
Lier kommune,  

Planseksjonen,  

Postboks 205,  

3401 Lier 

Lierskogen, 03. januar 2017 

 

Kommentarer til regulering av Høgda (Kværner-tomta) på Tranby  

Planutvalget har i møte 8. november 2016, vedtatt å legge detaljregulering for Høgda 

(Kværner-tomta) på Tranby ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 

12-10. Planen omfatter eksisterende næringsområde og en utvidelse i sørvest for nye 

næringsarealer, samt oppgradering av Gjellebekkveien med utvidelse av kulverten under E18. 

Området foreslås regulert til kombinert formål for kontor og industri.  

 

Lierskogen Vel og Samfunnslag har ingen merknader til selve reguleringen av 

næringsarealene. Vi ønsker derimot å komme med kommentarer til planforslaget med 

bakgrunn i trafikksituasjonen den planlagte oppgradering av Gjellebekkveien, med utvidet 

kulvert under E 18, vil kunne få for trafikkbelastningen på Drammensveien (Fv16). 

Lierskogen Vel og Samfunnslag er opptatt av trafikksikring, både langs kommunale og 

fylkeskommunale veier/riksveier. Vi har spesielt fokus på trafikkøkningen på Drammensveien 

(Fv16), og det er alle rede i dag store trafikale utfordringer på denne veistrekningen. 

 

Vi er bekymret for at den planlagte oppgraderingen av Gjellebekkveien, med en utvidet 

undergang under E18, vil øke trafikkbelastningen på Drammensveien – særlig i østlig retning 

over Lierskogen. Trafikkanalysen som er gjort i forbindelse med reguleringen konkluderer, 

riktig nok, med at bare 5% av trafikken fra Gjellebekkveien vil fortsette østover forbi 

Lierskogen. Vi vil gjør oppmerksom på at selv en liten trafikkøkning vil forverre eksisterende 

trafikkproblemer på denne strekningen. Vi vil minne om at det har skjedd flere alvorlige 

trafikkulykker på Drammensveien, mellom Liertoppen og Heiatoppen, de siste åra - flere med 

tap av menneskeliv. Økt trafikk vil selvsagt også øke støybelastningen for boliger langs veien.  

 

Vår oppfatning er at en ikke løser de trafikale utfordringene som utbygging av 

næringsarealene på Tranby gir, med å kanalisere trafikken ned Gjellebekkveien og ut på 

Drammensveien. Problemet blir bare flyttet over til en annen vei, som fra før har store 

trafikksikkerhetsmessige utfordringer. 

  

Videre synes vi at det er merkelig at Josef Kellers vei, som i sin tid ble dimensjonert og anlagt 

med tanke på å ta all trafikk fra næringsarealene og boligene i området, ikke lenger holder 

mål. Den er sågar oppgradert i senere tid, med en lenge etterlengtet rundkjøring, ved 

utkjøringen på Kirkelina. 

Vi håper at Lier kommune vil ta Lierskogen Vel og Samfunnslag sine merknader med i 

vurderingen når planene skal opp til annengangsbehandling. Videre forutsetter vi, om planen 

blir vedtatt slik den foreligger, at kommunen vil følge nøye med på trafikkutviklingen på 



Gjellebekkveien. Vi forutsetter videre at Lier kommune vil ha en nær dialog med Statens 

vegvesen om trafikkutviklingen på Drammensveien, og om nødvendige be om at det blir satt 

inn tiltak for å begrense trafikken over Lierskogen. Slike tiltak vil kunne være skilting og 

trafikkavvisende hindringer langs veien.  

MVH 

Lierskogen Vel og Samfunnslag 

 
Arne Flatebø (leder) 



 

 

 

Statens vegvesen 
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Forslag til reguleringsplan for Gnr. 124 bnr. 83 og 132 - Joseph Kellers vei – 

Høgda -Tranby - Gjellebekk - Lier kommune - innsigelse 

Vi har mottatt for uttale forslag til reguleringsplan for ovennevnte område. 

 

Hensikten med planen er å erstatte en gammel plan fra 1972 og legge til rette for 

næringsutvikling i området (kontor og industri). Forslaget til planen omfatter også 

rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av G/S-veg, utbedring av krysset Joseph Kellers vei-

Gjellebekkveien og ny undergang under E18.  

 

Vi har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

1. Bestemmelser tillater 80 % BYA og opptil 20 m gesimshøyde for bebyggelse for 

kontor og industri i planområdet. Dvs. at det kan godt bygges 6 etasjer med næring. 

Trafikkanalysen forutsetter en etasje med produksjon (opptil 43.000 m2), eller en 

etasje med logistikk (opptil 27.000 m2) eller fem etasjer for alternativ med kunnskap 

(178.000 m2). Ubebygd tomt 85.934 m2 80% 68.747,2 m2 kan gi enda større 

potensial. Det må være samsvar mellom bestemmelsene og trafikkberegninger – det 

må settes tilsvarende begrensninger for K/I1 i bestemmelsene, hvis beregninger viser 

at trafikkløsningen tåler slik økning.  

I tillegg får man trafikkøkning fra næringsområdet på andre siden av Joseph Kellers 

vei «Reguleringsplan for Ringveien 2». Bestemmelsene der åpner for 60 % BYA og 

16m høyde for bygninger (for 23.667,8 m2 tomt gir det 14.200 m2 og da mulighet 

for 5 etasjer). Trafikkanalysen fortsetter at dette andre området genererer 1.777 ÅDT 

i år 2036. Vi mener at uten tilsvarende begrensninger i bestemmelsene er potensialet 

for utbygging også der mye større. 

Turproduksjon er avhengig av type virksomhet som etableres i området, det er alltid 

usikkerheter knyttet til trafikktall. Vi mener det er benyttet for lave tall i 

konsekvensutredningen for trafikk i området, og det mangler vurdering av 

vegkapasitet og kryssforhold fram til E 18. 
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2. Til utbygging innenfor område K/I1 er det knyttet rekkefølgekrav for høyde- 

breddeutvidelse av kulvert under E 18. I planbeskrivelse står det at:  

«Det legges til grunn at E 18 vil opprettholde trafikken med 4 felt gjennom 

hele anleggsperioden, med en liten midlertidig omlegging med senket fart. 

Det vises til kapittel om trafikk i planbeskrivelsen og tilhørende trafikkrapport 

og støyrapport.»  

I konsekvensutredning for trafikk leser man om «stenging av E18-trafikken», og 

prefabrikkerte betongkonstruksjoner for kulvert.  

Som vi har uttalt på møte 10. mai 2016 er det ikke aktuelt med stenging av E 18 for å 

utvide kulvert. Neppe aktuelt med prefabrikkerte betongkonstruksjoner heller – 

detaljer angående brukonstruksjon må avklares med Vegdirektoratet. Vi fikk noen 

forslag før møtet som viste planfaser for omlegging av trafikk.  Planfasene tyder på at 

ny kulvert muligens kan etableres innafor dagens vegareal.                                                                                                           

Utvidelse av kulvert berører europaveg E 18 direkte. I vårt brev til oppstart av 

planarbeidet uttalte vi: 

«Da planen omfatter et stort tiltak med kryssing av viktig riksveg E18, må 

både tiltaket og nødvendige midlertidige løsninger dokumenteres ved at det 

utarbeides en teknisk detaljplan som viser løsningene. Gjennomføring av 

tiltaket må avklares nærmere med oss. Plangrensen må utvides i nødvendig 

grad slik at planen omfatter både framtidig løsning for området og 

nødvendige midlertidige løsninger for byggeperioden.» 

Vi kan ikke se å ha mottatt revidert detaljplan etter møtet 10. mai 2016, som 

dokumenterer løsningen.  

 

3. Det er uheldig avstand mellom foreslåtte kryss o_SKV2, o_SKV3 og o_SKV4. 

Løsningen bør vurderes nærmere. 

 

I god tid før arbeid med tiltak inntil/på europavegen kan igangsettes kreves godkjent 

byggeplan og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. I forbindelse med 

byggeplan vil det være behov for å komme tilbake til flere byggedetaljer. 

 

Konklusjon: 

Statens vegvesen finner å måtte ha punktene 1-2 som innsigelse mot planen. 
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Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen før eventuell egengodkjenning i kommunen. 

 

 

Vegavdeling Buskerud 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Jan Håkonsen 

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

 seksjonsleder 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
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Svar på høringsutkast:        Detaljregulering for del av Høgda – Tranby- Offentlig ettersyn 

 

Viser til brev av 23.11.2016 der det bes om synspunkter til planen om detaljregulering av Høgda – 

Tranby (BAMA bygget) 

 

Trafikkanalysen som er vedlagt i saksdokumentene er utført i uke 22 – 23,  2016. I denne perioden 

var det generelt lav aktivitet uten kampanjer både på BAUHAUS og Liertoppen Kjøpesenter. 

Trafikktallene kan dermed være noe lavere enn det normalt er i andre sesonger og høytider.  

 

I saksdokumentene er det flere ganger referert til flere tegninger som innholder en tenkt bru over 

E-18 og inn på BAUHAUS sin eiendom. BAUHAUS har i første møte med Lier kommune avvist at 

dette er en aktuell løsning for trafikk fra området. Det synes derfor svært merkelig at dere da viser 

til tegninger som ikke er aktuelle og ikke er gjeldende i denne saken.  

Det er pr. i dag en del kø ut fra parkeringsplassene til BAUHAUS og Liertoppen Kjøpesenter på 

visse tidspunkt på dagen. Problemstillingene rundt trafikkaviklingen i Gjellebekkveien og 

Drammensveien er ikke godt nok belyst og det kan se ut som ÅDT for Drammensveien allerede er 

nådd kristisk nivå og dermed må utvides til 4 felts vei. Vi ser allerede i dag at det er en del av  

lastebilene velger å kjøre Drammensveien østover gjennom boligfeltene for å komme inn på E6 

ved Heiakrysset. 

 

 
BAUHAUS Norge KS 
Gjellebekveien 1 
NO-3420 Liertoppen 
 
Phone +47 66 84 02 00 
E-mail vth@bauhaus.no 



På vinterstid bemerkes det og at det til tider er biler som står fast i bakken etter kulverten pga glatt 

veibane og høy stigning på veien. Dette vil bare øke i omfang når det kommer flere og spesielt 

utenlandske vogntog på denne strekningen. 

 

Det er stor aktivitet og bygging i Gjellbekkstubben og på tomtene ned mot Damtjern. Dette 

medfører en forventet trafikkvekst og spesielt rundkjøringen til Damtjern vil bli svært belastet og 

køer vil oppstå.  

 

Det har vært flere viltulykker i Drammensveien da det er en del elg som krysser veien og bruker 

vilttrasseen mellom BAHUAUS og tomten til Cator. Den siste og mest kjente er fra juni 2016 der en 

elg ble påkjørt og drept av en bil og de ansatte på BAUHAUS måtte ta seg av elgkalven som løp 

rundt på veien.  

 

Vi ser det som svært negativt å få så mye gjennomgangstrafikk fra Høgda og forbi vår virksomhet 

og det vil utvilsomt påvirke omsetningen negativt. 

 

Vi ber om at våre synspunkter tas med i vurderingen. 

 

 

 

 

Hilsen 

 

Vidar Thorsvik 

 

Salgsssjef BAUHAUS Norge KS 

 

 

 

 



Hei, 

Dette er tillegg til svar sendt til Lier kommune 10.1.2017 

 Vedr. trafikk på gamle Drammensveien. 
Som dere ser av vedlagte kart, var ÅDT i 2015  10.700 biler. 
På ÅDT 2015 må man ifølge Asplan Viak plusse på minst 27 % for de neste 20 årene. 
D.v.s. døgn trafikken vil om ca. 20 år være ca. 13.600 biler. 
I følge Asplan Viak og andre kilder regner man maks 12.000 ÅDT for en to-feltsvei. 
Overstiger man denne maks grensen skal det etableres en firefelts-vei. 

Vi ser at med dagens trafikk har man nådd mer enn maksgrensen. 
Derfor må konklusjonen være at det vil være meningsløst å bygge en ny undergang under E18 som naturligvis vil øke
trafikkbelastningen vesentlig. 
Ikke minst når vi vet at tungtrafikken utgjør en vesentlig del. 

Derfor ser vi det som en selvfølge at det, til eier av det nye industriområdet på Tranby, vil bli stilt rekkefølge krav, hvis
det fremdeles er aktuelt med en ny og utvidet undergang. 
D.v.s. å bekoste ny fire-feltsveg fra rundkjøringen ved Liertoppen/Bauhaus og ned til ny rundkjøring ved Damtjern. 

Det bemerkes også at BAUHAUS Norge KS fullt ut støtter de merknader Nabolagsgruppa Nedre Hennummarka har sendt
inn som svar i denne saken. 

Vennlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

Vidar Thorsvik 
Salgssjef

  
BAUHAUS Norge KS | Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen | Norge | Organisasjonsnummer 889800542
vth@bauhaus.no   | Phone +47 66840212 / 17412  | Mobile +47 95 859 191 / 17512

Vennlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

Vidar Thorsvik 
Salgssjef

Åpningstid Man-Fredag kl. 09 - 20

Bauhaus Norge KS  | CVR. Nr.: 889800542

 

BAUHAUS Norge KS | 3420 Lierskogen | Danmark | CVR 19555305

vth@bauhaus.no | Phone | Phone +47 66840212 / 17412 / 17412 | Mobile | Mobile +47 95 859 191 / 17512 / 17512



Fra: Ola K. lstad[ola.olstad@mestergronn.no]
Dato: 10.01.2017 22:06:43
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Merknad til reguleringsplan, detaljregulering for del av Hgda - Tranby.

Innspill til reguleringsplanforslag for del av Hgda ‐ Tranby
 
Vi nsker velkommen etablering av ny nringsvirksomhet i vrt omrde og vil kun ppeke viktigheten av at
ndvendig kapasitetskning p veier og annen offentlig infrastruktur ivaretas i planen.
I den sammenheng foreslr vi Gjellebekkstubben forlenget vestover og koblet til rundkjringen ved Damtjern for
 avlaste Drammensveien (FV16) i dette omrdet.
 
 
Lierskogen, den 10. januar 2017
 

Mester Grnn AS
Ola K. lstad
 
Gjellebekkstubben 7, N-3420 Lierskogen, Norway
T (+47) 32 22 09 30 M (+47) 930 96 002
E ola.olstad@mestergronn.no | mestergronn.no

P Please consider the environment before printing this email.

 



NABOLAGSGRUPPA HENNUMMARKA  TRANBY, 10.01.2017 
 

Kontaktinformasjon vedrørende reguleringsplanarbeidet: Trygve Sundt, trygve.sundt@st-landskap.no.  
Informasjon om nabolagsgruppa lukkede facebookgruppe: Arild Bakke, arild.bakke@outlook.com 

Uttalelse til reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl. 

GENERELT 
Hvem er nabolagsgruppa? 
Nabolagsgruppen Nedre Hennummarka består av privatpersoner bosatt i området. Den ble etablert 
sommeren 2015. I regi av gruppen er det etablert en lukket facebook side der det blir informert og 
foregår meningsutveksling om vårt arbeid. Uttalelsen er gitt av "Nabolagsgruppa " og er lagt ut som 
informasjon til facebook gruppen.  
Vedlegg 1 er plankartet med stikkordsmessige kommentarer. Våre merknader til 
bakgrunnsutredninger er med tatt som vedlegg 2. 
 

Bakgrunn for merknader. 
Utviklingen av området omkring Kværner eiendommen har stor betydning for nabolaget på 
Hennummarka, og for bruk av naturområdene omkring Høgdabakken som nærfriluftsområde for 
Tranbyområdet. Med utgangspunkt i den gjeldende reguleringsplanen er det gjennomført tiltak på 
eiendom gnr 124 bnr 132 som i forsiktige ordelag kan karakteriseres som voldsomme. Mulighetene 
for å gjennomføre tiltakene, som påvirker nærmiljøet på en rekke ulike måter, skyldes den gjeldende 
reguleringsplanens manglende detaljering. Det var forventet at den nye planen skulle møte behovet 
for en detaljert avklaring av problemstillinger knyttet til utnyttelsen av planområdet. Dessuten fange 
opp endringene i regler og retningslinjer for planarbeid slik de er nedfelt i Plan og bygningsloven med 
forskrifter, og i samfunnets generelle holdninger til lokalmiljø og naboskap.  
 
Nabolagsgruppa har engasjert seg i lokalmiljøet og i reguleringssaken for Høgda fordi dette berører 
vårt nære miljø i svært stor grad. Våre intensjoner er å belyse hvorledes en endret plan påvirker 
nærmiljøet, og gi merknader som kan bidra til å utvikle en plan som lokalmiljøet er tjent med. 
 
Tranbyområdet har en betydelig andel av Liers befolkning. Det er utviklet et nærmiljø med mange 
tilrettelagte kvaliteter. Boligområdet ligger dessuten i et landskapsområde som med en rekke natur-
og kulturkvaliteter til dels av nasjonal verdi.  Høgdaområdet som planområdet er en del av, er 
nærrekreasjonsområder for befolkningen på Tranby.  

SAMMENDRAG 
Ved å revidere reguleringsplanen for Kværnerområdet, Høgdaplanen, har en mulighet for å tilpasse 
planen slik at den tar hensyn til det veletablerte boligområde som Tranby er. Dessverre viser 
forslaget til plan at en ikke benytter denne muligheten. Planen er svært lite detaljert. Det er ikke gjort 
en systematisk spesifikasjon av terrengnivåer, eller til bygningsvolumer. Det er bare i begrenset grad 
vist skjermingsbelter. Adkomst er vist i grensen for planområdet, uten at det er tatt hensyn til 
sideterrenget. 
 
Planforslaget innebærer en betydelig økning av utnyttingen, og gjør det mulig å bygge ut store 
bygningsvolumer. Det et er ikke redegjort for forholdet mellom eksisterende bebyggelse og den 
reviderte utnyttingen, eller hvorledes utbyggingen av eiendommen på slutten av 60 tallet forholder 
seg til utnyttingen som tillates i forhold til gjeldende plan.   I dette tilfelle vil det være rimelig å 
beholde utnyttingsgraden fra den gjeldende planen.  
 
Underlagsmaterialet for planen er grundige, men en kan ikke se at vurderinger som kommer fram i 
utredningene er videreført inn i planen. Trafikkutredningen viser at virkningen av planen, ikke minst 

mailto:trygve.sundt@st-landskap.no
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sammen med andre planer i området, blir betydelig. Utredningen av kultur og naturmiljøet viser også 
at planen vil ha stor betydning for bruk av Høgdaområde som nærfriluftsområde. 
 
