
DETALJREGULERING FOR KJELLSTADKRYSSET ØST  

Sammendrag av merknader til offentlig ettersyn 5. mars – 23. april 2015, 

med kommentarer 

 

Liste over merknader 

1. Buskerud Fylkeskommune       17.04.2015 

2. Fylkesmannen i Buskerud       23.04.2015 

3. Statens Vegvesen        21.04.2015 

4. Forsvarsbygg        06.03.2015 

5. Brakar AS          13.03.2015 

6. 6 stk. private grunneiere syd for planområdet    14.04.2015 

7. Bodnar (Gbnr. 24/18) og Sonninen (Gbnr. 24/20) (Naboer syd for BKB3). 22.04.2015 

8. Kjellstad Vel        22.04.2015 

9. Veikroer Eiendom AS       10.03.2015 

10. Buskerud Bilsenter Eiendom AS      23.04.2015 

11. Osmund Espedals Handelsgartneri AS     08.04.2015 

 

 

1. Buskerud Fylkeskommune  
har tidligere uttalt seg til planen. Det er foretatt arkeologiske utgravninger, men det er ikke gjort 

funn av automatisk fredede kulturminner. De har ingen merknader til planarbeidet. 

 

Forslagstillers og rådmannens kommentar. 

Ingen ytterligere kommentar 

 

 

2. Fylkesmannen i Buskerud 
- Fylkesmannen har tidligere uttalt seg, og ser at flere av de påpekte forhold nå er innarbeidet. 

- Ser det som viktig at forslaget omfatter nye gang- og sykkelveier med bedre kontakt med 

bussholdeplasser og øvrig gang- og sykkelveinett.  

- Ingen spesielle merknader i forhold til naturmangfoldloven.  

- Til planforslagets bestemmelser § 2-1-1f), minnes det om at T1442/2012 omhandler 

bebyggelse med støyfølsomme bruksformål.  

- Forøvrig ingen kommentarer til planforslaget. 

 

    Forslagstillers kommentar: 

     Ingen ytterligere kommentar 

 

    Rådmannens kommentar: 

    Bestemmelsenes § 2-1-1-f) foreslås endret i tråd med fylkesmannens merknad.  

 

3. Statens Vegvesen (SVV) 
- Kan godta at byggeområdene nyttes til industriformål, men formålet må avklares med 

departementet.  

- Det har kommet nye skjerpede krav til SVV om avviksbehandling av rundkjøringer på 

stamveinettet. Kommunen kan ikke godkjenne reguleringsplanen før avviksbehandlingen er 

fullført. Regner med at rundkjøringene blir tillatt i dette området. 

- Gangfelt o_SGS5, ved nordre rundkjøring kan være trafikkfarlig og må flyttes lengre syd og i 

tilknytning til adkomst til BKB1.  

- Begge adkomster til BKB1 er kun vist med piler i kartet og detaljutformingen må derfor 

dokumenteres og avklares i byggesaken. SVV må i tillegg godkjenne adkomsten.  

- Det må innpasses nødvendig frisiktsone, eventuelt avsettes mer trafikkareal ved gangfelt  

o-SGS2 (vest i rundkjøringen i Ringeriksveien).  



- SVV ber om en bedre formulering av rekkefølgekrav i § 2-1-a, da trafikksystemet må være 

gjennomført før nye bygninger på BKB1-3 tillates tatt i bruk. 

- Foreslår å endre 2. setning i § 2-1-b for bedre å sikre at adkomst til felt BKB1 flyttes til 

Ringeriksveien i syd, dersom fremtidig kryssløsning for nytt hovedveisystem gjør det 

nødvendig og uten kostnader for SVV.  

- Presiserer at krav om utbyggingsavtaler i bestemmelsene ikke skal gjelde veianlegget. Bør 

presiseres i bestemmelse § 2-1-1-c 

- Forutsetter at utbygger skal bekoste merarbeid og ekstra dimensjonering av felles 

overvannsystem i forhold til utbyggingsområdene BKB1-3, eventuelt anlegge eget system for 

overvann.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller mener basert på departementets avgjørelse at industriformålet er akseptabelt 

når det kan godtas av SVV. Hele årsaken til behandlingen i departementet på dette punkt var 

innsigelsen fra SVV. Videre planarbeid skulle skje i nært samarbeid med SVV. Således bør 

dep. anse seg som ferdig med sin behandling når dette er en omforent løsning med SVV. 

