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Sluttbehandling - Detaljregulering for Kjellstadkrysset Øst 
Kommunestyrets vedtak: 

 

1. Detaljregulering for Kjellstadkrysset Øst, som vist på plankart datert 15.05.2015, med 

bestemmelser datert 12.05.2015, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-

12, forutsatt at planmaterialet rettes opp/justeres i henhold til følgende punkter: 

 

2. Bestemmelsenes § 2-1-1 f) erstattes med følgende tekst: Før det gis tillatelse til tiltak i 

feltene BKB 1-3, må det dokumenteres at MD`s retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012) er ivaretatt.  

 

3. Bestemmelsenes § 2-1 a), suppleres med følgende: Det skal foreligge godkjent 

avviksmelding for etablering av rundkjøringer på stamvei, for området. 

 

4. Bestemmelsenes § 2-1 a), suppleres med nytt punkt: Før utbygging kan finne sted i 

næringsområdene BKB1-3, skal Swecos støyrapport «Vurdering av trafikkstøy –  

Reguleringsplanforslag Kjellstadkrysset Øst», datert 27.02.2015, være oppdatert ihht.  

NS 8175:2012, i tillegg til å dokumentere nærmere hvordan eksisterende boligbebyggelse 

langs Ringeriksveien kommer ut i forhold til grenseverdiene for støy.  

 

5. Bestemmelsenes § 2-1-3 b) Suppleres med: Rundkjøringer og veisystem. 

 

6. Bestemmelsens § 2-1-b) 2. setning foreslås endret til følgende: 

For felt BKB1 skal avkjørsel etableres midlertidig i nord fra St. Hallvardsvei. Dersom 

fremtidig kryssløsning for nytt hovedveisystem i ytre Lier gjør det nødvendig, skal 

avkjørsel i nord flyttes til Ringeriksveien i syd.  

 

7. Gesimshøyde for felt BKB3 skal være 12 m.  

 

8. Parkeringsplass for kameratkjøring (o_SPP2), legges inne på næringsarealet BKB2 i èn 

rekke nord for og langs veiarm fra rundkjøringen og mot Espedals eiendom. Adkomst til 

parkeringen skal være den samme som for næringsområde BKB2. 
 

9. Matjord blir tatt vare på for bruk til naboer med landbruk i aktiv drift. 

 

Kommunestyrets behandling: 

 



Ninnie Bjørnland (SV) fremmet på vegne av SV,V og SP følgende forslag: 

«Detaljregulering for Kjellstadkrysset Øst godkjennes ikke.» 

 

Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag: 

«Nytt pkt. 9: 

Matjord blir tatt vare på for bruk til naboer med landbruk i aktiv drift.» 

 

Fellesforslag fremmet av Ninnie Bjørnland ble votert over først og falt da det fikk 7 stemmer 

(2SP,2V,1KRF,1H,1SV) mot 41 stemmer (19H,16AP,5FRP,1KRF) avgitt for planutvalgets 

innstilling. 

 

Espen Lahnsteins forslag ble vedtatt enstemmig. 

 

Planutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

10. Detaljregulering for Kjellstadkrysset Øst, som vist på plankart datert 15.05.2015, med 

bestemmelser datert 12.05.2015, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-

12, forutsatt at planmaterialet rettes opp/justeres i henhold til følgende punkter: 

 

11. Bestemmelsenes § 2-1-1 f) erstattes med følgende tekst: Før det gis tillatelse til tiltak i 

feltene BKB 1-3, må det dokumenteres at MD`s retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012) er ivaretatt.  

 

12. Bestemmelsenes § 2-1 a), suppleres med følgende: Det skal foreligge godkjent 

avviksmelding for etablering av rundkjøringer på stamvei, for området. 

 

13. Bestemmelsenes § 2-1 a), suppleres med nytt punkt: Før utbygging kan finne sted i 

næringsområdene BKB1-3, skal Swecos støyrapport «Vurdering av trafikkstøy –  

Reguleringsplanforslag Kjellstadkrysset Øst», datert 27.02.2015, være oppdatert ihht.  

NS 8175:2012, i tillegg til å dokumentere nærmere hvordan eksisterende boligbebyggelse 

langs Ringeriksveien kommer ut i forhold til grenseverdiene for støy.  