Næringsvirksomhet på Kværnertomta har vært en del av utviklingen av Tranbyområdet, på samme 
måte som virksomheten på Dølasletta har vært det. Lier kommune har bruk for et variert næringsliv. 
Det er beklagelig at en ikke har brukt muligheten for å utvikle en moderne detaljert reguleringsplan 
med utgangspunkt i virksomhetene som foregår i dag.  
 
Nærheten til boligområdet gjør det naturlig å lokalisere kunnskapsbasert og «arbeidsintensiv» 
virksomhet på Tranby. Behovet for å redusere trafikk gjør næringsområdene på Tranby svært godt 
egnet for virksomhet som er arbeidsintensiv og kunnskapsbasert.  Andre typer virksomhet, slik som 
lager og logistikk, bør lokaliseres nær overordnet transportnett, der en ikke får trafikktekniske, 
støymessige, estetiske konsekvenser i forhold til lokalmiljøet.   
 
Vi mener å ha påvist at planforslaget ikke holder mål, verken med hensyn til innhold, form eller 
formelle forhold. Både plankart og bestemmelser må detaljeres og konkretiseres Derfor ber vi 
innstendig Lier kommune ved Planavdeling om å trekke planforslaget slik at planen kan bearbeides. 
Etter vår vurdering er behovet for endringer i planen av en slik karakter et den må legges ut il 
ettersyn på nytt.   

MERKNADER TIL PLANFORSLAGET. 
Planens innhold. 
Generelt om innholdet  
Intensjonen med planarbeidet har vært å oppdatere den gjeldende planen i samsvar med 
kommuneplanen og den nye plan og bygningsloven. Planforslaget var forventet å være en detaljering 
av gjeldende plan i samsvar med lov og forskrift. I stedet for en oppgradering der en beholder 
utnyttingsgrad, og detaljerer planens innhold, har en gjennom planforslaget åpnet for en betydelig 
økning av utnyttingen uten at det er foretatt en detaljering av forutsetningene for bruk av området. 
Det er heller ikke gjort begrensninger i forhold til hvilke typer virksomhet som tillates på området. 
 
Planen må revideres slik at den definerer hvilke typer virksomhet som aksepteres. Dessuten må 
plankartet detaljeres i forhold til eksisterende terreng og bebyggelse. Det må utformes slik at en 
sikrer terrengtilpassing og skjerming i forhold til naboeiendommer og områder omkring 
planområdet. Gjennom plankartet må en forankre planbestemmelsene geografisk.  
 
Planens avgrensing gjør at trafikale tiltak på Joseph Keller vei faller utenom. Avgrensingen er også for 
snever i forhold til mulighetene for å sikre kultur- og naturminner i området omkring planområdet. Vi 
minner om vårt innspill med forslag om å utarbeide en områdeplan som første steg i planarbeidet.  
En slik plan ville vært et nyttig verktøy der en helhetlig kunne avklare relevante trafikale plantiltak, 
sikre en videreutvikling av næringsvirksomheten slik den finnes på Tranby i dag og sikret området 
mellom Joseph Kellers vei og Høgdabakken som et nærrekreasjonsområde.  
 

Forholdet til eksisterende virksomheter 
Slik planen er utformet har en ikke markert et skille mellom eksisterende og ny bebyggelse. 
Tegnereglene angir at bebyggelse som skal inngå i planen skal markeres. Plankartet må detaljeres på 
en slik måte at det tydelig fremgår at den eksisterende bebyggelsen for Aker Solutions skal beholdes. 
Tomten for Aker Solution må markeres som et avgrenset område.  
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I planbeskrivelsen er det pekt på at det vil være behov for utvidelse av virksomheten på Aker 
Solutions eiendom. Det naturlige vil være at slik utvidelse kan foregå på 124/132.  Aker Solutions har 
allerede en betydelig utendørs lagervirksomhet. Dette strider med de gjeldende 
reguleringsbestemmelser for eiendommen. (§ 5 om utnyttelse). Vi vil sterkt anbefale at Lier 
kommune etablerer en dialog med Aker Solutions’ om bedriftens framtidige behov. Det vil jo være 
svært negativt om denne bedriften skulle finne det nødvendig å flytte fordi de har for liten plass på 
grunn av annen virksomhet på 124/132. 
Forholdet til omgivelsene. 
I planbeskrivelsen er det vist til at det er tatt hensyn til registrerte kulturminner, naturmiljø osv. 
Dette er mildt sagt en upresis formulering. Bortsette fra utvidelsen av skjermingsbeltet omkring 
«salamander dammen», er det ikke tatt inn sikring av kulturminner eller naturmiljøet i planen. 
 
Planen ligger i et område med betydelige interesser knyttet til natur- og kulturminner.  Selv om det 
ikke er stillet krav om bevaring av de industrielle kulturminnene fra Fylkeskommunen, representerer 
disse en svært viktige dokumentasjon av en virksomhet som var viktig for distriktet.  

Avbøtende tiltak 
Planbeskrivelsen lister opp flere avbøtende tiltak. Blant annet peker en på sikring/etablering av 
vegetasjonsskjermer mot nærmiljø. En kan ikke se at dette er nedfelt i planforslaget. Plankartet viser 
skjermingsbelte bare mot Høgdabakken og i noen grad mot Joseph Keller vei. Begge steder er 
vegetasjonen i alt vesentlig fjernet.   
 
I planbeskrivelsen er det omtalt vegetasjonsskjermer mot Haugerudmyra og mot kulturminner. Dette 
er vist i planen som 7 m brede belter. Reguleringsbestemmelsene har rekkefølgebestemmelse om 
opparbeiding. En vegetasjonsskjerm i forhold til en bebyggelse med høyde 17 – 20 m må ha en 
dimensjon som gir mulighet for å etablere trevegetasjon. Det vil ta betydelig tid (30 – 40 år) før 
trevegetasjon har nådd en høyde som gir reel skjerming. En slik trevegetasjon vil ha en bredde som 
er betydelige større enn 7 m. Bredden på vegetasjonskjermen i planen må derfor økes til 15 m. I 
planbestemmelsene må det stilles detaljerte krav til type vegetasjon og til størrelse ved etablering.  
 
Vegetasjonskjermen bør bygges opp som et flersjiktig vegetasjonssamfunn. Det bør benyttes 
hurtigvoksende vegetasjon. Ved etablering bør trær som plantes ha minimum høyde 8 – 10 m. 
Illustrasjonene av planforslaget viser skog helt inn til planområdet. Dette er feil fordi en delvis har 
hogget utenfor området. Dette gjelder både i skjermingsbeltet og vest for planområdet. 
 
Høgdaområde hadde en betydelig virksomhet knyttet til utnyttelse av berggrunnen, og er et viktig 
kulturminneområde for næringsvirksomheten knyttet til utvinning av kalkstein og marmor. På 
vestsiden av planområdet grenser reguleringsplanen mot og berører til dels ytterkanten av en svært 
karakteristisk dagsjakt for uttak av stein. På sammen måte som en har satt av skjermingsbelte mot 
Høgdabakken, må det settes av hensynsoner som sikrer slike kulturminner mot vest. Viktige 
kulturminner må sikres ved å integreres i skjermingsbeltet.  
 
I reguleringsbestemmelsene om avbøtende tiltak er det medtatt en bestemmelse om etablering av 
ny tursti vest for planområdet. Det er ikke vist slik sti på plankartet.  Det vil si at bestemmelsen ikke 
er forankret i plankartet. Som omtalt i   avsnittet over, berører planen et gammelt dagbrudd med et 
viktig turstidrag. Muligens en tidligere slepe i marmorbruddet. Turstien bør legges i denne traseen. 
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Planens avgrensing bør justeres slik at det vises en sammenhengende tursti fra Høgdabakken til 
Joseph Kellers vei i en trase som ikke er i konflikt med Haugerudmyra. 
 
Lysforurensing fra Kværnerområdet har blitt et betydelig større problem etter at vegetasjon i 
skjermingsbeltet mot Joseph Kellers vei ble fjernet. I planbeskrivelsen er skjerming av lys nevnt som 
et avbøtende tiltak. Som en del av dokumentasjonen av virkningen av tiltak i forbindelse med søknad 
om rammetillatelse må det kreves utarbeidet og innsendt en belysningsplan som dokumenterer at 
det blir gjort tiltak for å hindre lysforurensing. Dette må medtas som et eget punkt i § 2.2 
rekkefølgekrav.  
 

Utnytting og bruk 
Utnyttingsgraden for den gjeldende reguleringsplanen er 0,4. Dessuten er det tatt inn en 
bestemmelse om at 1/3 av tomten skal holdes fri for skur og lagring. Området for Kværners 
virksomhet utgjør i underkant av 130 daa. Av dette er ca. 37 daa ren bebyggelse. 6 -7 daa er ikke 
opparbeidede vegetasjonsarealer (Vegetasjonen er delvis fjernet), men ca. 116 daa utgjør veier, 
parkering, utendørs lagerområder osv. Ved beregning av utnytting i forhold til den opprinnelige 
planen skal en regne brutto grunnareal for bebyggelse tillagt 10 m utenfor bebyggelsen. 
 
I planbeskrivelsen kapittel Vurderinger, er det vist til at utnyttingen av eiendommen må vurderes i 
forhold til framtidige behov. Utnyttingsgraden er foreslått øket til BYA 80%. Dette er i samsvar med 
overordnede ønsker om å utnytte arealer til næringsformål så sterkt som mulig. Brukt på et område 
som for reguleringsplanforslaget blir dette imidlertid feil. Da den opprinnelige reguleringsplanen ble 
utarbeidet, så en Tranbyutbyggingen som en helhet. Etableringen av boligbebyggelsen på Tranby III 
ble planlagt med reguleringsplanen fra 1972 som en forutsetning. Utnyttingsgraden i den reviderte 
planen må reflektere dette. Selv om reglene for beregninger er noe forskjellig, vil en BYA 80 % 
utgjøre en svært betydelig økning i utnyttingen av eiendommen. Selv  iforhold til gjeldende 
kommuneplan er det også en også betydelig økning i utnyttingen.   
 
Det bør gjøres en grundig studie av utnyttingen av den eksisterende virksomheten, og gjøres en 
samlet vurdering planområdets kapasitet med hensyn til utnytting. En slik studie må vurdere 
planområdet, og utnyttelse av Ringveien 2 som en helhet, ikke minst trafikkmessig. På plankartet bør 
det angis hvilke utnyttingsgrader en aksepterer innenfor de ulike områdene.  
 
Slik plankartet nå er utformet blir det faktisk anledning til å utvide den eksisterende bebyggelsen for 
Aker Solutions både i omfang og i høyde. Dette mener vi er i strid med intensjonen for planarbeidet. 
Det er påpekt i vurdering at den eksisterende virksomheten (Aker Solutions) kan få behov utvidelse. 
Det er jo også tydelig at Aker har behov for store lagerområder. Nå foregår det utelagring i betydelig 
omfang. En innbygging av Aker Solutions eiendom med annen virksomhet vil være en svært kortsiktig 
planlegging. 
 

Plankart 
Innhold og detaljering 
Plankartet har en detaljeringsgrad som ikke samsvarer med plan og bygningslovens intensjoner om 
detaljeringsnivået for en detaljplan. Det er en rekke forhold som må synliggjøres i plankartet. 
Dette er en detaljplan der det må stilles krav til detaljeringen. 
Dette må blant annet omfatte: 

• Aker Solutions eiendom må skilles ut som eget byggeområde. 
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• Områder med ulike rammer for høyde på bebyggelse må defineres på plankartet. 
• Skjermingsområder må medtas i planen omkring hele planen. 
• Terrengtilpassingen mot sideområdene mot vises i planen. 
• Definere terrengnivå for sokkelhøyde for bebyggelse i de ulike byggeområdene. 
• Adkomstveien må lokaliseres horisontalt og i vertikalplanet slik at de reelt kan bygges i 

forhold til områdene utenfor. 
• Plankartet må reflektere avbøtende tiltak spesifisert i reguleringsbestemmelsen. 
• Kryssområdet mellom Gjellebekkveien, Høgdabakken, Joseph Kellers vei og Gamle 

Drammensveien må bearbeides slik at veigeometrien tydelig sikrer myke trafikanter.   
 
Vedlegg nr 1 er plankartet med stikkordmessige kommentarer. 
 

Terrengtilpassing 
Planen definerer ikke terrengnivåene for terreng. Plankartet viser adkomst langs den østre grensen, 
plassert i plangrensen. Dette er terrengmessige umulig. Her er det en betydelig høydeforskjell som 
delvis tas opp med en steinrøys og en fylling på toppen.  Tiltakshaver for planeringsarbeidene er 
pålagt fra Fylkesmannen pålagt å rette dette innen 1 april 2017. (brev fra Fylkesmannen datert 18. 
august 2016.) Plankartet ikke tar hensyn til dette.  
 
Vi har gjentatte ganger pekt på at fylling mot Høgdabakken og mot slåtteenga på Griserud må 
utformes på en geoteknisk forsvarlig måte. Planen må rettes på dette punktet. Plankartet må 
fastlegge høyder på terreng, bebyggelse og veianlegg.  
 

Reguleringsbestemmelser 
Bestemmelsene innhold  
Plankrav. 
Utomhusplanen er et viktig verktøy for å sikre at utbyggingen gjennomføres med tilstrekkelig hensyn 
til omgivelsene. Planen må utarbeides som en integrert del av planleggingen av utnyttelsen av 
området. Rekkefølgekravet må endres slik at utomhusplanen må legges fram som en del av søknaden 
om rammetillatelse. 
 
Det må settes spesifikt krav til innhold i utomhusplanen. Dette kan f. eks. gjelde krav til 
vegetasjonstyper, størrelser og oppbygging av skjermingsbeltene. I planen må det vises plass for 
snødeponering på egen eiendom. Lagring av snø må skje utenom skjermingsbeltene fordi tunge 
snølaster vil ødelegge vegetasjonen som er viktig på slike områder.  Det må være krav i tilknytning til 
rekkefølgebestemmelsene at opparbeidelse utomhusanlegget inkludert skjermingsområdene er 
gjennomført før det gis midlertidig brukstillatelse.  
 
Krav utforming av bebyggelse 
De har tatt tak i enkelte forhold om farge, men mangler krav til bebyggelse utover dette. 
Bebyggelsen bør utformes på en slik måte at den arkitektonisk har et uttrykk som er relatert til den 
eksisterende bebyggelsen.  
Overvannshåndtering 
Planbestemmelsene §2.7 om håndtering av overvann må bearbeides. Det må kreves at overvann skal 
håndteres på egen grunn. Bestemmelsen om at kontroll og overvåkning av avrenning mot vest må 
endres slik at det også gjelder avrenning mot hensynsonen og slåttemarken mot Høgdabakken. 
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Vannavrenning mot sideterrenget påvirker områder som enten er vernet, eller som har viktige 
naturkvaliteter. Fyllingen som allerede er etablert mot Høgdabakken viser allerede tydelige tegn til 
erosjon på grunn av overvann. 
Støykrav 
Reguleringsplanforslaget legger til grunn at MDs retningslinjer skal gjelde.  Selv om det er satt krav 
om at det skal foreligge dokumentasjon av ivaretakelse av støykrav ved byggesøknad, er det ikke satt 
fram krav om kontrollmåling av støynivået i anleggsperioden eller når området er tatt i bruk for 
permanent virksomhet. Dette må medtas som en bestemmelse. 
 
Planbestemmelsene må tydelig sikre at det ikke er anledning til å drive virksomhet, produksjon eller 
transport, som avviker fra krav i retningslinjer for støy fra Klima og Miljødepartementet.  
Bestemmelsen om støy må presiseres slik at de omfatter rekreasjonsområdene omkring 
planområdet.  
Reguleringsformål  
Det er benyttet et åpent reguleringsformål, kombinert formål kontor og industri. Dette åpner for alle 
typer næringsvirksomhet. Tranbyområdet har utviklet en kunnskapsbasert industri og 
næringsvirksomhet som er «arbeidsintensiv». Den gir en rekke arbeidsplasser med høye krav til 
erfaring og kompetanse. Slik reguleringsbestemmelsen er formulert er det ikke satt begrensinger i 
forhold til hvilke typer industri som aksepteres.  
Lier kommune har utarbeidet og vedtatt en plan for utvikling av næringslivet.  

Rådmannens melding til formannskapet 2015/4812 
«En strategisk arealplanlegging som bidrar til utvikling av klynger med tydeligere 
næringsprofil innenfor eksisterende næringsområder, vil øke mulighetene for en mer effektiv 
arealutnyttelse og bidra til å opprettholde kommunens gode konkurransekraft.» 

I planbestemmelsen må en konkretisere dette. Det vil si formulere bestemmelser som åpner for å 
utvikle virksomhet som Aker Solutions, eller slik en finner på Dølasletta. Virksomheter som er 
transportintensive, det vil si som innebærer stor grad av inntransport av råvarer, råvarebehandling 
og uttransport av produkter  med høy daglig frekvens bør ikke tillates.  
 
Det bør utarbeides en separat paragraf for å definere den eksisterende virksomheten. § 3.1 a) må 
derfor omformuleres. Vi foreslår: 

§ XX Område K/I 1 (gnr 124/83) Eksisterende virksomhet  
På område K/I 1 tillates bebyggelse for kontor og industri med siktemål produksjon teknisk 
spesialutstyr.  
§ YY For K/I 2 (gnr 124/132 

På området K/I 2 tillates oppført bebyggelse for kontor og kunnskapsbasert industrivirksomhet. Det 
tillates ikke oppført bebyggelse for logistikk eller lagervirksomhet. Videre tillates ikke etablert 
bebyggelse for virksomhet som innebærer produksjonsvirksomheter som er transportintensive med 
daglig inn- og uttransport av varer i store volum eller medfører aktivitet eller trafikk utenom 
tidspunktet 07.00 -   23.00.  
 