 

En avviksbehandling/dispensasjon av rundkjøringer på stamveinettet er slik vi oppfatter det 

en intern godkjenning etter retningslinjer i SVV, og forslagstiller mener dette ikke forhindrer  

at planen kan vedtas etter PBL av kommunen. For øvrig sikrer rekkefølgebestemmelsene i 

planen at veiløsningen i en eller annen form må på plass før områdene kan tas i bruk.  

 

Det er avholdt møte med kommunen, SVV og forslagstiller den 06.05.15, hvor det er enighet 

om å revidere planen i tråd med øvrige ønsker fra SVV. Forslagstiller legger dette inn på 

illustrasjonsplan og på plankart. Planavdelingen reviderer bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar 

Det anbefales å supplere rekkefølgebestemmelse § 2-a) med krav om at godkjent avviksmelding 

skal foreligge førutbygging kan finne sted.  

Gangfelt o_SGS5, ved nordre rundkjøring er flyttet i tråd med SVVs ønsker, frisiktssonen er lagt 

inn og veiformålet er utvidet til også å omfatte frisiktssonen. 

 

4. Forsvarsbygg 

Har ingen merknader til planarbeidet. 

 

5. Brakar AS 

Har ingen merknader til planarbeidet. 

 

6. 6 stk private grunneiere syd for planområdet; K. Trydal, A.M. Pedersen, J. P. Sonninen, 

P.H. Bodnar, M. J. Gosrynski og A. I. Risholm: 

E-post av 15.04.15 med brev av 14.04.15 som refererer til møtereferat fra møte avholdt med 

kommunen og SVV den 08.04.15.  

- Støtter møtereferatets punkter om flytting av busslomme tilbake til dagens plassering og 

fjerning av foreslått ny busslomme nordgående (SKH2).  

- Gang- og sykkelvei (SGS3) fjernes tilsvarende.  

- Eksisterende adkomstvei til boligene opprettholdes, og ny adkomstvei (f_SKV) tas ut av 

planen. 

- Naboer mener i tillegg at 12 meters høyde på bygg innenfor BKB3 er for høyt, skygger for 

sola og forringer trivselen for nabobebyggelsen.  



- Det refereres til tinglyste skjøter på alle eiendommene i området, med krav om «villamessig» 

bebyggelse. Eiendom 24/19 er ikke med i den nye reguleringsplanen og derfor underlagt 

kravet om «villamessig» utforming 

- Naboer ber Lier kommune kreve at støyskjerming må inngå i planen.  

- Ønsker at eksisterende boliger kan knytte seg til utbedret vann- og avløpsanlegg som følge av 

planen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagsstiller stiller seg positiv til de endringer som ble omforent i kommunens og SVVs møte 

med naboene den 08.04.2015. 

 

Byggeområdene, inkludert BKB3, er allerede definert om fra landbruk til næring i 

kommuneplanens arealdel. Opprinnelig forslag for BKB 3 viste fire etasjer, og grunneier har av 

hensyn til boligene mot syd allerede redusert forslagets høyde til 3 etasjer (12m) etter samråd med 

planavdelingen. Forslagstiller mener at en byggehøyde på 3 etasjer (12m) må være et minimum 

mht. bærekraft når området først omreguleres fra landbruk. BKB3 ligger rett nord for 

boligområdet og kan av den grunn ikke påvirke solforholdene for boligene. 

 

Eiendommen 24/19 omfattes av planforslaget, og evt. privatrettslige servitutter om villamessig  

bebyggelse er ikke styrende for hva området reguleres til etter Plan og bygningsloven. 

 

Da støyberegningene viser liten endring fra dagens situasjon til situasjon etter tiltak har ikke 

Statens vegvesen krav til å gjennomføre støyskjerming her. Viser til støyretningslinjer T-1442 og  

«Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen». 

 

Det må være opp til kommunens om hvorvidt eksisterende boliger kan knytte seg til et evt. utbedret 

vann- og avløpsanlegg som følge av planen, men forslagstiller kan neppe pålegges å økonomisk 

dekke dette. 