 

14. Bestemmelsenes § 2-1-3 b) Suppleres med: Rundkjøringer og veisystem. 

 

15. Bestemmelsens § 2-1-b) 2. setning foreslås endret til følgende: 

For felt BKB1 skal avkjørsel etableres midlertidig i nord fra St. Hallvardsvei. Dersom 

fremtidig kryssløsning for nytt hovedveisystem i ytre Lier gjør det nødvendig, skal 

avkjørsel i nord flyttes til Ringeriksveien i syd.  

 

16. Gesimshøyde for felt BKB3 skal være 12 m.  

 

17. Parkeringsplass for kameratkjøring (o_SPP2), legges inne på næringsarealet BKB2 i èn 

rekke nord for og langs veiarm fra rundkjøringen og mot Espedals eiendom. Adkomst til 

parkeringen skal være den samme som for næringsområde BKB2. 

 

Planutvalgets behandling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 



 

1.Detaljregulering for Kjellstadkrysset Øst, som vist på plankart datert 15.05.2015, med 

bestemmelser datert 12.05.2015, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 

forutsatt at planmaterialet rettes opp/justeres i henhold til følgende punkter: 

 

2. Bestemmelsenes § 2-1-1 f) erstattes med følgende tekst: Før det gis tillatelse til tiltak i 

feltene BKB 1-3, må det dokumenteres at MD`s retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012) er ivaretatt.  

 

3. Bestemmelsenes § 2-1 a), suppleres med følgende: Det skal foreligge godkjent 

avviksmelding for etablering av rundkjøringer på stamvei, for området. 

 

4. Bestemmelsenes § 2-1 a), suppleres med nytt punkt: Før utbygging kan finne sted i 

næringsområdene BKB1-3, skal Swecos støyrapport «Vurdering av trafikkstøy –  

Reguleringsplanforslag Kjellstadkrysset Øst», datert 27.02.2015, være oppdatert ihht. NS  

8175:2012, i tillegg til å dokumentere nærmere hvordan eksisterende boligbebyggelse langs 

Ringeriksveien kommer ut i forhold til grenseverdiene for støy.  

 

5. Bestemmelsenes § 2-1-3 b) Suppleres med: Rundkjøringer og veisystem. 

 

6. Bestemmelsens § 2-1-b) 2. setning foreslås endret til følgende: 

For felt BKB1 skal avkjørsel etableres midlertidig i nord fra St. Hallvardsvei. Dersom 

fremtidig kryssløsning for nytt hovedveisystem i ytre Lier gjør det nødvendig, skal avkjørsel i 

nord flyttes til Ringeriksveien i syd.  

 

7. Gesimshøyde for felt BKB3 skal være 12 m.  

 

8. Parkeringsplass for kameratkjøring (o_SPP2), legges inne på næringsarealet BKB2 i èn 

rekke nord for og langs veiarm fra rundkjøringen og mot Espedals eiendom. Adkomst til 

parkeringen skal være den samme som for næringsområde BKB2. 

 

 

 

 

 

Rådmannens saksutredning: 

 

Sammendrag: 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom forslagsstiller Kjellstad Utvikling AS og Statens 

vegvesen. Det er ønske om å utvikle byggeområdene for kombinert formål Kontor/Industri. 

Samtidig ønsker Statens vegvesen å tilrettelegge for en midlertidig utbedring av veisystemet, 

for å gi bedre framkommelighet og sikkerhet på vegnettet, i påvente av en fremtidig 

kryssløsning for rv.23 og E18. 