Utnyttingsgrad 
Vi viser til våre merknader i pkt. 4.1.5 om utnytting og bruk  
Bestemmelsen om BYA 80 % innebærer som nevnt en svært betydelig øket utnytting i forhold til 
dagens situasjon. Beregningsreglene for BYA inkluderer bebygd areal og parkering. Bestemmelsene 
for planen fra 1972 presiserer også at utvendig lagring ikke tillates.  På eiendom 124/83 foregår det 
en betydelig utendørs lagring.  
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Maksimal utnytting må maksimalt settes til BYA 60 % slik den er i dag. Reguleringsbestemmelsene 
må presisere at utvendig lagring skal inngå i beregning av BYA. (Bestemmelsen om at utvendig lagring 
ikke er tillatt synes umulig å oppfylle). Parkering tillates ikke utenfor byggegrensen. 
Gesimshøyde  
Planbestemmelsen må definere basishøyde for bebyggelsen og maksimal gesimshøyde. Dersom den 
skal nyanseres, må en angi områder der dette skal gjelde på plankartet. Det er ikke tilstrekkelig 
presist å angi gesimshøyde i forhold til et gjennomsnitt terrengnivå. Bebyggelsens høyde må ikke 
overstige den eksisterende, maksimalt 15 m  inkludert ventilasjonsanlegg eller tilsvarende . I 
ytterområdet bør, for å skape en overgang mot naboområdene, benytte en lavere høyde: Maksimal 
gesimshøyde må ikke overstige 12,0 m. 
Belysning 
Paragrafen utvides slik at det kreves at belysningsplan dokumenterer at det ikke vil bli lysforurensing 
fra bedriften. Belysningsplan må legges fram samtidig med søknad om rammetillatelse. Den må 
gjelde både eksisterende og nye områder.  
Snødeponering 
I reguleringsbestemmelsene må det presiseres at snødeponering ikke er tillatt i skjermings og 
hensynsoner.  Videre må en ved vurdering av håndtering av overvann, dokumentere at avrenning fra 
snødeponier ikke forurenser tilgrensende naturområder. 
Sikring og skjerming 
Punkt om dette knyttet til de enkelte næringsområdene mangler. Det må stilles krav til utformingen 
av sikringsgjerder. Nødvendig sikringstiltak og skjermingstiltak (f. eks. om støy) må vises på 
utomhusplanen. 
Samferdselsanlegg og adkomster 
Bestemmelsen som er medtatt i §3.1 om bruk av adkomster må føres inn i §3-2 om 
samferdselsanlegg. Plankartet må vise den geometriske utformingen av adkomstene. 
Utformingen av krysset mellom Gjellebekkveien, Høgdabakken , Joseph Kellers  og Gamle 
Drammensveien må bearbeides. Dette er et punkt med svært kryssende interesser. 
Reguleringsbestemmelsene må presiserer prioritering av myke trafikanter. 
Hensynsoner  
Formål «hensynsoner» er til dels benyttet som for områder som skal skjerme industrianlegget. 
Avskjerming av næringsområdene bør reguleres som formål «Vegetasjonskjerm» (sosikode 3060). 
 
Det er avvik mellom tegnforklaring og plankart hva gjelder hensynsoner. Plankartet anviser at 
skjermingsbeltet mot Høgdabakken er angitt som H570-1. Dette er ikke medtatt i tegnforklaringen, 
mens tegnforklaringen angir H560-1 bevaring av kulturmiljø. 
Det er ikke vist skjermingson mot landskapsvernområdet øst for planområdet. Her er det ved en 
«feiltagelse» hogd helt ut til Joseph Kellers vei. Området burde vært medtatt i planen.   
Vannavrenning 
Det må presiseres at overvåkningsprogrammet for overvannshåndtering må omfatte alle 
naboområder. 

VIRKNING AV PLANFORSLAGET 
Generelt  
Beskrivelsen av virkningen av planen, gir inntrykk av at dette er en plan som har begrenset virkning i 
forhold til sine omgivelser. Høgdaområde, med sin natur og kulturhistorie, er et av Lier kommunes 
mest sårbare områder. Det er sterkt beklagelig at den gjeldende planen og kommuneplanen ikke 
hadde virkemidler til å stoppe raseringen som allerede er gjennomført. 
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Forslagstiller skriver selv i pkt 5. Virkning av planen at en ny reguleringsplan er et viktig verktøy i 
avveining av interessemotsetninger. Vi kan ikke se at det er gjort avveininger som i særlig grad tar 
hensyn til omgivelsene, det være seg trafikkmessig eller i forhold til nærmiljøet. Dette er et 
kjerneargument for at planarbeidet må fortsette. 

Friluftsliv og rekreasjon 
Med oppgradering av reguleringsplanen for området, er det vårt håp at en kan utforme en plan som i 
størst mulig grad reduserer skadevirkningene på omgivelsene. Vi mener at planprosessen så langt har 
vist at det hadde vært riktig å utarbeide en områdeplan for å avveie de ulike interessene i området.  
 
På side 5 i delrapporten om barn og unge står det at Lier kommune har visjon om å ”videreutvikle Lier 
som friluftlivskommune gjennom økt standard og ved å gjøre friluftsområdene (…) tilgjengelige for 
alle, med fokus på barn og unge”. Vi bemerker at man i dette tilfellet har gjort det stikk motsatte. Det 
er et stort paradoks at Lier kommune fikk prisen for Årets friluftslivskommune samtidig som Liers 
kanskje mest unike område ble ødelagt for all ettertid. 
Tursti langs vestre avgrensing må sikres ved at den medtas i planen. Traseen må så langt mulig følge 
eksisterende stier.  

Landskap og kulturminner 
Det er feil å hevde at det at det blir liten konsekvens av planen om en benytter hensynsoner. 
Forslagstiller har bare i begrenset grad lagt inn hensynsoner i planen.  Planavgrensningen må justeres 
slik at dagbrudd 2 (Kulturminneutredning) blir sikret.    
 
Tranby landskapsvernområde grenser inn mot planen mot sør og øst. Formålet med vernetiltaket er 
å sikre landskapets karakter. Fyllingen som er etablert mot Høgdabakken, og mot innmarka på 
Griserud er et stort landskapsinngrep, og innebærer en betydelig negativ påvirkning av landskapet i 
området. Planen må som et avbøtende tiltak fastlegge utforming av fyllingene og hvorledes en 
umiddelbart skal begynne arbeidet med istandsetting av landskapet i dette området. 
 

Vannavrenning. 
Det er feil at området ikke drenerer mot Gjellebekkmyrene. Utgraving i skråningen mot Høgdabakken 
viser at dette skjer. Utomhusplanen må nøye definerer avrenningen i området. Overvåkning av 
avrenning mot vernede og verneverdige områder kan ikke bare omfatte Haugerudmyra, men alle 
tilgrensende områder. 
 

Trafikk 
Virkningen av en produksjonsbedrift vil være avhengig av type produksjon, behov for råvarer og for 
utkjøring av ferdige produkter. Aker Solutions er en virksomhet som har begrenset inn og uttransport 
av råvarer og produkter. Dette har vist seg å fungere rimelig godt i forhold til omgivelsene. Det 
samme gjelder bedriftene på Dølasletta. Bedrifter som behandler ferskvarer, vil ha et helt annet 
trafikkmønster med stor daglig trafikk inn og ut av virksomheten. Dessuten vil denne type virksomhet 
ha behov for transport utenom normal arbeidstid.  Dette er ikke vurdert i trafikkutredningen. 
 
Planen viser at det skal anlegges adkomst også i vestlig del av området. Det opplyses at den 
adkomsten skal være en gangvei, men samtidig også en beredskapsvei. Dersom den gis samme 
vegstandard som bilvei, vil det lett føre til at både tungbiltrafikk og personbiler velger å bruke den 
veien som adkomst. Det kan ikke aksepteres. Vestre adkomst bør derfor kun anlegges som gangvei 
med forbud/stengsel mot biltrafikk, og det må forhindres at vestlig del av området kan bli en 
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fremtidig adkomst både for tungbiler og personbiler.  Det tillates ikke at vestlig adkomst kan benyttes 
som beredskapsvei. Dersom en likevel finner dette nødvendig, må det skje ved forsterking av veiens 
grønne sidearealer, ikke ved et utvidet areal med asfalt. 
 
Ved ny kryssing av Gjellebekkveien under E18, må det være et mål å få all tungbiltrafikk til og fra 
pukkverksområdet, gnr 124/132 og fra Ringveien 2 til å bruke Gjellebekkveien.  I planarbeidet må en 
vurdere hvorledes det kan legges begrensinger på tungbiltrafikken på Joseph Kellers vei.  Det 
redegjøres for hvorledes en kan forankre en slik beslutning i reguleringsbestemmelsene for 
Høgdaplanen og Ringveien 2.  Dersom det etableres virksomhet som genererer trafikk utenom 
normal arbeidstid, må en redegjøre for konsekvensene av slik etablering i forhold til støy.  
 
Den samlede trafikkbelastningen på lokalveiene, bl. a. Drammensveien, må vurderes i sammenheng 
med den betydelige utvidelsen av næringsvirksomheten i området. Trafikkmengden i området er 
allerede så stor at en kan risiekere oppstuving av trafikk omkring rundkjøringene mellom Liertoppen 
og Bauhaus. Det er lett å forstå at en slik oppstuving vil føre til at kjørende velger Joseph Kellers vei 
for ut- og innkjøring til området. 
 
Ombygging av Joseph Kellers vei med gang/ sykkelvei er bare delvis gjennomført. Vi regner med at 
utformingen, slik den framstår i dag, er midlertidig. I dag fremstår kryssområdet med Høgdabakken 
som et svært risikofylt konfliktpunkt mellom ulike trafikantgrupper.  Det må gjøres en grundig 
vurdering av behov hos ulike trafikantgrupper. Området er et knutepunkt for turtrafikk til fots, på 
sykkel og med hest. Utformingen må prioritere sikkerhet for myke trafikanter.  
 
Parkering som er foreslått i kryssområdet med Høgdabakken, synes unødvendig.  Det er en betydelig 
fotgjengertrafikk langs Joseph Kellers vei inn til Høgdabakken. Parkering for bruk av Høgdaområdet 
kan løses ved at allmenheten får tilgang til parkeringsplasser for bedriftene.  
 

Støy 
Gjennomføring av planen innebærer en beregnet økning av støynivået i område med ca. 3 dB(A). Selv 
om tallet oppfattes som lite, representerer det en betydelig økning av opplevelsen av støy.  Økning 
av støynivået med 10dB(A) oppfattes subjektivt som en fordobling av støynivået. Støybelastning på 
rekreasjonsområdene omkring er ikke tydeliggjort.  
 

ROS analysen 
Utforming av fyllinger mot Høgdabakken er ikke vurdert i forbindelse med risiko for utglidning/ras 
Vurderingen i forbindelse med utilsiktet inngrep i sårbart plante og dyreliv er avgrenset til orkidé-
forekomsten på Haugerudmyra. Forholdet til landskapsvernområdet er ikke omtalt. 
 
Ulykker med gående og syklende er ikke vurdert. Risiko i kryssområdet med Høgdabakken, Gamle 
Drammensveien må vurderes som betydelig. Dette er ikke omtalt i forbindelse med teknisk 
infrastruktur eller i forbindelse med omtale av ulykker knyttet til av og påkjørsler. Heller ikke 
avsnittet om ulykker med gående/syklende nevner dette punktet. I den skjematiske framstillingen er 
forholdet for fotgjengere og syklister vurdert slik at tiltak ikke er nødvendig. Dette er feil.   
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AVSLUTTENDE MERKNADER 
Det er sagt i plandokumentet at formålet med planarbeidet er å avklare interessemotsetninger i og 
omkring planområdet. Det er opplyst at det er gjort grundige vurderinger og avveininger av ulike 
hensyn. Dessverre reflekterer ikke planarbeidet dette.  
 
Når man ser på enkeltfaktorer, er lett å glemme helheten i planen. Lier kommune og Fylkesmannen 
har lagt et stort arbeid i å informere om natur og kulturmiljøet i område. Tiltakene som allerede er 
gjennomført, og en omdisponering av næringsområdet med en betydelig øket utnytting, bryter seg 
brutalt inn i landskapet.  Vi minner om at planområdet (plasseringen av Thune Eureka) på 60-tallet 
var omdiskutert og foreslått innlemmet i naturreservatet. Dette var før skansene ble oppdaget. 
Hadde skansene vært kjent før plasseringen ble avgjort, hadde Thune Eureka neppe blitt plassert der 
det ble. Noen av skansene gikk tapt i utbyggingen der. 
 
Det var heller aldri noe mål å få mer industri enn Thune Eureka til denne tomten. Området som er 
underplanlegging ble sett på som en utvidelsesmulighet for Kværners virksomhet. Det som gjøres der 
nå, er neppe i tråd med hva om var intensjonen i den gamle reguleringsplanen.  Det er ingen 
innvendinger mot å utnytte det regulerte området til næringsformål, men det må skje med en 
utnytting som har basis i den opprinnelige intensjonen for området.  
 
Planen må ha en detaljering og et innhold som gjør den til et relevant verktøy for å utvikle 
næringsvirksomhet i et sårbart landskap med stor bruksverdi for bosatte omkring. Vi mener å ha 
påvist at planforslaget ikke holder faglig mål, verken med hensyn til innhold eller form. Derfor ber vi 
innstendig Lier kommune ved Planavdeling om å trekke planforslaget slik at planen kan bearbeides. 
Etter vår vurdering er behovet for endringer i planen av en slik karakter et den må legges ut il 
ettersyn på nytt.   
 
 
Kopi av merknaden er sendt: 

• Fylkesmannen i Buskerud. 
• Buskerud Fylkeskommune 
• Statens vegvesen. 
• Lier kommune, Ordfører 
• Medlemmer av Planutvalget 
• Lierposten 
• Borettslag i området 
• Naturvernforbundet i Lier 
• Aker Solutions 
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VEDLEGG NR 2 MERKNADER TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER OG UTREDNING 
Konsekvensutredning 
Konsekvenser av planen er vurdert for en rekke sentrale områder til støtte for reguleringsforslaget 
for Høgda, Gjellebekk. Nabogruppen mener at konsekvensutredningen isolert sett peker på viktige 
forhold knyttet til forslaget om å benytte de nevnte tomter til næring. Samtidig med planarbeidet for 
Høgda har Lier kommune lagt fram et planforslag for Ringveien 2. Vår hovedinnvending er at 
konsekvensene av utbyggingen av Kværnerområdet og Ringveien 2 ikke er vurdert samlet.  

I trafikkutredningen har en gjort dette, men ikke vurdert dette i sammenheng med den betydelige 
utbygging som er planlagt på Gjellebekk, sør for E-18, Lyngås, og i framtiden i pukkverket. Samlet vil 
en sannsynligvis komme opp i meget store trafikkvolum som vil gi meget store belastninger på 
veinettet. Dette er ikke utredet, og en kjenner derfor ikke konsekvensene, verken for Tranby eller for 
Lierskogen.   

Tungbiltrafikken fra pukkverksområdet opp og ned Joseph Kellers vei, har i alle år vært til stor plage 
for alle som bor nær den vegen.  Konsekvensutredningen viser at adkomst til området fra øst vil gi 
minst belastninger for boligområdene.  Dette må følges opp i planen og med trafikkregulerende tiltak 
utenom planområdet.  
 
Det går ikke tydelig fram av konsekvensutredningen om utredningen er basert på forslaget om BYA 
på 80%. Nabogruppen kjenner til at kommunens hovedbegrunnelse for økningen fra 
kommuneplanens øvre grense på 60% er tomtens beliggenhet langt fra bebyggelse. I merknaden om 
utnyttingsgrad i forbindelse med reguleringsbestemmelsene har vi pekt på at det egentlig vil være 
naturlig å videreføre den opprinnelige planens utnyttingsgrad.  At det tidligere er gitt en dispensasjon 
til Aker Solution for utvidet byggehøyde, må ikke bli førende for høydefastsettingen i denne planen.   
Selv om det er vist illustrasjoner av bebyggelsen i planbeskrivelsen, er det etter vår oppfatning, bare 
gjort en overfladisk vurdering av virkningen av den økede utnyttingsgraden.  

Vi vil minne om at tomten har grense mot et av Norges viktigste kulturhistoriske områder og mot 
område som har nasjonalt verneverdig plante- og dyreliv. Konsekvensutredningen belyser ikke 
tydelig konsekvensene av skjermingsbelter med svært begrenset bredde eller som er manglende. 
Konsekvensene av tung trafikk ut og inn, belysning hele døgnet og støy fra virksomheten er ikke 
tilstrekkelig vurdert i forhold til tilgrensende områders bruk som nærrekreasjonsområde. 

Området som planområdet er en del av, har en helt spesiell kulturarv.  De historiske funnene er av 
forholdsvis ny dato. Det kan fortsatt være viktige kulturminner som ennå ikke er funnet. Det kan 
heller ikke utelukkes at områdets verdi, de helt spesielle geologiske grunnforholdene som finnes og 
de historiske hendelser som har funnet sted, vil bli gitt større oppmerksomhet i fremtiden. Vi mener 
at den foreliggende konsekvensutredningen ikke er dekkende for dette. Riksantikvaren som nasjonal 
fagmyndighet, burde fått planen til uttalelse.   
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Trafikk utredning 
 Trafikkutredningens grunnlag  
Trafikkanalysens maksimale trafikktall er basert på at planområdet får en maksimal BYA = 60%. 
Planforslaget har en BYA = 80% Det vil si en økning på 1/3 utover  utnyttingen som er lagt til grunn 
for trafikkutredningen. Trafikkutredningen må revideres i forhold til dette.   
 
Siden en vesentlig del av trafikken skal ledes mot Drammensveien gjennom de eksisterende 
rundkjøringene, må en særlig vurdere trafikkmessige konsekvenser for dette området.  Både 
trafikken fra næringsområdene som behandles i planen, og den betydelige næringsutviklingen 
omkring Drammensveien, vil påvirke trafikkbildet i dette område. 
 
For tiden er det betydelig fokus på bruk av bil i forhold til kollektivtrafikk og gå/sykling. Det synes ikke 
som om trafikkutredningen helt ut tar høyde for dette i vurderingen av trafikktall for 
kontorvirksomhet. Utbygging med kunnskapsbasert næring/kontorvirksomhet synes heller ikke å ta 
hensyn til at mange ansatte kan ha Tranbyområdet som bosted. 
 

Konsekvenser av trafikkveksten og trafikksikkerhet 
Det har vært flere trafikkulykker på veinettet omkring planområdet, inkludert to alvorlige ulykker  
(hvorav en dødsulykke) med tungbiler. Senest i 2013 var det en lastebil som veltet i Joseph Kellers vei 
med 23 tonn asfalt som kom for langt ut mot siden av veien. Første uke 2017 var det et trafikkuhell 
med personskade i et av fotgjengerfeltene på Joseph Kellers vei. 
 
