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Denne saksfremstilling er redigert i samsvar med Lier kommunes anbefalte mal for 
reguleringsplaner ”Forslagsstillers planbeskrivelse” og vil derfor ikke samsvare helt med 
oppsettet i det vedtatte Planprogram for reguleringsplanen.   
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
Skisse – eksisterende situasjon 
 

 
 
Skisse - mulig fremtidig situasjon 
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2. BAKGRUNN 
 

2.1 Oppdragsgiver 
Kjellstad Utvikling AS, v/Jon Lerstang, Erteløkka 7, boks 485, 1373 Asker.  
E-post: jon.lerstang@profier.no  
 

2.2 Planlegger/forslagsstiller  
Meinich Arkitekter AS v/Are Meinich, Briskebyveien 74, 0592 Oslo, 
E-post: are@meinich.no  
 

2.3 Eiendoms – og eierforhold 
Reguleringsområdet er totalt 53,6 daa.  Følgende gårds- og bruksnr. blir berørt av 
reguleringsforslaget: 22/1,  22/2,  22/3,  22/17,  22/18,  22/19,  22/20,  22/25,  23/2, 
24/6,  24/7,  24/18,  24/19,  24/20/,  24/21,  24/23,  24/33,  24/42  og 1018/1.   
Eier av gnr/bnr 23/1 er Bjørg Alme Malmer, Kjellstadveien 2. Det er inngått tinglyst 
avtale mellom grunneier og Profier AS i den hensikt å sikre at Profier AS / Kjellstad 
Utvikling AS kan overta eiendomsretten når arealene er regulert og kan fradeles. 
Formell tiltakshaver er således Kjellstad Utvikling AS.  Gnr/bnr 24/19 eies av Vebjørn 
Sørbye. Veiarealene eies av Statens vegvesen. En del mindre eiendommer i 
reguleringsområdets yttergrense blir delvis berørt.  
  

2.4 Hensikten med planen er å:  
-    utvikle et byggeområde for kontor /industri. 
-    oppgradere hovedveisystemet med 2 rundkjøringer for ny Rv 23 trase.  

tilrettelegge for trygg og effektiv trafikkavvikling, herunder tilknytning til 
hovedveisystem, internveier, gang- /sykkelveier og parkeringsløsninger. Målet for 
vei prosjektet etter ferdig bygget anlegg er å legge til rette for myke trafikanter, gi 
bedre fremkommeligheten for biltrafikken og redusere risiko på E18, ved å øke 
kapasiteten ved avkjørselen.  

 
2.5 Forhistorie  

Etter henvendelser fra Profier AS til Lier kommune 7. febr. og 7. nov. 2005 og senere 
i brev av 14. febr. 2008 vedr regulering av området, gjorde Planutvalget i mars 2008 
følgende prinsippvurdering: 
”Planutvalget vil ikke motsette seg at det oppstartes reguleringsarbeid for området øst 
for Kjellstadkrysset. Planutvalget mener dog at forslaget til regulering for området øst 
for Kjellstadkrysset ikke bør ferdigbehandles før arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen er kommet tilstrekkelig langt”.  
 
På denne bakgrunn  ble igangsetting av regulering, utleggelse av planprogram til 
høring og oppstart av evt forhandlinger om en utbyggingsavtale kunngjort i Lierposten 
og Drammens Tidende 4. juni 2009 og deretter varslet med brev til berørte naboer og 
offentlige instanser 10. juni -09.  
Planprogram for regulering med konsekvensutredning ble oversendt kommunen og 
lagt ut til høring i tiden 2. juni til 20.juli 2009 og etter mindre justeringer fastsatt av 
Planutvalget 19. jan 2010. Forslagsstiller fremmer ikke alternative planer. 
Kommuneplanen for Lier  for perioden 2009 – 2020 ble godkjent av 
Miljøverndepartemenet  27.09.2013.  
 
Oppstartsmøte for ny revidert plan avholdes 10.03.14. Det er enighet om at Kjellstad 
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Utvikling AS står for reguleringen av byggeområdene og samtidig av trafikkarealer på 
vegne av og i samarbeid med Statens Vegvesen. 
Varsel om utvidelse av planområdet for detaljregulering av Kjellstadkrysset øst ble 
annonsert  i Drammens Tidende og Lierposten 28.oktober 2014,  med oppfølgende 
varslingsbrev 28.oktober 2014  til alle berørte iht varslingsliste fra Lier kommune. 
Varselet ble lagt ut på Lier kommunes hjemmeside 27.oktober 2014.    
 

2.6 Gjennomføring av planen  
Det er et mål for forslagsstiller at området klargjøres for utbygging så snart 
reguleringsplanen er vedtatt.  Det er tatt initiativ til utbyggingsavtaler med Lier 
kommune og Statens vegvesen. 
 

3. DAGENS FORHOLD 
 
3.1 Beliggenhet og dagens bruk 
 

 
 
Planområdet (orange på kartskissen) ligger øst for E-18 på begge sider av St.Halvards vei (fremtidig 
Rv 23) med omtrent like store delfelt på hver side. Tilgjengeligheten til hovedveisystemet er meget 
god. Planområdet avgrenses i vest av E-18, i syd av jordbruksareal og eneboligbebyggelse, i øst av 
Espedals Handelsgartneri og i nord av eksisterende vegareal og næringsområde. Foreslåtte grenser for 
planområdet er bestemt i samråd med Lier kommune og Statens vegvesen.   
Planområdet som deles av St.Hallvards vei (fremtidig Rv 23) er et relativt flatt jordbruksareal som i 
vest er skjermet med en jordvoll pga støy fra E-18.  
Området er på 53,6 daa, er uregulert og eksisterende arealbruk er vei og jordbruk.  I kommuneplanen 
for 2009 – 2020 er området vist som næringsareal. Området har ikke bevaringsverdig bebyggelse og 
ingen kulturhistoriske minnesmerker.  
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3.2 Planområdet og forhold til tilliggende areal 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Planområdet som i dag nyttes som jordbruksareal, ligger inneklemt mellom næringsbebyggelse i nord 
og øst, eneboliger i syd og E-6 med tilliggende støyvold i vest. Det er ikke knyttet friluftsinteresser til 
arealene. Det er ingen kjente nyttbare grunnvanns-, stein eller grusressurser. Området utgjør ca 31 da 
dyrket mark av god kvalitet.   
Planområdet ligger i en trafikkøy og er uegnet for intensive produksjoner som grønnsaker eller bær.  
 
Landskap 
Kjellstad befinner seg i bunnen av Lierdalen. Mot øst og vest avgrenses det overordnede landskaps-
rommet av markante, skogkledde åser. E18 ligger som en fysisk barriere og dominerer jordbruks-
landskapet. 
Området er relativt flatt, dyrket mark, og uten vegetasjon. Nærområdet er preget av asfalterte veier, 
næringsbebyggelse samt randbebyggelse av boliger som inngår i byggeområdene langs 
Ringeriksveien. I større sammenheng er landskapet preget av flate jordbruksarealer og gartneridrift.   
Det finnes stedvis vegetasjon i kantsoner, randsoner langs Sandakerelva, gårdstun og boligområder 
med private hager. Vegetasjonen som finnes innenfor planområdet består stort sett av kantvegetasjon 
langs veg. Større trær finnes utenfor planområdet, sør og vest for Rv.23. Hekker og annen vegetasjon 
fra private hager styrker områdets grøntstruktur.  
 
I planområdet eksisterer det en utflytende parkeringsplass på øvre del av jordet. Parkeringsplassen er 
ikke asfaltert og har stedvis flere hull på grunn av slitasje. Visuelt gir den området et grått og slitent 
uttrykk.  Belysningen langs med St.Hallvardsveg består av tremaster og ledninger i luftspenn, disse 
virker visuelt negativt på landskapsbilde. 
 
Grunnforhold 
Ifølge kvartærgeologisk kart består området generelt av marint avsatt silt og leire til store dyp. 
I mars 2010 ble det foretatt undersøkelse av grunnforhold og vannstandsmålinger i 2 prøvegroper på 
hvert delfelt, beliggende nord og syd i byggeområdene. I alle 4 gropene ble det øverst registrert 
matjord i ca 0,2 m dybde. Under dette sandige /siltige masser i ca 1 m dybde i de nordlige gropene 
som lå lavest og i ca 1,7 til 2,4 m dybde i de sydlige gropene, tykkest i den sørøstre grop.  Det kom 
ikke vann i de to nordlige gropene, mens det ble registrert svært permeable- /vannførende grusmasser 
der grunnvannet strømmet inn slik at det var umulig å grave videre uten pumping i de sydlige gropene.  
 
Verneinteresser 
Området er uten bebyggelse og har ingen naturverdi eller kulturminner med verneverdi. Det er ingen 
registreringer i Naturbasen eller SEFRAK-registeret.   
 
Miljøfaglige forhold 
Området er som nærmeste nabo til E-18 er belastet med forurenset luft og mer støy enn 60 dB(A),  
særlig vest for St.Hallvards vei.  Det er ingen andre kjente forurensningskilder. Som følge av dyrket 
mark er det ikke noe biologisk mangfold innen planområdet. Solforholdene er meget gode. 
Forslagsstiller er ikke kjent med at grunnen er forurenset. 
Det er registrert fremmede uønskede arter i området (sist i 2014). Det gjelder i hovedsak 
Kanadagullris. I forbindelse med Sandakerelva er det registrert kjempespringfrø, men disse 
registreringene er utenfor vårt planområde. I byggefasen må det tas særlig hensyn ved flytting av 
masser og maskiner slik at disse artene ikke spres til nye områder. 
 
Trafikkforhold  
Planområdet gjennomskjæres i dag av St. Hallvards vei (fremtidig Rv.23) som deler området i nord-  
sydlig retning med kontakt sydover til Lierstranda, sydøstover mot Amtmannssvingen via St.Hallvards 
vei og nordover til næringsarealene på Vestre Linnes.  
Kontakt til E-18 mot Oslo skjer via påkjøringsrampen ved Vestre Linnes i nord og mot Drammen via 
Ringeriksveiens føring under E-18, sydvest for området. Fra Drammen nyttes avkjøringsrampen 
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nordvest for planområdet og fra Oslo avkjøringen ved den tidligere bomstasjonen i nord og videre inn 
på Ringeriksveien som dukker under E-18, sydvest for eiendommen. 
Avkjøringen fra E18 fra Drammen har for liten kapasitet i rushtiden, og trafikk står i kø på skulderen 
av E18, delvis ut i høyre felt på E18.  
De aktuelle strekningene har ingen løsning for myke trafikanter. Prosjektet GS-veg/fortau iverksettes 
for å legge til rette for myke trafikanter. GS-vegene er tenkt koblet på eksisterende GS-veger, som har 
kontakt til Lierbyen og Drammen.. 
Kryssene E18/Fv.22 og E18 arm x Rv.23 på Kjellstad er definert som et ulykkespunkt og har et 
uoversiktlig kjøremønster. Rundkjøringer i disse kryssene kan løse problemene.  
Tiltakene reduserer risiko for ulykker på E18, og er av forebyggende art for myke trafikanter langs St. 
Hallvards veg. 
 