 

Rådmannens kommentar 

Høydene for felt BKB3 ble redusert fra 18/14 meter til 12meter i forbindelse med 

førstegangsbehandlingen. Det er tidligere gitt politiske føringer om at arealer som omdisponeres 

fra dyrka mark til utbyggingsformål, skal ha høy utnytting. I følge sol-/skyggediagram utarbeidet 

for arealet, vedlagt til førstegangsbehandling av saken, vil ikke næringsbygg på felt BKB3 få 

særlig negativ effekt på naboeiendommene. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til næring og 

vanlig høyde på næringsbygg er gesimshøyde på 12 meter. Rådmannen anbefaler derfor gesims 

fortsatt på 12 meter for felt BKB3. 

 

Tilknytning til utbedret vann- og avløpsanlegg, for eksisterende bygningsmasse, vil håndteres 

gjennom utbyggingsavtalen, mellom kommunen og forslagsstiller. 

 

Innsendt støyrapport må oppgraderes i henhold til siste standard (NS 8175:2012) og 

støyforholdene for eksisterende bebyggelse må det dokumenteres og redegjøres bedre for i 

rapporten. Dette sikres i rekkefølgebestemmelsene. Dersom naboene har krav på støyskjerming, 

fanges det opp i reguleringsbestemmelsenes §§ 2-7 a) og 2-1-1f), med krav om dokumentasjon på 

ivaretakelse av støykrav ved innsending av byggesøknad. 

 

SVVs kommentar: 

Busslomme SKH 2 fjernes, sammen med tilhørende gs- veg SGS3 og ny adkomstveg f SKV. Da 

støyberegningene viser liten endring fra dagens situasjon til situasjon etter tiltak har ikke Statens 

vegvesen krav til å gjennomføre støyskjerming her. Viser til støyretningslinjer T-1442/2012 og 

«Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen». 

 



7. Bodnar (Gbnr. 24/18) og Sonninen (Gbnr. 24/20) (Naboer syd for BKB3) 

Ønsker ikke at BKB3 skal bebygges med høyde på 12 meter og i den stil som foreslått. De ønsker 

tomten som grønn/parkareal, som skjermer det villabebygde område. 

 
Forslagstillers og rådmannens kommentarer: 

Se punktet ovenfor 

8. Kjellstad Vel  
- Ønsker bom eller innkjøring forbudt- skilt tilbake til Kjellstadveien igjen (utenfor planområdet 

på motsatt side av E-18). 

- Ønsker støyskjerming mot E-18. 

 

Rådmannens kommentar: 

Ønskene om tiltak ligger utenfor planområdet. Bom eller skilting håndteres ikke i 

reguleringssaker, men henvendelsen oversendes til VIVA-IKS som har ansvar for skilting og 

trafikksikkerhet på kommunale veier. 

 

For ønsket om støyskjerming, se kommentarene til pkt.6. 

 

 

9. Veikroer Eiendom AS 

Mener at fortau og veiareal er regulert godt inne på deres eiendom, ødelegger deres uteareal, og at 

et fortau har begrenset nytte her. Det vil gi falsk trygghet. Rundkjøringen bør flyttes noe vestover. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Fortau er tatt ut på denne eiendommen i siste versjon av planforslaget, etter Veikroer  

Eiendoms ASs ønske. Men en stripe Annet veiareal er påkrevd langs kjørebanen. Dette arealet 

ligger på grunn som allerede tidligere er regulert til veiformål i eksisterende plan. Rundkjøringen 

kan ikke flyttes nærmere pendlerparkeringen, med tanke på at den også skal møte St.Halvardsveg 

som ikke kan flyttes på. 

 

SVVs kommentar: 

Fortau langs rundkjøring i kant av eiendommen til veikroen er allerede fjernet fra planen. Det vil 

allikevel reguleres noe areal utenfor vegkant til vegformål. Blant annet for å ivareta siktforhold i 

kryssområdet. 

Rundkjøringen kan ikke flyttes nærmere pendlerparkeringen, med tanke på at den også skal møte 

St.Halvardsveg som ikke kan flyttes på. 