Overordnet trafikkutredning 
Av næringsdrivende på Gjellebekk har en fått tilgang til gjennomført trafikkanalyse fra 2015 
vedrørende trafikk på Drammensveien.  Analysen viser at veien hadde en  ÅDT = 10700 i 2015. Ifølge 
analysen, må en regne med en økning på 25 – 30 % for de neste 20 årene. ÅDT i 2035 vil være 13000 
- 14000 biler. Dette overstiger den normale kapasiteten for en 2 felts vei Det er stor sannsynlighet for 
at det bør etableres en firefelts-vei på strekningen mot Damtjern og Tranbykrysset på E 18. Det kjent 
at en rekke interessenter ønsker å utvide sin virksomhet i Kjenner – Gjellebekkområdet. 
Trafikkutredningen blir derfor mangelfull når en ikke vurderer konsekvensen av mulig oppstuving av 
trafikken i Kjennerområdet på valg av kjøreretning i Joseph Kellers vei.  
 
Trafikkbildet er i Kjenner, Gjellebekk, Tranbyområdet er sammensatt med både lokaltrafikk og 
regional trafikk. Derfor bør det utarbeides en trafikkanalyse for et større område før en tar 
standpunkt til utforming av veisystemet i koblingen mellom Gjellebekkveien og Drammensveien. Den 
varslede utbygging av et avfallsmottak på Lyngås indikerer at også Kirkelinna mellom motorveikrysset 
og krysset med rv 285 bør inkluderes i en slik vurdering  
 

Skoleveier - 
 Nabolagsgruppen mener trafikkutredningens konklusjon på side 3 er en feil. 

«Det er tre skoler i nærheten av planområdet. Skolene ligger vest og nordvest for 
planområdet. Skoleveien krysser ikke Joseph Kellers vei. Utbyggingsplanene vil derfor ikke 
påvirke skolebarns sikkerhet.»  

Trafikkutredningen viser at det vil bli en betydelig økning av trafikken på Joseph Kellers vei. Faktisk så 
stor at veien må utvides.  Dette forsterkes av at utredningen er basert på for lav BYA.  Det er derfor 
feil at utbyggingsplanene vil derfor ikke påvirke skolebarns sikkerhet.  
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Det bør vurderes hvilke trafikksikringstiltak som kan gjennomføres på Joseph Kellers vei.  Dette må 
inkludere en vurdering av om en kan stenge Joseph Kellers vei for gjennomkjøring med kjøretøyer 
over 7500 kg.  
 

Naturmiljøet 
Naturmiljøet i området vil påvirkes av en så betydelig utbygging. Håndtering av overvann på 
eiendommen vil virke inn på vannhusholdningen på områdene omkring. Det er foretatt en betydelig 
hogst som eksponerer landskapsvernområdet for nordlige og nordvestlige vinder.  Raseringen av 
vegetasjon ut mot Joseph Kellers vei og langs Høgdabakken påvirker i betydelig grad det biologiske 
mangfoldet.  
Landskaps- og naturopplevelse er en viktig dimensjon i rekreasjonssammenheng. Utbyggingen av 
Høgdaområde vil i betydelig grad påvirke naturopplevelsen i området både reelt ved å påvirke flora 
og fauna, og visuelt ved store landskapsinngrep.  Registreringen av slåttemark ved Griserud er 
diskutabel. Etter vår vurdering inkluderer slåttemarkområdet også beiteområdet mot vest mellom 
Høgdabakken og planområdet.  

Barn og unges interesser 
Kunnskapspotensiale 
Planområdet har vært viktig som en buffersone mellom Aker Solution og tilgrensende 
områder. Generelt mener en at opplevelseskvalitetene i området er verdsatt for lavt. Det  vil 
det være riktigere å klassifisere området som” Særlig kvalitetsområde” (SK). Dette begrunner 
vi med områdets rikdom på ulike kultur og naturminner. Det historiske veianlegget, 
betydelige militærhistoriske anlegg og industrielle kulturminner, og skanser opptrer samlet. 
Floraen med de kalkrike myrene er også av nasjonal betydning. Både de industrielle 
kulturminnene og den  særpregede floraen har basis i området geologiske historie.  
3.4.2 Symbolverdi 
Området hat meget stor symbolverdi. Dette burde verdsettes høyere.  Bosatte på Tranby, og 
i Lier, er stolte av Tranby-marmoren i København, over skansenes betydning i 1716, av 
naturmiljøet med sjeldne orkideer. Dette er del av identiteten til Tranbyområdet, uavhengig 
av man er ofte eller sjelden i området.  

3.4.3 Egnethet og tilgjengelighet 
Det er også verdt å merke seg at området er det eneste skogområdet i umiddelbar 
gangavstand for Tranby 1 og 2. Området ligger i gangavstand for alle bosatte på Tranby. 
Nærhet mellom bosetting og rekreasjonsområder er et viktig egnethetskriterie. Dette bør 
komme tydeligere fram i utredning.   

Området er dessuten stort nok til å ”gå seg bort i”, men lite nok og ”innrammet” av veier slik 
man alltid finner trygt  tilbake. Den omfattende bruken av området har gitt et nettverk av 
stier. Det er trygt å ferdes for barn uten voksne. Og for eldre som er spreke nok til å bruke 
området. Områdets verdi bør derfor vurderes som meget god.  
 
Tilgjengeligheten fra boligfeltene på Hennummarka er vesentlig forringet på grunn av 
planeringsarbeidene som er gjennomført. Øket trafikk på Joseph Kellers vei forsterke veien 
som barriere mellom bosetting og rekreasjonsområdet.  Kartet på side 8 i delrapporten 
illustrerer godt hvordan planområdet nå begrenser beboernes adgang til områdene omkring 
planområdet.  
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Utredningen undervurderer hvorledes barn og unges interesser berøres. Området omkring 
Høgdabakken en levende historie- og naturfagsbok, og et eldorado for barn og unge. Planen 
for Høgda vil redusere områdets kvaliteter. 

Kulturminner 
Siden opprinnelig reguleringsplan ble laget i 1972, har Høgda-området fått anerkjennelse som et 
meget verdifullt kulturhistorisk område. Det historiske veianlegget, skansene, marmorbruddene, 
Obelisken og gamle gravfunn innenfor et svært konsentrert område gjør Høgda til et helt unikt sted 
også i nasjonal sammenheng. 
 
Planområdet berører den østre del dag-sjakten vest for planområdet. Dette kan være en åre av 
marmor? Kart fra 1751 hadde som formål å vise marmorbruddene i området. Her vises også en vei 
med omtrent samme beliggenhet og retning som stien som krysser dag-sjakten. På karttegningen har 
den fått navnet Steen Wejen.  Der den gamle stien/skiløypa krysser sjakten ligger noen mosegrodde 
kubiske blokker i bunnen Det er mulig at dette er rester av en slepe for å frakte ferdig tilhugde 
marmorblokker frem til Høgdabakken. Det bør gjøres en fagkyndig vurdering av verneinteressene i 
dette området.  Nå er den brukt som tursti/skiløype. Traseen bør inkluderes i planen som et 
avbøtende tiltak  
 
Høsten 2015 og våren 2016 er det gjort nye registreringer av skanser/murstrukturer både i nordvest, 
sydvest og øst for de skansefunn Leif Hamre gjorde i 1976. Sammenhengende murverk og 
forhøyninger på strategiske steder i terrenget ligner på de tidligere funn. I sin rapport om disse nye 
funn bekrefter Forsvarsbygg at forsvarsanlegget har vært større enn tidligere antatt. 
For å unngå at skansene skulle kunne omgås mot nord har trolig også nordøstre del av Gjellebekk 
platået vært befestet.  
 
Vinterkvarteret til George Washingtons soldater i den amerikanske selvstendighetskrigen, (Valley 
Force ved Philadelphia), blir tatt vare på som en nasjonal skatt og er et valfartssted for befolkningen.   
Høgda og Gjellebekk området var Norges «Valley Force”  i noen skjebnetunge uker vinteren 1716. Hit 
fremskaffet lokalbefolkningen i Lier og Drammen de nødvendige forsyninger til den norske hæren og 
herfra ble det svenske felttoget vestover slått tilbake. Det ble et vendepunkt i Den store Nordiske krig 
og i Norges historie.  
 
I 1976 gjenoppdaget Leif Hamre Gjellebekk skanser. Skansene, Høgdabakken som er en del av Norges 
første veianlegg og de industrielle kulturminnene kan bli en kulturhistorisk  ”juvel” for Lier.  Området 
bør utvikles og vises frem, ikke gjemmes bak et enormt lagerbygg. Den kunnskap vi i dag har om de 
kulturhistoriske verdier i området tilsier en langt mer skånsom utbygning enn den som er foreslått.         
 
 

Tranby 10. januar 2017
For Nabolagsgruppa

Trygve Sundt



Fra: Ekman, Lars[Lars.Ekman@dnvgl.com]
Dato: 11.01.2017 08:11:45
Til: Postmottaklier Postmottak
Kopi: Holdorf Jannicke (jannicke.holdorf@hl-display.com); Dag-André Leine (dagandre@gmail.com); Madelen Borgevad
Tittel: Uttalelse til reguleringsplan

Hei,
 
Haugane Borettslag med Org.nr: 960556968 støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka
vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/83 og 124/132 mfl.
 
 
Med vennlig hilsen
Styret i Haugane Borettslag
Lars Ekman
Jannicke Holdorf
Dag‐André Leine
Medelen Borgevad

**************************************************************************************
This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for
the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify
the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of
this e-mail or its contents is prohibited.
**************************************************************************************



Lier kommune,
Planseksjonen

Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og
124/132 mfl.

Håper Lier kommunen denne gang tar hensyn til våre merknader. Vi som bor her føler oss overkjørt i denne saken.  Vi mener at
boområdene vårt er sterkt forringet med Pukkverk, nå Steinbrudd og senere stor tungtrafikk som nærmeste naboer.

Med vennlig hilsen
Toril Schøyen Nicolaysen og
Øivind Nicolaysen



Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og
124/132 mfl.

Med vennlig hilsen
Siri Digregrind
tlf 91742447



Fra: Vidar Havellen[vidar.havellen@lifi.no]
Dato: 12.01.2017 12:05:55
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Jeg sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag
HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Med vennlig hilsen 

Vidar Havellen
Larsehagan 26
3409 Tranby

tlf 45404877



Fra: Berit Gaustad[gausen22@online.no]
Dato: 12.01.2017 12:36:22
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Høringsuttalelse

Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
 
Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka
vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
 
Berit Gaustad
Gunnersbråtan 3, Tranby



Fra: Hilde Haugland Jacobsson[hi-jacob@online.no]
Dato: 12.01.2017 20:34:26
Til: Postmottaklier Postmottak
Kopi: Jonas.Jacobsson@telenor.com
Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplanforslag Hgda, gnr 124/83 og 124/132 mfl.

Vi sttter fullt og helt hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag HGDA, gnr
124/ 83 og 124/132 mfl.
 
 
Hilsen
Hilde og Jonas Jacobsson 
Svenskerud 107 
3409 Tranby 



Fra: arnhild oma[arnhildoma@hotmail.com]
Dato: 12.01.2017 21:10:43
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Vs: Overskrift: Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: arnhild oma <arnhildoma@hotmail.com>
Dato: 12.01.2017 20:57 (GMT+01:00)
Til: postmottak@lierkommune.no
Emne: Overskrift: Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/
83 og 124/132 mfl.

Hilsen
Arnhild Oma 



Fra: Ricardo Cayo Leiva[cayolei@online.no]
Dato: 12.01.2017 21:57:52
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

 
Jeg sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/
83 og 124/132 mfl.
 
Mvh
Ricardo Cayo Leiva
Svenskerud 136
3409 Tranby
 
 
 



Fra: Kristin Berg[kristinengebakkenberg@gmail.com] Dato: 12.01.2017 23:05:58 Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Hringsuttalelse
Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Jeg sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag HGDA,
gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Sign 
Kristin E. Berg
Martinshaugen 24
3409 Tranby
-----------------------------------------
 



Fra: Jessica Altenby[jessica.altenby@ikea.com]
Dato: 13.01.2017 08:17:44
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/83 og 124/132 mfl

Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka
vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/83 og 124/132 mfl
 
Signatur: Jessica Altenby
 
 
 



Fra: yvind Digranes[oedigranes@gmail.com]
Dato: 13.01.2017 10:08:37
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Vi sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag  
HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Mvh. 

Monica Flstad og yvind Digranes  
Gunnersbrtan 1
3409 Tranby

452 97 752



Fra: Styret Hennumhagan Borettslag[styret@hennumhagan.no] Dato: 14.01.2017 13:07:51 Til: Postmottaklier
Postmottak Kopi: Lars Hermansen - Nr 2; Hilde Thalerud - Nr 8; Tron Lunde - Nr 12; Snorre Edvardsen; Inger
Hornkjl - Nr 9; Einar Kindberg Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132
mfl.
Styret i Hennumhagan Borettslag sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende
reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

mvh
Styret
v/Inger Hornkjl



Fra: Tranby Speider[tranbyspeider@live.com]
Dato: 16.01.2017 11:46:25
Til: Postmottaklier Postmottak
Kopi: "Helge Jensen"
Tittel: Regulering

 
Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
Tranby speidergruppe støtter med dette høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende
reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
Tranby speidergruppe
v/Gruppeleder Helge Jensen
Haugerudbråtan 35
3408 Tranby



Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA,
gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Mvh
Heidi Engen Berg



Fra: Mette Mathiesen[me-mathi@online.no]
Dato: 17.01.2017 16:59:13
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
 
Jeg sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/
83 og 124/132 mfl.
 
I tillegg vil jeg ogs bemerke at fokehelseperspektivet m f bedre plass I kommunepolitikken og I
kommuneadministrasjonen.
 
Det finnes en rekke forskrifter, bestemmelser og ikke minst lovverk som kan benyttes for  sikre god helse og trygghet.
Dette ble gjort da Tranby ble bygget ut p 80- og 90 tallet. Den tankegangen som hersket I kommunen og fylket den
gangen har gitt meget gode resultater og et godt bomilj. Det er et stort savn at tilsvarende vurderinger og tankegang ikke
gjelder n og for et par r siden da Lier commune sa ja til virksomheten som foregr p nabotomat til Aker Solutions.
Det har vrt en helt klar manglende styring og forvaltning med et folkehelseperspektiv i kommunens saksbehandling. Jeg
ber derfor om at dere gjr en grundigere faglig jobb og tar ovennevnte hringsuttalelse til dere slik at vi som innbyggere
etterhvert kan vre stolt av vr egen kommune inkludert administrasjon og politisk ledelse.
 
Mette Mathiesen
Svenskerud 143
3409 Tranby
mobil: 97747156
 



Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA. gnr. 124/83 og 124/132 mfl.
Vi støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag
Høgda. 
Sign. Anne Marie Bjerke,  sign. Rolf Bjerke
Adr. Larsehagan 9
 



Fra: Birgitta Lund-Grnberg[birgitta.lund.gronberg@gmail.com] Dato: 19.01.2017 20:47:47 Til: Postmottaklier
Postmottak Tittel: Hringsuttalelse reguleringsplan HGDA
 Hringsuttalelse reguleringsplanforslag HGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Jeg sttter fullt ut hringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrrende reguleringsplanforslag HGDA,
gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Hilsen

Birgitta Lund- Grnberg og Alf Lund

Svenskerud 117

3409 Tranby



 
 
Fra: Mari‐Anne S�rli Brekke [mailto:mas.brekke@lifi.no] 
Sendt: 19. januar 2017 08:24
Til: Thorgeir Bjerknes (Leder Planavdelingen) <thorgeir.bjerknes@lier.kommune.no>
Emne: Høringuttalelse HØGDA
 
Sender denne til deg da postmottak@ ikke tar imot mail. Håper du sender videre til rette instans.

Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/83, 124/132 mfl.

Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA gnr
124/83, 124/132 mfl.

Mvh   Mari-Anne S Brekke

 



 
Vi støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag
HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
Sign (ditt navn og adresse)
 
Knut Arild Larsen
Svenskerud 53
3409 Tranby
 
Gerd Unni Larsen
Svenskerud 53
3409 Tranby
 



Hei

Prøvde å sende denne i går men fikk beskjed om at postkassen dere var full. Prøver da igjen og forventer den blir tatt
med når dere går gjennom reguleringsplanen. 

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Andreas Sommerseth <andreas.sommerseth@gmail.com>
Dato: 18. januar 2017 kl. 23:43
Emne: Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
Til: postmottak@lier.kommune.no

Hei

Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA,
gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal bygges så høye (17 meter) bygg og med så store utnyttelsesgrader av tomta.
Jeg frykter dere holder på å rasere et fantastisk bo området med all denne nye logistikknæringen. I de minste burde
dere ha mye mer skjerming og annen virksomhet enn det som skaper tungtrafikk. 

Mvh
Andreas Hegdal Sommerseth, Nygårdskogen 17, 3409 Tranby 
95999095

Sendt fra min iPhone

-- 
Andreas Sommerseth



Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
 
Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag HØGDA,
gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
 
Øyvind Samuelsen
Hansebråtan 20



 

 

Lier kommune 

 

 

Detaljregulering Høgda – Tranby og detaljregulering Ringveien 2, 

offentlig ettersyn. Høringsuttalelse. 
 

Vi viser til kunngjøring av disse to planene og åpent møte på Tranby 15. desember 2016, der 

plansjefen presenterte planforslagene. Vi bygger vår uttalelse på planmaterialet og 

opplysninger gitt av plansjefen i møtet. 

 

Sammendrag 
 

Naturvernforbundet i Lier mener det er så mange uavklarte forhold knyttet til 

framtidig utvikling i Tranby/Lierskogenområdet at de framlagte reguleringsforslagene 

bør stilles i bero og framtidig arealbruk og trafikksystem utredes i kommende 

kommuneplanrevisjon. 
 

Alternativt gjennomføres planprosess som kommunedelplan eller områdeplan. 
 

Dersom man likevel velger å ferdigbehandle foreliggende planforslag, bør disse 

endringene innarbeides: 

1. Eiendommen 129/18 med Haugerudmyra og myrflangrelokaliteten inkluderes i 

planområdet som hensynssone med tilhørende bestemmelser som ivaretar 

skjøtsel og avbøtende tiltak fullt ut. 

2. Det må på plass en forpliktende utbyggingsavtale som ivaretar ansvaret for 

rekkefølgekrav og andre forhold som er omtalt i planmaterialet. 

3. Planene justeres i samsvar med våre detaljbemerkninger nedenfor. 

 

Generelt 

Opptakten til disse planarbeidene har vært svært uheldig. Arbeidene på ”Kværnertomta” 

startet sommeren 2014 med hogst, og det som omgivelsene har opplevd som rendyrket 

pukkverksdrift startet våren 2015. Først høsten 2015 ble det holdt et informasjonsmøte, etter 

stort engasjement i lokalområdet. Møtet ble holdt like før kommunevalget. Vi tillater oss å tro 

at en profesjonell utbygger ville ha sørget for et slikt informasjonsmøte i god tid før oppstart, 

dvs. våren 2014, noe som kunne ha gitt en annen innledning til dialog og medvirkning. 

