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1. BAKGRUNN 

1.1 Oppdragsgiver og plankonsulent 

Rambøll er plankonsulent på vegne av oppdragsgiver Lier eiendomsselskap KF. 

 

1.2 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.  

  

1.3 Eiendoms - og eierforhold  

Planområdet utgjør ca 104,1 daa og omfatter del av følgende eiendommer: 

 

Gnr/bnr Hjemmelshaver Areal, ca m2 

131/2 Nordal Boligutvikling AS 3 364 

131/56 (Gamle Ringeriksvei) Lier kommune 373 

144/5 Rolf Anders Syvertsen 33 735 

133/14  Nordal Boligutvikling AS 2 767 

133/47 Lierhus boligutvikling AS og 

KB Management AS 

170 

144/20 Lier kommune 63 479 

 

 

Eiendommer innenfor planens avgrensning. Eiendomsgrenser vist med røde linjer. 

 

Det er ingen usikre grenser innenfor planens avgrensning.  
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1.4 Jordskifte / grunneieravtale 

Det er utarbeidet en grunneieravtale mellom Rolf Anders Syvertsen (hjemmelshaver 144/5) og 

Lier kommune (hjemmelshaver 144/20). 

  

Hensikten med avtalen er å sikre et samarbeid mellom de to hjemmelshaverne om atkomstløs-

ning og reguleringsplan, med det formål å legge eiendommen ut for salg i markedet ferdig regu-

lert.  

  

Det er flere avtalepunkter mellom Syvertsen og Lier kommune som kan innebære usikker-

het/uenighet. Avtalen er derfor inngått som en intensjonsavtale. 

 

I intensjonsavtalen og i reguleringsbestemmelsene legges det opp til at virkemidler i jordskiftelo-

ven kan benyttes for å avklare fordelingen av planskapt netto verdiøkning mellom grunneiere 

som følge av reguleringsplanen. Det vises til reguleringsbestemmelsene, § 2-1-1. a). 

Omforent intensjonsavtale følger vedlagt. 

  

Formell behandling av jordskiftesak kan først starte når endelig godkjent plan foreligger. Ved 

eventuelt jordskifte kan jordskifteretten avgjøre fordeling mellom partene, dersom enighet ikke 

oppnås. 

  

Muligheten til å gjennomføre fordeling av planskapt netto verdiøkning gjennom jordskifte reduse-

rer risikoen for at fremdriften i plangjennomføringen stopper opp. Jordskifteretten kan innenfor 

sitt kompetanseområde også ta stilling til andre problemstillinger innenfor skiftefeltet og mellom 

partene, dersom dette er nødvendig. 

 

1.5 Beliggenhet og dagens bruk  

Planområdet ligger ca 2 km nord for Tranby og utgjør i overkant av 100 daa. Området er ube-

bygd og ligger eksponert i lia ovenfor Nordal skole opp mot Hennumveien som avgrenser plan-

området mot øst.  

 

Området har i all hovedsak vest-sørvest hellende terreng. Nordalsbekken går parallelt med hel-

linga i den nordlige delen av planområdet. Vest for bekken er det et hogstfelt som strekker seg 

ned mot Nordalfeltet og en eplehage. Vegetasjonen består hovedsakelig av tett løvskog. Det er 

generelt ganske fuktig skogbunn i planområdet, spesielt i den nordlige delen. Området er preget 

av mye berg i dagen og en forholdsvis steinete undergrunn.  

 

Planområdet omfatter også noe areal med atkomst fra Gamle Ringeriksvei. Dette er et tipp-

område på ca 3 daa benyttet i forbindelse med bygging av Nordalfeltet (fremstår som skog på 

kart under), og deler av et jorde.  
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Oversiktskart (kilde; Norgeskart)  

 

 

Kart fra Google med planområdet illustrert med svart stiplet linje 
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1.6 Hensikten med planen  

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutvikling. Det er ønskelig med en variert befolk-

ningssammensetning og boliger i ulike priskategorier, her under minst 10 % til boligsosial utbyg-

ging. Planområdet har stor landskapspåvirkning ut mot Lierdalen, og det er derfor viktig å samti-

dig ivareta hensynet til landskap og naturmiljø. 

 

1.7 Forhistorie  

Lier kommune kjøpte Klinkenberghagan i 1968. Kommunen har siden 1988 ønsket å tilrettelegge 

for boligutvikling, primært for å tilrettelegge for en bolig-/befolkningsvekst som kunne styrke 

elevgrunnlaget for Nordal skole. Det fremtidige boligområdet ble endelig godkjent i kommunepla-

nen av MD i september 2013.  

 

Det er gitt i Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 at kommunens eiendom Klinkenberg-

hagan skal søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten. Dette ble 

fulgt opp i vedtak 05.06.14 i Formannskapet, hvor det ble besluttet at området skulle legges ut 

for salg i det åpne markedet ferdig regulert. 

 

To atkomstmuligheter til Klinkenberghagan ble vurdert ved planoppstart i 2014. Det ble i For-

mannskapet den 26.03.2015 vedtatt at området skal reguleres med atkomst fra Ringeriksveien.  

 

1.8 Gjennomføringen av planen  

Så snart planen er vedtatt vil kommunen og privat grunneier i fellesskap legge sine eiendommer 

ut for salg gjennom megler. Forhandlinger om utbyggingsavtale starter så snart ny eier er av-

klart, forhåpentlig høsten 2017. Byggestart kan ikke påregnes før andre halvår 2018. 
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2. PLANSTATUS 

2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleg-

gingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produk-

tivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

- Det bør fremmes utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og 

legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

- Det bør trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammen-

hengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 

- Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og 

slik at transportbehovet kan begrenses. Det legges til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. 

- Knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike trans-

portmidler. Det bør legges til rette for innfartsparkering langs hovedlinjene for kollektiv-

trafikken. 

- Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. 

- Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og 

offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset ek-

sisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. 

- Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må 

vektlegges i planleggingen. 

- I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvanns-

håndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kva-

liteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tett-

stedsutviklingen. 

- Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

T-1442/2016, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, har som formål å legge til 

rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblem. Retningslinjen gir anbefalte 

utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruk.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Retningslinjene er en oppfølging av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og 

styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og byg-

ningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurens-

ning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok 

og egnet areal til barnehager og lekeplasser. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller 

egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Retningslinjer nr 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert mai 2014) 

NVEs retningslinjer beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan 

disse farene bør utredes og innarbeides i arealplaner. Til retningslinjene er det knyttet to veile-

dere: 

- Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byg-

gesak beskriver hvordan skredfare bør kartlegges/utredes for ulike typer skred i bratt 

terreng ved planlegging og ny bebyggelse. Veilederen er tilpasset behovet for kartlegging 

av skredfare på de ulike plannivåene etter plan- og bygningsloven og sikkerhetskravene i 

byggteknisk forskrift (TEK10). 

- Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og ut-

bygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper er ment 

som en hjelp til arealplanleggere for å bestemme nivå på utredningen og som en veileder 
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for det geotekniske fagmiljøet i Norge, og skal bidra til en kvalitetsmessig god og mest 

mulig lik vurdering av stabilitet i disse områdene. 

 

2.2 Kommunale planer 

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

Visjonen for energi- og klimaplanen er å innrette kommunal planlegging og virksomhet slik at lo-

kalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig. Målet er å redusere lokale kli-

magassutslipp med 20% innen 2020 i forhold til 1991-nivå. Det er gitt 3 tiltaksområder, blant 

annet areal- og transportplanlegging. For dette området er visjonen at grønn og bærekraftig ut-

vikling skal være et grunnleggende prinsipp i planlegging og utbygging. Målsettingen er blant an-

net: 

- Nye bygg bør oppfylle energikrav en klasse bedre enn TEK. 

- Andel med vannbåren varme og tilknyttet fjern-/varmesentral skal økes. 

- Full dekning for gang- og sykkelvei mellom tettstedene. 

- Lokalisering av utbyggingsområder med redusert transportbehov. 

Planen gir videre en rekke tiltak som skal bidra til måloppnåelse.  

 

2.3 Kommuneplanen 

Klinkenberghagan er i kommuneplanen avsatt til framtidig boligbebyggelse. Området er avgren-

set av arealer vist som nåværende LNFR (for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag). Skravur 

på LNFR mellom Klinkenberghagan og Hennumveien angir hensynssone landskap.   

 

 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2009 – 2020 (Lier kommunes nettsider) 

 

  



Detaljregulering for Klinkenberghagan 

 

 

 

10 

 

2.4 Gjeldende regulering 

Klinkenberghagan er regulert til jordbruk i reguleringsplan for Langenga-Nordal, vedtatt 19.3.87. 

Kommuneplanen gjelder foran denne reguleringsplanen (ref. § 1-2 i kommuneplanens bestem-

melser).  

 

Planområdet berører areal regulert til felles grøntareal i reguleringsplan for Nordal, vedtatt 

17.4.07.  

 

 

Utsnitt fra gjeldende regulering (Lier kommunes nettsider). Planområdet markert med sort stiplet linje. 
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3. MEDVIRKNING 

3.1 Informasjonsmøte  

Det ble holdt et informasjonsmøte i forbindelse med valg av atkomstløsning til Klinkenberghagan 

10.12.2014. Etter møtet ble det utarbeidet en rapport som ble sendt på en begrenset høring. I 

den forbindelse kom det innspill fra «grunneiere og beboere i Hennumbygda». Innspillet er ved-

lagt.  

 

3.2 Varsel om oppstart 

Planarbeidet ble varslet igangsatt i DT 13.04.2015 og i Lierposten 16.04.2015 med frist 

12.05.2015. Samtidig ble offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og andre berørte varslet 

med brev. En utvidelse av planområdet ble varslet 3.5.2016 med frist 30.5.2016. 

 

 

 

Utvidet område markert med grått. 
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3.3 Innkomne merknader til varsel om oppstart 

Liste over merknader: 

1. Fylkesmannen i Buskerud 11.05.2015 

2. Fylkesmannen i Buskerud 11.05.2016 

3. Statens vegvesen  11.05.2015 

4. Buskerud fylkeskommune 08.05.2015/29.02.2016 

5. Buskerud fylkeskommune  27.05.2016 

6. RfD   12.05.2015 

7. Ragnar Nordal  13.04.2015 

8. Grunneiere/beboere Hennumgrenda 10.05.2015 

9. Helge J. Nybakken  18.05.2015 

10. Lier Historielag  19.05.2015 

11. Erik Hennum og Helge Nybakken 30.05.2016 

 

3.4 Sammendrag av merknader ved varsel om oppstart med kommentarer 

 

1) Fylkesmannen i Buskerud (11.5.15) 

Ber om at det legges vekt på trafikksikre forbindelser for gående og syklende og tilretteleggings-

tiltak for kollektiv. Viser til vilkår ved godkjenning av området i kommuneplanen med rekkefølge-

krav til etablering av trafikksikker og sammenhengende gang- og sykkelvei mot Tranby tettsted. 

 

Ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet og at det stilles krav om tilrettelegging for 

vannbåren varme.  

 

Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene, naturmangfoldloven §§ 8-12, er 

vurdert og fulgt opp. Viser til godkjenning av området i kommuneplan, hvor det forutsettes at 

området blir kartlagt for naturmangfold før regulering.  

 

Det forventes at forutsetninger knyttet til landskap blir fulgt opp i planarbeidet. Det vises til god-

kjenning av området i kommuneplanen, hvor det forutsettes at det utarbeides en landskapsana-

lyse som grunnlag for reguleringsplanen.  