Ved avkjøringsfeltet fra Drammen i nord er det en parkeringsplass for uorganisert kompiskjøring for 
ca 20-25 biler.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred i området. Grunnen består delvis av marine avsetninger 
og delvis elveavsetninger.  Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området er ikke 
utsatt for flom med mindre enn 200 års gjentaksintervaller. Det er ingen bekker i området. 
 
Sosial infrastruktur 
Nedenstående kart viser med blå piler skolenes beliggenhet relatert til utbyggingsområdet. Samtlige 
aktuelle skoler ligger vest for planområdet slik at gang- /sykkelveiforbindelsen langs eksisterende 
Rv.23 under E-18 er en viktig forbindelse fra /til boligområdene syd for planområdet.  Det er ingen 
barnehager eller idrettsanlegg i nærområdet.  
 
 

 
Skoler vist med blå pil.   
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Det går buss på Ringeriksveien med stoppested i nordgående retning vest for-  og i sydgående retning 
syd for T-krysset med St.Hallvard vei.  
Ved avkjøringsfeltet fra E-18 nord for planområdet er et mindre areal i bruk som parkering for 
kompiskjøring for arbeidstakere for eksempel til Oslo.  Det stopper ikke buss her. 
 
Teknisk infrastruktur vann 
Det er ikke fjernvarme i området.    
Det er kommunale vann og avløpsledninger i området. Det ligger en gjennomgående 250 mm 
vannledning langs St.Hallvards veis vestside. Fra en kum ved krysset med Fv 22 går det en 
vannledning østover langs S t.Hallvards veis sydside og en 250 mm ledning mot vest nord for 
planområdet. Fra en kum på hovedledningen syd i planområdet går det en160 mm forgrening frem til 
Espedals gartneri over planområdets østlige tomteareal.  
 

 
VA-ledningskart – eksisterende forhold. 
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Teknisk infrastruktur strøm 
 

 
Eksisterende strømkabler strekstrøm 
 

 
Eksisterende strømkabler svakstrøm 
 
Estetikk og byggeskikk 
Planområdet som nyttes til jordbruk fremstår i hovedsak som et restareal mellom eksisterende 
bebyggelse av uensartet karakter og den langsgående barrieren E-18. Bebyggelsen i nord er 
hovedsakelig næring i 2 etasjer, mens boligbebyggelsen i syd består av 1-2 etasjes trehus i varierende 
formspråk. Gartneriet i øst består i hovedsak av bebyggelse med landbruks og industrikarakter med en 
høy etasje og saltak, supplert med driftstekniske konstruksjoner.   
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Stedsutvikling 
Lier kommune fungerer i dag som en folkerik forstadskommune til Drammen, med nær 23 000 
innbyggere, hvorav mer enn 5 000 ifølge SSBs tettstedsstatistikk, bor innenfor tettstedet Drammen, 
som strekker seg et godt stykke inn i Lier. Fortsatt bærer Lier preg av å være en viktig 
landbrukskommune, men befolkningsveksten har vært betydelig de senere år, og kommunen har 
betydelige tettsteder i Tranby med 5 600 innbyggere og Lierbyen med 4 400 innbyggere. 
Befolkningsveksten i Lier har de senere år vært på rundt 0,7 % pr år, og det ventes at denne vil øke til 
rundt 1 % pr år framover. 
Arealbruken vest for E-18 er i hovedsak jordbruk. Øst for E-18 er arealbruken under transformasjon 
fra jordbruk til nærings- og boligformål. På næringsarealene nordover mot Vestre Linnes er det et stort 
innslag av bilforretninger supplert med bensinstasjon, kafé og motellvirksomhet.  Espedals gartneri 
(77 da ) ligger øst for planområdet med atkomst fra St Halvards vei.  På begge sider av Rv 23 syd for 
planområdet er det eneboligbebyggelse med tilliggende restarealer som nyttes til jordbruksformål.   
 
Barns interesser 
Det er ingen leke- og oppholdsarealer, barnetråkk eller utfluktsområder i planområdet. 
Barn og unges bruk av området er ikke kjent, men anses ikke komme i konflikt med 
reguleringsforslaget. Det antas at utbyggingsforslaget ikke er i strid med barn- og unges bruk.   
 
Universell utforming 
Tilliggende områder med eksisterende bebyggelse er ikke planlagt med fokus på universell utforming.  
Det er gatebelysning på sydsiden av Ringeriksveien og vestre side av St. Hallvards vei.  
 
Juridiske forhold 
Planområdet som deles i to tilnærmet like store deler har naturlig atkomst fra St. Hallvards vei, men 
atkomster er ikke regulert. Det er ingen rekkefølgekrav eller utbyggingsavtaler knyttet til planområdet. 
 
Interessemotsetninger 
Etter at kommuneplan 2009 – 2020 ble godkjent av MD er tidligere interessemotsetninger knyttet til 
vern av dyrket mark eller avsetning til næringsformål formelt avklart.  

 
4. PLANSTATUS 
4.1  Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fastsatt ved kgl.res av 
26.09.2014 skal bidra til at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  (T-1/95, T-
4/98 og T-2/2008) skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar 
med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
Retningslinjene skal ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter 
som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn.  
Det foreslås ikke boliger innen planområdet, men retningslinjene er aktuelle med sikte på trygge gang- 
og sykkelveier gjennom planområdet som foreslås til næringsvirksomhet ( kontor/ industri ). 
 
Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er å tilby 
et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling. Regjeringen har som mål å bedre framkommeligheten og 
redusere avstandskostnadene for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å 
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opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Regjeringen har lagt nullvisjonen til grunn for 
målet om transportsikkerhet. Målet i planperioden er å halvere tallet på hardt skadde og drepte i 
vegtrafikken. Regjeringen har som overordnet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 
innen transportsektoren å forebygge uønskede hendelser og minske følgene av disse hvis de skulle 
oppstå. For regjeringen vil det i planperioden være viktig å prioritere samfunnssikkerhetstiltak som 
bidrar til å sikre høy grad av framkommelighet og pålitelighet i transportsystemet, enten det er veg, 
bane, luft eller sjø. Regjeringen vil at transportsektoren skal bidra til å redusere klimagassutslippene i 
tråd med Norges klimamål slik de er redegjort for i Klimameldingen, jf. Meld. St. 21 (2011–2012) 
Norsk klimapolitikk, og i Klimaforliket, jf. Innst. 390 S (2011–2012), herunder bidra til at Norge 
omstilles til et lavutslippssamfunn. I planperioden legger regjeringen særlig vekt på å redusere 
transportsektorens bidrag til klimagassutslipp, lokal luft- og støyforurensning, tap av naturmangfold 
og inngrep i dyrket jord. Regjeringen har som mål at transportsystemet skal være universelt utformet. 
Regjeringen vil bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet, slik at transportsystemet i så stor 
grad som mulig kan benyttes av alle. 
 
Gjeldende overordnede planer 
Fylkesdelplan (FDP) for avkjørsler og byggegrenser langs riksveinettet i Buskerud er retningsgivende 
for Vegvesenets forvaltningsoppgaver etter vegloven. Planen signaliserer holdninger til den enkelte 
riksveistrekning og gir en stor grad av forutsigbarhet for etatens avgjørelser. Planen er også et 
referansegrunnlag for behandling av avkjørsels- og byggegrensespørsmål. Utvidet byggegrenseavstand 
må ikke sidestilles med generelt byggeforbud.  Dispensasjon kan innrømmes etter at saken er vurdert 
på bakgrunn av gitte kriterier i planens del II.  
Fylkesdelplanen berører planforslagets byggegrenseavstand langs stamvegstrekningen E-18, som i 
planen angis til 100 m og byggegrensene langs ny og eksisterende Rv 23, som iflg planens henvisning 
til vegloven er 50 m samt den parallellførte gang- sykkelveien gjennom planområdet som i planen 
angis til 15 m.  Strenghetsgraden for avkjørselsspørsmål er satt til ”meget streng” for stamvegene, 
herunder E-18,  og ”streng” for  det øvrige riksveinettet, herunder Rv 23. 
 
Kommuneplan for Lier 2009 – 2020 
I planen som ble godkjent av MD 27.09.2013 er forslag til endring av arealformålet fra landbruks- 
natur og friluftsområde til næring ved Åby delvis godkjent. Området skal vises med arealformål 
næringsvirksomhet og med hensynssone båndlegging for regulering etter plan- og bygningslovens § 
11-8 bokstav d.  
For å hindre innbygging av hovedvegsystemet, må det stilles krav til byggegrense mot E18 og at 
omfang av kontorvirksomhet og tilrettelegging for miljøvennlig transport avklares i reguleringsplanen. 
Det forutsettes at reguleringsplanen ikke vedtas før arealbehovet for ny Rv.23 er avklart. 
Reguleringsplanen skal utformes i nært samarbeid med Statens vegvesen og det skal tas hensyn til 
arealbehovet for vegsystemene.  Det skal ikke åpnes for handel. 
Planbestemmelser i kommuneplanen: 
§ 2-6   - Krav til parkeringsdekning 
§ 2-7   - Krav til utomhusplan 
§ 2-10 - Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Lierbyen og Amtmannsvingen - Åby   
§ 2-13 -  Krav om plan for redusert klimabelastning (bruk kommunal mal som ligger på 
  Kommunens hjemmesider www.lier.kommune.no under byggesøknad/lokale regler.  
§ 3-3   - Krav til og innholdet i utbyggingsavtaler 
§ 3-4   - Rekkefølgekrav for Åby (utbygging av tilstøtende kryss og veisystem i samsvar med planene 
  for nytt veisystem i Ytre Lier.  
§ 3-12 - Åby (23) 
  1. Næringsbebyggelse skal samordnes med planene til SVV 
  2. Tilrettelegges for kollektivtransport og annen miljøvennlig transport 
  3. Handel ikke tillatt 
    
Kommunedelplan for Ytre Lier , alt 1a, 27.07.2007. 
Kommunedelplanen viser ny riksvei 23 gjennom planområdet med nye kryss nord og syd for dette. 
Bestemmelsene båndlegger planområdet for regulering etter plan- og bygningsloven.  
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Lier kommunestyre har ikke valgt løsning for kryss ved Kjellstad. I det offentlige ettersynet kom det 
positive signaler til Vegvesenets anbefalte løsning om et nytt planskilt kryss over E-18. 
Plankrav i kommunedelplanen: Det kan ikke utføres arbeid og tiltak i områder avsatt til 
utbyggingsformål før området inngår i reguleringsplan og områdene kan ikke utbygges før nødvendige 
tekniske anlegg, el-forsyning, kommunikasjon herunder gang- og sykkelveinett, med mer er etablert 
eller sikret.  
 