Etterbruk av det opplevde pukkverket som industriområde kom konkret på dagsorden med 

åpent informasjonsmøte med BAMA 11. mai 2016. 
 

Vi tillater oss å bemerke at det kan synes som Lier kommune hadde overlatt alt planinitiativ i 

kommunens største tettbebyggelse til en steinknuser fra Eiker, og at det var først etter et 

massivt press fra nærområdet at kommunen tok grep om planprosessene. 



 

Forutsigbarhet og arbeidsplasser har vært framholdt som sentrale tema fra administrasjonens 

side, men slik nærområdet har opplevd det, har det da vært tale om forutsigbarhet primært sett 

på vegne av utbyggere. I møtet 15.12.16 opplyste plansjefen at det foreligger nye planer om 

utvidet/fortsatt pukkverksdrift i Lierskogen pukkverk (Franzefoss) i inntil 20 år framover, og 

at det ikke er kjent hvilke planer Gevelt har med sine eiendommer i området, utover 

”Kværnertomta”.  
 

Drammensregionens Tomteselskap bygde ut Tranby III (nå Hennummarka) på slutten av 70-

tallet og utover på 80-tallet. Det var neppe tanken at Lierskogen pukkverk skulle ekspandere 

så mye som det har gjort, og tomtekjøperne ble neppe stilt i utsikt at pukkverket skulle være i 

drift mer enn 50 år inn i framtida. Deler av utbyggingen ble satt på vent på grunn av nærheten 

til pukkverket. Slik Tranby III var planlagt med flere delfelt (ikke utbygd) øst for Ringveien 

øst, tyder det på forutsetninger om at pukkverket skulle fases ut. I stedet tyder nå alt på at 

driften vil fortsette på ubestemt tid, og at det i tillegg vil dukke opp nye, midlertidige 

pukkverk med uforutsigbare mellomrom. 
 

Gevelt gjorde (som vanlig) et poeng av ”orkidetomta” under møtet i desember. Denne ble 

kjøpt som industritomt i medhold av da gjeldende kommuneplan/arealdel, visstnok for 11 

millioner kroner, men ble senere tilbakedisponert til LNF-område da Lier kommune oppdaget 

(ble gjort oppmerksom på?) at man ved saksbehandlingen på kommuneplannivå hadde 

oversett at den velkjente og enestående forekomsten av myrflangre på Haugerudmyra lå 

sentralt i området (N7). For øvrig i offentlige sammenhenger av Gevelt flere ganger 

bagatellisert som ”en bukett orkideer” og ”noen planter”. Naturvernforbundet minner igjen 

om at Lier kommune har et særskilt forvalteransvar for denne bestanden av 

myrflangre, og at det er viktig snarest å iverksette avbøtende tiltak og tiltak for skjøtsel. 

Jfr. også delutredningen og konklusjoner i konsekvensutredningen. 
 

”Orkidètomta” skal ha blitt kjøpt for 11 mill. kr. Men større verdier enn dette er i spill i 

området. Setter man dagens verdi på all boligbebyggelse i Hennummarka, og legger til 

verdien av kommunal infrastruktur som veier, ledninger og kabler, foruten skole og 

barnehager, vil det uten tvil dreie seg om milliardbeløp. Vi utfordrer administrasjonen til å 

gjennomføre denne regneøvelsen. 
 

Vi mener dette er en viktig sammenligning, siden man gjennom anleggsdrift og planlagt 

utvikling setter verdien av eiendomsutvikling og arbeidsplasser opp mot de verdiene som 

allerede ligger i området, herunder livskvalitet og trivsel for hele Hennummarkas befolkning. 

 

Planverktøy 

I møtet 15.12 etterlyste naboer en ROS-analyse for hele området Tranby – Lierskogen. Dette 

synes særlig relevant siden det kunne oppfattes som plansjefen distanserte seg fra trafikk-

analysen som følger planen for Høgda - Tranby. Vi mener at administrasjonen må påta seg å 

være garantist for at materialet som legges fram for politisk behandling holder en kvalitet som 

kan legges til grunn for politikernes vedtak. Dette må være administrasjonens oppgave, og 

politikerne må kunne stole på dette når de gjør sine vedtak. 
 

Vi har tidligere gitt innspill om at utviklingen i Tranby – Lierskogen-området bør belyses 

gjennom en kommunedelplan, eller en områdeplan. Men siden det nå er varslet oppstart av 

revisjon av kommuneplanens arealdel, mener vi primært dette bør være det rette plannivået. 
 

Med tanke på plansjefens opplysninger om videre pukkverksdrift, vil vi peke på som særlig 

viktig at kommuneplanen bør inneholde en mer uttalt politikk for masseuttak i kommunen.  

 



 

Til det foreliggende planmaterialet 

Innenfor Naturvernforbundets særlige interessefelt ligger forholdet til orkideforekomsten på 

Haugerudmyra. Planen for Høgda – Tranby har bestemmelser som skal gi et minimum av 

sikring, men vi opplever likevel dette som altfor defensivt. Her bør man inkludere hele 

eiendommen 129/18 i planområdet som hensynssone, med tilhørende utførlige 

bestemmelser. Da vil området være entydig sikret, og man unngår nye diskusjoner med 

utgangspunkt i grunneierinteresser. Vi gjentar vår påminnelse om at Lier kommune har et 

særskilt forvalteransvar for denne bestanden av myrflangre.  
 

Vi ser betydningen av å oppruste Gjellebekkveien og utvide undergangen under E 18, men vil 

understreke at inngrepene i naturreservatet må gjøres så små og skånsomme som mulig. 
 

En viktig faktor for nærområdet er når man kan vente at den midlertidige pukkverksdriften 

opphører. I møtet høsten 2015 antydet Gevelt inntil 4 års drift, og driften ble stanset i flere 

måneder høsten 2015 i forbindelse med klagesaken. Nærområdet er opptatt av hva man kan 

vente seg hvis det ikke blir noe av BAMAs byggeplaner. Støyende pukkverksdrift til 2020 er 

ikke på noen måte akseptabelt.  
 

Vi mener derfor at planen må sette tidsgrenser for anleggsdrift og grenser for masseuttak. Slik 

bestemmelsene nå er utformet, gis det bare en bestemmelse om 17/20 m gesims over 

”gjennomsnittlig planert terreng”. Her må det settes en kotehøyde, eventuelt et definert tillatt 

intervall, for ferdig planert terreng, som gir forutsigbarhet både for masseuttak og høyde på 

ferdig bygg. I Geoteknisk vurdering er nevnt kotehøyde ferdig terreng 257,50, men vi kan 

ikke se at dette er nedfelt noe sted i kart eller bestemmelser. Dessuten må det settes en klar 

frist for avslutning av pukkverksdriften, også kalt forberedende terrengarbeider. 
 

I saksframstillingen står å lese at kunnskapsbasert næring vil gi 10 ganger så høy ÅDT som 

produksjon. ”Logistikk gir den nest minste trafikkbelastningen, like bak produksjon, mens 

utbygging for kunnskapsbedrifter gir den klart største trafikkbelastningen, med nesten 10 

ganger så høy ÅDT som produksjon”. I den vedlagte trafikkutredningen klarer vi imidlertid 

ikke å finne støtte for at forskjellen blir så stor. 
 

Konsekvensutredningen konkluderer med ingen eller liten negativ konsekvens for de fleste 

tema, bortsett fra naturforhold. Også når det gjelder skoleveier. Vi vil imidlertid påpeke at en 

del elever krysser Joseph Kellers vei til busslommer, og disse kryssingene er dårlig belyst og 

sikret i dag. Planen for Høgda – Tranby har bestemmelser som skal sikre dette innenfor 

planområdet, men for resten av Joseph Kellers vei må oppgradering sikres på andre måter. Vi 

peker på utbyggingsavtale som en mulighet.  
 

Rekkefølgebestemmelsene fastsetter stiforbindelse nord-syd vest for planområdet. Denne er 

ikke kartfestet. Bør avklares nærmere og inngå i utbyggingsavtale. 

 

Manglende samsvar mellom de to planene 

Naturvernforbundet vil påpeke manglende samsvar mellom planene når det gjelder linjeføring 

for Joseph Kellers vei. Se sammenstilling nedenfor. Vi har markert med rød skravur det 

sperrefeltet som er inntegnet på plankartet i forlengelse av venstresvingefeltet. Det ser ikke ut 

til å bli plass til vestgående kjørefelt. Videre er sperrefeltet ført så langt østover at det ser ut til 

å komme i konflikt med østre avkjørsel, og ny, regulert avkjørsel fra Ringveien 2 møter 

sperrefeltet. Dette må samordnes. 
 

Det er ikke samsvar mellom høydekravene til sikthinder i frisiktsonene, i Høgda – Tranby er 

kravet maks. 80 cm, mens det i Ringveien 2 er angitt 0,5 m. 



 

 

Planen for Høgda – Tranby 

Vi etterlyser inntegning av busslommer, som presisert på kartutsnittene nedenfor: 

 

 

Det mangler busslomme på nord(øst)siden ved Lierskogen pukkverk. 



 
Busslomme (169) ved Kværner /Aker Solutions er opparbeidet med plattform og venteskur. 

Dette må tegnes inn slik at planen sikrer nødvendig areal. 
 

I bestemmelsene for Høgda-Tranby framgår at ”Vestlige adkomst tillates benyttet som 

gangadkomst og beredskapsvei.” Her kunne det muligens vært føyd til en presisering ”for 

eksisterende og nye næringsarealer”.  
 

I bestemmelsene for Høgda-Tranby står det i § 4-2 a) ”det er ikke lov osv”. Dette oppfatter vi 

som en mer muntlig/folkelig form. I kommunal sakprosa bør det heller stå ”er ikke tillatt”. 

Der ikke annet er oppgitt, er bestemmelsene gitt i medhold av Plan- og bygningsloven. (Vi er 

klar over at formuleringen er kommet som innspill fra Buskerud fylkeskommune, men tillater 

oss likevel å påpeke dette). 

 

Skjermbelte 

Slik vi har oppfattet av tidligere opplysninger, foreligger en avtale mellom fylkesmannen og 

Gevelt om opparbeidelse av skjermbeltet langs Høgdabakken. I vestre del av beltet langs 

Høgdabakken forekommer det regelmessig vindfall, nå sist under vindværet Urd. Etter spor 

av opprydding å dømme, med delvis sperring av Høgdabakken. Med tanke på sikkerheten ved 

ferdsel på offentlig vei, og i området for øvrig, bør nødvendige tiltak innenfor rammen av 

avtalen gjennomføres så snart som mulig. 

 

Utbyggingsavtale 

Planene innholder rekkefølgekrav som best ivaretas gjennom utbyggingsavtaler, som avklarer 

ansvar for finansiering og gjennomføring av tiltakene. Det har versert opplysninger om avtaler 

og løfter om mange ulike tiltak, men det vil først være betryggende om alt innarbeides i en 

samlet, forpliktende avtale som legges ut til offentlig ettersyn og vedtas av kommunestyret. Vi 

har ikke funnet at slike avtaler er offentlig tilgjengelige på kommunens nettsider. 
 

Oppstart 2014 

Til slutt vil vi påpeke at arbeidene i området startet i 2014 med hogst, ikke 2015 som det er 

referert til flere steder i planmaterialet. Se vedlagte artikkel fra Lierposten 20. august 2014. 

 



 
 

 

 

 

 

Lier 9. desember 2017 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret i Naturvernforbundet i Lier 
 

Jens Kristian Andresen/ Erik Jacobsen/ Odd Grimm Torstensen/ Tore Wiik 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Del av Høgda - Tranby - Gjellebekk - Lier kommune - 
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner 

Det vises til oversendelse av 23.11.2016 angående offentlig ettersyn at detaljreguleringsplan for 
del av Høgda under Tranby i Lier kommune. Høringsfristen er satt til 12.01.2017. 
 
KORT OM PLANEN  
Planområdet omfatter gnr/bnr 124/83 og 124/132, samt Joseph Kellers vei fram til krysset med 
Gjellebekkveien og Gjellevekkveien videre ned mot E18 og inkludere ny utvidet undergang 
ved E18. 
 
Formålet med planarbeidet er å erstatte gammel reguleringsplan fra 1972 for å kunne utnytte 
arealet til næring. Eiendommen som er tenkt bebygd med ny næring, gnr. 124 bnr. 132 har et 
areal på 85 934 m2. 
 
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE 
 
Kulturminneinteresser i planområdet 
Deler av Gjellebekk skanse er bevart sør i planområdet. Her er det registrert tre forskansninger i 
tillegg til en del steinbrudd som nå er gått tapt. Disse forskansningene er en del av et helhetlig 
forsvarsanlegg som er bygget langs Kongeveien (Sølvveien, Askeladden ID 116764) som grenser 
inn mot planområdet. Det finnes historiske opplysninger om trefninger mellom norske og svenske 
soldater i forpostbakkene under den svenske fremrykkingen i 1716. Flere skanser ligger sør for 
Kongeveien. 
 
Gjellebekk er vurdert som et av kommunens mest verdifulle kulturmiljøer i kommunedelplan for 
kulturminner. Buskerud fylkeskommune støtter denne vurderingen. Vi gjør samtidig oppmerksom 
på at dette kulturmiljøet også er foreslått som et kulturmiljø i forbindelse regional plan for 
kulturminnevern i Buskerud som blant annet skal kartlegge kulturmiljøer som viser viktige sider 
ved fylkets historie. Forsvarsbygg har på oppdrag av Buskerud fylkeskommune utført en 
registrering av skansene. 
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Et annet viktig element i dette kulturmiljøet er marmorbruddene. Det skal blant annet ha blitt 
brutt stein herfra til bruk i Kong Fredrik V’s nye kirke på Amalienborg i København. Det er satt opp 
en obelisk til minne om kong Fredriks besøk i marmorbruddet i 1749 (Askeladden ID 86611). 
Denne obelisken er fredet etter kulturminneloven og ligger noe sør for planområdet. 
 
Kulturminnefaglige innspill til planarbeidet 
Vi har tidligere uttalt at vi er opptatt av at kulturminnene i planområdet bevares og at tiltak i 
planområdet ikke forringer opplevelsen av kulturminnene som ligger like ved. Vi anbefaler at 
videre utvikling av eiendommen gjøres på en måte som ivaretar kulturminnene i planområdet 
samtidig som man forsøker å begrense negative effekter på opplevelsen av kulturminner i 
tilgrensende områder. 
 
Vi har anbefalt Lier kommune å følge opp forslag til kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøet og avsette en hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (SOSI-kode H570) over 
Gjellebekk skanse og øvrige kulturminner i området. Vi frarådet også sterkt at de sørlige og 
sørvestlige delene av planområdet – det vil si sør for den delen av planområdet som i dag er 
industriområde – bygges ned. En utbygging av denne delen av planområdet vil forringe 
opplevelsen av kulturmiljøet på Gjellebekk. Vi ser det som viktig at sammenhengen mellom 
skansene i planområdet, det historiske veifaret og øvrige rester etter skanseanlegget bevares og 
at siktlinjer mellom skanser og veganlegget de er konstruert for å forsvare opprettholdes, slik at 
dette kan oppleves av besøkende. Nye bygninger, skjermvoller og massedeponier i dette området 
vil forringe denne opplevelsen. Vi foreslo også noen bestemmelser i vårt brev datert 10.03.2016 i 
forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Vi ser av fremlagte planforslag at det legges opp til at størstedelen av planområdet reguleres til 
næring. Vi ser at det er lagt inn en hensynssone c) bevaring av kulturmiljø langs kongeveien og at 
vårt forslag til bestemmelse til hensynssonen er lagt inn i bestemmelsene (§ 4. 2). Vi vil ikke 
motsette oss planforslaget, men vi ser det som beklagelig at planforslaget ikke har tatt større 
hensyn til kulturmiljøet på Gjellebekk som er oppført som et av kommunens verneverdige 
kulturmiljøer i kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Vi ber kommunen om å legge inn bestemmelser og justere plankart slik at man sikrer at nye tiltak i 
området tar noe mer hensyn til kulturmiljøet. En høy og tett bebyggelse kan forringe opplevelsen 
av kulturmiljøet på Gjellebekk. Vi ber derfor kommunen vurdere om byggegrensa mot sør kan 
trekkes noe lengre mot nord for å sikrer at ny bebyggelse ikke blir lagt tett inntil kulturminnene og 
slik at en sikrer fri sikt fra skansene i planområdet og østover langs Kongeveien. 
 
Virksomheten i dette området har vært regulert av en plan fra 1972. Gjellebekk skanse ble 
oppdaget i 1978,  omtrent samtidig som dagens kulturminnelov trådte i kraft. Vi har i tidligere 
korrespondanse etterlyst en revisjon av denne planen for å innarbeide hensynet til områdets 
unike kulturminner.  Vi er tilfreds med at det nå utarbeides en ny reguleringsplan, slik at det kan 
etableres et formelt vern for de kulturminnene som ennå er bevart innenfor planområdet. Det er 
svært viktig å ta vare på dette kulturmiljøet som forteller en helt spesiell historie som er viktig 
både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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Vi ber om at våre innspill tas med i den videre planprosessen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Turid Kolstadløkken Lars Hovland 
teamleder kulturminnevern rådgiver 
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Hei, jeg videresender henvendelsen din til saksbehandler som vil ta med dine  synspunkter i den videre
saksbehandling 

Ha en fortsatt god helg ...

Med vennlig hilsen
Thorgeir Bjerknes
Plan-/bygningssjef Lier kommune

Den 14. jan. 2017 kl. 14.18 skrev Kari Anne Gran-Henriksen <karianne.gh@icloud.com>:

Hei Thorgeir

Jeg vet jeg er litt sent ute, men jeg vil gjerne korrigere en uriktighet i reguleringsplanforslaget som gjelder
Kværnertomten vedrørende følgende to punkter.

1. Trafikkutredningen.
Det er står skrevet:
«Det er tre skoler i nærheten av planområdet. Skolene ligger vest og nordvest for planområdet.
Skoleveien krysser ikke Joseph Kellers vei. Utbyggingsplanene vil derfor ikke påvirke skolebarns
sikkerhet.» 
Dette stemmer ikke. Høgdabakkene ligger sør for Josef Kellers vei og per i dag er det 5 bebygde
eiendommer som må krysse Josef Kellers vei for å komme til skole. Per i dag er det 3 barn som sokner
til Hallingstad Skole og 2 barn som sokner til Hennummarka Skole.
For beboerre i vestre del av Høgdabakkene finnes det pr i dag forgjengerfelt for krysning, mens for
oss som bor i den østre delen av Høgdabakkene er  det ingen forgjengerovergang eller fartsdump som
sørger for trygg krysning av veien. Det er heller ikke ferdigstilt gang‐ og sykkelvei, så skoleveien er
direkte farlig å benytte. 