 

Det vises til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og 

da særlig pkt. 5b om tilstrekkelig lekeareal for barn i alle aldre.  

 

Ber om at støyutredning følger saken og at det også vurderes støybelastning ut i fra forventet 

trafikkøkning for eksisterende boliger i nærområdet.  

 

Viser til at terrenget er bratt og at prinsipper for universell utforming må vektlegges. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Gående og syklende til Tranby tettsted kan følge Gamle Ringeriksvei. Se avsnitt om skolevei.  

 

Vurdering av energiløsninger og evt. tilrettelegging for vannbåren varme skal utredes ved søknad 

om tiltak. Ref. rekkefølgekrav i bestemmelsene, § 2-1-1. e).  

 

Området er kartlagt og vurdert iht. naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

 

Landskap er utredet og det er satt av gode arealer for å ivareta landskapshensyn. I tillegg er det 

satt av arealer til 2 nærlekeplasser og sandlekeplasser knyttet opp til antall boenheter. Det er 

kort veg til Nordal skole med utearealer som vil være en grendelekeplass.  

 

Støy er utredet og behov for tiltak er sikret på plankart og i bestemmelser. 
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Fordi terrenget er bratt og det samtidig skal tas vesentlig hensyn til landskapet, er universell ut-

forming utfordrende. Det stilles krav til universell utforming av fellesarealer og atkomst til disse i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

2) Fylkesmannen i Buskerud (11.5.16) 

Området planen utvides med er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vises for øvrig til 

tidligere uttalelse.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Hoveddelen av arealet som planen utvides med benyttes ikke til landbruk. Tippområdet ligger 

med kjøreveg på tre sider, har svært god tilgjengelighet til Nordal skole og bussholdeplass, eies 

av utbygger og har i dag ingen verdi som landbruksområde. Øst for tippområdet på andre siden 

av Gamle Ringeriksvei er det et jorde med skrint jordsmonn som berøres av atkomst til Klinken-

berghagan. Forsalg til avgrensing mellom bolig og landbruk gir et tydelig skille mellom boligom-

rådet og landbruksområdet, og mulighet for 4 eneboliger nord på dette jordet.  

 

3) Statens vegvesen (11.5.15) 

Påpeker viktigheten av at utbyggingsområder er vurdert i en større sammenheng. De trafikkmes-

sige virkningene av planen må dokumenteres nærmere, herunder belastning i kryss og avkjørs-

ler, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Eventuelt behov for endringer på fylkesveien må ivaretas 

i planarbeidet og gjennomføres før området tas i bruk. Området er langt utenfor prioriterte utvik-

lingsområder i Areal- og transportplan Buskerudbyen, og området må derfor bygges ut med god 

tilgjengelighet for gange, sykkelbruk og kollektivbetjening.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og er i den forbindelse vurdert i en større 

sammenheng. Nærmeste barneskole har svært god tilgjengelighet. Myke trafikanter kan følge 

Gamle Ringeriksvei mot Tranby senter med ungdomsskole og idrettshall. Det er kort avstand til 

bussholdeplass, men tilbudet er ikke spesielt godt. Flere bosatte i området kan føre til bedre kol-

lektivdekning i området.  

 

4) Buskerud fylkeskommune (8.5.15 og 29.2.16) 

Planområdet ligger i utkanten av kulturmiljøet Hennummarka som er et kulturmiljø med svært 

høy verdi. Ravinelandskapet som Hennum er en del av ble i 1999 utpekt som et av Buskeruds 

mest verdifulle kulturlandskap. 

 

Deler av planområdet bærer preg av å være tidligere dyrka mark. Det er funnet flere rydnings-

røyser og steingjerder fra nyere tid. Dette er kulturminner som forteller om tidligere tiders bruk 

av området. De er ikke fredet. Vi anbefaler at deler av dette landskapet blir bevart og skjøttet. 

Den sørøstre delen av området har størst tetthet av kulturminner, både rydningsrøyser og steing-

jerder, og egner seg best for bevaring og formidling av disse kulturminnene. Hvis de skal bevares 

bør de reguleres til hensynssone c) bevaring av kulturmiljø, og det bør utarbeides bestemmelser.  

 

Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Vi ber likevel om at 

det tas med en reguleringsbestemmelse som opplyser om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens 

§ 8, 2. ledd.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Steingjerde og rydningsrøyser innenfor planområdets sørøstre del reguleres med hensynssone. 

Bestemmelse om varslingsplikt er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 

 

5) Buskerud fylkeskommune (27.5.16) 

Viser til tidligere uttalelser og arkeologisk undersøkelse i 2015. Potensialet for å finne automatisk 

fredete kulturminner er lavt, og det kreves derfor ikke ytterligere undersøkelser i dette området. 
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6) Rfd (12.5.15) 

Det er viktig å ta hensyn til renovasjonsordninger ved utbygging av boligområder. Krav bør fast-

settes på kommune- eller reguleringsplannivå. Det vises til retningslinjer for nybygging og reha-

bilitering med krav til veibredder, snuhammer, løsninger osv. Det anbefales at prinsipiell renova-

sjonsløsning fastsettes i reguleringsplanen.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsplanen er for lite detaljert til at det kan fastsettes prinsipp for løsning. Dette må av-

klares ved søknad om tiltak og i utomhusplan. Offentlig kjøreveg er regulert med snuhammer. 

 

7) Ragnar Nordal (13.4.15) 

Ved stor vannføring nås maksimal kapasitet på Nordalsbekken. Dette gjelder både rør og jord-

kanter nedenfor Ringeriksveien. Viser til utredninger i forbindelse med naturskader og rettssak.  

 

Utbygging av Klinkenberghagan vil kreve utvidelse/stabilisering av bekkefaret fra området og ned 

mot Lierelva.  

 

Mener blokker i dette området er trist.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Flom og overvann er utredet og ivaretatt i planforslaget.   