Reguleringsplan for Amtmanssvingen – Vitbank, 21.05.1985. 
Planen omfatter områdene nord og syd for planforslaget og angir reguleringsgrensene inn mot gnr 23 
bnr 1. Reguleringsplanen for Kjellstad - Øst vil erstatte mindre deler av planen.  
   
Reguleringsplan for støyskjerming E 18 v/Kjellstad, 04.05.2004. 
Reguleringsplanen viser en støyvoll langs E-18.  Innenfor planområdet er arealene nærmest E-18 
regulert som trafikkområde, støyvoll og resten som landbruksområder, jordbruk.  Nytt planforslag vil 
erstatte den gjeldende reguleringsplanen, men eksisterende støyvoll vil inngå som del av den nye 
arealbruk i området.     
 
Reguleringsplan for Buskerud Bilsenter, 25.04.2000. 
Planen viser reguleringsgrensen for det nye planforslaget i nord der tilliggende arealbruk er offentlige 
trafikkområder, E-18 avkjøring og St. Hallvards vei.   
 
Reguleringsplan for Hyggen Hagesenter, 29.04.1997 
Planen viser vedtatt reguleringsgrense som innebærer 4 m byggeavstand mot disse naboarealene i øst.  
 
Reguleringsplan for Kjellstadundergangen /etterbruk bomstasjonsområde, 23.04.2002. 
Planen viser gjeldende reguleringsgrense mellom planområdet i sydvest og senkningen av Rv 285 
under E-18.  Reguleringsplanen for Kjellstad – Øst vil erstatte mindre deler av planen.  
 
Planforslagets avgrensning 
Planen vil erstatte i sin helhet:  
Reguleringsplan for Støyskjerming E-18 v/Kjellstad, 04.05.2002 vil erstattes i sin helhet.  
 
Planen vil erstatte deler av følgende planer: 
Buskerud Bilsenter, 25.04.2000, 
Amtmannsvingen – Vitbank, 21.051985. 
Kjellstadundergangen/etterbruk bomstasjonsområde, 23.04.2002. 
Planen grenser til og må tilpasses følgende plan: 
Hyggen hagesenter, 29.04.1997. 
 
Planarbeid i nærområdet. 
Statens Vegvesen arbeider med reguleringsplan for ny veglinje for rv. 23 fra Amtmannsvingen til E18, 
med bakgrunn i tidligere vedtatt kommunedelplan for ytre Lier, vedtatt i 2007. 
 
4.2  Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 
Området er som omtalt uregulert i dag. Reguleringsforslaget som nå fremmes legger til grunn at 
området er avsatt til byggeområde for næring i godkjent kommuneplan for perioden 2009 - 2020.  
Alternativet til reguleringsforslaget vil være et 0 -alternativ der gjeldende arealbruk opprettholdes.   
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5. MEDVIRKNING 
5.1  Varsel om oppstart 
Oppstart ble annonsert i Drammens Tidende og Lierposten første gang hhv 10. og 12.juni 2008,  med 
oppfølgende varslingsbrev datert 10.juni 2008 til alle berørte iht varslingsliste fra Lier kommune.   
 
Fornyet varsling av planarbeidet, sammen med utleggelse av planprogram til høring og varsel om evt. 
utbyggingsavtale ble kunngjort i Drammens Tidende og Lierposten 4. juni 2009. Varslingsbrev datert 
3. Juni 2009 ble sendt naboer, statlige, fylkeskommunale og kommunale etater i hht oppdaterte 
varslingslister fra kommunen.  
 
Varsel om et utvidet planområde med formål kontor /industri ble kunngjort i Drammens Tidende 
28.10.2014, og med varslingsbrev av samme dato til naboer, statlige, fylkeskommunale og kommunale 
etater i hht. oppdaterte varslingslister fra kommunen. 
Varselet ble også kunngjort 27.10.2014 på Lier kommunes hjemmeside, og på 
http://www.meinich.no/meinich_arkitekter_as/prosjekter/kunngjoring_planarbeid/ 
I varselet om det utvidete planområde er tre eiendommer i sydvest, Ringeriksveien 61, 63 og 65 tatt 
med, men disse eiendommene vil allikevel ikke inngå i det nye reguleringsforslaget da gangveiløsning 
forutsettes anordnest utenfor dagens tomtegrenser. 
 
 

VARSEL OM UTVIDELSE AV  
PLANOMRÅDE FOR 
DETALJREGULERING AV  
KJELLSTADKRYSSET ØST,  
LIER KOMMUNE 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-1,  
12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om 
konsekvensutredning varsles igangsatt privat 
regulering av gnr/bnr 23/1, 24/19 øst for E-18 ved 
Kjellstad. 
Planprogrammet ble vedtatt 19.01.2010, og  kan 
sees på kommunens hjemmeside: 
www.lier.kommune.no  
Iht  plan- og bygningsloven § 17-4 varsles 
også oppstart av evt. forhandlinger mellom Lier  
kommune og Kjellstad Utvikling AS om en evt. 
utbyggingsavtale knyttet til gjennomføringen av  
reguleringsplanen. 
 
Formålet med planarbeidet er å regulere 
eiendommene til byggeområde for kombinerte 
formål  kontor/ industri/ lager og samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur. 
 

 
 
 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
Spørsmål og merknader som kan ha betydning for 
planarbeidet kan sendes innen 01.12.14  til  

Meinich Arkitekter AS 
v/ siv.ark. Ellen Authén, Briskebyvn. 74, 0259 
Oslo, tlf. 22 54 24 17 eller e-post: eau@meinich.no

 
Det ble den 7.11.14 avholdt innledende og orienterende møte om utbyggingsavtale mellom 
kommunen, oppdragsgiver og forslagstiller.

5.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
 
Innkomne merknader fra de 3 varslingsrundene følger som egne vedlegg.  
Liste over merknader innkommet ved første varsling 
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Fylkesmannen i Buskerud    30.06.2008 
Buskerud fylkeskommune    30.06.2008 
Statens Vegvesen     02.07.2008 
Arkitektkontoret  K16     10.06.2008 
Liste over merknader innkommet ved andre varsling 
Fylkesmannen i Buskerud    13.07.2009 
Fylkesmannen i Buskerud, v/Landbruksdirektøren 27.07.2009 
Buskerud fylkeskommune    01.07.2009 
Statens vegvesen     03.07.2009 
 
Liste over merknader innkommet ved tredje varsling 
Fylkesmannen i Buskerud    28.10.2014 
Statens Vegvesen     21.11.2014 
Buskerud fylkeskommune    01.12.2014 
Veikroer Eiendom AS     20.11.2014 
 
 
Sammendrag av merknadene ved tredje varsling 
Fylkesmannen anbefaler at det tidligere vedtatte planprogrammet revideres i tråd med Klima- og 
Miljødepartementets avgjørelse om at det ikke skal etableres handel i området. Det bes om at 
nasjonale føringer om reduksjon av transportbehov og utslipp av klimagasser blir lagt til grunn for det 
videre planarbeidet og henviser til tidligere innspill i saken. Det bes om en reguleringsbestemmelse 
som sier at matjorda på arealet tas vare på for framtidig matproduksjon annet sted. 
 
Statens Vegvesen har generelle merknader og bekrefter at utvidelsen av planområdet skjer i samråd 
med dem. De bemerker at industri og lager ikke skal være egne formål, men knyttet til kontorformål. 
 
Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen, har ingen bemerkninger til reguleringsforslaget. 
 
Veikroer Eiendom peker på at det er regulert et fortau med tilstøtende veiareal godt inne på deres 
eiendom 24/7.  Dette vil innebære en vesentlig forringelse for driften da deres populære uteområde og 
lekeplass pr definisjon blir ødelagt. De har vanskelig for å se nytten av fortauet som går fra et kryss og 
rett inn i en avkjørsel  /p-plass og mener det vil gi en falsk trygghet at det kun oppnås ca. 20 meter 
med trygg ferdsel.  Om rundkjøring og nytt kjøremønster flyttes noe nærmere den tiltenkte 
pendlerparkeringen, vil man kunne oppnå en bedre løsning og distansere de gående og syklende noe 
fra utkjøringen til veikroen og Shell.   
 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene 
Fylkesmannens anbefaling om revisjon av planprogrammet er avklart med Lier kommune som mener 
at det ikke er nødvendig med en revisjon, da den siste varslingen av reguleringsforslaget ikke 
inneholder handel. Formålet med planarbeidet presiseres i kunngjøringen å være byggeområde for 
kombinerte formål kontor/ industri/ lager og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
Statens Vegvesen. Det ligger i planforslaget at formål for lager ikke blir eget arealformål, men kun skal 
tillates i sammenheng med kontor. Industri foreslås allikevel som selvstendig formål, under 
kommuneplanens næringsformål. Det er ingen intensjon om at området skal utvikles til industri, men 
at visse virksomheter som kan innpasset den konkrete bygningsmassen som foreslås, vil måtte 
defineres som industri. For eksempel lettere håndtverks-, service- og verkstedsvirksomhet. Formålet 
foreslås for å gi større fleksibilitet ved utleie, og derved lettere kunne oppfylle og videreføre 
kommuneplanens intensjoner for etablering og utvikling av næringslivet i kommunen. Mht. 
trafikkforhold forventes det at slike virksomheter generer mindre trafikk enn kontorformålet pr. m2. 
 
Veikroer Eiendom AS’s bemerkning er vurdert sammen med  Statens vegvesen og fortau er tatt ut av 
planforslaget. Det gjenstår kun et 3m bred sone med veiareal (o-SVT11) langs kjørebanen etter SVVs 
ønske. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Reguleringsforslaget og forslag til plankartet følges av to illustrasjonsplaner: 

- Illustrasjonsplan 1 viser den fremtidige situasjon og bebyggelse. 
- Illustrasjonsplan 2 viser plankartet påført fremtidig mulige veitraseer, og derav hvordan 

planforslagets båndleggingssoner og byggegrenser er formet for å ivareta disse. 
 