2. Vannavrenning.
Det er nevnt i utredningen av det ikke er avrenning av vann fra Kværnertomten og mot myrene sør for
eiendommen. Det er også fullstendig feil. I diket som ligger rett vest for beitene på Griserud (mellom
beitet og skogen mot obellisken) er det et oppkom hvor det sildrer og renner vann hele året, og har
opphav fra eiendommene til Aker Solutions og Kværnertomten. Dette vannet følger diket sørover og
renner ned på myrene.
Itillegg renner det, ved nedbørsperioder, STORE mengder vann fra jordvollene til Kværnertomen
nedover Høgdabakkene og over på eiendommen til Griserud, og også ned til obelisken. Dette fører til
myraktig terreng langs Høgdabakkene på sommeren og skaper konstante issvuller om vinteren. Dette
var ikke et problem før opparbeiding av Kværnertomten startet.

Jeg håper at disse kommentarene kan tas med i vurdering videre, og at vi som bor i Høgdabakkene
ikke til stadighet blir glemt bort.

Håper på svar.

Med vennlig hilsen
Kari Anne Gran‐Henriksen
Høgdabakkene 13
3408 TRANBY
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Høringssvar på detaljregulering for del av Høgda – Tranby 

 

Innledning/konklusjon 

Forslag til detaljregulering for del av Høgda i Tranby er lagt ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planen omfatter eksisterende næringsområde, 

samt en utvidelse i sørvest for nye næringsarealer og en utvidet kulvert under E18. 

Reguleringen skal legge opp til kombinert formål for kontor og industri. 

 

I umiddelbar nærhet til reguleringsområdet er det hele 6 forvaltningsprioriterte naturtyper av 

henholdsvis A- og B-verdi for biologisk mangfold, samt Tranby landskapsvernområde og 

Gjellebekkmyrene naturreservat. Området innehar også store lokalt viktige friluftslivs-

verdier. Både naturverdiene og friluftslivsverdiene vil bli negativt påvirket av reguleringen 

av Høgda, og særlig stor usikkerhet er det knyttet til påvirkningen av naturtypelokaliteten 

Haugerudmyra som er klassifisert som en rikmyr av nasjonalt viktig karakter (A-verdi) og 

en levedyktig bestand av myrflangre. 

 

Sabima legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget for fremtidig påvirkning av nasjonalt viktig 

natur er godt dokumentert (naturmangfoldloven § 8), og taler klart mot at en slik utbygging 

bør tillates. Områdets sterke utbyggingspress har også medført en utstrakt bit for bit-

utbygging, og samlet belastning i området påvirker allerede naturverdiene sterkt negativt 

(naturmangfoldloven § 10). Naturmangfoldloven § 49 viser til at dersom virksomhet som 

trenger tillatelse etter annen lov innvirker på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet 

til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved 

fastsetting av vilkår. Vi er av den formening at en eventuell regulering kan komme i direkte 

konflikt med verneverdiene i landskapsvernområdet, naturreservatet og biologisk mangfold 

i tilknytning til naturtypelokalitetene i området, og at reguleringen av Høgda utsettes til en 

fullstendig konsekvensanalyse av fremtidig påvirkning av naturverdiene er tilfredsstillende 

gjennomført, eller frafalt i sin helhet. 

 

Natur- og friluftslivsverdier 

Michelsen & Solvang (2016) har i forbindelse med regulering av planområdet Høgda i 

Tranby (Lier kommune) utarbeidet en konsekvensutredning av områdets biologiske 

mangfold og naturverdier. Her konkluderer de med at ytterligere inngrep i nedbørsfeltet til 

Haugerudmyra er svært uheldig når det gjelder bevaring av naturverdiene knyttet til 

rikmyra. Særlig påpeker de at manglende kunnskap og forståelse for fremtidige effekter av 

en videre utbygging i nedbørsfeltet til rikmyra er svært uheldig, da negative effekter i 

fremtiden kan føre til at rikmyras økosystem kollapser og nasjonalt viktig biologisk 

mangfold vil gå tapt. Særlig viktig for rikmyra er den lokale bestanden av myrflangre 
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Epipactis palustris som står som sterkt truet (EN) på den Nasjonale Rødlista (2016), og som 

hovedsakelig er i tilbakegang grunnet grøfting, drenering og oppdyrkning av de ekstremrike 

myrene arten er knyttet til (Hanssen, 1998 og 2011, Even W. Hanssen pers. medd. 2016, 

Artsdatabanken 2010). 

 

Myrflangre finnes i området på tre lokaliteter i umiddelbar nærhet til hverandre (Hanssen, 

2011, Artsdatabanken 2010) og til reguleringsområdet. De tre populasjonene er henholdsvis 

Griserudmyra, Haugerudmyra og kalkbruddet i Gjellebekk, og de tre populasjonene er 

gjensidig avhengig av krysspollinering fra hverandre for å sikre langsiktig overlevelse. En 

reduksjon eller utryddelse av en populasjon kan få store følger for de resterende popula-

sjonene og potensielt føre til en lokal utryddelse av arten – som allerede har forsvunnet fra 

mange andre lokaliteter. Særlig utfordrende ved sterkere grad av isolasjon og begrenset 

utveksling av genmateriale gjennom pollinering er at innavlgraden øker og det vil bli en 

farlig genetisk utarming av populasjonen Det er derfor viktig at tiltak sikrer alle de tre 

separate populasjonene, og at forvaltningen av myrflangre i område er helhetlig hvor alle de 

tre lokalitetene ses på som en sammenhengende enhet. Nåværende situasjon har allerde ført 

til en viss genetisk utarming, og en forterkelse av denne prosessen er svært uheldig for 

langtidsoverlevelsen av myrflangre i området. 

 

Utbygginger i området har allerede ført til utsprengning av den kalkrike grunnen og endret 

avrenningen av kalkrikt overflatevann til rikmyra, noe som har økt presset på som funger-

ende økosystem. En ytterliggere utsprengning kan føre til at Haugerudmyra tørker ut, eller 

mister tilsig av vann med høy pH som det biologiske mangfoldet og særskilt myrflagre-

populasjonen er avheng av. Ca ¼ av myras nedbørsfeltet vil påvirkes direkte av utbyg-

gingen ifølge Michelsen & Solvang (2016). En gjennomført flatehogst, og tilhørende fresing 

og spredning av hogstavfallet, har ført til økt avrenning av nitrogen og fosfor (Michelsen & 

Solvang 2016), noe som har økt problemene med gjengroing av Haugerudmyra og opp-

blomstring av uønsket algevekst som truer det biologiske mangfoldet. Fylkesmannen i 

Buskerud har investert en stor andel skjøtsel for å opprettholde naturkvalitetene og det 

biologiske mangfoldet i naturtypelokalitetene, inkludert Haugerudmyra, samt skjøtsel av 

landskapsvernområdet og naturreservatet. Vi er svært bekymret over at det ikke tas særskilt 

hensyn til dette arbeidet i reguleringsprosessen, og at nasjonalt viktige naturverdier vil bli 

skadelidende. 

 

Den samlede belastningen av diverse reguleringer, bit for bit-utbygginger og omdisponering 

av arealer har ført til at den samlede belastningen på både naturtypelokalitetene, landskaps-

vernområdet og naturreservatet er alt for stort og bryter med naturmangfoldloven (§ 10). Det 

er derfor et krav etter naturmangfoldloven med en helhetlig forvaltning som ivaretar de store 

natur- og friluftslivsverdiene i umiddelbar nærhet til reguleringsområdet, og at en setter 

enkeltsaker som kommer i fremtiden inn i et større helhetlig bilde. 
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Trafikken i området på nåværende tidspunkt er allerede høy med 3200 ÅDT tvers gjennom 

Gjellebekkmyrene naturreservat på Gjellebekkveien i 2015, og reguleringen vil gjøre det 

mulig for tyngre transport å benytte veien gjennom naturreservatet (Salopek 2016). 

Reguleringen legger opp til økt trafikk gjennom naturreservatet via en større andel kontor og 

industri i området som krever varetransport og pendling fra industri- og kontoransatte, og 

konsekvensutredning gjort av Asplan Viak (Salopek 2016) konkluderer med at Gjelle-

bekkveien bør oppgraderes til kommunal hovedvei og utvides med 1,5 meter. Gjennom 

folkemøtet holdt av Lier kommune 15.12.16, hvor Sabima var representert, kom det frem at 

det er planer om at BAMA skal kjøpe tomta og anlegge en salatforedlingsbedrift på 

reguleringsområdet. Å anlegge en logistikkbedrift midt i et populært natur- og friluftslivs-

område med døgnkontinuerlig trafikk og transport av ferskvareprodukter, vil generere økt 

forurensning gjennom avrenning fra veinettet, støy og økt menneskelig påvirkning i 

området. Noe som vil ytterligere øke presset på natur- og friluftverdiene i området 

ytterligere og true verneformålet i både naturreservatet og landskapsvernområdet. Typen 

industri og næringsaktivitet har mye å si for den fremtidige trafikkpåvirkningen, og Sabima 

oppmuntrer til en type næringsvirksomhet som holder trafikkpåvirkningen i området så lav 

som mulig. 

 

Både Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene naturreservat ligger i umiddelbar 

nærhet til området som man nå ønsker å regulere. Naturmangfoldloven § 49 viser til at 

dersom virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov innvirker på verneverdiene i et 

verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om 

tillatelse bør gis. Siden reguleringen vil finne sted i influensområdet til både landskapsvern-

området og naturreservatet, samt naturtypelokalitetene, er det en overveiende fare for at 

denne reguleringen vil få negative konsekvenser for verneverdiene og det biologiske 

mangfoldet. Senkningen (ca. 1 m) og utvidelsen av kulverten under E18 vil også medføre at 

vann drenerer ut raskere enn naturtilstanden, noe som truer økosystemprosessene som det 

biologiske mangfoldet er avhengig av. Sabima ser det som svært uheldig at kulverten 

senkes, og ber om utredning av en alternativ løsning. Verneverdiene i både naturreservatet 

og landskapsvernområdet er i hovedsak botaniske verdier knyttet til rikmyr (Fylkesmannen i 

Buskerud 2009 og 2016), men også andre naturtyper, geologiske forekomster og 

kulturminner er viktige elementer i verneformålet. Usikkerheten knyttet til vanntilsiget og 

avrenningen i myrområdene tilsier at reguleringen bør utsettes til man har utredet de 

fremtidige effektene bedre, eller frafalt planene om en regulering i sin helhet. Særlig er det 

de hydrologiske forholdene og vannstrømningene i nedbørsfeltet som nå er i ferd med å 

endres markant fra naturtilstanden (Michelsen & Solvang 2016), og tette flater fører til økt 

avrenning i nedbørsperioder og sterk grad av uttørking i perioder med lite eller ingen 

nedbør. Vannmengden vil også skiftes ut raskere enn det naturtilstanden tilsier, og en økt 

grad av fluktuasjon i vannstand som det biologiske mangfoldet ikke er tilpasset. Rikmyra er 

tilpasset en jevn tilførsel av vann, og en uttørking selv i korte perioder kan føre til en 

markant endring i det biologiske mangfoldet, økt gjengroing og en kollaps i 

myrflangrepopulasjonen. 
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Den planlagte utvidelsen og senkningen av kulverten under E18 krever dispensasjon fra 

verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat, siden mindre deler av arealet som 

kreves ligger innenfor arealet avsatt som naturreservat (Lier kommune 2016). Sabima er 

sterkt kritisk til at arealer avsatt som naturreservat skal utnyttes til dette arealformålet, da 

reservatet innehar nasjonalt og regionalt viktige naturverdier og er allerede sterkt påvirket 

av tidligere gjennomførte utbygginger. Allerede planlagte utbygginger vil øke presset på 

verneformålet for naturreservatet, samt redusere et allerede begrenset vernet naturareal, og 

den samlede belastningen dette har på naturreservatets biologiske mangfold kan føre til 

økosystemkollaps og et sterkt degradert naturreservat. Et avbøtende tiltak her vil være å 

restaurere og avsette tilsvarende areal som det som forringes, slik at netto vernet område 

forblir den samme som utgangspunktet. 

 

Området hvor det nå skal reguleres og utbygges i innehar også store bestander av flere 

fremmede plantearter som det er svært uheldig om spres videre til naturtypelokalitetene, 

naturreservatet og landskapsvernområdet. Det vil derfor være svært viktig at en risiko-

analyse og tiltaksanalyse for å hindre slik spredning foreligger før videre planlegging- og 

reguleringsarbeid. Håndtering og omdisponering av jord- og steinmasser i området må kun 

foregå hvis massene er fri for frø fra fremmede arter eller ved at konkrete tiltak iverksettes 

for å hindre en videre spredning. 

 

Området som nå skal reguleres til kombinert formål for kontor og industri grenser mot et 

mye brukt friluftlivsområde (Jokstad 2016), som er flittig brukt av lokale skoler/barnehager 

og øvrige naturinteresserte. Høgda/Tranby karakteriseres av Jokstad I. J. (2016) som et 

svært viktig friluftsområde (A-verdi) i henhold til veilederen «Kartlegging og verdisetting 

av friluftsområder» (Miljødirektoratet 2014). Nærrekreasjon og friluftsliv i nærområdet har 

stor viktighet for folkehelsa (Miljødirektoratet 2015, Vista Rapport 36 2016), og for å sikre 

gode friluftslivstilbud til lokalbefolkningen og særskilt for barn og unge. En bit for bit-

nedbygging av et populært og lokalt viktig friluftsområde kan få samfunnsmessige følger 

som redusert aktivitet, lavere bruk av nærrekreasjonsområdene og en generell reduksjon i 

livskvalitet og folkehelse for kommunens befolkning. Områdets kombinasjon av nasjonalt 

og regionalt viktige naturverdier og lokalt viktige friluftslivsverdier tilsier at området bør 

beholde disse kvalitetene også i fremtiden, noe som er uforenlig med bit for bit-

nedbyggingen som pågår i området. 

 

 

Vennlig hilsen 

 
Christian Steel 
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Detaljregulering for del av Høgda – Tranby 

 
Innledning/sammendrag 

Det er vedtatt å legge forslag til detaljregulering for del av Høgda i Tranby ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Planen omfatter eksisterende næringsområde, samt en 

utvidelse i sørvest for nye næringsarealer og en utvidet kulvert under E18. Reguleringen skal legge 

opp til kombinert formål for kontor og industri.  

I umiddelbar nærhet til reguleringsområdet er det hele 6 prioriterte naturtyper av henholdsvis A og B 

verdi med tilhørende biologisk mangfold, Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene 

naturreservat. Området innehar også store lokalt viktige friluftslivsverdier. Både naturverdiene og 

friluftslivsverdiene vil bli negativt påvirket av reguleringen av Høgda, og særlig stor usikkerhet er det 

knyttet til påvirkningen av naturtypelokaliteten Haugerudmyra som er klassifisert som en rikmyr av 

nasjonalt viktig karakter (A-verdi). FNF Buskerud legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget for 

fremtidig påvirkning av nasjonalt viktig natur ikke er tilstrekkelig dokumentert (Naturmangfoldloven 

§8), og at føre-var prinsippet (Naturmangfoldloven §9) bør være gjellende inntil denne 

dokumentasjonen foreligger. Områdets sterke utbyggingspress har også medført en utstrakt bit for bit 

utbygging, og området samlede belastning påvirker allerede naturverdiene sterkt negativt 

(Naturmangfoldlovens §10). Naturmangfoldlovens §49 viser til at dersom virksomhet som trenger 

tillatelse etter annen lov innvirker på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse 

verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår. 

 FNF Buskerud er av den formening at en eventuell regulering kan komme i direkte konflikt med 

verneverdiene i landskapsvernområdet, naturreservatet og biologisk mangfold i tilknytning til 

naturtypelokalitetene i området, og at reguleringen av Høgda utsettes til kartleggingen av fremtidig 

påvirkning av naturverdiene er tilfredsstillende utredet, eller frafalles i sin helhet. 

Natur- og friluftslivsverdier 

Michelsen & Solvang (2016) har i forbindelse med regulering av planområdet Høgda i Tranby (Lier 

kommune) utarbeidet en konsekvensutredning av områdets biologiske mangfold og naturverdier. Her 
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konkluderer de med at ytterligere inngrep i nedbørsfeltet til Haugerudmyra er svært uheldig i forhold 

til bevaring av naturverdiene knyttet til rikmyra. Særlig påpeker de at manglende kunnskap og 

forståelse for fremtidige effekter av en videre utbygging i nedbørsfeltet til rikmyra er svært uheldig, da 

negative effekter i fremtiden kan føre til at rikmyras økosystem kollapser og nasjonalt viktig biologisk 

mangfold vil gå tapt. Særlig viktig for rikmyra er den lokale bestanden av myrflangre (Epipactis 

palustris) som står som sterkt truet (EN) på den Nasjonale Rødlista (2016), og som hovedsakelig er i 

tilbakegang grunnet grøfting, drenering og oppdyrkning av de ekstremrike myrene arten er knyttet til 

(Hanssen, 1998, Pers. med. Even W. Hanssen. 2016, Fylkesmannen i Buskerud. 2009). FNF Buskerud 

legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget for fremtidig påvirkning av Haugerudmyra ikke er 

tilstrekkelig dokumentert (Naturmangfoldloven §8), og at føre-var prinsippet (Naturmangfoldloven 

§9) bør være gjellende inntil denne dokumentasjonen foreligger. 

Utbygginger i området har allerede ført til utsprengning av den kalkrikegrunnen og endret avrenningen 

av kalkrikt overflatevann til rikmyra, noe som har økt presset på rikmyra som fungerende økosystem. 

