaget vil det tilrettelegges med lekeplass med areal på minimum 250m2 i 

tråd med kommuneplanens bestemmelser. Adkomsten til lekeplassene vil være via veier med lite 

trafikk. 

I forhold til eksisterende situasjon vil boligområdet by på opparbeidet lekeplass, private 

uteoppholdsarealer samt en svært lite trafikkert vei det fint går an å leke og sykle på. 

Den enkelte boenhet har også lekemulighet i direkte tilknytning til boligen. 

En realisering av planforslaget vil ikke være til hinder for adgang til omkringliggende skogsområder, 

men det vil heller ikke tilrettelegges.  
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Universell utforming 
Dagens forhold: 

Planområdet slik det fremstår i dag er ikke allment tilgjengelig da det er store høydeforskjeller innad 

på området og det er ikke tilrettelagte for ferdsel hverken til fots eller for kjøretøy. 

 

Virkninger av forslaget: 

Planforslaget vil ikke endre forverre forholdene med tanke på universell utforming. Tidligere 

utilgjengelige områder vil ved opparbeidelse bli gjort tilgjengelige. 

 

Juridiske forhold 

Dagens forhold: 

Planområdet (gnr/bnr 151/114) har i dag tinglyst veirett over naboeiendommen 151/97.  

 

Virkninger av forslaget: 

Planlagt bebyggelse innenfor dette planarbeidet (bnr/bnr 151/114) vil organiseres i et sameie og har 

tinglyst plikt til å dele vedlikeholdsansvaret for regulert vei K1, med sameiet Gravdalberget (gnr/bnr 

151/97). Sameiene vil også ha tinglyst vedlikeholdsansvar for de regulerte lekeplassene innenfor 

planområdene Gravdalberget Bb1 Nord og Bb1 Sør. 

 

Interessemotsetninger 

Dagens forhold: 

Ingen kjente interessemotsetninger. 

 

Virkninger av forslaget: 

En realisering vil sannsynligvis ikke skape interessemotsetninger. 

 

Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 

Realisering av planlagt bebyggelse anses ikke å ha økonomiske konsekvenser for Lier kommune.  

 

Utbyggingsavtale 

Det ble i forbindelse med varsel om oppstart planarbeid også varslet oppstarts forhandlinger om 

utbyggingsavtale. Det er ikke satt i gang forhandlinger om utbyggingsavtale. 
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7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  

Planforslaget Detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør ønsker å legge il rette for opp mot 

15 boenheter på Gravdalberget på Lierskogen. Planområdet er et av de siste ubebygde feltene innenfor 

Reguleringsplan for Gravdal og Øvre Ovenstadlia som ble vedtatt i 2001.I denne planen ligger 

planområdet regulert til Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse. I årene som gikk fra vedtak av planen i 

2001 ble området utbygd utelukkende med småhusbebyggelse. Da man i 2010 ønsket å bygge ut det 

aktuelle planområdet anså man det for ikke å være egnet til blokkbebyggelse. Planområdet ble derfor 

delt i to og det ble for den nordlige delen, lagt til rette for en konsentrert småhusbebyggelse. 

Bebyggelsen ble organisert på en måte som kunne tilpasse seg og ta opp i seg det bratte terrenget på 

tomten.   

Planforslaget som nå foreligger er en direkte videreføring av dette konseptet; sammenbygde enheter i 

grupper på 3 eller 4 enheter dvs. rekkehus. Grunnflaten for den enkelte enhet er av moderat størrelse 

med en BYA på ca. 74m2. For å kompensere noe for de store høydeforskjellene på området har 

planlagt bebyggelse 4 målbare boligplan. Bebyggelsens 4. etasje inneholder i tillegg til 

oppholdsrom/soverom også en svært romslig takterrasse.  

For å kunne tilpasse bebyggelsen til terrenget på best mulig måte planlegges bebyggelsen med to 

underetasjer og det foreslås derfor gesims/mønehøyde 10 meter over gjennomsnittlig terreng. Allerede 

realisert bebyggelse innenfor nabofeltet viser at bebyggelsen med disse rammene gir en god tilpasning 

til terrenget.  

 

Foto viser del av utbyggingen innen naboområdet i nord Gravdalberget Bb1 Nord.  