Planforslaget viser generelle kontorbygninger med en mer fleksibel 1. etasje hvor man tenker 
innpasset lett industri og eller tilhørende lagerarealer. Det er viktig å understreke at planforslaget ikke 
er utformet etter bestemte leietagere med fastsatte behov, men forslås som generelle næringsbygg. 
  
Arealformål 
Planområdet foreslås regulert til:  

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1), kontor /industri. 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2), vei, gang-/sykkelvei, 

fortau, annen veigrunn - teknisk anlegg, midlertidig parkering, parkering for "kompis- / 
kompiskjøring". 

- Hensynssoner, hensynssone grøntstruktur, båndleggingssone 710, frisiktsone 
  

Grad av utnytting og høyder 
Parkeringsplasser på bakkeplan medregnes i utnyttelsen med 18m2 pr. plass. 
 
Arealet for felt BKB1 er 12.836 m2. Forslaget viser bygningen med BYA ca. 4.170 m2, og 194 
parkeringsplasser á 18 m2 med BYA på 3492 m2. 
Det foreslås derfor en maks tillatt BYA på 3700 + 3492 = 7.662 m2 fordelt på 12.836m2 = BYA 60 % 
 
Arealet for felt BKB2 er 10.229 m2. Forslaget viser bygningen med BYA ca. 5.052 m2 og 134 
parkeringsplasser á 18 m2 med BYA på 2.412 m2. 
Det foreslås derfor en maks tillatt BYA på 5.052+ 2.412 = 7.464 m2 fordelt på 10.229 m2 = BYA 
73% 
 
Arealet for felt BKB3 er 2.184 m2. Forslaget viser bygningen med BYA ca. 800 m2, og 20 
parkeringsplasser á 18 m2 med BYA på 360 m2. 
Det foreslås derfor en maks tillatt BYA på 800 + 360 = 1.160 m2 fordelt på 2.184 m2 = BYA 54% 
 
På felt BKB1 og BKB2 foreslås det bygninger med fire etasjer, tilsvarende 18,0 m over ferdig 
gjennomsnittlig planert terreng. Dette gir rom for en høy 1. etasje på brutto ca. 5,8 m, med  tre 
overliggende etasjer på ca. 3,8 meter, samt isolasjon, fall og gesims på tak på ca. 0,8  meter. 
 
På felt BKB3 foreslås det bygning med tre etasjer, tilsvarende 14,0 m over ferdig gjennomsnittlig 
planert terreng. Dette gir rom for en høy 1. etasje på brutto ca. 5,6 m, med to overliggende etasjer på 
ca. 3,8 meter, samt isolasjon, fall og gesims på tak på ca. 0,8  meter. Ved bruk av skråtak tillates taket 
å stige mot nord fra høyde på 14 m (lang sørlig byggegrense) til maks 18 m ved nordligste punkt 
innenfor byggegrensen.  
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Bebyggelsens plassering 
Fylkesdelplanen for avkjørsler og byggegrenser langs riksveinettet i Buskerud angir 100 m 
byggeavstand til E-18.  Statens vegvesen har i møter bekreftet at det er brukt 50 m byggeavstandssone 
i tilliggende områder langs E-18 og at det derfor ikke kan oppnås en sammenhengende 100 m sone 
ved å kreve 100 m byggeavstand i planområdet. Det foreslås derfor 50 m byggeavstand mot E-18.     
 
På denne bakgrunn er bebyggelsen på felt  BKB1 plassert med en avstand på 50 m fra E18 og 25 m fra 
både nåværende Rv23 i Ringeriksveien og ny Rv23 i St. Hallvardsvei. Det foreslås regulert inn 
adkomst fra fra St. Halvvardsvei. Nytt kjøremønsteret når nye Rv23 er ferdigstilt fordrer at denne 
flyttes. Avkjøring (fra St. Halvvardsvei) benyttes i tiden frem til ny Rv23 står klar. Når ny Rv23 er 
klar stenges denne, og det etableres/reguleres adkomst fra Ringeriksveien sør i BKB1. Således vil 
avkjøringen aldri bli direkte fra riksveien, men fra mindre trafikkert tilknyttet vei. 
 
På felt BKB2 er bebyggelsen plassert med en byggeavstand på 25 m mot St. Hallvardsvei, og 15 m fra 
ytterkant av det båndlagte arealet for mulig fremtidig Rv23 (gitt behov for det mest plasskrevende 
alternativ). Felt BKB2 foreslås med en byggegrense mot syd på 15 m fra formålsgrensen mot BKB3. 
Dette for å gi godt rom for internvei som skal knyttes mot rundkjøringens østre arm, samt evt. senere 
fremføring av gaterom og vei mot eiendommer i øst. Mot øst i BKB2 foreslås byggegrenser på 4 meter 
fra feltgrense/eiendomsgrense. 
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Felt BKB3 foreslås med en byggegrense mot nord på 15 m fra formålsgrensen. Dette for å gi godt rom 
for internvei som skal knyttes mot rundkjøringens østre arm, samt evt. senere fremføring av vei mot 
eiendommer i øst. Mot øst og syd foreslås byggegrenser på 4 meter fra feltgrense/planens begrensing. 
 
Parkering 
I reguleringsbestemmelsene foreslås 1 bilplass pr 50 m² gulvareal for kontor, 1 plass pr 100 m2 
gulvareal for produksjon/ industri, og 1 plass pr. 200 for lagerarealer tilknyttet disse virksomhetene. 
Beregningen av krav til antall parkeringsplasser for hvert felt er gjort med forutsetning om maks krav. 
Dvs. at hele bygningen disponeres til kontor. 
 
Det tillates å parkere delvis utenfor byggegrensene mot offentlig vei. Det forutsettes dog at slike p-
plasser vendt mot E-18 må kunne fjernes, og at kravet til parkering kan oppfylles minste avstand 50 
meter fra E-18 såfremt en fremtidig utvidelse av veisystemet krever dette. Det skal følgelig ved 
rammesøknad dokumenteres at dette kan oppfylles. Kravet kan eksempelvis oppfylles ved at 
arealfordelingen som omsøkes har annen sammensetning (ikke 100% kontor), og derved lavere 
dekningskrav. Det kan også inngå å bygge deler av bygningsmassen som P-hus, eller omsøke et 
mindre prosjekt enn maks. regulert for å senke dekningskravet, hvor samtidig tilgjengelig areal for 
bakkeparkering da økes.  
 
Basert på illustrasjonsprosjektets utforming er maksimalt krav til parkering for felt BKB1 = 12 210 m2 
BYA / 1 plass pr. 50 m2 = 244 plasser. Det er vist henholdsvis på terreng og mulighet for i kjeller: 194 
+ 134 = 328 plasser.  
Dersom ca. 110 plasser utenfor byggegrensen mot E-18 må fjernes gjenstår 218 stk. Det må derfor ved 
rammesøknad dokumenteres mulighet for etablering av 26 nye plasser for å tilfredsstille kravet på 244 
plasser eller at prosjektet rammesøkes slik at kravet er 26 plasser mindre en dette teoretiske makskrav. 
 
Felt BKB2 blir kravet ved utnyttelse til 100% kontor på 14.600 m2 BRA / 1 plass pr. 50 m2 = 292 
plasser. Det er vist henholdsvis på terreng og i kjeller: 134 + 174 = 308 plasser.  
Dette inkluderer offentlig kompisparkering (felt SPA på 641 m2) med 22 plasser avsatt nord for felt 
BKB2. Holdes disse allikevel utenfor vil det være en underdekning på 14 plasser, som forutsettes 
inndekket ved at en viss andel av bygget på 14.600 m2 sannsynligvis vil inneholde funksjoner med 
lavere krav til dekning (for eksempel ved en andel lager på ca. 900 m2). 
 
Felt BKB3 blir kravet 2.210 m2 BRA / 1 plass pr. 50 m2 = 44 plasser. Det er vist henholdsvis på 
terreng og i kjeller: 20 + 24 = 44 plasser.  
 
Lengst nord i planområdet legges det opp til ny utvidet plassering for dagens kompisparkering. Da det 
ikke går kollektivtransport fra stedet, er det ikke foreslått som "pendler/innfartsparkering". 
Kompisparkeringen får avkjørsel noen meter nord for den nordligste rundkjøringen og ligger omtrent 
der eksisterende avkjørsel fra E18 ligger. Rundt kompisparkeringen er det planlagt grøntanlegg, og 
mot E18 og avkjørsel fra E18 skal det være voller. 
 
Felt o_SPP2 for parkering (også kompis-kjøring) har plass til ca. 20 biler. Se kommentar vedr. denne 
parkeringen i Kap. 8. 
 
Veiløsning 
Trafikkarealene i planen består av to rundkjøringer, gang og sykkelveg på strekningen mellom 
rundkjøringene, flytting og oppgradering av en busslomme og oppgradering av en annen, samt 
tilrettelagt kompisparkering med tilhørende grøntanlegg og voller mot E18 og avkjøring fra E18. 
 
For å få til en rundkjøring som inkluderer både avkjørsel fra E18 og St.Hallvardsveg fra øst, må 
avkjørselen fra E18 flyttes noe mot sør i forhold til dagens plassering. Avkjørselen får også et noe 
lenger retardasjonsfelt, for å gi god plass til nedbremsing før en relativt brå kurve. Retardasjonsfeltet 
starter noe sør for brua hvor E18 går over rv.23. Retardasjonsfeltet bruker den plassen som allerede i 
dag er på brua, og at det blir dermed ikke gjort noen endringer i konstruksjonen. Rundkjøringen er 
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dimensjonert for 24 m lange kjøretøy, men er tenkt tilpasset spesialtransport ved overkjørbare deløyer, 
fjernbare skilt og tilpasninger i rundkjøringene. 
Lengst sør på St. Halvardsveg mot rundkjøringen er det lagt inn høyresvingefelt for kun trafikanter 
som skal mot Lierbyen. Den sørlige rundkjøringen ligger i krysset mellom St.Hallvardsveg (arm av 
E18) og rv 23 (Ringeriksveien). Det er lagt inn en ekstra arm i rundkjøringen av hensyn til transport til 
næringsområdene som er planlagt øst for strekningen. Denne armen er også planlagt å fungere som ny 
adkomst til boliger som får dagens adkomst stengt på grunn av flytting av busslomme.  
Den sørlige rundkjøringen er dimensjonert som den nordlige. 
 