 

10. Buskerud Bilsenter Eiendom AS 

Påpeker at hekk på eiendom Gbnr. 24/7 (Veikroer Eiendom AS) medfører redusert sikt, og at det 

er trafikkfarlig for fotgjengere langs veien her. Ønsker hekk fjernet eller flyttet, og anlagt 

gangvei. Savner busslomme i området rundt nordre rundkjøring pga. farlige stopp i dag. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Hekken vil fjernes eller må flyttes ved opparbeiding av ny vei. Fortau nord for den nordlige 

busslommen fjernes fordi det i utgangspunktet ikke er lagt opp til gangtrafikk her, samt at denne 

førte til uforholdsmessig stort inngrep på annen eiendom. Det er stort sett turbusser o.l og ikke 

rutebusser som stopper i forbindelse med påkjøringen til E18. Det er ikke aktuelt å legge opp til 

busslomme i området nord for prosjektområdet innenfor denne planen. Det legges imidlertid til 

rette for god tilgjengelighet til de busslommene som er lenger sør i området. 

 

SVVs kommentarer: 



Fortau nord for den nordlige busslommen fjernes fordi det i utgangspunktet ikke er lagt opp til 

gangtrafikk her, samt at denne førte til uforholdsmessig stort inngrep på annen eiendom. Gang- 

og sykkevegen trekkes langs St.Halvardsveg østover, og møter dermed ny GS- veg i tilstøtende 

reguleringsplan her, Buskerud Bilsenter. 

Etter telefon med grunneier er det avklart at det stort sett er turbusser o.l og ikke rutebusser som 

stopper i forbindelse med påkjøringen til E18. Det er ikke aktuelt å legge opp til busslomme i 

området nord for prosjektområdet innenfor denne planen. Det legges imidlertid til rette for god 

tilgjengelighet til de busslommene som er lenger sør i området. 

11. Osmund Espedals Handelsgartneri AS 

-    Påpeker tidligere problemer med overvann i undergangen R23/E18, og ber om tilstrekkelig       

     overflatenett som ikke fører til større belastning på nett sydover langs Ringeriksveien. 

- Går sterkt imot p-plassen i forlengelse av rundkjøringen mot sin tomt (kameratparkering), da 

han ønsker mulighet for avkjøring til egen eiendom fra denne 4. arm i rundkjøringen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det vil bli etablert helt nytt overvannssystem i området. 

P-plassen o-SPP2 i forlengelse av søndre rundkjørings 4. arm er et resultat av kommunens ønsker 

om kameratparkering, og plasseringen at den skal være logisk og lett tilgjengelig. Planforslaget 

har pr. i dag ingen intensjon eller formål om å løse adkomst østover til gartneriet. Allikevel sikres 

med byggelinjer og samlede offentlige trafikkformål en bred passasje til Espedals 

Handelsgartneri, slik at dette er mulig om gartneriets område i fremtiden omreguleres til andre 

formål eller mister dagens adkomst. I et slikt tilfelle må det kunne forutsettes at o_SPP2 i samme 

prosess flyttes og at arealet omreguleres som ren adkomstvei til gartneriet. 

Uavhengig av dette innebærer forslaget allerede slik det foreligger nå en mulighet for en 

gjennomkjøring over den foreslåtte o_SPP2. 

En alternativ løsning for parkeringen vil innebære en bred regulert adkomstvei som foreløpig vil 

ligge ubrukt, og en pendlerparkering som vil måtte ligge på siden av denne. Dette skaper en dårlig 

løsning for adkomst til både BKB2 og BKB3 med større biler (svingradier) i et fallende terreng fra 

rundkjøringen. En slik løsning går forslagstiller sterkt imot. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er allerede i dag en god del trafikk inn/ut av området til Espedal Handelsgartneri. Den nye 

veiarmen inn fra rundkjøringen, vil kunne åpne for en langt mer trafikksikker adkomst til 

gartneriet enn dagens adkomstløsninger. Rådmannen mener derfor at parkeringsplassene for 

kameratkjøring ikke må ligge i enden på denne veiarmen. Rådmannen foreslår å legge 

parkeringen langs veiarmen i stedet. 

 

 