 

Vedlegg: 

1) Oversiktskart  

2) Plankart, datert 15.05.2015 

3) Illustrasjonsplan, datert 15.05.2015 

4) Reguleringsbestemmelser, datert 12.05.2015 

5) Planbeskrivelse, datert 15.05.2015 

6) Innkomne merknader til offentlig ettersyn, med kommentarer 

7) Merknader til offentlig ettersyn i sin helhet 



8) Illustrasjoner 

9) ROS-analyse, datert 17.12.2014 

10) Vurdering av trafikkstøy, datert 27.02.2015 

 

 

Utredning: 

 

1.BAKGRUNN OG BESKRIVELSE 

 

Bakgrunn 

Reguleringsplanforslaget er fremmet av Kjellstad Utvikling AS og er et samarbeid med 

Statens vegvesen. Kjellstad Utvikling AS ønsker å utvikle byggeområder for kombinert 

formål kontor/industri, med tilhørende lager. Statens vegvesen ønsker i tillegg å oppgradere 

hovedveisystemet i området med 2 rundkjøringer for ny Rv. 23-trasè og tilrettelegge for trygg 

og effektiv trafikkavvikling. Det er foreslått midler til veitiltakene i forbindelse med Nasjonal 

transportplans handlingsprogram 2014– 2017. Målet for veiprosjektet etter ferdig bygget 

anlegg er å legge til rette for myke trafikanter, gi bedre fremkommelighet for biltrafikk og 

redusere risiko på E18, ved å øke kapasiteten ved avkjørselen. Det planlegges internveier, 

gang- /sykkelveier og parkering for kameratkjøring til/fra jobb. 

 

Historikk 

Ved første forespørsel om utbygging av jordene på Kjellstad/Åby til næring, var forslaget 

ikke i tråd med da gjeldende kommuneplan (2002 – 2013), der arealene var avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsliv (LNF). Forespørselen var imidlertid i tråd med forslag til ny 

kommuneplan (2009 – 2020). Spørsmålet om regulering ble derfor forelagt planutvalget i en 

prinsippbehandling etter plan- og bygningsloven. Planutvalgets vedtak i saken (sak 50/2008, 

datert 08.04.2008): 

 

”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 bakgrunn av dette ble det igangsatt arbeid med detaljregulering med kombinert formål 

Forretning/Kontor.  

 

Planforslaget ble fanget opp av forskriften om konsekvensutredning kapittel II:  

§ 3. Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens § 4.   
Følgende planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett 

eller flere av kriteriene i §4.  

a) Reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i 

vedlegg II.   

Vedlegg II: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 

og bygg til allmennyttige formål, med et bruksareal på mer enn 5.000 m2. 

 

§ 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

 Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de: 

d) Kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer (RPR) gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 eller 

statlige planretningslinjer, statlige bestemmelser eller regionale bestemmelser gitt i 

medhold av lov av 27. juni 2008 nr. 71. 



f) innebærer større omdisponering av landbruks- natur og friluftlivsområder eller 

områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet.  

 

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet planprogram som ble fastsatt av Planutvalget 19. 

januar 2010, sak 5/2010.  

 

Statens vegvesen (SVV) fremmet innsigelse til ny kommuneplan på grunn av at det aktuelle 

arealet ligger innenfor de områdene som er båndlagt i Kommunedelplan for hovedvegsystem 

for Ytre Lier. SVV kunne akseptere igangsetting av planarbeid for området Åby, med formål 

for kontorvirksomhet. Det ble avholdt flere møter mellom forslagsstiller, kommunen og SVV 

for å se på mulighet for også å kunne legge til rette for forretningsformål med plasskrevende 

varer, møbler, hvite- og brunevarer, slik forslag til ny kommuneplan la opp til.   

 

Reguleringsplanforslag med Kombinert formål Forretning/kontor ble førstegangsbehandlet i 

planutvalget 27.09. 2011 (sak 100/2011) og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.11 – 

29.12.2011.  Fylkesmannen i Buskerud og SVV fremmet innsigelser til planforslaget, med 

begrunnelse i å avvente Miljøverndepartementets avklaring av formål i nytt forslag til 

kommuneplan og SVV sin avklaring av kryssløsning i dette området, i forhold til nytt 

hovedveisystem i Ytre Lier. Planarbeidet ble satt på vent. 

 

Kommuneplan for Lier 2009 – 2020 ble avklart av Miljøverndepartementet 27. 09.2013, med 

følgende endringer for Kjellstad/Åby:  

Området skal vises med hensynssone båndlagt for vegformål og kontorformål for regulering 

etter plan og bygningsloven. Reguleringsplanen skal utformes i nært samarbeid med 

Statens vegvesen. Det skal ikke åpnes for handel. Det skal også legges til rette 

for bruk av kollektivtransport. 