Armer i rundkjøring tilpasses eksisterende veg både når det gjelder vegbredde og overbygning. Det 
samme gjelder vegbredden mellom rundkjøringene. Bredden på veg mellom rundkjøringene og armer 
i rundkjøringene blir ca. 6, 5 m med 0, 5 m skuldre, men varierer altså noe da det skal tilpasses 
eksisterende veg der det er nødvendig. Rundkjøringene er 40 m i diameter. Rampe fra E18 er 3,5 m 
bred, pluss 1,5 m skulder. Rampen har også en breddeutvidelse som varierer noe. 
Høyresvingefelt inn mot den sørlige rundkjøringen fra nord er 3,5 m bredt pluss 0,5 m skulder. 
 
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 
Langs St.Hallvardsveg mot rv. 23 er det planlagt gang- og sykkelveg. Denne legges på østsiden av 
vegen, da dette er vurdert som det mest praktiske i forhold til hvor gående og syklende ferdes og hvor 
man skal koble gang- og sykkelvegen på eksisterende anlegg og planlagte næringsarealer. 
GS vegen er 3,5 m bred (inkl skuldre ) med ca. 3 m grøft mellom veg og GS- veg (varierer noe).  
 
Avkjørsler og andre naboforhold 
Avkjørsler til eksisterende boliger syd for planområdet endres ikke. 
 
Busslommer 
Busslommen som i eksisterende situasjon ligger vest for krysset (i retning Kjellstad) beholdes i 
hovedsak på samme sted. 
Busslomme som ligger på vestsiden av rv 23 (retning mot amtmannsvingen) blir oppgradert for å følge 
dagens krav til universell utforming. I «trekantene» som blir i grøftene i tilknytning til busslommene 
er det tenkt at det lages rabatter med smågatestein. 
 
Gjennomføring 
I forbindelse med den sørlige rundkjøringen er det tatt forbehold om at en eiendom må erverves. Det 
gjelder gnr/bnr 23/2. Det vil også bli noe stripeerverv på grunn av veiareal og gang- og 
sykkelveg/fortau. Ved eventuelle støytiltak (pr. dags dato ikke vurdert som nødvendig, se ovenfor) vil 
det også være behov for noe stripeerverv eller avtaler med grunneiere.  
 
Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse for over nevnte alternativ løsning av parkeringskravet 
innenfor 50-metersbeltet mot E-18, dersom en fremtidig utvidelse av veisystemet krever dette i 
ettertid.  
 
Det er et mål for forslagsstiller at området klargjøres for utbygging så snart reguleringen er vedtatt, da 
det er mange interessenter til området. Forslagsstiller regner derfor med at utbygging vil følge 
temmelig direkte i fortsettelsen av reguleringsprosessen. En utbyggingsavtale med Statens vegvesen 
om finansiering av veiløsningene bør på plass snarest av etter reguleringsvedtaket.  
 
Det er foreslått midler til veitiltakene i forbindelse med Nasjonal transportplans handlingsprogram 
2014– 2017 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Planprogrammet som ble fastsatt av Planutvalget 19.01.2010 anga nedenstående utredningstema som 
aktuelle for å vurdere plantiltakets konsekvenser. Temaene er enten fulgt opp i egne rapporter vedlagt 
saken eller som avsnitt i planbeskrivelsen. 
 
 - Handelsanalyse er ikke lenger aktuelt, da handel ikke tillates iht godkjent kommuneplan. 
 -    Trafikkanalyse, se vedlagt rapport ”Trafikkanalyse reguleringsplanforslag Kjellstadkryss Øst” 

- Trafikksikkerhet, se vedlagt rapport .”Trafikkanalys e……. Kjellstadkryss Øst” pkt 5.5 
- Gående og syklende, se vedlagt rapport .”Trafikkanalyse……Kjellstadkryss Øst»  pkt 5.5  
- Pendlerparkering , se planbeskrivelsen om kompisparkering, side 16 og 24. 
- Støyanalyse, se vedlagte tidligere rapport ”Vurdering av trafikkstøy”  datert 27.04.2010 
- Luftforurensning, se vedlagte tidligere rapport ”Vurdering av luftkvalitet”  datert 08.04.2010 
- Energiutredning, se planbeskrivelsen side 22.  
- Geoteknikk, se vedlagt rapport om grunnforhold og vannstandsmålinger datert 29.04.2010  
- Arkeologisk registrering, se vedlagt rapport ”Kulturhistorisk registrering” datert 11.09.2008. 
- Landskapsmessige forhold, se planbeskrivelsen side 6, 18 og 23. 

 
Det er utarbeidet en ”Risiko og sårbarhetsanalyse” datert 03.09.2009, revidert  17.12.2014 
 
Datagrunnlag og metoder 
Trafikkanalysen er basert på en standard 6-timer trafikktelling i kryssene i november 2013. Fremtidig 
trafikkbelastning er beregnet ut i fra erfaringstall for trafikkgenerering for ulike utbyggingsformål og 
tidligere utførte modellberegninger i forbindelse med KU for Rv 23. Det er usikkerhet i alle ledd av 
beregningen som tilsier at det er betydelig usikkerhet i beregnede trafikktall for år 2029. Usikkerheten 
er størst for beregnet timetrafikk. Vurdering av avviklingsforhold er gjort ved hjelp av 
kapasitetsberegninger etter metode beskrevet i Håndbok 127, Kapasitet i kryss, Statens vegvesen 
1985. Usikkerheten i trafikktallene medfører også usikkerhet knyttet til beregnet støy for fremtidig 
situasjon. 
 
Støyvurderingene er basert på digital terrengmodell og antatt markabsorpsjon α=1 (”myk mark") 
utenfor veg og parkeringsplasser. Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy, med programmet Cadna/A (versjon 3.72.131). Det er antatt absorpsjonsfaktor 
α=0.23/0.15 for boliger/industri. Det er beregnet 3.ordens refleksjoner. 
 
Luftkvalitetsvurderingene er gjort basert på målinger av luftkvalitet i norske byer og målinger langs 
veger med stor trafikk, samt data og erfaringer fra tiltaksplaner utført av norske kommuner. Det er i 
tillegg tatt kontakt med representanter for lokale utslippskilder for å vurdere eventuelle spesielle 
forhold. Dette grunnlaget anses å være gode grunnlag for de vurderinger som er gjort. 
 
ROS-analysen er utarbeidet av Sweco AS. Når det gjelder terminologi er Norsk Standard for 
risikovurderinger NS 5814 lagt til grunn. Da det ikke foreligger noe godt datagrunnlag som gjør det 
mulig å tallfeste risiko, er det i denne sammenheng utført en kvalitativ vurdering. 
 
Overordnede planer og mål 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2009 – 2020 som er vedtatt av 
kommunestyret.  Planen bidrar til kommuneplanens måloppfyllelse ved at det i området Kjellstad er 
mulig og ønskelig å legge til rette for å dekke noe av det kortsiktige behovet næringslivet i Lier har for 
utvidelse og ekspansjon.   
 
Natur og ressursgrunnlaget 
Planforslaget innebærer at ca. 31 dekar dyrket mark omdisponeres til næringsvirksomhet og dermed 
går ut av landbruksproduksjon.  



20 
 

 
Landskap 
Foreslått bebyggelse vil supplere og skape sammenheng med næringsbebyggelsen som eksisterer på 
Vestre Linnes nord for planområdet der en vesentlig del er bilforretninger. 
 
Eksisterende bygninger 
Eiendommen Gnr./bnr. 23/2, med den eneste bygningen som i dag ligger i planområdet, må erverves 
og eneboligen må rives. Boligen ligger tilnærmet i midten av det som er forutsatt som den nye søndre 
rundkjøringen. 
 
Grunnforhold 
Som konsekvens av de undersøkelser og vannstandsmålinger som ble gjort av Multiconsult i mars 
2010, se vedlegg, må enten gulvet i parkeringskjellerne legges over grunnvannstanden på kote 12,9 i 
det østre og 14.3 i det vestre felt, kjellere støpes som vanntette konstruksjoner eller så må vannstanden 
dreneres til bekk.  Dersom det besluttes å bygge uten parkeringskjeller, slik at kompensert 
fundamentering ikke kan oppnås, må det utføres grunnboringer med sonderinger og opptak av 
jordprøver for laboratorieanalyser.  Dette for å kunne vurdere om byggene kan sålefundamenteres uten 
store setninger, eller om de må pelefundamenteres på friksjonspeler.  
 
Verneinteresser 
Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner i kulturminneregistreringen som 
Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune foretok i september 2008, se vedlegg. 
En utbygging av området vil derfor ikke ha konsekvenser for noen verneinteresser.  
 
Miljøfaglige forhold 
Naturmangfoldslovens §§ 8 -12 er vurdert. Som følge av at området i dag nyttes til dyrket mark har 
planforslaget ingen konsekvenser for biologisk mangfold. Det finnes ikke forekomster av naturtyper 
eller arter som krever vern i planområdet.. Ut fra en samlet vurdering vil en utbygging på dette 
grunnlag ikke innebære noen risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
 
Det er vedlagt soldiagrammer for høst- /vårjevndøgn og midtsommer, henholdsvis for morgen, lunsj, 
og kveld, som viser at planforslaget ikke skaper skyggevirkninger for noe av boligbebyggelsen syd for 
planområdet.  
 
Støy 
Trafikkstøynivået, døgnveid på dagtid (Ld) er beregnet til opp mot 74 dBA foran den mest støyutsatte 
fasade mot E18. Kravet til innendørs vegtrafikkstøy i byggeforskriftene er 40 dBA i brukstid. Når det 
er balansert ventilasjon i byggene, standard fasadekonstruksjoner og noe høyere krav lydisolasjon for 
vinduer enn standard, vil byggeforskriftenes krav i NS 8174 kunne være tilfredsstilt. 
Utbyggingen medfører ingen hørbar økning av trafikkstøyen i nærområdet. Den største støykilden er 
biltrafikk på E18, og planlagte kontorbygg vil skjerme for bakenforliggende boligområder. For 
utbygningsalternativ 0 i år 2029 endres trafikken på Rv 23, Ringeriksveien-sør en økning fra ÅDT 
8500 til ÅDT 8900. Tallene fra Multiconsult viser ÅDT 6700 for dagens situasjon. 
Denne endringen er knapt 0,1 dB og ikke hørbar.  
Støyvurderingen er basert på rapport fra Sweco fra 2010 og basert på en eldre trafikkprognose 
som hadde større trafikk (16500/ 16800) enn den nye trafikkanalysen har. Den nye 
trafikkanalysen fra Multiconsult angir 6700 i dag og 8500/8900 i år 2029, som betyr at støy 
etter de nye trafikktallene vil være lavere enn fortsatt i støyanalysen. 
 