 

8) Grunneiere og beboere i Hennumgrenda (10.5.15) 

Innspillet er fra følgende personer: Kristin Hennum, Nils Otto Hennum, Hege Johansen, Anders 

Buttedahl, Hege Lovise Thorsnes, Lillian Haverstad, Oleiv Sørlie, Solveig og Per Gravdal, Gjer-

mund Gravdal, Merete Stenshorne, Alf Martin Haverstad, Torgunn K. Haverstad, Erik Hennum, 

Anders og Torbjørg Hennum, Gunnolf Lyngås, Jostein Paulsen, Einar Sørlie, Anders Lyngås, Syn-

nøv Egenæs og Henrik Trømborg, Marthe Lyngås Eklund og Jan Eklund, Torstein Borgevad og 

Marita Therese Slåtta, Bengt Vestgøte, Nils Ragnar Hennum, Finn Aage Berg, Ragnhild Berg, Finn 

Sørli og Torunn Bryhn, Mona Maribo, Frode Bergill, Anne Reiersgård, Steinar Hennum og Astrid 

Justad Hennum, Trond Hennum, Roar Hennum, Gro Martinsen, Eivind Helgerud, Roy Kjenseth, 

Trine og Mattis Hjørund, Svein og Torhil Fuglerud. 

 

100 enheter vil legge for stort press på Hennumgrenda og buffersonene blir for små. Jordet syd 

for Klinkenberghagan er et LNF-område som tilhører Hennumgrenda. Bruk av området vil kreve 

ekspropriasjon. Gang- og sykkelveg inn i Hennumgrenda må fjernes. Denne svekker tilknytning 

til Nordal skole, og universell utforming vil kreve store inngrep. Det fryktes at det vil utløses til-

svarende krav videre langs Hennumveien og Kraftveien/Svenskerudveien.  

 

Barnetråkket ligger i hulveien som vil være en snarvei fra feltet opp til Hennumveien. Det forut-

settes at det foretas en grundig vurdering av kulturminner, herunder hulveien, som antas å være 

automatisk fredet.  

 

Myke trafikanter må ledes via Gamle Ringeriksveg til Tranby tettsted. Myke trafikanter på Hen-

numveien krever stort arealbeslag, komplisert linjeføring, dominans i kulturlandskapet, belast-

ning for landbruksdriften og naboforhold samt økt transport. Dette må konsekvensutredes.  

 

Det må reguleres buffersoner mot sør, øst og nord for å sikre biologisk mangfold, natur, kultur-

miljø og kulturminner. Dette vil også sikre primærnæringene mulighetene for fortsatt jord- og 

skogbruk i det tilgrensende LNF-området. For blant annet å bevare hulveien, bør det vurderes om 

hulveien med vernesone skal danne byggegrensa opp mot Hennumveien og Hennumgrenda. 

Borgstad barnehages lavvo kan være en naturlig grense for boligfeltet. 

 

Det er et vilttrekk for elg og rådyr gjennom Klinkenberghagan. Uten buffersone i syd, øst og nord 

vil dyrene presses ut. 
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Buffersonen i øst vil være viktig i forhold til overvannshåndtering ved kraftig nedbør. En kan fore-

bygge flom i Nordalbekken ved å la flomsone langs bekken være byggegrense opp mot Hennum-

veien og Hennumgrenda. 

 

Det påpekes for øvrig at de håper på god byggeskikk og grønne sammenhenger for leik og felles-

områder i god tilknytning til natur- og kulturlandskapet med kruller, tun og husklynger, slik at 

fjernvirkning, stedskarakter og trivsel for nærmiljø sikres. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planområdet vil få atkomst fra Ringeriksveien og Nordalfeltet og vil således ikke henvende seg 

mot Hennumgrenda. Det reguleres et naturområde mot Hennumvieien hvor vegetasjon bevares 

og danner en buffer mot Hennumveien. Stien (hulveien) opprettholdes og danner et grøntbelte 

på tvers av det nye boligfeltet. I tillegg legges det opp til en grønn tverrforbindelse lengre nord 

på planområdet i forbindelse med en registrert naturtypelokalitet. I så måte ivaretas behovet for 

vilttrekk. Det er utarbeidet en avrenningsanalyse, og tiltak knyttet opp mot overvannshåndtering 

er ivaretatt på plankart og i bestemmelser. Bekken opprettholdes og reguleres med buffersone. 

God byggeskikk må ivaretas ved søknad om tiltak.   

 

9) Helge J. Nybakken (18.5.15) 

Planområdet tar med seg areal helt ned til Ringeriksveien. Dette må være feil da arealet er dyr-

ket mark som ikke skal være med i planen.  

 

Ønsker svar på om området som i dag brukes til anleggsbrakker, lagring av masser, utstyr og 

anleggsmaskiner skal brukes på samme måte ved utvikling av Klinkenberghagan. Peker på at 

han ikke har fått varsel om dagens bruk fra utbygger av Nordal Panorama.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Området som ble varslet utvidet omfatter areal ned til Gamle Ringeriksvei samt nevnte riggom-

råde. Riggområdet foreslås i denne planen utnyttet til boliger, mens deler av området (jordet) på 

oversiden av Gamle Ringeriksvei forblir uregulert. Ca 4-5 daa av jordet foreslås regulert til leke-

plass, frittliggende småhusbebyggelse og vegetasjonsskjerm mellom bolig og landbruk.  

 

10) Lier Historielag (19.5.15) 
Historielaget forutsetter at det i planarbeidet undersøkes om det er kulturminner i området som 
har historisk verdi. Klinkenberghagan ligger ikke langt unna Hennum gårdene hvor det blant an-
net er registrert flere gravrøyser fra Bronsealderen. Historielaget kan bistå i arbeidet med å un-
dersøke om det finnes kulturminner i området. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er foretatt arkeologisk registrering. Rapport er vedlagt.  