 

Reguleringsplanarbeidet er tatt opp igjen og fremmes i samarbeid med SVV. Planområdet er 

utvidet noe for å få inn nye kryssløsninger og kollektivholdeplasser. Det ble derfor avholdt 

nytt oppstartsmøte (10.03.2014) og ny kunngjøring om oppstart av planarbeide  28.10. 2014. 

Planforslaget bygger fortsatt på fastsatt planprogram fra 2010 og er i tråd med ny 

kommuneplan (2009 – 2020) og MD`s avgjørelse.  

 

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet 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 og E-18 er 

meget god. Planområdet ligger inneklemt mellom næringsbebyggelse i nord og er et relativt 

flatt jordbruksareal som i vest er skjermet med en jordvoll, pga. støy fra E-18. I sør grenser 

utbyggingsarealet til randbebyggelse (boliger) langs Ringeriksveien. Planområdet er ubebygd 

og utgjør ca. 31 daa dyrket mark av god kvalitet, som er avsatt til fremtidig 

næringsbebyggelse i kommuneplanen 2009–2020.  

    

Det er ønskelig å legge til rette for kombinert arealformål Kontor/Industri på begge sidene av  

St. Hallvardsvei. Samtidig ønsker SVV en midlertidig oppgradering av hovedveisystemet i 

påvente av endelig kryssløsning for rv. 23 og E18. Det foreslås å etablere 2 rundkjøringer for 

ny Rv 23 trasè og tilrettelegge for trygg og effektiv trafikkavvikling, herunder tilknytning til 

hovedveisystem, internveier, gang- /sykkelveier og parkeringsløsninger. Målet for 

veiprosjektet 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.  



 

Medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Drammens Tidende og Lierposten 28.oktober 2014. 

Grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og andre berørte ble samtidig tilskrevet, med 

merknadsfrist satt til 1. desember 2014. Merknadene til forhåndshøringen ble vurdert og 

håndtert i forbindelse med planutvalgets førstegangsbehandling av saken 17.02.2015, sak 

13/2015. Planutvalget forutsatte i sitt vedtak at planmaterialet skulle rettes opp før offentlig 

ettersyn. 

 

Forslagsstiller har rettet opp planmaterialet i tråd med planutvalgets vedtak og saken ble lagt 

ut til offentlig ettersyn i perioden 5. mars – 23. april 2015. I forbindelse med offentlig ettersyn 

har det kommet inn 11 merknader. 

 

Sammendrag av merknadene med forslagsstillers, statens vegvesen og rådmannens 

kommentarer, er vedlagt saken (vedlegg 6). 

 

I forbindelse med offentlig ettersyn ble det avholdt et møte 8. mars 2015, mellom kommunen, 

SVV og naboer. 

 

Nedenfor er det foretatt en nærmere vurdering av innkomne merknader og andre elementer 

som har betydning for området. 

 

 

2. VURDERING 

 

Naturmangfold 

Fylkesmannen viser til redegjørelsen av tiltaket i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 og 

at det ikke er forekomster av naturtyper eller arter i området som krever avbøtende tiltak. Det 

er ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfold. Rådmannen anser med 

dette at forholdet til Naturmangfoldloven er tilstrekkelig ivaretatt i saken. 

 

Støy 

STØYRETNINGSLINJEN 

Fylkesmannen minner om at støyretningslinjen T1442/2012 som det vises til i  

bestemmelsenes § 2-1-1f), omhandler bebyggelse med støyfølsomme bruksformål. 

Støyretningslinjen T-1442/2012 gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av  

nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom arealbruk (sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, skoler og barnehager). I planforslaget legges det opp til bebyggelse for kontor  

og industri og rådmannen er enig i at bestemmelsen er uklar, slik den fremstår. 

Rekkefølgebestemmelsen er ment som en oppfølging av § 2-7 for å sikre dokumentasjon på at 

støyforholdene i støyretningslinjen det vises til i § 2-7er ivaretatt, før det gis tillatelse til tiltak. 