Støy fra ny virksomhet i planområdet 
Funksjonene innenfor reguleringsområdet er ikke bestemt på dette stadium i planleggingen. 
Arealbruken kan i prinsippet variere fra bare kontor til utbygging med vesentlig del industri. Det er 
derfor muligheter for at støyproblemer kan oppstå når funksjonene er nærmere avklart. Bestemmelsene 
foreslås med krav til dokumentasjon for støy ved omsøking av tiltak som kan medføre dette. 
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Luftkvalitet 
Forventet luftkvalitet i området er vurdert. Så lenge avstander fra bygg til E 18 eller St Halvards vei er 
minst 30, hhv 20 meter vil normer for luftkvalitet være oppfylt. Det bør ikke være områder hvor folk 
oppholder seg over lengre tid nærmere enn disse avstandene.  
Det planlagte tiltaket vil ikke ha målbar negativ effekt på luftkvaliteten i nærområdet. Det anbefales at 
luftinntak til planlagte bygg plasseres slik at eventuelle utslipp i nærområdet ikke påvirker kvaliteten. 
 
Trafikkanalyse 
Planforslaget består både av ny veiløsning og utbygging av kontor/industri.  
 
Veiløsningen er utformet av Statens vegvesen. Veiløsningen viser rundkjøringer i kryssene 
Ringeriksveien x St. Hallvards vei og St. Hallvards vei x fv. 22 x rampe E18. Parkeringsplassen for 
samkjøring ved E18 er flyttet noe nordover, den nye plassen har om lag 50 p-plasser. Det foreslås også 
ny g/s-vei på østsiden av St. Hallvards vei. 
 
Utbyggingsområdene for kontor/industri er delt i tre og det foreslås utbygd med om lag 30 000 m2 
bruksareal. I kommuneplan for Lier kommune 2009–2020 er området satt av til nærings-virksomhet i 
fremtiden. I ytterste konsekvens kan det bygges kontor i hele utbyggingsområdet, med 25 m2 pr ansatt 
tilsvarer dette maksimalt 1.200 arbeidsplasser. Østre og søndre del har felles adkomst som ny fjerde 
arm i rundkjøring Ringeriksveien x St. Hallvards vei. For den vestre delen er det mulig med adkomst 
både mot Ringeriksveien og St. Hallvards vei.  
 
Statens vegvesen arbeider med planer for fremtidig veisystem i ytre Lier. I dette arbeidet ses det på 
alternative traseer for Rv.23 og hvordan denne skal kobles til E18. Det er foreløpig ikke bestemt 
endelig trasé. De mulige traséene som fortsatt vurderes, er i reguleringsplanforslaget benyttet som 
grunnlag for bestemmelse av byggegrenser, slik at utbyggingen ikke begrenser utvikling av Rv.23.  
 
Trafikkvekst 
Trafikkgrunnlaget for planforslaget er vurdert med hensyn på både generell vekst i trafikken frem til år 
2029 og nyskapt biltrafikk som følge av næringsutbygging: Frem til år 2029 tilsvarer generell vekst en 
total vekst i trafikken på 26,3 %.  
For næringsutbyggingen er det forutsatt at hele området utbygges med kontor da dette gir størst 
trafikale konsekvenser, det vil si «worst case». For kontorutbyggingen er det forutsatt om lag 1 200 
arbeidsplasser. Dette gir en trafikkskapning på om lag ÅDT 1.800 kjt/døgn og om lag 450 kjt/t i 
morgen- og ettermiddagsrushet. 
 
Trafikkprognosen for år 2029 anses som høy da det både beregnes generell vekst i trafikken og 
nyskapt trafikk fra arealutvikling. For krysset St. Hallvards vei x FV 22 x rampe E18 har den generelle 
veksten i trafikk størst betydning, mens for krysset Ringeriksveien x St. Hallvards vei har 
næringsutbyggingen størst betydning. 
Avviklingsforhold 
Selv om trafikkprognosen anses som høy, viser beregningene akseptable avviklingsforhold i de 
vurderte kryssene i fremtiden. Beregningene viser ingen spesielle kritiske punkter men beregningene 
viser at rampen fra E18 får en belastningsgrad på 0,83 og dimensjonerende kølengde på 106 meter i 
morgenrushet. Det er om lag tilbake der rampen begynner å skille lag med selve E18. Økende kø her 
kan være uheldig med hensyn til trafikksikkerhet. 
 
Adkomst for vestre utbyggingsområde 
Med dagens trase for Rv.23 anses en løsning med adkomst for det vestre utbyggingsområdet til St. 
Hallvards vei som best selv om dette gir noe dårligere avviklingsforhold i rundkjøringen 
Ringeriksveien x St. Hallvards vei. Det begrunnes med at adkomsten i St. Hallvards vei har bedre 
siktforhold og i mindre grad risikerer tilbakeblokkering. I en fremtidig situasjon hvor for eksempel 
Rv.23 føres via St. Hallvards vei vil det være naturlig å flytte adkomsten til Ringeriksveien. 
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Forhold for gående og syklende 
Forlengelse av g/s-vei fra Ringeriksveien-sør langs St. Halvards vei vil bedre forholdene og 
trafikksikkerheten for gående og syklende betydelig og koble området på det overordnede g/s-nettet. 
Høvik skole er den naturlige barneskolen for planområdet. I nærheten til skolen ligger også Lierhallen 
og Lier stadion, som gjør dette til et viktig målpunkt. Med den nye g/s-veien langs St. Halvvards vei 
mangler det kun tilrettelegging langs Kjellstadveien for et sammenhengende g/s-tilbud mellom 
planområdet og Høvik skole. 
 
Forhold for kollektivtrafikk 
Kollektivtrafikken vil ha samme avviklingsforhold som øvrig biltrafikk. Basert på beregningene kan 
buss oppleve noe forsinkelse i rundkjøringen Ringeriksveien x St. Hallvards vei i morgen-rushet. 
Kapasitetsberegningen viser gjennomsnittlig forsinkelse på om lag 20 sekunder for år 2029. Dette er 
en forverring i forhold til dagens situasjon hvor Ringeriksveien ikke har vikeplikt i krysset med St. 
Hallvards vei. 
 
Trafikksikkerhet 
I området rundt avkjøringsrampen fra E18 vil ny rundkjøring og bedre tilrettelegging av 
parkeringsplassen for samkjøring gi et mer oversiktlig kjøresystem og bedre trafikksikkerheten.  
 
Dagens T-kryss St. Halvards vei x Ringeriksveien har dårlig sikt siden Rv.23 går i sving. Rundkjøring 
vil gi et mer oversiktlig kjøresystem og bedre trafikksikkerheten.. 
 
Adkomst for det vestre utbyggingsområdet er skissert om lag 50 meter sør for rundkjøringen med 
rampen fra E18, det er tilstrekkelig sikt så lenge St. Hallvards vei er skiltet med 40 km/t. 
Kapasitetsberegningen viser gode avviklingsforhold som tilsier at bilistene i liten grad behøver å ta 
sjanser for å komme ut på veien. Hvis krysset får sikkerhetsproblemer kan det avbøtes noe ved å forby 
venstresving inn og ut, det medfører at disse bilistene må snu i rundkjøringene på hver side. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Sweco AS utarbeidet en ROS-analyse datert 03.09.2009 som er oppdatert 17.12.2014 i tråd med 
revidert planforslag. ROS-analysen konkluderer med at tiltakene i planområdet ikke vil representere 
noen spesiell fare som overstiger det som faller innenfor akseptkriteriet. Det er likevel i ROS-analysen 
kommet frem at tiltak bør iverksettes for å hindre uønskede hendelser.  
Tema til oppfølging: 
Grunnforhold: Det må gjennomføres en geoteknisk undersøkelse i området der dybden til berg, samt 
massenes deformasjons- og styrkeegenskaper blir utredet. 
Radon: Det mangler konkrete radonmålinger for planområdet. Det bør gjøres radonmålinger for å 
kontrollere om radonforekomsten er over tiltaksgrensen når byggene på de to tomtene er oppført. Det 
foreslås allikevel i bestemmelsene at dette kartlegges og planlegges før igangsetting da tiltak i 
etterkant kan være kostnadskrevende. 
 
Sosial infrastruktur 
Den sosiale infrastruktur i området forblir uendret. Nordgående buss får ny holdeplass på 
Ringeriksveien før E-18 undergangen, med atkomst fra den nye gang- /sykkelveien.  
 
Teknisk infrastruktur 
Det er ikke godt nok overvannsnett sydover. Overvann må samordnes med overflatevann fra veiene og 
føres nordover til Sandakerelva. (Det vil bli tatt stilling til plassering av snødeponi ved innsendelse av 
utomhusplan ved rammesøknad).   
 
Multiconsult har justert VA - planen etter gjennomgang av drenplanen til vegvesenet, kfr illustrasjon. 
Prinsippene for håndtering av overvann på tomtene er følgende: 

 Vegvesenets pumpestasjon for overvann ved Ringeriksveien må ikke tilføres mer vann (l/s). 
Det er et vannskille (angitt som Toppunkt på tegning) for dreneringsledningen ved Svv’s kum 
O7. Dreneringen på østsiden av St Halvardsvei tas O5 og videreføres mot nord. Vannskillet 
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for overvannsledningen ved O5. Systemet er laget med dype grøfter mot nord for å slippe å 
bygge om pumpestasjonen til Svv. 

 Alt overvann og takvann må (mest sannsynlig) samles opp og fordrøyes før det slippes på 
nettet. Resipienten (bekken er en sidegren av Lierelva) har flere kulverter og er delvis lukket. 
Endring av flomm situasjonen er nok ikke ønskelig. Prinsipp om fordrøyning bør tas opp med 
kommunen 

 Statens vegvesen er i positiv til justering av ledningsdimensjon. 
 
Hvor mye overvannet eventuelt skal fordrøyes pleier kommunene å bestemme ut fra skjønn.  
 