 

11) Erik Hennum og Helge Nybakken (30.5.16) 

Viser til at Miljødirektoratet og Fylkesmannen hadde innsigelse i 2013, og etterlyser svar på hva 
Lier kommune har gjort med disse. 

- Utbyggingen vil medføre et brudd i den sammenhengende grønne dalsiden og endre 

landskapets karakter i negativ retning.  
- Det er mangelfull kunnskap om naturmangfoldet i planområdet da området ikke er kart-

lagt. Vises til naturmangfoldloven §§ 9 og 10. 

- Det skal etableres trafikksikker gang- og sykkelforbindelse mot Tranby tettsted.  
- Det må legges til rette for bruk av kollektivtransport i den videre planlegging.  
- Det må legges stor vekt på fjernvirkningen i landskapet og terrengtilpasning for natur-

mangfoldverdier ved utforming av infrastruktur og bebyggelse. Disse forholdene forutset-
tes vurdert i en landskapsanalyse som danner grunnlag for reguleringsplanen.  

- I henhold til plan og bygningsloven har Lier kommune planbestemmelser med bestem-

melser om boligtyper og størrelse på boligtomter, med grad av utnytting og høyde på 
bygninger. Krav til og innholdet i utbyggingsavtaler. Rekkefølgekrav for infrastruktur og 
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samfunnstjenester med gang- og sykkelvei, vann og avløp og tilstrekkelig skolekapasitet 

på nærmeste barneskole og ungdomsskole. Vilttrekk med tilfredsstillende viltkorridor.  
 
Det gis følgende innspill til planarbeidet: 

- Området vil ikke egne seg for blokkbebyggelse. En fortetting av hele området med slik 
bebyggelse vil skape stor belastning på veinett, fordi all adkomst skal være fra Nor-
dalveien. 

- Utvidelse av planområdet vil ha konsekvenser for vilttrekk fra skogområder i Vestmarka 
ovenfor området og ned mot Fuglerud og Lierelva. Det er stor trafikk med elg og rådyr i 
dette området, særlig i vinterhalvåret, da de beiter på lauskog i dalsiden og ned mot Lier-
elva. Det må lages planer for en viltkorridor. Området er den siste mulighet for å kunne 
ha en viltkorridor ned mot Lierelva.  

- Landbruksområder med dyrket mark må beholdes. Jordvernet for dyrket mark i dette 

området må ivaretas.  
- Området som i dag brukes til riggområde og lagring av fyllmasse er for lite til å kunne bli 

en del av det tidligere planlagte boligområdet. Hensynet til eksisterende bebyggelse er 
fraværende når det her planlegges konsentrert småhusbebyggelse og eventuelt lav 
blokkbebyggelse. 

- De ser for seg problemer med kapasiteten for flomvann i områdets eksisterende bekke-
far. Dette må komme inn i planene for å unngå flomskader. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Miljøverndepartementet godkjente Lier kommuneplan (herunder boligområdet Klinkenberghagan) 
i september 2013. Det foreligger dermed ingen innsigelser til området Klinkenberghagan. 
 
På grunn av terrenget er området godt egnet til terrassert bebyggelse. Tillatte høyder på ny be-
byggelse ligger godt under høyde på Hennumveien, samtidig som vegetasjonen opp mot Hen-

numveien skal bevares. Dette vil dempe inntrykket av ny bebyggelse. Utnyttelsen er lav og det 
er satt av rikelig med grøntarealer, herunder to forbindelser på tvers (øst-vest) som kan fungere 
som vilttrekk. Flom og håndtering av overvann er utredet og det er satt av areal langs Nordals-
bekken som kan fungere som flomvei. I tillegg er det satt av område for flomfare langs bekken 
sør for planområdet og satt rekkefølgebestemmelser til vannvei på felt BKS3 som må ivaretas 
dersom dette arealet bygges ut.  

 
På det tidligere riggområdet tillates det ikke blokker eller terrassert bebyggelse. Deler av jordet 
mellom Gamle Ringeriksvei og ny atkomstveg til Klinkenberghagan foreslås benyttet til frittlig-

gende småhusbebyggelse og lekeplass. Ut over dette foreslås ikke ny bebyggelse på dyrka mark.   
 

3.5 Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn den 21.3.2017, sak 31/2017. Planen lå ute 

til offentlig ettersyn i perioden 30.3. – 19.5.2017.  

 

På bakgrunn av merknader fra naboer ved offentlig ettersyn, ble det avholdt et møte den 

6.9.2017 med naboer som hadde uttalt seg til planen. Referat fra møtet foreligger.  

 

Det ble gjort endringer i planforslaget og planen sendes derfor ut på en begrenset høring før 2. 

gangs behandling.  

 

For øvrig er merknader oppsummert og kommentert i forbindelse med saksfremlegg til 2. gangs 

behandling.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Arealformål 

Planområdet utgjør 104,1 daa og foreslås regulert til følgende formål:  

 

Arealformål Feltnavn Areal, 

daa 

Bebyggelse og anlegg (§12-5. nr. 1) 

Boligbebyggelse B1-B3 44,9 

Frittliggende småhusbebyggelse BFS 2,8 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 3,4 

Lekeplass F_BLK 1,4 

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

Offentlig kjøreveg O_SKV1 – oSKV4 4,9 

Offentlig fortau O_SF1 - o_SF5 1,8 

Offentlig annen veggrunn, grøntareal O_SVG1 – o_SVG4 2,2 

Grønnstruktur (§12-5. nr. 3) 

Felles grønnstruktur F_G1 – f_G5, f_G7 9,4 

Privat turveg GT 1,1 

Privat vegetasjonsskjerm GV 1,6 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§12-5. nr. 5) 

Privat landbruksformål LL1 – LL4 7,6 

Privat friluftsformål LF1 – LF2 5,5 

Privat naturvern LN1 – LN3 16,8 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§12-5. nr. 6) 

Privat friluftsområde i sjø og vassdrag VFV1 – VFV2 0,8 

 

 

4.1.1 Bebyggelse og anlegg 

Terrenget på felt B1, B2 og B3 er utfordrende og det foreligger pr. i dag ikke et konkret bygge-

prosjekt. Det foreslås derfor et relativt stort handlingsrom i forhold til boligtype for disse 3 fel-

tene. Feltene er regulert med den generelle betegnelsen boligbebyggelse. Maks antall boenheter 

er satt til 150, og området kan bebygges med småhus, kjedehus, rekkehus og terrassert bebyg-

gelse.  