 

Kravet til parkeringsdekning dekkes innenfor bebyggelsen da underetasjen hovedsakelig er benyttet til 

parkering. Ved å inkludere parkeringsarealer i boligbebyggelsen unngår man store arealer avsatt til 

parkeringsformål.  



25 

 

Detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør – gnr/bnr 151/114 – Lier kommune 

 

Planområdet er i utgangspunktet utsatt for støy. Støyen er hovedsakelig trafikkstøy fra E18. Rambøll 

har i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en støyrapport (vedlegg 3) som kartlegger dagens 

støynivå med støysonekart. Rapporten angir også avbøtende tiltak. Rapporten viser at det gjennom 

avbøtende tiltak sikres bebyggelsen stiller sider samt uteoppholdsarealer utenfor gul støysone. Med 

fasadetiltak vil også kravet til innendørs støynivå være oppfylt. En del av planområdet lengst sørvest 

ligger i rød støysone H210_1 og det er derfor ikke tillatt boligbebyggelse med tilhørende 

uteoppholdsareal innenfor denne sonen eller at dette området regnes som uteoppholdsareal. Det åpnes 

imidlertid opp for at dersom støyforholdene skulle endre seg kan byggeforbudet for dette området 

oppheves gjennom en mindre reguleringsendring.    

Det ble i forbindelse med reguleringen av nabofeltet i 2010 utarbeidet Multiconsult en geoteknisk 

vurdering (vedlegg 4) som også omfatter gnr/bnr 151/114 planområdet for dette planarbeidet. Notatet 

konkluderer med at det trolig er grunt til fjell i området. Det bekreftes at det ikke er fare for store ras 

og utglidninger på tomten. Lette hus kan fundamenteres på grunne frostisolerte sålefundamenter. 

Lokal erosjonssikring av skjæringer må foretas. Det ble forbindelse med utbyggingen av nabofeltet 

Bb1 Nord etablert en avskjærende grøft mot vest. Det forutsetts at denne utvides sørover langs det 

aktuelle planområdet. 

I forbindelse med varsel om oppstart planarbeid har det ikke kommet signaler om at man ikke ønsker 

denne type bebyggelse i nærområdet.  

Foreslått boligtype og bebyggelsesmønster anses for å være et attraktivt supplement til den 

dominerende eneboligbebyggelsen som preger utbyggingen på Gravdal/Ovenstadområdet.  

 

 

8. ILLUSTRASJONER 

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 

mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 

 

Vedlegg 1: Illustrasjonsplan 

Vedlegg 2A: Snitt 1-2 

Vedlegg 2B: Snitt 3-4 

 

9. INNKOMNE MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  

I forbindelse med at planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 20160616-20160825 kom det inn 5 

merknader. 

1. Fylkesmannen i Buskerud – 20160628 

Innhold: 
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Det fremheves som positivt at forholdet til diverse temaer som klima og energi, myke 

trafikanter, barn og unges interesse, naturmangfold etc. er utredet i planmaterialet. 

Det er gjort en gjennomgang av støyutredning vedlagt planforslaget. På bakgrunn av dette 

påpekes det at uteoppholdsarealer for flere av boligene er i gul sone og noen fasader har nivåer 

høyere enn grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442/2012 for veitrafikk. Det påpekes at 

støyutredningen mangler støysonekart som viser utendørs støynivå 4 meter over terreng slik at 

støyutredningen ikke tilfredsstiller kravene i T-1442/2012. 

Det bes om at avbøtende støytiltak i form av skjermer på bakkenivå, skjermer på takterrasser 

og fasadetiltak også fanges opp både på plankart og i reguleringsbestemmelsene for å gjøre 

dem juridisk bindende.  

 

Tiltakshavers kommentar:  

I forbindelse med offentlig ettersyn er støyutredningen for planområdet revidert.  

Revidert støyutredning viser situasjonen slik den blir når bebyggelsen innenfor hensynssone 

H210_1 er fjernet fra beregningsgrunnlaget. Revidert støyutredning viser støysoner ved 

beregningshøyde 4 meter.  

Revidert tøyutredning viser: 

- At ved plassering av støyskjerm med høyde 4 meter over prosjektert terreng, vil nesten alt 

uteoppholdsareal samt lekeplassen havne utenfor gul sone. 