 
VA – plan  
  
Dagens 250 mm hovedvannledning gjennom området er fra 1952, og må skiftes. Det må legges ny 
hovedvannledning gjennom området, fortrinnsvis i gangveien langs Ringeriksveien. 
Forbruksvann og brannvann med supplerende punkter for uttak av brannvann må da avklares og 
planlegges i samråd med kommunen. 
Kloakk/spillvann må fortrinnsvis føres sydover langs Ringeriksveien. Tilknytning til kommunalt 
spillvannsnett avklares med kommunen  
 
Energi 
De foreslåtte bygningskroppene er relativt kompakte med begrensete vindusflater som vil gjøre det 
lettere å holde energiforbruket nede. Det forutsettes at alle forskriftskrav følges når det gjelder 
isolasjon av bygningene, valg av materialer og vindusløsninger og at det legges opp til bruk av 
vannbåren varme som senere kan kobles til et kollektivt fjernvarmesystem eller til jordvarme. NB: 
Påkrevet vurdering av valg av materialer og tekniske løsninger med tilhørende energi- og 
klimagassbudsjett må først utredes i prosjekteringsfasen og før det gis byggetillatelse. Begrunnelsen 
for dette er at reguleringsplanen er en flateregulering der endelige fremtidige funksjoner og leietakere 
ikke er kjent. 
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Estetikk og byggeskikk  
Bygningenes formgivning er i vesentliggrad gitt av byggegrenser styrt av veiløsningene, kombinert 
med rasjonell inndeling i fløyer for formålet kontor, samt ønsket bevist fjern- og nærvirkning. Se kap. 
8 for en nærmere utdypning av dette. 
 
Stedsutvikling 
Transformasjonen fra jordbruksareal til 3 og 4 etasjes næringsbebyggelse vil få stor og positiv 
betydning for lokalområdets utvikling, både på grunn av endringen i det visuelle landskapsbilde men 
særlig på grunn av de aktiviteter etableringen vil bringe med seg. Virksomhetene i Kjellstadbyggene 
vil kunne daglig ha opp mot 1.000 sysselsatte som sammen med kundebesøk til de respektive foretak, 
vil skape et arbeidsplassområde med et lokalmiljø vesensforskjellig fra dagens situasjon. Veksten i 
lokale arbeidsplasser sammen med besøkende vil i tillegg ha positiv effekt for omsetningen i stedets 
eksisterende virksomheter som bensinstasjon, kafé, mottell, mfl.   
 
Barn- og unges interesser 
Planforslaget berører ikke arealer som i dag nyttes av barn og ungdom. Planen foreslår ingen boliger 
med tilhørende krav til leke- og oppholdsarealer. Planen ivaretar barn og ungdoms interesser på en god 
måte ved at ny gang- og sykkelvei gjennom området knyttes til ny bussholdeplass og det eksisterende 
gang- sykkelveinettet  syd for planområdet med forbindelse videre til kommunens skoler vest for E-
18,  Lier sentrum. Lierbyen og Drammen.    
 
Universell utforming 
Planen er basert på universell utforming som forutsettes gjennomført iht gjeldende forskrifter og pbl 
på søknadstidspunktet, med den økte vekt på tilgjengelighet for alle, som følger av dette. I tillegg er 
det nærliggende å tro at de aktuelle bedrifter som etableres, ut fra en samlet vurdering vil se fordeler i 
enkelttiltak utover forskriftskravene.  
Skilting og belysning vil betinge en avveining i samarbeide med bygningsmyndighetene av hensyn til 
tilgjengelighet, men også av hensyn til trafikken på E-18.  
Planen har ingen negative konsekvenser for barn- /unge, eldre, funksjonshemmede, 
bevegelseshemmede eller orienteringshemmede.  Det er trinnfri atkomst til næringsbyggene fra alle 
parkeringsområdene der 5 % av p-plassene er avsatt til Hc-plasser.  Det planlegges intern 
heisforbindelse mellom alle etasjene inkludert P-kjellerne. 
 
Juridiske forhold 
Planens reguleringsbestemmelser inneholder 3 rekkefølgekrav som bla omfatter at: 

- Dokumentasjon av P-dekning ved evt. veiutvidelse av E-18 skal foreligge før tillatelse gis.  
- Utbygging av ny rundkjøring, atkomstvei østover, gang- /sykkelvei og bussholdeplass skal 

være sikret før en utbygging kan skje. 
- Evt. utbyggingsavtale om teknisk infrastruktur, energiløsning og energidistribusjon skal være 

inngått før det kan gis byggetillatelse 
 

Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 
Hovedvirksomheten i byggene vil være kontorvirksomhet, og Kjellstad Utvikling AS ønsker et litt 
videre reguleringsformål for å få nødvendig fleksibilitet med hensyn til leietakere, og foreslår derfor 
også å inkludere industri som selvstendig reguleringsformål. En ønsker også at lager tillates som 
undertekst til bestemmelsene.  
Bygging av Kjellstad kontor- og industribygg er foreløpig grovt kalkulert til å koste rundt 435 mill 
2015-kr eksklusive merverdiavgift, i hovedsak fordelt over to år i perioden 2016-2017. I driftsfasen 
har en foreløpig beregnet driftskostnadene for byggene til rundt 30 mill 2015-kr pr år. Byggene ventes 
å ha en direkte sysselsetting på rundt 7 årsverk. Hvor mange arbeidsplasser det kan være snakk om i 
byggene er det umulig å si noe om på dette planleggingsstadiet. Det er rom for rundt 950 
arbeidsplasser, og enda flere om det bare blir kontorvirksomhet i byggene. Det legges opp til 680 
parkeringsplasser. 
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Bygging av Kjellstad kontor- og industribygg ventes å gi en norsk verdiskapning på rundt 380 mill 
2015-kr, fordelt over to år i perioden 2016-2017. Vel halvparten av dette, rundt 200 mill kr, ventes å 
komme i det regionale næringslivet i og rundt Lier. Verdiskapningen kommer i hovedsak i bygg og 
anleggsnæringen, men noe også i eiendomsdrift og forretningsmessig- og offentlig tjenesteyting. 
I driftsfasen ventes en nasjonal verdiskapning på rundt 28 mill kr pr år, hvorav rundt 16 mill kr i Lier-
området. Mye av dette ventes å komme i eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting. 
 
Sysselsettingsmessige virkninger av Kjellstad kontor- og industribygg er beregnet ved hjelp av 
planleggingsmodeller på nasjonalt og regionalt nivå. I investeringsfasen viser beregningene på 
nasjonalt nivå en samlet sysselsettingseffekt på 500 årsverk, mens en venter rundt 230 årsverk i Lier-
området, fordelt på to år. Bygg og anleggsvirksomhet får den største regionale virkningen med vel 90 
årsverk, men sysselsettingsvirkningene sprer seg utover på en rekke næringer, også offentlig 
tjenesteyting, som ventes å få rundt 27 årsverk regionalt i Lier-området, i hovedsak som følge av de 
sysselsattes skattebetalinger.  
Drift av byggene ventes å gi en nasjonal sysselsettingseffekt på rundt 40 årsverk nasjonalt, og rundt 19 
årsverk regionalt i Lier-området.  
 
Bygging og drift av Kjellstad kontor- og industribygg påvirker kommunal økonomi i Lier på flere 
områder. I utbyggingsfasen påløper en rekke kommunale avgifter og gebyrer. Byggingen vil også gi 
sysselsettingseffekter og dermed skattevirkninger for kommunen, men det er usikkert hvor mye dette i 
praksis utgjør siden byggearbeidene i stor grad bare vil bidra til å opprettholde en normal aktivitet i 
den regionale bygge og anleggsbransje. Kommunen får kanskje noe økt skatteinngang som følge av 
byggeprosjektet, men denne er det ikke mulig å beregne på forhånd. 
I driftsfasen vil Kjellstad kontor- og industribygg gi en beregnet regional sysselsettingseffekt i Lier-
området på 19 årsverk, hvorav det alt vesentlige lokalt i Lier. En økning i skatteinngangen som følge 
av drift av Kjellstad kontor- og industribygg i størrelsesorden 2 mill kr pr år, kan kommunen dermed 
regne med. Imidlertid øker også kommunens utgifter noe, så det er vanskelig å si hvor stor 
nettoeffekten blir.  
Den store gevinsten for Lier av Kjellstad kontor- og industribygg er imidlertid alle de arbeidsplassene 
som ventelig vil etablere seg i byggene. De sysselsatte her vil også påvirke Liers økonomi, uten at det 
foreløpig er mulig å beregne hvor mye dette vil utgjøre. 
 
Utbyggingsavtale 
Sammen med varslingen av planen er det kunngjort inngåelse av evt. utbyggingsavtale som iht planens 
rekkefølgekrav skal omfatte estetikk, infrastruktur, grønnstruktur, energiløsninger og 
energidistribusjon. Første møte om avtale ble avholdt den 7.11.14 mellom kommunen, oppdragsgiver 
og forslagstiller. Foreløpig antas avtalen å omhandle vann/kloakk, og ikke innholde noe om vei, 
overvann, og ikke grøntområder om dette medtas i reguleringsbestemmelsen.

 

8. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE   
Reguleringsformålet 
Når planområdet på Kjellstad øst omdisponeres fra landbruk til næring selv med kommunens målsetting 
om å ta vare på dyrket mark, er det naturlig at næringsområdet gis så høy utnyttelse at beslutningen kan 
forsvares. Kommuneplanens punkt 6.5.2 angir bl.a. at " Ved nye næringsarealer bør målet være 
arealøkonomisering og høy utnyttelse." 
 
Kontor og industri 
Tomtene er velegnet som et supplement og videreutvikling av næringsbebyggelsen øst for E-18. 
Bebyggelsen gir gode muligheter for Lier kommune til å ivareta lokale kompetansebedrifters økende behov 
for tidsmessige arealer, og i tillegg friste til nyetableringer for bedrifter som søker lokalisering med god 
kommunikasjon både mot Drammen og Oslo.  
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Bebyggelsen 
De to store feltenes beliggenhet, form og byggegrenser medfører at byggenes fasader forholder seg til 
retninger gitt av tilliggende veier, som med varierende avstand definerer ”gateløpene”.  
 
Vei-geometrien er det ytre rammevilkår som i størst grad legger premissene for bebyggelsens utforming. 
Det nye bygningsmiljøet oppleves i et relativt flatt jordbrukslandskap, og av mange bare betraktet i stor fart 
fra en av norges mest trafikkerte motorveier. Men det skal samtidig oppleves som en avsluttende del mot 
nord av bebyggelsen langs Ringeriksveien fra Lierstranda i sør. Et tettere bebygd miljø med stor variasjon 
fra næringsbebyggelse i syd, via gårdsbruk til eneboligområder, før det igjen møter annen 
næringsbebyggelse og E-18 i nord. Langs denne åren vil byggene betraktes i lavere fart og på nært hold. 
 