 

Småhus:  

Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan der byg-

ningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl. § 29-4. 

 

Kjedehus:  

Bygning hvor to eller flere selvstendige boenheter er bygget sammen med mellombygg, som re-

gel garasje/carport, utebod e.l. 

 

Rekkehus:  

Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i en sammenhengende rekke med verti-

kalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boenhetene. Hver boenhet har egen inngang. 

 

Terrassert bebyggelse:  

Bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger helningen i terrenget. Det enkelte plan har ter-

rengkontakt, med unntak av eventuelle toppetasjer. 

 

For å sikre variasjon er det gitt en begrensning på maks 80% innenfor samme boligtype. Dette 

skal beregnes i forhold til antall boenheter, dvs maks 120 boenheter innenfor samme kategori 

ved full utbygging.  
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Felt BKS nede ved Gamle Ringeriksvei foreslås regulert til konsentrert boligbebyggelse. Her tilla-

tes småhus, kjedehus eller rekkehus.  

 

Felt BFS mellom Gamle Ringeriksvei og ny veg foreslås regulert til frittliggende småhusbebyg-

gelse. Her tillates eneboliger med sekundærleilighet på inntil 70 m2 BRA, og/eller tomannsboli-

ger.  

 

4.1.2 Samferdselsanlegg 

Ny atkomst til Klinkenberghagan er prosjektert med utgangspunkt i veinormalen til Lier kom-

mune med normalprofil som vist i figur under: 

 

 

Det er benyttet 5,0 m kjørebanebredde og 1,5 meter på hver side til grøft og snøopplag. Total 

reguleringsbredde med fortau og annet vegareal er 11,5 meter.  

 

Maks stigning er 9%. Iht veinormalen tillates det inntil 10%. Det er lagt opp til to delstrekninger 

hvor stigningen er redusert til 7% for å legge til rette for avkjøring til feltene B2 og B3. Avkjørs-

ler må avstemmes med fremtidige boligprosjekter og det er i så måte sannsynlig at vegens høy-

deprofil må justeres.  

 

Gamle Ringeriksvei er regulert i planen for Nordalfeltet, men er tatt inn i reguleringsplan for Klin-

kenberghagan da den vil være atkomst til boliger på felt BKS og nedre del av BFS. For at siktlin-

jer i sin helhet skal vises på plankartet er også deler av Nordalveien med i reguleringsplanen (se 

utsnitt under sikt). Sikt er tilpasset bygd vei (gjeldende regulering av Nordalveien er ikke i sam-

svar med bygd vei).  

 

4.1.3 Sikt 

Det er lagt inn sikt i kryssene med Nordalsveien med forutsetning om at det settes opp vike-

pliktskilt i Gamle Ringeriksvei og i ny vei. Det vil si 10x30 og 4x30 som vist i utsnitt under.  
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Utsnitt fra forslag til regulerings-

plan; sikt Nordalveien/Gamle 

Ringeriksvei og Nordalveien/ny 

vei til Klinkenberghagan 

 

4.1.4 Grønnstruktur 

F_G1 og 2 omfatter arealer som er regulert til felles grønnstruktur i reguleringsplan for Nordalfel-

tet, men som berøres i forbindelse med opparbeidelse av atkomstveg til Klinkenberghagan. For 

disse områdene skal bestemmelser for Nordal gjelde.  

 

 

F_G3 er arealet videre langs atkomstvegen som er tenkt oppretthold 

som en buffer mellom vegen og Nordalfeltet. Det er også et litt 

større område som vil grense inn til lekeplass på Nordalfeltet og der-

med forsterke det grønne elementet i dette området. Det går et 

tråkk gjennom området i dag som skal opprettholdes. 

 

F_G4 og f_G5 er felles grøntarealer hvor det skal etableres nærlekeplass på minimum 1 daa. Sti 

fra Hennumveien (GT) går gjennom området.   

 

 

Stien er regulert som turvei med 6 

meters bredde. Den opprettholdes 

ned til ny atkomstveg, hvorfra for-

tauet kan benyttes videre ned mot 

Nordalveien og Ringeriksveien. Det 

er tillatt å gjøre tilpasninger for å 

bedre fremkommeligheten. Felles-

arealene (f_G4 og 5) forsterker 

grøntdraget, hvor vegetasjonen i 

stor grad skal ivaretas. Korridoren 

har en minste bredde på 38,5 me-

ter og kan fungere som en korridor 

for vilt.  

 

 

  

I nord er det regulert et område 

med felles grønnstruktur med en 

bredde på 50 meter. Området vil 
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være en buffer mot landbruk nord 

for planområdet, men først og 

fremst er området viktig for over-

vannshåndtering, da mye av van-

net oppstrøms renner gjennom 

dette området i da. Eksisterende 

vegetasjon skal i størst mulig grad 

ivaretas, og området kan fungere 

som en korridor for vilt. 

 

F_GV1 er en vegetasjonsskjerm/buffer med bredde 7 meter mellom nytt boligfelt BFS og gjenvæ-

rende del av jordet mellom Gamle Ringeriksvei og ny atkomstvei. F_GV2 har samme funksjon 

mot sør.  

 

4.1.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål 

Landbruksareal som berøres i forbindelse med opparbeidelse av vegen (anleggsområde) er regu-

lert til landbruk, LL1 og LL2. I tillegg er kommunens tomt mot sør som ikke skal utnyttes til bo-

ligformål regulert til LL3. LL4 som skal gi atkomst til skogeiendom 144/5 utenfor planområdet. 