En ytterliggere utsprengning kan føre til at rikmyra tørker ut, eller mister tilsig av vann med høy pH 

som det biologiske mangfoldet og særskilt myrflagrepopulasjonen er avheng av. Ca ¼ av myras 

nedbørsfelt vil påvirkes direkte av utbyggingen ifølge Michelsen & Solvang (2016). En gjennomført 

flatehogst, og tilhørende fresing og spredning av hogstavfallet, vil føre til økt avrenning av nitrogen og 

fosfor (Michelsen & Solvang. 2016), noe som kan bidra til økt gjengroing av Haugerudmyra og 

oppblomstring av uønsket algevekst som kan true det biologiske mangfoldet tilknyttet rikmyra. Både 

gjengroing og algevekst har vært problematisk for myrflangrepopulasjonen i 2015 og 2016 (Michelsen 

& Solvang. 2016). En stor andel skjøtsel og penger i regi av Fylkesmannen i Buskerud er investert i å 

opprettholde naturkvalitetene og det biologiske mangfoldet i Haugerudmyra (Fylkesmannen i 

Buskerud. 2009, Pers. med. Even W. Hanssen. 2016), og en utbygging som ikke tar særskilt hensyn til 

dette arbeidet eller nasjonalt viktige naturverdier er svært bekymringsverdig. 

Den samlede belastningen av diverse reguleringer, bit for bit utbygginger og omdisponering av arealer 

har ført til at den samlede belastningen på både naturtypelokalitetene, landskapsvernområdet og 

naturreservatet er alt for stort og bryter med naturmanfoldloven (§10). Det er derfor viktig med en 

helhetlig forvaltning som ivaretar de store natur- og friluftslivsverdiene i umiddelbar nærhet til 

reguleringsområdet, og at en setter enkeltsaker som kommer i fremtiden inn i et større helhetlig bilde. 

Trafikken i området på nåværende tidspunkt er allerede høy med 3200 ÅDT gjennom 

Gjellebekkmyrene naturreservatet på Gjellebekkveien i 2015, og reguleringen vil gjøre det mulig for 

tyngre transport å benytte veien gjennom naturreservatet (Salopek, T. 2016). Reguleringen legger opp 

til økt trafikk gjennom naturreservatet via en større andel kontor og industri i området som krever 

varetransport og pendling fra industri- og kontoransatte, og konsekvensutredning gjort av Asplan Viak 

(Salopek, T. 2016) konkluderer med av Gjellebekkveien bør oppgraderes til kommunal hovedvei og 

utvides med 1,5 meter. Gjennom folkemøtet holdt av Lier kommune 15.12.16 kom det frem at på 

nåværende tidspunkt er det planer om at BAMA skal kjøpe tomta og anlegge en salatforedlingsbedrift 

på reguleringsområdet. Det vil si at en logistikkbedrift anlegges midt i et populært natur- og 

friluftsområde, og med resulterende døgnkontinuerlig trafikk og transport av ferskvareprodukter.  Den 

økte trafikken vil generere forurensning gjennom avrenning fra veinettet, støy og økt menneskelig 

påvirkning i området, noe som vil øke presset på natur- og friluftverdiene i området ytterligere og true 

verneformålet i både naturreservatet og landskapsvernområdet. Typen industri og næringsaktivitet har 

mye å si for den fremtidige trafikkpåvirkningen, og FNF Buskerud oppmuntrer til en type 

næringsvirksomhet som holder trafikkpåvirkningen i området så lav som mulig, samt at kokrete tiltak 

settes i gang for å sikre ferdsel for myke trafikanter i området. 

Både Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene naturreservat ligger i umiddelbar nærhet til 

området som man nå ønsker å regulere. Naturmangfoldlovens § § 49 viser til at dersom virksomhet 

som trenger tillatelse etter annen lov innvirker på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til 

disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis. Siden reguleringen vil finne 



 

 

  

sted i influensområdet til både landskapsvernområdet og naturreservatet, samt naturtypelokalitetene, er 

det en overveiende fare for at denne reguleringen vil få negative konsekvenser for verneverdiene og 

det biologiske mangfoldet. Senkningen (ca. 1m) og utvidelsen av kulverten under E18 vil også 

medføre at høyereliggende myrområder drenerer viktig vann ut av myrområdene, noe som truer 

økosystemprosessene som det biologiske mangfoldet er avhengig av. Verneverdiene i både 

naturreservatet og landskapsvernområdet er i hovedsak botaniske verdier knyttet til rikmyr 

(Fylkesmannen i Buskerud. 2009 og 2016), men også andre naturtyper, geologiske forekomster og 

kulturminner er viktige elementer i verneformålet. Usikkerheten knyttet til vanntilsiget og avrenningen 

i myrområdene tilsier at reguleringen bør utsettes til man har utredet de fremtidige effekten bedre, eller 

frafalle planene om en regulering i sin helhet. Særlig er det de hydrologiske forholdene og 

vannstrømningene i nedbørsfeltet som nå er i ferd med å endres markant fra naturtilstanden 

(Michelsen & Solvang. 2016), og tette flater fører til økt avrenning i nedbørsperioder og sterk grad av 

uttørking i perioder med lite eller ingen nedbør. Vannmengden vil også skiftes ur raskere enn det 

naturtilstanden tilsier, og en økt grad av fluktuasjon i vannstand som det biologiske mangfoldet ikke er 

tilpasset. Rikmyra er tilpasset en jevn tilførsel av vann, og en uttørking selv i korte perioder kan føre 

til en markant endring i det biologiske mangfoldet, økt gjengroing og en kollaps i 

myrflangrepopulasjonen. 

Den planlagte utvidelsen og senkningen av kulverten under E18 krever dispensasjon fra 

verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat siden mindre deler av arealet som kreves ligger 

innenfor arealet avsatt som naturreservat (Lier kommune. 2016). FNF Buskerud er sterkt kritisk til at 

arealer avsatt som naturreservat skal utnyttes til dette arealformålet, da reservatet innehar nasjonalt og 

regionalt viktige naturverdier og er allerede sterkt påvirket av tidligere gjennomførte utbygginger. 

Allerede planlagte utbygginger vil øke presset på verneformålet for naturreservatet, samt redusere et 

allerede begrenset vernet naturareal, og den samlede belastningen dette har på naturreservatets 

biologiske mangfold kan føre til økosystemkollaps og et sterkt degradert naturreservat. 

Området som nå skal reguleres til kombinert formål for kontor og industri grenser mot et mye brukt 

friluftslivsområde (Jokstad, I. J. 2016), som er flittig brukt av lokale skoler/barnehager og øvrige 

naturinteresserte. Høgda/Tranby karakteriseres av Jokstad I. J. (2016) som et svært viktig 

friluftsområde (A-verdi) i henhold til veilederen «Karlegging og verdisetting av friluftsområder» 

(Miljødirektoratet. 2014). Nærrekreasjon og friluftsliv i nærområdet har stor viktighet for folkehelsa 

(Miljødirektoratet. 2015; Vista Rapport 36. 2016), og for å sikre gode friluftslivstilbud til 

lokalbefolkningen og særskilt for barn og unge. Kommunen ble i 2015 kåret til Norges 

Friluftslivskommune, noe som tilsier at satsningen på friluftsliv har gitt stor gevinst både for 

lokalbefolkningen, øvrig befolkning i Drammensregionen og kommunens rykte som en god kommune 

for barn og unge å vokse opp i. En bit for bit nedbygging av et populært og lokalt viktig friluftsområde 

kan få samfunnsmessige følger som redusert aktivitet, lavere bruk av nærrekreasjonsområdene og en 

generell reduksjon i livskvalitet og folkehelse for kommunens befolkning. Områdets kombinasjon av 

nasjonalt og regionalt viktige naturverdier og lokalt viktige friluftslivsverdier tilsier at området bør 

beholde disse kvalitetene også i fremtiden, noe en bit for bit nedbygging ikke kan forenes med. 

Sammendrag/Konklusjon 

FNF Buskerud konkluderer med at både naturverdiene og friluftslivsverdiene vil i stor grad bli 

negativt påvirket av reguleringen av Høgda, og særlig stor usikkerhet er det knyttet til påvirkningen av 

naturtypelokaliteten Haugerudmyra som er en nasjonalt viktig naturtypelokalitet (A-verdi). FNF 

Buskerud legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget for fremtidig påvirkning av nasjonalt viktig natur 

ikke er tilstrekkelig dokumentert (Naturmangfoldloven §8), og at føre-var prinsippet 

(Naturmangfoldloven §9) bør være gjellende inntil denne dokumentasjonen foreligger. Områdets 

sterke utbyggingspress har også medført en utstrakt bit for bit utbygging, og området samlede 

belastning påvirker allerede naturverdiene sterkt negativt (Naturmangfoldlovens §10). 

Naturmangfoldlovens §49 viser til at dersom virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov 



 

 

  

innvirker på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved 

avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår. FNF Buskerud er av den formening at 

en eventuell regulering kan komme i direkte konflikt med verneverdiene i landskapsvernområdet, 

naturreservatet og biologisk mangfold i tilknytning til naturtypelokalitetene i området, og at 

reguleringen av Høgda utsettes til kartleggingen av fremtidig påvirkning av naturverdiene er 

tilfredsstillende utredet, eller frafalles i sin helhet. 
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Lier kommune – Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for del 
av Høgda – Tranby.

Lier kommune har oversendt detaljregulering for del av Høgda – Tranby til offentlig 
ettersyn. Fylkesmannen kan ikke anbefale at planen vedtas slik den er i dag grunnet 
manglende utredninger knyttet til forurensing av Tranby landskapsvernområde og 
Gjellebekkmyrene naturreservat. Fylkesmannen gir en planfaglig forutsetning om at det
foretas nye utredninger og at det innarbeides tilfredsstillende bestemmelser i planen for 
å avbøte eventuelle forringelse av disse områdene.

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 23. november 2016 om detaljregulering for del av Høgda –
Tranby til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å erstatte plan fra 1972 og legge til rette for næringsutvikling i 
områder med kontor og industri. Planen omfatter eksisterende næringsområde og en utvidelse 
i sørvest for nye næringsarealer, opparbeidelse av gang og sykkelvei, samt utbedring av 
krysset Joseph Kellers vei - Gjellebekkveien og ny undergang under E18. 

Planområdet utgjør ca. 215 daa og er i gjeldende kommuneplan 2009-2020 avsatt til 
næringsområder, noe LNFR-områder og infrastruktur. Deler av planområde omfattes av 
gjeldende plan for Høgda – Tranby fra 1972. Denne reguleringsplanen omfatter hovedsakelig 
to eiendommer regulert til industri, gnr/bnr 124/83 og 124/132. Gnr/bnr 124/83 er utbygd 
etter planformålet, og gnr/bnr 124/132 er ubebygd med pågående terrengarbeid etter 
gjeldende plan.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen viser til uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering og planprogram 
datert 02.03.2016. Fylkesmannen hadde kommentarer knyttet til landskap og estetikk,
naturmangfold og landskap, støy og støv, trafikkforhold, avrenning og
overflatehåndtering, barn og unges interesser, universell utforming og klima og energi.

Fylkesmannen viser til utarbeidet konsekvensutredning for tema naturmangfold. Utredningen
peker på at det er knyttet store interesser til naturmiljø og friluftsliv til planområdet. 
Konsekvensutredningen peker på viktige områder for naturmangfold, samt truede eller 
rødlistede arter. Konsekvensene for Haugerudmyra og forekomsten av myrflangre er spesielt 
vurdert. Det konkluderes med at ytterligere inngrep i nedbørsfeltet til Haugerudmyra er svært 
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uheldig. Det anbefales av forekomsten av myrflangre overvåkes videre og at 
skjøtselsanbefalinger bør følges opp.  

Fylkesmannen vil påpeke at område ved Gjellebekk naturreservat og Tranby 
landskapsvernområde er lite omtalt i utredningen, og det kommer ikke frem hvilke 
konsekvenser etableringen av tiltaket vil ha for dette området. Slik Fylkesmannen forstår det 
er dette begrunnet med at konsekvensutredningen for overvann og avrenning viser at området 
ikke drenerer mot Gjellebekkmyrene og Damtjern. Med det til grunn er det ifølge 
utregningene ikke behov for vurdering i den retningen.

Fylkesmannen stiller spørsmål om det faktisk er slik at avrenningen kun skjer mot vest. Vi vil 
også vise til at avrenning fra veien som går gjennom naturreservatet ikke er vurdert.
Fylkesmannen ser det som vel så viktig å ivareta forholdene til landskapsvernområdet og 
naturreservatet som forholdene til Haugerudmyra og mener det er svært uheldig at det ikke er 
foretatt vurderinger knyttet til disse områdene. Vi viser til at et av formålene med opprettelsen 
av naturreservatet er å bevare kalkmyrene og deres vegetasjon. Formålet med 
Landskapsvernområdet var å bevare et egenartet kulturlandskap som inneholder flere 
karakteristiske vegetasjonstyper. Spesielt viser vi til områdene med slåttemark som er 
klassifisert som svært viktig naturverdi (verdi A). Fylkesmannen viser til at svært mange arter 
har slåttemarkene som leveområde. I dag har både slåttemarkene og mange av artene som 
lever der, blitt sjeldne. 

Vi viser til § 49 i naturmangfoldloven om utenforliggende virksomhet som kan medføre skade 
inn i et verneområde. Dersom en virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov kan 
innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges 
vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår. Vi vil også vise til 
pbl § 4-2 om planbeskrivelse og konsekvensutredning. Reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse -
konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Fylkesmannen gir på 
bakgrunn av det overnevnte en planfaglig forutsetting om at konsekvensene til Gjellebekk 
naturreservat og Tranby landskapsvernområde blir utredet og vurdert, samt at eventuelle 
tilfredsstillende avbøtende tiltak blir innarbeidet i planen.

Vi vil også minne om at tiltak innenfor verneområdene er søknadspliktig etter 
verneforskriften. Fylkesmannen anbefaler at det innarbeides et rekkefølgekrav om at det ikke 
kan gis tillatelse til tiltak i planområdet før denne tillatelsen foreligger. 

I vår uttalelse til varsel om oppstart ba vi om at videre planarbeid sikrer buffersoner mellom 
næringsarealer og verdier av naturmangfold, som bør sikres regulert til grønnstrukturområder.
Fylkesmannen ser av innsendt planforslag at dette er gjort og er positive til dette. Vi vil 
påpeke at det er vesentlig at vegetasjonsskjermene ikke beplantes med fremmede arter, jord 
eller masser med fare for spredning til omkringliggende områder som kan føre til forringelse
av naturkvalitetene. Fylkesmannen forutsetter at det innarbeides bestemmelser knyttet til 
dette.

I område mot landskapsvernområdet er det planlagt privat vei på steinfyllingen (f_SVG_1). 
Fylkesmannen viser til brev fra Fylkesmannen til Nils Christoffer Gevelt, datert 18.08.2016 
med pålegg om å fjerne steinfylling i Landskapsvernområde med frist 1. april 2017. Vi 
poengterer at før det kan anlegges vei fra eiendom gbnr 125/132 til Joeseph Kellers vei skal 
steinfyllingen flyttes ut av landskapsvernområde og fjernes. Fylkesmannen vil også gi en 
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planfaglig anbefaling om at planlagt vei (f_SVG_1) flyttes noe vestover fra innsendt forslag 
som muliggjør et grøntbelte mot verneområde innenfor planområde. Fylkesmannen mener 
dette er helt nødvendig av hensyn til naturkvalitetene i område og av hensyn til 
landskapsmessige hensyn der vegetasjon vil kunne skjerme industriområde.

Reguleringsplanen legger opp til økt trafikk på Gjellebekkveien ved utbygging av 
industriområdet på Kværnertomta i tillegg til mulig utbygging av industri og kontor i 
Ringveien 2. Fylkesmannen viser til at ny reguleringsplan legger opp til en betydelig høyere 
utnyttelse på 80% BYA enn hva kommuneplanen åpner opp for med 60 % BYA for 
næringsområder. Slik Fylkesmannen ser det kan dette ha betydning ikke bare for 
landskapsmessige hensyn, men også i forhold til forventet økt trafikk til område. Vi påpeker 
at det allerede er store problemer med vegkapasitet fra E18 inn til område og at en høyere 
utnyttelse vil kunne forverre situasjonen ytterligere. Fylkesmannen er bekymret for økt trafikk 
som kan føre til større risiko for ulykker og avrenning til Gjellebekkmyrene naturreservat. 
Dette betyr at man må være ekstra oppmerksom på forurensningsfare både ved ulykker og 
eventuell saltavrenning fra veien. Fylkesmannen vil også vise til at veier ofte inneholder 
forhøyede verdier av organiske og uorganiske miljøgifter. Ved tiltak som graving og 
terrenginngrep ved utbedring av gang- og sykkelveien gjelder kap. 2 i 
forurensningsforskriften. Fylkesmannen forutsetter at det blir foretatt en risikovurdering av 
hvilke virkninger økt trafikk og tiltak i vei vil ha for naturverdiene, og at det på bakgrunn av
dette blir innarbeidet tilfredsstillende avbøtende tiltak.

Når det gjelder avrenning fra industriområdet er Fylkesmannen positiv til bestemmelsene § 3-
1 - Bebyggelse for kombinert formål – kontor og industri (K/I) fastsetter at snødeponi og 
salting er ikke tillatt i områder som drenerer mot vest. Dette er et godt grep for å hindre 
uheldig inngrep i nedbørsfeltet til Haugerudmyra. Fylkesmannen viser igjen til verdiene i 
landskapsvernområdet og naturreservatet og gir derfor en planfaglig forutsetning om at denne 
bestemmelsen også skal gjelde for områdene i sør mot Tranby landskapsvernområde og til 
Gjellebekkmyrene naturreservat, både fra veiarealene og fra selve området for kontor og 
industri.

Vi har også kommentarer knyttet bestemmelsen i § 2-7 – plan for håndtering av overvann. I
pkt a står det at plan for overvannshåndtering skal være basert på rapport «KU overvann 
avrenning» datert 12.09.2016. Slik Fylkesmannen ser det er det ikke tilstrekkelig med en slik 
vag bestemmelse. Fylkesmannen vil også påpeke at pkt b kun omtaler område mot vest som 
tema for overvåkning og oppfølging av overvannsavrenning. Fylkesmannen forutsetter at 
bestemmelsene knyttet til overvannshåndtering kommer tydeligere frem og forutsetter at hele 
område, med landskapsvernområde, naturreservatet og fra veien blir tatt med i denne 
bestemmelsen og at nødvendig tiltak for å motvirke avrenning av forurenset vann blir vurdert 
og innarbeidet i planen.

Konklusjon
Fylkesmannen kan ikke anbefale at planen vedtas slik den er i dag grunnet manglende 
utredninger knyttet til forurensing av Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene 
naturreservat. Fylkesmannen gir en planfaglig forutsetning om at det foretas nye utredninger 
og at det innarbeides tilfredsstillende bestemmelser i planen for å avbøte eventuelle 
forringelse av disse områdene. Vi ber om å bli holdt orientert i det videre arbeidet med 
planen.
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Miljøpartiet De Grønne Lier

Lier 12. januar 17

Til Lier kommune  

Høringssvar angående detaljreguleringsplan for Høgda – Tranby
Vi viser til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for del av Høgda - Tranby i Lier kommune; 
gnr/bnr 124/83 og 124/132, samt Joseph Kellers vei og Gjellevekkveien. 