Prosjektets utforming søker derfor å skape henholdsvis en ytre og en indre karakter. Den ytre karakteren vil 
i stor grad oppleves av forbipasserende i fart på tilliggende hovedveier, og på avstand over de flate og åpne 
jordbruksområdene.  Denne henvendelsen er utformet med store volumer, med åpne og horisontale drag i 
fasadene. 
Den indre karakteren oppleves av passerende på Ringeriksveien/St. Hallvardsvei. Fasadene her er mer 
oppdelte, inndelt i kortere partier mot vei, og med en takt. Volumene her og bygningen på BKB3 er lavere 
og kun i tre etasjer. De er illustrert mer lukkede med vindusåpninger som felter eller hull i vegg. BKB3 er 
lavere for ikke å bli for høy mot boligene syd for planen. Dette sikres i forslag til bestemmelser. 
 
Felles for alle feltene er transparente, utadvendte og tilgjengelige førsteetasjer. Ønsket om høy og 
bærekraftig utnyttelse gjenspeiles i at man også har valgt å vise første etasje som store og høye 
etasjer/volumer. De har arealer og høyder som kreves for variert lett industrivirksomhet, og gir muligheter 
bruk av truck, løftebukker for bil, høytlager osv.. De øvrige etasjer i byggene er illustrert med etasjehøyder 
tilpasset kontorformål, og er formet som kontorfløyer som gir godt dagslys til arbeidsplassene. De foreslås 
med flate tak, også over 1. etasje, som til en viss grad gir mulighet for uteoppholdsarealer for ansatte 
mellom kontorlamellene.   
Byggene er underlagt en begrenset formingsprosess i forbindelse med reguleringssaken, og vises med et 
slektskap i formspråk slik at de også utgjør en samlet helhet. Byggene vil sannsynligvis ved senere 
rammesøknader formes etter individuelle behov og ønsker, og kanskje av forskjellige formgivere, men de 
kan med fordel fortsatt ha fellestrekk som knytter dem sammen som en helhet. 
 
Det foreslås vegetasjon eller tregrupper på begge sider av ny Rv 23 gjennom området. 
 
Vedlagte soldiagrammer viser at næringsbygg på 3 og 4 etasjer med gesimshøyder på opptil maks18 meter 
ikke gir skyggeeffekter på nærliggende boligområder mot syd.  
 
Adkomst og parkering 
Alle tre utbyggingsområder vil få adkomst fra sideveier som er mindre trafikkert enn R23. 
Gjennomgangstrafikk gjennom området skal møte trafikk generert i området kun ved søndre rundkjøring.  
BKB2 og 3 er planlagt med adkomst fra syd der begge byggene har sin største bredde pga. tomtenes 
trekantede form. De er illustrert med parkeringskjellere, med umiddelbar adkomst fra syd. Parkering for 
besøkende og ansatte skjer i hovedsak syd og vest for bebyggelsen. 
Statens Vegvesen har iverksatt ny reguleringsplan for ny Rv23, med ny kryssing av E18. Avkjøring til 
BKB1 er derfor vist fra St. Hallvards vei nå når R23 fortsatt går i dagens trasé i Ringeriksveien, og 
forutsettes flyttet til fra Ringeriksveien i syd når R23 legges nordover mot E18 i St. Hallvards vei. 
Varelevering for BKB1 er vist ved innkjøring fra St. Hallvards vei, og for BKB2 langs plangrensen mot 
øst. Manøvrering for store biler i begge feltene gjøres med mulighet for kjøring rundt byggene. 
 
Parkering 
Krav til maks. antall parkeringsplasser fastsettes iht. den aktivitet som gir høyest turproduksjon. 
Illustrasjonsprosjektet legger derved formålet kontor til grunn for beregning av parkeringskrav hvor det 
foreslås 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² gulvareal når hele bygningsmassen anvendes som kontor. 
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Bestemmelsene angir allikevel krav til mindre parkeringsdekning ved formål industri, eller lager når deler 
av bygningen disponeres til dette i sammenheng med de to hovedformålene. 
 
Kompisparkering ved byggeområde BKB2 
Felt o_SPP2 angir parkering for kompis-kjøring etter innspill om dette fra kommunens politikere ved 
forrige behandling av planforslag for området. Statens vegvesen har i planforslaget avsatt parkeringsplass 
for 50 biler nord i planområdet, og dette er nytt siden forrige behandling når ønsket om o_SPP2 fremkom. 
Forslagstiller ønsker derfor primært å fjerne feltet o_SPP2 da adkomst og ansvarsforhold lett blir diffuse, 
og behovet nå er ivaretatt annet sted. Feltet er allikevel medtatt da administrasjonen ba forslagstiller om 
dette. 
 
Trafikk 
Trafikkanalysen viser at beregnet trafikkskaping som følge av utbyggingsplanene på byggeområdene 
genererer relativt beskjedne trafikkmengder og har dermed relativt liten betydning for de totale 
avviklingsforholdene i kryssene. Ombygging av krysset St.Hallvards vei /Ringeriksveien til rundkjøring vil 
gi betydelig større kapasitetsøkning i krysset enn det forslaget vil generere av nyskapt trafikk. Utbyggingen 
av ny gang- /sykkelvei gjennom og syd for planområdet med kontakt til bussholdeplassene vil heve 
trafikksikkerheten i planområdet for alle brukere.  Planen vil dermed bidra til en forbedring i forhold til 
dagens situasjon på stedet. 
 
Vurdering av alternativ 
Det mest nærliggende alternativ er et 0-alternativ der arealbruken opprettholdes som LNF-område og 
planområdet videreføres som dyrket mark uten bygningsmessige inngrep.  
En annen alternativ løsning kan være at Statens vegvesen følger opp sin høringsuttalelse til 
kommuneplanen og erverver deler av området for utbygging til pendlerparkeringsplasser og p-plasser der 
kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan realiseres. 
 
Anbefaling av alternativ 
Forslaget til reguleringsplan for Kjellstad Øst anbefales da det er i tråd med føringene i den vedtatte 
kommuneplanen for 2009-2020. Der fremheves at eksisterende næringsliv må gis gode muligheter til 
utvikling og ekspansjon og at videre fortetting og utvikling av Liers næringsliv lokaliseres blant annet til 
aksen Amtmannsvingen – Åby. Forslagsstiller har også fått klare signaler om at kommunen oppfatter 
området og dermed tomtene som sentrale og viktige i Lier og derfor ønsker forholdsvis høy utnyttelse og 
godt utformete prosjekter, når omdisponering først er vedtatt. Dette gjelder alle feltene. Vegvesenets tanker 
om parkering mv. vil ikke være i tråd med dette synet i kommunen. 
 
Avbøtende tiltak 
Transformasjonen fra jordbruksland til bebygd område bør skje på en mest mulig skånsom måte, bla ved at 
all jordbruksjord tas vare på og nyttes enten til beplantete felt i utbyggingsområde eller som tilskudd til 
annen aktivitet innen hage- eller landbruksproduksjon.  
 
Bruk av kvalitativt gode materialer og en estetisk utførelse av bygningsmassen med god skilting og 
belysning vil være gode miljømessige avbøtende tiltak. 
 
Etablering av vegetasjon, herunder en grupper med trær på begge sider av ny riksvei 23 og annen 
beplantning på tomtene iht. en godkjent utomhusplan, vil gi planområdet en mykere og vakrere karakter. 
 
Eksisterende støyvoll langs E-18 beholdes som et miljømessig tiltak og tenkes integrert i en større 
utomhusplan.  Det er dog ikke et krav om støyvoll i relasjon til planens formål for kontor/industri. Byggene 
tenkes isolert sett støyisolert med tiltak i fasader. 
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9. ILLUSTRASJONER 
 

 
Forslag til reguleringskart 
 

 
Reguleringskartet forstørret 
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Følgende illustrasjoner er ikke gjenstand for vedtak og dermed ikke juridisk bindende: 
 

 
 
Illustrasjonsplan 1: Viser en mulig maksimal utbygging iht. reguleringsforslaget 
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Illustrasjonsplan 2: viser hvordan planforslaget ivaretar tre alternative veiløsninger 
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Plan 1. etasje (NB: For løsning av avkjørsler se illustrasjonsplanen. Denne gjelder kun som etasjeplan.) 
 
 



32 
 

 
Plan 2.-3. etasje 
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Plan 4. etasje 
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Plan kjelleretasje 
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Perspektiver: 
 

 
 
Fra nord 
 
 

 
 
Fra sør 
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Fra E18 sørgående 
 
 

 
 
Fra 18 nordgående 
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Fra St. Hallvardsvei mot sør 
 
 

 
 
Fra Ringeriksveien mot øst 
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Fra Ringeriksveien mot nord 
 
 

 
 
Fra Espedals Gartneri mot norvest 
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Solstudier for vår-/høstjevndøgn 21.mars og 21. september 
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Solstudier for sommersolverv 21. juni 
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10. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK 
 
Planutvalget gjorde 08.04.2008 i sak 50/2008: ”Råd om regulering (prisippvurdering – pbl. §30 ) for 
Kjellstadkrysset Øst”, følgende enstemmige vedtak:  
- Planutvalget vil ikke motsette seg at det oppstartes reguleringsarbeid for området øst for 
  Kjellstadkrysset. Planutvalget mener dog at forslaget til regulering av området øst for 
  Kjellstadkrysset ikke bør ferdigbehandles før arbeidet med revisjon av kommuneplanen er komet 
  tilstrekkelig langt.”  
 
Planutvalget gjorde 19.01.2010 i sak 5/2010: ”Fastsettelse av planprogram – Reguleringsplan for 
Kjellstadkrysset Øst” følgende enstemmige vedtak:  
- Forslag til planprogrammet for reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, sist revidert 02.12.09 
   fatsettes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.”  
Nytt kulepunkt i Planprogrammet, kapitel 2 Bakgrunn, punkt 2.2 Mål for plantiltaket: 
-  å tilrettelegge for pendlerparkering innenfor planområdet”  
ble enstemmig vedtatt etter forslag fra Helene Justad (H).  
Aud –Harriet Kolber (AP) fremmet følgende tilleggsforslag som falt med 4 stemmer for (3AP og SV) og 9 
stemmer (5H,2FRP,Vog SP) mot: 
-  Gammel punkt om tilgjengelighet tas inn i planprogrammet. 
Følgende protokolltilførsel ble fremlagt av Ninnie Bjørnland (SV): 

• SV er i mot at dette området skal omreguleres fra LNF til næring, og har ønsket å ta det ut fra 
kommuneplanbehandlingen. - 

Tilleggspunktet i vedtaket om tilrettelegging av pendlerparkering ble tatt inn i planprogrammet.  
 
 
 