 

En sone på 20 meter på hver side fra senter av Nordalbekken er regulert til friluftsformål (LF1 – 

LF2). Sonen fungerer samtidig som flomsone. Det tillates ikke tiltak innenfor dette formålet og 

vegetasjonen skal opprettholdes.   

 

Området som er vist som hensynssone landskap i kommuneplanen er videreført som naturvern, 

LN1 og LN2 i reguleringsplanen. Det er gjort en mindre justering i favør naturvernområdet ca fra 

rydningsrøys H570_3 og nordover. Det vil være tillatt å håndtere overvann i form av grøft/voll 

innenfor området, men ut over dette skal områdets vegetasjon og egenart bevares. Endringer av 

terreng eller oppføring av bebyggelse, konstruksjoner eller anlegg er ikke tillatt. 

 

4.1.6 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

Nordalbekken (VFV1 og VFV2) reguleres med bredde 4 meter. Bekken må gå i kulvert under ny 

adkomstveg. Kulverten foreslås dimensjonert for en fremtidig 200-års flom inklusive klimapåslag. 

Siden vegen er planlagt senket ca 4 meter under eksisterende terreng ved Nordalsbekken, må 

bekken senkes tilsvarende. Det medfører at bekken anslagvis må senkes for en strekning på 40-

60 meter (fra skjæringskant i nord og nedstrøms mot sørvest). Planområdet omfatter derfor også 

bekken på nedsiden av vegen.  
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Nordalsbekken (VFV1-2) med tilgrensende arealbruk, anleggsbelte og flomsone. 
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4.2 Hensynssoner og bestemmelseområder 

Innenfor planområdet foreslås det følgende hensynssoner (§ 12-6) og bestemmelseområder (§ 

12-7): 

 

 Feltnavn Areal, m2 

a.1 sikringssoner:   

Frisikt H140_1 og _2 75 

a.2 støysoner:   

Gul sone iht. T-1442 H220_1 og _2 3302 

a.3 faresoner:   

Flomfare H320_1 og _2 10180 

C Særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt be-

varing av natur- eller kulturmiljø: 

  

Bevaring kulturmiljø H_5701 – H_5704 853 

Bestemmelseområder:   

Bestemmelseområde #_1 977 

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak #_2 - #_3 2792 

Anlegg- og riggområde #_4 12996 

 

4.2.1 Frisiktsone 

I frisiktsonene H140_1 (ved krysset Nordalveien/Gamle Ringeriksvei) og H140_2 (ved krysset 

Nordalveien/ny atkomst til Klinkenberghagan) skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthind-

rende vegetasjon og gjenstander, herunder parkering, slik at disse ikke rager mer enn 50 cm 

over planet mellom tilstøtende veier. 

 

4.2.2 Gul son iht. T-1442 

Felt BKS, nedre del av lekeplassen f_BLK og en mindre del av tilgrensende boligfelt BFS vil bli ut-

satt for støy over grenseverdier i T-1442 ved utbygging av 150 boliger. Det vises til vedlagt støy-

vurdering. Når tiltak og terrengforming/høyder foreligger må det vurderes hvilke tiltak som best 

vil skjerme boligbebyggelsen. Lekeplasser skal være skjermet for støy. Dette må ivaretas ved 

planlegging og opparbeidelse av lekeplassen.  

 

4.2.3 Flomfare 

Det er regulert til hensynssone flomfare langs Nordalsbekken og bekken sør for planområdet. 

Hensynssonen har en bredde på 20 meter fra senter av bekken. Før det gis tillatelse til eventuelle 

tiltak innenfor hensynssonen må det redegjøres for at forhold knyttet til flom er ivaretatt. Det er 

ikke tillatt med tiltak innenfor friluftsområdet. Bestemmelsen vil derfor i prinsipp gjelde for flom-

sonen H320_3 som berører landbruksformål LL3, vegetasjonsskjerm f_GV2 og boligfelt B1.  

 

4.2.4 Bevaring kulturmiljø 

Ved arkeologisk registrering ble det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner, men det 

ble påvist flere rydningsrøyser og steingjerder fra nyere tid. Av disse er 3 av rydningsrøysene 

lengst sørøst og steingjerdet i sør regulert med en hensynssone på ca 5 meter. Alle kulturmin-

nene ligger i områder regulert til naturvern, med unntak av nedre del av steingjerdet som berø-

rer arealformålene LL3 og f_GV2.  

 

4.2.5 Bestemmelseområde 

Innenfor område markert med #_1 på plankartet kan det tillates veg mellom felt B1 og B2. Hen-

syn til terreng og vegetasjon skal vektlegges ved valg av løsning. Når det foreligger et konkret 

boligprosjekt må det vurderes hva som er den mest skånsomme løsningen for atkomst til felt B2. 
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4.2.6 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 

Det må sikres gjennomgang for traktor og lass mellom øvre del av skogen på eiendommen 144/5 

og nedre del av eiendommen. Dette må løses gjennom felt B3. For å sikre at dette ivaretas er det 

regulert inn et bestemmelseområde (#_2). 

 

Det går en sti opp til Kleiva fra Gamle Ringeriksvei. Ny atkomst til Klinkenberghagan vil ligge på 

en fylling der den krysser stien. Stien må derfor tilrettelegges noe slik at det vil være mulig å 

krysse ny veg. Dette er sikret med bestemmelseområde #_3.  

 

4.2.7 Anlegg- og riggområde 

Arealer som berøres av fylling/skjæring og anlegg i forbindelse med bygging av adkomstveg re-

guleres til midlertidig anlegg- og riggområde (#_4). Det kan komme justeringer på vegens høy-

deprofil, og dette vil påvirke utslag. For å sikre tilstrekkelig arealer i anleggsperioden er det valgt 

å legge på en buffersone på 3 meter fra utslag (skjæring/fylling) som fremgår av vegen slik den 

er prosjektert per i dag. Landbruksjord som berøres skal traues ut, slik at eventuell matjord iva-

retas. Anleggsbeltet er midlertidig og bortfaller når vegen er bygd.  