Det vil si at ny arealbruk og nye tiltak innenfor planområdet ikke skal kunne påføre 

eksisterende bebyggelse og utearealer støy utover grenseverdiene i støyretningslinjen, verken 

i anleggsperioden eller når bygningene med tilhørende utearealer er i drift. Rådmannen 

anbefaler at bestemmelsens § 2-1-1-f) erstattes med følgende tekst: Før det gis tillatelse til 

tiltak for ny bebyggelse i feltene BFK 1-3, må det dokumenteres at MD`s retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er ivaretatt.  

 

STØYSKJERMING 

Naboene ber Lier kommune kreve at støyskjerming må inngå i planen.  

 



Trafikksikkerhetsmessig oppgradering av veisystemet, med rundkjøringer og g/s-veier, 

genererer ikke mer støy for omgivelsene, enn dagens situasjon. Kravet om støyskjerming kan 

derfor ikke rettes mot SVV. Nye tiltak i næringsområdene BKB1-3, vil generere mer trafikk 

til området og det er bedt om en støyutredning for vurdering av økt trafikkstøy ifm den nye 

utbyggingen.  

 

Det er utarbeidet støyrapport (vedlegg 10), der det konkluderes med at: «utbygging medfører  

ingen hørbar økning av veitrafikkstøynivået i nærområdet. Den største støykilden er   

biltrafikk på E18, og planlagte kontorbygg vil skjerme for bakenforliggende  

boligområder. Trafikkstøynivået på St. Hallvardsvei (Fv 22) og Ringeriksveien, endres ikke  

hørbart fra 0-alternativet (uten næringsbebyggelse) til planforslaget med  

næringsutbygging. Trafikkstøyen endres heller ikke merkbart fra de andre veiene». 

 

Støyrapporten er imidlertid basert på en vurdering av utdatert NS 8175/2008, som angir 40  

dB som oppfyllelse av krav. I den nyere versjonen NS 8175:2012 er grenseverdien for  

akseptabel oppfyllelse av byggeforskriftens krav på 35 dB. Rådmannen er usikker på om  

grenseverdiene overskrides med denne endringen. Det sies også veldig lite om hvorvidt  

eksisterende bebyggelse langs Ringeriksveien blir mer støyutsatt, med den nye utbyggingen.  

Rådmannen mener rapporten må oppgraderes i henhold til siste versjon av standarden og 

synliggjøre på en bedre måte, hvordan eksisterende boligbebyggelse langs Ringeriksveien  

kommer ut i forhold til grenseverdiene for støy. Rådmannen anbefaler at det legges inn en  

rekkefølgebestemmelse som sikrer at revidert rapport foreligger før utbygging av  

næringsområdene kan finne sted. 

 

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. 

 

 

Vann og avløp 

Naboer har ønske om å knytte seg til utbedret vann- og avløpsanlegg, som kommer med  

boliger innenfor Espedalområdet. I forbindelse med utbygging av feltene BKB1-3 og 

oppgradering av VA, vil sanering av eksisterende bygningsmasse bli vurdert og håndtert 

gjennom utbyggingsavtalen, mellom kommunen og forslagsstiller. 

 

Overflatevann 

Osmund Espedals Handelsgartneri 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.  

 

Det vil bli etablert helt nytt overvannssystem i området. Dette er sikret i planbestemmelsene. 

 

Valg av formål 

Statens vegvesen (SVV) viser til Miljøverndepartementets (MD) avklaring av  

kommuneplanen for Lier (2009 – 2020) og mener at Industriformålet må avklares med 

departementet. SVV kan imidlertid godta kombinert formål kontor/Industri for planområdet. 

 

Departementet har i sin avgjørelse konkludert med at planområdet i kommuneplanen skal 

vises med hensynsone båndlagt til vegformål og kontorformål. Det skal ikke åpnes for handel. 

Videre sier MD at reguleringsplanen skal utarbeides i nært samarbeid med Statens vegvesen.  

 

Årsaken til behandlingen av dette planområdet i MD, var innsigelsen fra SVV  



i forhold til handelsformålet og økt trafikkbelastning på E-18. Industriformål genererer  

mindre trafikk enn kontor og SVV har akseptert kombinasjonsformålet. Planforslaget  

slik det fremstår nå vil føre til mindre trafikkbelastning enn utgangspunktet  

(kommuneplanen). Rådmannen mener det vesentlige i MDs avklaring er å samarbeide om en  

omforent løsning med SVV, hvilket planforslaget er et resultat av. Partene er enige og 

Rådmannen stiller seg tvilende til at departementet vil overprøve saken.  