- At ved plassering av støyskjerm vil ny bebyggelse oppnå stille side.  

- At ved bruk av tett rekkverk rundt takterrasser med høyde 1,5 meter vil støykrav til 

uteoppholdsareal for takterrasser være oppfylt. For den mest støyutsatte takterrassen vil 

det være behov for å innglasse en større del av terrassen for å oppfylle krav til lydnivå på 

uteplass.  

- At ved bruk av fasadetiltak som moderne isolering og vinduer med lydisolering, vil krav til 

innendørs støyforhold være oppfylt.  

Tiltakshaver registrerer fylkesmannens ønske om at avbøtende støytiltak fanges opp både på 

plankart og i bestemmelser. 

Tiltakshaver er av den oppfatning at kravet om avbøtende tiltak allerede dekkes av 

planbestemmelsenes § 2.10 der punkt a) ivaretar kravet til innendørs støynivå. Punkt b) og c) 

ivaretar støynivå på definerte uteoppholdsarealer samt lekeplass. Rekkefølgekrav § 2.2 a) 

krever at før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor B1-3 skal nødvendige 

støyskjermingstiltak være etablert. 

Med bakgrunn i erfaring fra tidligere plan – og byggesaker, anser tiltakshaver det som lite 

ønskelig å regulere avbøtende tiltak inn på plankartet. Av erfaring blir det endringer i 

byggeprosjektet mellom regulering og byggesak og det anses for å være lite heldig å måtte 
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starte en byggesak på bakgrunn av en fersk regulering, med å søke dispensasjon. I mange 

kommuner gis det heller ikke dispensasjon fra nylig vedtatte reguleringsplaner. Veileder til 

T1442/2012 sier at i reguleringsplaner er plankart og bestemmelser likeverdige og utgjør til 

sammen den juridiske delen av en reguleringssak. Tiltakshaver er derfor av den oppfatning at 

kravet til støyforhold er ivaretatt i planforslaget. 

 

2. Svend Asbjørn Sylling – 20160707 

Innhold: 

Det hevdes at saksfremlegget til behandlingen av saken i planutvalget inneholder faktafeil. 

Beboerne i Gravdalberget v/ Jan Petter Wiger ønsket etablert fartshumper langs den 

kommunale delen av Gravdalberget (f.om. nr. 9 t.om. nr. 15) og ikke den private delen slik 

som tiltakshaver har kommentert. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Tiltakshaver oppfattet at det var ønskelig med fartshumper på den private delen av 

Gravdalberget. På strekningen Gravdalberget nr. 9 – nr. 15 er veien slik det påpekes i 

merknaden, kommunal. Fartshumper må derfor vurderes av kommunen. Dersom det viser seg 

gjennom måling av faktisk hastighet at denne ligger for høyt, vil det være behov for å vurdere 

fartsdempende tiltak. Fartshumper er et tiltak som da vi bli vurdert. Tiltakshaver kan ikke 

umiddelbart se at det kan være behov for fartsreduserende tiltak på denne strekningen da det 

er en blindvei med kun 6 eksisterende boenheter samt at det er opparbeidet fortau på 

strekningen. 

 

 

3. Preben Høy – 20160729 

Innhold: 

Vedkommende nabo antar at det i forbindelse med anleggsarbeidet for nye boliger vil bli mye 

støv på egne fasader. Ber om at Lier kommune pålegger Villa Wiig å rengjøre vedkommendes 

fasader og vinduer etter ferdigstillelse av byggearbeidene. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Utbygger vil foreta nødvendige oppryddings – og rengjøringsarbeider iht. regelverk.  

 

4. Statens vegvesen – 20160818 

Innhold: 

Det påpekes at det er uheldig med nye boliger i delvis gul og rød støysone. Ser at 

støyutredningen bare inneholder støysituasjon 1,8 meter over bakkenivå, og at det fremgår av 
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utredningen at flere fasader ved nye boliger ikke oppfyller grenseverdiene etter 

støyretningslinjene.  

Støyskjermen bør tegnes inn på reguleringsplankartet. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Se kommentar til merknad fra fylkesmannen i Buskerud. 

 

5. Buskerud fylkeskommune – 20160824 

Innhold: 

Fylkeskommunen har ingen merknader til planen. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Innspill er tatt til følge. 

 