Innledning

Det er i utgangspunktet nødvendig å påpeke det skandaløse i det som har skjedd på Høgda – Tranby 
(«Kværnertomten»), en skogstomt som for lengst skulle ha vært tilbakeført til LNF-område grunnet 
beliggenhet i et svært verdifullt område angående kultur og natur, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
I stedet har en kombinasjon av dårlig kommunal forvaltning og manglende og feil politiske vedtak, 
ført til i høyeste grad uønskede og grove inngrep i området.  

Videre er det kritikkverdig at bearbeidelsen av tomten er igangsatt over et år før den nye 
detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning var utarbeidet. Detaljreguleringsplanen med 
konsekvensutredningen, som også inneholder forslag til avbøtende tiltak i forhold til 
terrengbearbeidelsen, skulle selvsagt har vært utarbeidet først, slik at alle nødvendige og 
forebyggende hensyn kunne tas. Nå har det motsatte skjedd; omfattende sprengning og 
terrengarbeid har foregått i over et år, og skadeomfanget på natur og kultur er uvisst. Dette er 
opprørende. 

Det er bemerkelsesverdig at Formannskapet, over et år før detaljreguleringsplan forelå, vedtok et 
prinsippvedtak om at Bama skal kunne etablere seg på tomten. Dette er også kritikkverdig, fordi en 
svært omfattende terrengbearbeidelse derfor ble igangsatt før konsekvensutredningen fantes.

Høringsuttalelse fra Nabolagsgruppe Hennummarka

Utviklingen av området Høgda - Tranby har stor betydning for boligmiljøene på Hennummarka, og 
for bruk av naturområdene omkring Høgdabakken. Høgdaområdet, som planområdet er en del av, er 
nærrekreasjonsområder for befolkningen på Tranby. En nabolagsgruppe har engasjert seg i 
lokalmiljøet og i reguleringssaken for Høgda, fordi dette berører deres nære miljø i svært stor grad. 
Deres intensjoner er å belyse hvorledes en endret plan påvirker nærmiljøet, og gi merknader som 
kan bidra til å utvikle en plan som lokalmiljøet er tjent med. 

Vi viser derfor til høringsuttalelsen fra Nabolagsgruppe Hennummarka vedrørende 
reguleringsforslag Høgda, gnr 124/83 og 124/132 m.fl. Vi, Miljøpartiet De Grønne Lier, støtter fullt 
ut deres høringsuttalelse.

Sammenfattende bemerker nabolagsgruppe at planen er for lite detaljert, og at den må vise en 
systematisk spesifikasjon av terrengnivåer, bygningsvolumer, skjermingsbelter og adkomst m.m.
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Som nabolagsgruppe innvender, vil vi også påpeke at underlagsmaterialet for planen er grundig, men 
vi kan ikke se at vurderinger som kommer fram i utredningene er videreført inn i planen. Dette blir 
derfor et hovedankepunkt mot planen.

Naturmangfold og kulturminner

Utredningen av kultur og naturmiljøet viser at planen vil ha stor betydning for bruk av 
Høgdaområdet som nærfriluftsområde. Planforslaget åpner for en økning av utnyttelsesgraden fra 
60 % til hele 80 %. En slik betydelig økning av utnyttelsen (en tredjedel mer!), er uforenlig med en 
forsvarlig ivaretakelse av naturmangfold og kulturminner i området. 

I denne sammenheng viser vi også til Buskerud fylkeskommunes vurdering og høringssvar, og at vi 
støtter dette: (Understreking er vår markering) 

«Gjellebekk er vurdert som et av kommunens mest verdifulle kulturmiljøer i kommunedelplan 
for kulturminner. Buskerud fylkeskommune støtter denne vurderingen. Vi gjør samtidig 
oppmerksom på at dette kulturmiljøet også er foreslått som et kulturmiljø i forbindelse 
regional plan for kulturminnevern i Buskerud som blant annet skal kartlegge kulturmiljøer 
som viser viktige sider ved fylkets historie. (…) 

Vi har tidligere uttalt at vi er opptatt av at kulturminnene i planområdet bevares og at tiltak i 
planområdet ikke forringer opplevelsen av kulturminnene som ligger like ved. Vi anbefaler at 
videre utvikling av eiendommen gjøres på en måte som ivaretar kulturminnene i planområdet 
samtidig som man forsøker å begrense negative effekter på opplevelsen av kulturminner i 
tilgrensende områder.  

Vi har anbefalt Lier kommune å følge opp forslag til kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøet og avsette en hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (SOSI-kode H570) over 
Gjellebekk skanse og øvrige kulturminner i området. Vi frarådet også sterkt at de sørlige og 
sørvestlige delene av planområdet – det vil si sør for den delen av planområdet som i dag er 
industriområde – bygges ned. En utbygging av denne delen av planområdet vil forringe 
opplevelsen av kulturmiljøet på Gjellebekk. Vi ser det som viktig at sammenhengen mellom 
skansene i planområdet, det historiske veifaret og øvrige rester etter skanseanlegget bevares 
og at siktlinjer mellom skanser og veganlegget de er konstruert for å forsvare opprettholdes, 
slik at dette kan oppleves av besøkende. Nye bygninger, skjermvoller og massedeponier i 
dette området vil forringe denne opplevelsen. Vi foreslo også noen bestemmelser i vårt brev 
datert 10.03.2016 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. (…)

Vi ser det som beklagelig at planforslaget ikke har tatt større hensyn til kulturmiljøet på 
Gjellebekk som er oppført som et av kommunens verneverdige kulturmiljøer i 
kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer.  

Vi ber kommunen om å legge inn bestemmelser og justere plankart slik at man sikrer at nye 
tiltak i området tar noe mer hensyn til kulturmiljøet. En høy og tett bebyggelse kan forringe 
opplevelsen av kulturmiljøet på Gjellebekk. (…)

Virksomheten i dette området har vært regulert av en plan fra 1972. Gjellebekk skanse ble 
oppdaget i 1978, omtrent samtidig som dagens kulturminnelov trådte i kraft. Vi har i tidligere 
korrespondanse etterlyst en revisjon av denne planen for å innarbeide hensynet til områdets 
unike kulturminner. Vi er tilfreds med at det nå utarbeides en ny reguleringsplan, slik at det 
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kan etableres et formelt vern for de kulturminnene som ennå er bevart innenfor planområdet. 
Det er svært viktig å ta vare på dette kulturmiljøet som forteller en helt spesiell historie som 
er viktig både lokalt, regionalt og nasjonalt.»

V/ Turid Kolstadløkken og Lars Hovland, Buskerud Fylkeskommune.

Med hederlig unntak av utvidelsen av skjermingsbeltet ved «salamander-dammen», kan vi heller 
ikke se at sikring av naturmangfold er tatt inn i planen. Planbeskrivelsen presenterer flere 
avbøtende tiltak. Blant annet peker en på sikring/etablering av vegetasjonsskjermer mot nærmiljø, 
men vi kan ikke se at dette er nedfelt i planforslaget. Plankartet viser skjermingsbelte bare mot 
Høgdabakken og delvis mot Joseph Keller vei, men begge steder er vegetasjonen stort sett fjernet.   

I planbeskrivelsen er det omtalt vegetasjonsskjermer mot Haugerudmyra og mot kulturminner, men 
dette er vist i planen som kun 7 m brede belter. En vegetasjonsskjerm må ha en dimensjon som gir 
mulighet for å etablere trevegetasjon og bredden på vegetasjonsskjermen i planen må derfor økes til 
15 m. Planbestemmelsene må også inneholde detaljerte krav til type vegetasjon og til størrelse ved 
etablering.

Reguleringsbestemmelsene om avbøtende tiltak bestemmer etablering av ny tursti vest for 
planområdet, men en slik sti vises ikke på plankartet.  Det betyr igjen at bestemmelsen ikke er 
forankret i plankartet. Planens avgrensing bør vise en sammenhengende tursti fra Høgdabakken til 
Joseph Kellers vei i en trasé som ikke er i konflikt med Haugerudmyra. 

Haugerudmyra

Vi er særlig bekymret for tilstanden i Haugerudmyra, med rødlistet myrflangre, da myra grenser til 
tomten. Haugerudmyra har også tidligere blitt skadet gjentatte ganger, først ved giftsprøyting av 
myrflangren i 2008, deretter ved hogst på deler av myra i 2014. Kjøreskadene er fremdeles ikke 
utbedret, og gjenliggende avfall er enda ikke fjernet. Begge deler påvirker grunnvannet og 
forholdene i Haugerudmyra. 

I skjøtselsplanen for Haugerudmyra / myrflangre forutsettes det at kjøreskader utbedres og at 
hogstavfallet fjernes. Da vi forhørte oss hos Torgeir Bjerknes tidligere angående dette, uttalte han at 
eier Nils Gevelt «hadde fått beskjed om ansvaret sitt for å ordne opp». Da Gevelt fremdeles ikke har 
tatt dette ansvaret, mener vi det er grunn til å frykte at han heller ikke har tatt nødvendige hensyn i 
forbindelse med terrengarbeidene på Høgda og at ytterligere skade på Haugerudmyra kan ha funnet 
sted.

Dessuten vil vi i denne forbindelsen også påpeke kommunens manglende ansvar for å følge opp. I 
brev datert 12.02.16, bekrefter Torgeir Bjerknes og André Braa Hotvedt at: 

«I forbindelse med hogsten på Haugerudmyra har det oppstått en del kjøreskader. I 
skjøtselsplanen for Haugerudmyra / myrflangre forutsettes det at disse utbedres og at 
hogstavfallet fjernes. Dette vil bli fulgt opp av landbruksmyndighetene i kommunen.»

Det er nå nesten et år siden dette brevet ble skrevet, og nærmere tre år siden hogsten fant sted. 
Derfor mener vi det er på høy tid at kommunen tar også sitt eget ansvaret alvorlig. Dersom Gevelt 
ikke snarest får ordnet opp på Haugerudmyra, må unnfallenheten hans få konsekvenser. 
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Områdeplan

Vi minner om at Høgdaområdet, med sin natur og kulturhistorie, er et av Lier kommunes mest 
sårbare områder, og at kommunen har et nasjonalt ansvar for å ivareta landskapsvernområdene 
på Høgda - Tranby. Derfor hadde det vært mer hensiktsmessig med en områdeplan, der hele 
området Høgda – Tranby kunne sees i sin sammenheng.

Det er nemlig vesentlig å se det helhetlige bildet på Høgda - Tranby: Massiv næringsutbygging på 
Høgda; både på «Kværnertomten» og Ringveien 2, i tillegg til arbeidene på Franzefoss pukkverk og 
NCC Roads Asfaltverk, og den omfattende tungtrafikken dette genererer, blir samlet sett en alt for 
stor miljøbelastning i et i høyeste grad verneverdig område.

Det er sterkt beklagelig med ødeleggelsene som allerede er gjennomført. Nå gjenstår det å redde det 
som enda reddes kan. En ny, revidert reguleringsplan; en områdeplan, kan derfor være et viktig 
verktøy i dette henseendet. 

Vi minner også om nabolagsgruppens tidligere forslag om å utarbeide en områdeplan:

«En slik områdeplan ville være mer hensiktsmessig, der en helhetlig kunne avklare 
relevante trafikale plantiltak, sikre en videreutvikling av næringsvirksomheten slik den 
finnes på Tranby i dag og sikret området mellom Joseph Kellers vei og Høgdabakken som et 
nærrekreasjonsområde.»  

Statens vegvesens innsigelser

I tillegg viser vi til Statens vegvesens innsigelser mot planen, spesielt følgende uttalelse: 

«Vi mener det er benyttet for lave tall i konsekvensutredningen for trafikk i området, og det 
mangler vurdering av vegkapasitet og kryssforhold fram til E 18. (…) 

I konsekvensutredning for trafikk leser man om «stenging av E18-trafikken», og 
prefabrikkerte betongkonstruksjoner for kulvert.  Som vi har uttalt på møte 10. mai 2016 er 
det ikke aktuelt med stenging av E 18 for å utvide kulvert. Neppe aktuelt med prefabrikkerte 
betongkonstruksjoner heller – (…) 

Utvidelse av kulvert berører europaveg E 18 direkte. I vårt brev til oppstart av planarbeidet 
uttalte vi: «Da planen omfatter et stort tiltak med kryssing av viktig riksveg E18, må både 
tiltaket og nødvendige midlertidige løsninger dokumenteres ved at det utarbeides en teknisk 
detaljplan som viser løsningene. Gjennomføring av tiltaket må avklares nærmere med oss. (…) 
Vi kan ikke se å ha mottatt revidert detaljplan etter møtet 10. mai 2016, som dokumenterer 
løsningen.»

Avslutning
Vi viser igjen til nabolagsgruppens høringsuttalelse, og at vi støtter deres anmodning om en ny 
revidert plan, der «planen må ha en detaljering og et innhold som gjør den til et relevant verktøy 
for å utvikle næringsvirksomhet i et sårbart landskap med stor bruksverdi for bosatte omkring.» 
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Vi presiserer også at området har meget stor symbolverdi, og at dette burde verdsettes høyere.  
Innbyggerne i Lier er stolte av Tranby-marmoren i København, over skansenes betydning i 1716, og 
av naturen med sjeldne orkideer. Dette er del av identiteten til Tranbyområdet.  Det historiske 
veianlegget, skansene, marmorbruddene, Obelisken og gamle gravfunn, gjør Høgda til et helt unikt 
område, også i nasjonal sammenheng. Floraen med de kalkrike myrene er også av nasjonal 
betydning.  

Utredningen undervurderer i hvor stor grad barn og unges interesser berøres. Området omkring 
Høgdabakken er en levende historie- og naturfagsbok som anvendes mye, både av barnehagene, 
skolene og av barn og foreldre på fritid. Planen for Høgda vil redusere områdets kvaliteter.

Området ligger i gangavstand for alle bosatte på Tranby. Nærhet mellom bosetting og 
rekreasjonsområder er viktig. Dette bør komme tydeligere fram i utredning.  Den omfattende bruken 
av området har gitt et nettverk av stier. Det er trygt for barn uten voksne, og tilgjengelig også for 
gamle og uføre. Verdien som rekreasjonsområde bør derfor vurderes som meget god.  

Høsten 2015 og våren 2016 er det gjort nye registreringer av skanser/murstrukturer både i 
nordvest, sydvest og øst for de skansefunn Leif Hamre gjorde i 1976.  

Skansene, Høgdabakken; som er en del av Norges første veianlegg, og de industrielle 
kulturminnene, er en kulturhistorisk skatt for Lier.  Området bør derfor utvikles og vises frem, ikke 
skjules bak enorme lagerbygg. Den kunnskap vi i dag har om natur- og kulturhistoriske verdier i 
området, tilsier en langt mer skånsom utbygning enn den som er foreslått.         

Dessuten vil vi spesielt bemerke at nærheten til boligområdene gjør det hensiktsmessig å 
lokalisere kunnskapsbasert og «arbeidsintensiv» virksomhet på Tranby. Det vil også være mer 
økonomisk lønnsomt for kommunen, og i samsvar med nylig utarbeidet næringsplan. Lager- og 
logistikkvirksomheter, som for eksempel Bama, bør lokaliseres nær overordnet transportnett, der en 
ikke får trafikktekniske, støymessige og uheldige estetiske konsekvenser i forhold til lokalmiljøet.  

Miljøpartiet de Grønne Lier 

v/ Janicke Karin Solheim (sign.) 

Kopi av høringsuttalelsen: 

• Nabolagsgruppe Hennummarka 
• Fylkesmannen i Buskerud 
• Buskerud Fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• Ordfører Lier kommune
• Medlemmer av Planutvalget 
• Lierposten 
• Borettslag i området 
• Naturvernforbundet i Lier 
• Aker Solutions



Fra: Arild Bakke[arild.bakke@outlook.com]
Dato: 19.01.2017 19:28:24
Til: Postmottaklier Postmottak
Tittel: SV: Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Hei igjen 

Jeg er klar over at frist var 18.01.17 men da jeg ble orientert av andre naboer om at postkassen til
postmottak@lier.kommune.no ikke fungerte så sender jeg derfor først i dag. Se vedagte bilde datert kl 23.54
i går 18.01.17 som viser at postmottak@lier.kommune.no ikke fungerte i går kveld.

Mvh
Arild Bakke
Svenskerud 111
3409 Tranby
Mobil 40601515

Fra: Arild Bakke <arild.bakke@outlook.com>
Sendt: 19. januar 2017 19:19
Til: postmottak@lier.kommune.no
Emne: Høringsuttalelse reguleringsplanforslag HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.
 
Hei 

Viser til vedlagte opprop. 

Jeg støtter fullt ut høringsuttalelsen fra Nabolag Nedre Hennummarka vedrørende reguleringsplanforslag
HØGDA, gnr 124/ 83 og 124/132 mfl.

Som en av de som opprettet denne nabolags gruppen har jeg også på eget initiativ fått gjennomført to opprop
(elektroniske underskrifter) og vedlegger begge disse som 2 stk pdf-filer. 

Oppropene viser først selve oppropet og deretter alle naboer/andre som har singnert.

163 underskrifter - nei til etablering av BAMA sitt nye sentrallager i Ringveien 2 (opprettet
11.10.2015). 

Da var det BAMA sitt roselager som var planlagt etablert i Ringveien 2

99 stk underskrifter - NEI til etablering av BAMA Gruppen og NorgesGruppen på Tranby (opprettet
28.04.2016)

Dette oppropet gjelder prinsippvedtaket om å la BAMA få etablere seg på Kværnertomta.

Nederst i denne post er lenker til de to nettstedene for oppropene.

Har dere spørsmål så ta kontakt.

Denne epost er elektronisk signert av:

Arild Bakke

Svenskerud 111
3409 Tranby
Mobil 40601515



https://www.opprop.net/nei_til_etablering_av_bama_sitt_nye_sentrallager_i_ringveien_2

https://www.opprop.net/nei_til_etablering_av_bama_gruppen_og_norgesgruppen_pa_tranby

NEI TIL ETABLERING AV BAMA SITT NYE ... ‐ opprop.net
www.opprop.net

NEI TIL ETABLERING AV BAMA SITT NYE SENTRALLAGER I RINGVEIEN 2 PÅ TRANBY. Vi tror ikke det blir
så mange lokale arbeidsplasser her på Tranby av at BAMA ...
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