 

Avviksbehandling  

Det har kommet nye skjerpede krav til SVV fra Samferdselsdepartementet om 

avviksbehandling av rundkjøringer på stamveinettet. SVV mener kommunen ikke kan 

godkjenne reguleringsplanen før avviksbehandlingen er fullført. De regner imidlertid med at 

rundkjøringene blir tillatt i dette området. 

 

Søknad om avviksbehandling av rundkjøringer på stamveinettet vurderes av 

regionvegkontoret, som anbefaler videre behandling og avgjørelse i Vegdirektoratet. Denne 

behandlingen foregår etter annet regelverk enn plan- og bygningsloven (pbl). Behandling av 

reguleringsplan styres av pbl og Rådmannen mener SVV ikke har anledning til å stille krav 

om å avvente vedtak av reguleringsplan, inntil avviksmeldingen er behandlet. Det kan 

imidlertid sikres ved å legge inn rekkefølgekrav i bestemmelsene. Rådmannen anbefaler 

derfor følgende tillegg i bestemmelsenes § 2-1 a): Det skal foreligge godkjent avviksmelding 

for etablering av rundkjøringer på stamvei, for området. 

 
Plankart 

 

FOTGJENGERFELT OG FRISIKTSONE 

Av hensyn til trafikksikkerheten er fotgjengerfelt (o_SGS5), ved nordre rundkjøring flyttet 

lengre syd og skal løses sammen med adkomst til felt BKB1. Dette er i tråd med SVVs 

ønsker. Av trafikksikkerhetsmessige grunner ber også SVV om at frisiktssonen i forhold til 

fotgjengerfeltet (o_SGS2) i søndre rundkjørings vestre arm, legges inn og at veiformålet 

utvides til å inkludere frisiktssonen. Dette er lagt inn på plankartet. 

 

HEKK OG FORTAU VED VEIKROA 

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. 

 

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. Dette arealet er allerede regulert til veiformål i eksisterende plan  

for området Buskerud bilsenter, datert 25. april.2000. 

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

møte St.Halvardsveg som ikke kan flyttes på. 

 

Buskerud Bilsenter Eiendom påpeker at hekk ved Veikroa medfører redusert sikt, og at det er 

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

gangvei.  

 

Hekken vil bli fjernet eller må flyttes ved opparbeiding av ny vei. Fortau nord for den 

nordlige busslommen er tatt ut fordi det i utgangspunktet ikke legges opp til gangtrafikk her,  

i tillegg til at det vil føre til uforholdsmessig stort inngrep på annen manns eiendom. Gang- og 

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

reguleringsplan her (Buskerud Bilsenter). 



 

BUSSLOMME 

Etter møtet med beboerne 8. mars, ble det enighet om å beholde dagens busslomme  

(SKH2)langs Ringeriksveien. Når ny hovedveistruktur i ytre Lier skal gjennomføres, må det  

utarbeides ny reguleringsplan for området. Det vil i den anledning bli sett på ny adkomst til  

felt BKB1 og ny plassering av bussholdeplass i området.  

 

Buskerud Bilsenter Eiendom savner busslomme i området rundt nordre rundkjøring pga.  

farlige stopp i dag.  

 

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 planområdet. Det  

legges imidlertid til rette for god tilgjengelighet til de busslommene som er lenger  

sør i området. 

 

G/S-VEG OG ADKOMSTVEG 

Når busslomme SGS2 flyttes tilbake til dagens plassering, vil det ikke være behov for G/S- 

veg SGS3. Eksisterende adkomst til boligene beholdes og ny adkomstvei (f_SKV) tas også ut. 

 

P-PLASS FOR KAMERATKJØRING 

Osmund Espedals Handelsgartneri går sterkt imot p-plassen for kameratkjøring (o_SPP2),  

plassert i forlengelse av rundkjøringen mot sin tomt. Handelsgartneriet ønsker mulighet for  

avkjøring til egen eiendom fra denne 4. armen i rundkjøringen. 

 

Forslagsstiller argumenterer med at P-plassen slik den nå er foreslått både er logisk og lett  

tilgjengelig. Planforslaget har pr. i dag ingen intensjon eller formål om å løse adkomst østover  

til gartneriet. Med byggelinjer og samlede offentlige trafikkformål sikres en bred  

passasje til Espedals Handelsgartneri. Dersom gartneriet omreguleres til andre formål senere,  

eller skulle miste eksisterende adkomster, 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, en mulighet for gjennomkjøring over den  

foreslåtte P-plassen. 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. 

 

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

veiarmen inn fra rundkjøringen vil kunne tas i bruk så snart rundkjøringen er bygd og åpne for 

en langt mer trafikksikker adkomst til gartneriet enn dagens adkomstløsninger. Foreslått 

løsning med parkering på begge sider av veien og slik utformet at det kan rygges rett ut i 

veien, vil skape trafikkfarlige situasjoner. Rådmannen mener en bedre løsning er å legge P-

plassene langs veiarmen, inne på næringsarealet BKB2 og at det benyttes samme adkomst 

som inn til næringsområdet. 

 

Bestemmelser 

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. Dette hører inn under § 2-1-3  

Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Rådmannen anbefaler at bestemmelsen også  

suppleres med rundkjøringer og veisystem. 

 

SVV 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. Rådmannen anbefaler å endre bestemmelsen i tråd med SVVs ønsker. 

 

SVV ber også om en spesifisering i bestemmelsene om at utarbeidelse av utbyggingsavtaler , 

gjelder for forslagsstiller og ikke SVV. Kommunen inngår ikke utbyggingsavtaler med andre 

offentlige eller statlige aktører. I bestemmelsens § 2-1-1c) er det spesifisert at 

utbyggingsavtale skal inngås mellom kommunen og forslagsstiller. 

 
Høyder 

Naboene mener høyden på bygg i felt BKB3 på 12 meter, må reduseres ytterligere. Bygget 

blir svært dominerende og vil skygge for sola og forringe trivselen.  

 

I forbindelse med førstegangsbehandling av saken ble høydene for felt BKB3 redusert fra 

18/14 meter til 12 meter. Det er tidligere gitt politiske føringer om at arealer som 

omdisponeres fra dyrka mark til utbyggingsformål, skal ha høy utnytting. I planbeskrivelsen 

som lå ute til offentlig ettersyn er også sol- og skyggeforhold ved vår-/høstjevndøgn illustrert 

(s. 40-45). Forholdet ble også kommentert og vurdert av rådmannen i 

førstegangsbehandlingen av saken, der det fremkom at næringsbygg på eiendommen BKB3 

ikke vil ha særlig negativ effekt på naboeiendommene når det gjelder sol-/skyggeforhold.   

 

Reguleringsplanforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan og det er lagt til rette for 

næringsbebyggelse, med føringer om høy utnyttelse. 12 meter er vanlig høyde på 

næringsbygg. Skal næringsbygget reduseres ytterligere, mener Rådmannen at man fraviker de 

overordnede føringer for området. Rådmannen mener det er tatt tilstrekkelig hensyn til 

naboene ved å redusere høydene ned til 12 meter for felt BKB3.  

 

 

Privatrettslige avtaler og reguleringsplan 

Naboer viser 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. 

 

Eiendommen 24/19 ble vedtatt avsatt som næringsareal ved siste rullering av kommuneplanen 

for perioden 2009 – 2020. Forslag til reguleringsplan som fremmes nå, er i tråd med  

gjeldende kommuneplan. Eiendom 24/19 er felt BFK3 i planforslaget. Eventuelle  

privatrettslige servitutter om villamessig bebyggelse er ikke styrende for hva området  

reguleres til etter plan- og og bygningsloven. 

 

 

3. KONKLUSJON 

Rådmannen mener forslagsstiller har utredet og svart ut de aktuelle temaene som fremgår av 

fastsatt planprogram, på en tilfredsstillende måte. Planforslaget er i tråd med kommunens 

ønsker om fremtidig utvikling av Kjellstadområdet og rådmannen anbefaler at planforslaget 

kan godkjennes, med de justeringene som kommer frem av saken og forslag til vedtak. 

 

 

 

 