 

4.3 Grad av utnytting og høyder 

4.3.1 Utnyttelse 

Felt B1 – B3 utgjør til sammen ca 45 daa og foreslås regulert med %-BYA = 30%. Det er i be-

stemmelsene gitt en øvre grense på 150 boenheter, noe som gir mellom 3 og 3,5 boenheter pr 

daa.    

 

For felt BKS foreslås det en utnyttelse på %-BYA=35%. Med en tomt på 3360 m2 utgjør dette 

1176 m2 bebygd areal, inklusive parkering på terreng. 

 

For felt BFS tillates det ene- og tomannsboliger, til sammen 4 boenheter, evt med tillegg av hy-

belleiligheter for eneboligene. Utnyttelsen er satt til %-BYA=30%.   

 

For illustrasjoner og vurderinger knyttet til utnyttelse og antall boliger, vises det til kapittel 6. Il-

lustrasjoner.  

 

4.3.2 Høyder 

Maks mønehøyde på ny bebyggelse for de 3 øverste feltene opp mot Hennumveien foreslås la-

vere enn veien. Hennumveien ligger ca på kote 243 i sør, stiger opp til kote 248, før den går ned 

mot kote 239 helt i nord. Ny bebyggelse foreslås med maks mønehøyde på henholdsvis 236 og 

238 meter.  

 

For felt B3 som omfatter området mellom bekken og Nordalfeltet er maks kotehøyde satt til 221 

meter. Dette er 3 meter over høyeste punkt på kollen innenfor feltet.  

 

For illustrasjoner av maks kotehøyde vises det til illustrasjoner i kapittel 6. 

 

For ytterligere å sikre at ny bebyggelse ikke blir for ruvende i terrenget er det i tillegg til maks 

kotehøyder satt krav til maks gesims- og mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng. 

Denne er satt til 10 meter for terrassert bebyggelse.  

 

For småhus, kjedehus og rekkehus på felt B1-B3 gjelder plan- og bygningslovens § 29-4. Det vil 

si maks mønehøyde 9 meter og maks gesimshøyde 8 meter.  

 

For felt BKS og BFS er det ikke gitt maks kotehøyder på plankartet, kun maks gjennomsnittshøy-

der. Det er ønskelig med noe lavere bebyggelse i dette området. Maks høyder er derfor satt noe 

lavere enn de generelle kravene i plan- og bygningsloven. Maks gesimshøyde skal ikke over-

skride 6,0 meter og mønehøyde ikke overskride 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Ved flatt tak er maks gesimshøyde 6,5 meter.  
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4.3.3 Uteoppholdsarealer og lekeplasser 

Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) for småhus, kjedehus og rekkehus er 150 m2 pr bo-

enhet, inkludert areal til sandlekeplass som tilhører boligen.  

 

For terrassert bebyggelse kreves det 80 m2 pr. boenhet. Arealer på takterrasser og balkong kan 

medregnes med inntil 20 m2 pr. boenhet.   

 

For frittliggende småhusbebyggelse er kravet 200 m2 pr boenhet, og for sekundærleilighet til-

knyttet enebolig er kravet 50 m2.  

 

I plankartet er det avsatt en felles nærlekeplass på 1,4 daa. Denne er felles for den nedre delen 

av planområdet, samt tilgrensende boliger på Nordalfeltet.  

 

I bestemmelsene er det gitt at det skal etableres en nærlekeplass på felt f_G4 eller f_G5. Arealet 

er regulert til grønnstruktur og ikke lekeplass fordi det er ønskelig å bevare mest mulig av vege-

tasjonen. I tillegg er det ikke avklart om lekeplassen skal plasseres på felt f_G4 eller 5. Området 

kan også bli delt av en intern kjøreveg mellom boligfeltene.  

 

Nærlekeplassen skal være på minimum 1000 m2. Lekeplassen skal tilrettelegges slik at barn og 

unge skal kunne utøve varierte aktiviteter ved alle årstider. Den skal ha et variert underlag og 

være tilgjengelig for alle på minst 50% av tomten. Det er viktig med tilgjengelighet til plassen, 

men på grunn av terrenget tillates det at deler av lekeplassen ikke har universell utforming.    

 

Ut over dette skal hvert felt minimum ha én sandlekeplass på minimum 100 m2. Ved flere boen-

heter skal det opparbeides sandlekeplasser for hver 20. boenhet. Lekeplassene skal være skjer-

met for støy og trafikk og ha gode solforhold på dagtid gjennom hele året.  

 

Arealer avsatt til grønnstruktur, naturområder osv. på plankartet kommer i tillegg til kravene til 

lekeplasser og MUA. Til sammen utgjør dette over 30 daa, dvs. ca 180 m2 pr boenhet. Arealer 

avsatt til landbruk (LL) er da ikke medregnet.  

 

4.4 Bebyggelsens plassering 

Plassering av ny bebyggelse må avklares i byggesak. Det må utarbeides utomhusplan før det gis 

tillatelse til tiltak, dvs at hele feltet og tilhørende fellesarealer må løses før første byggetrinn kan 

igangsettes. Krav til utomhusplanen er gitt i kommuneplanens bestemmelser § 2-7: 

 

Ved utbygging til næringsformål og offentlig formål av enhver art eller ved utbygging av tre eller 

flere boenheter, skal det utarbeides og sendes inn utomhusplan i forbindelse med søknad om til-

latelse til tiltak. Utomhusplan må være godkjent av kommunen før byggetillatelse kan gis. 

 

Utomhusplanen skal være gjennomført senest ett år etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. 

Dersom ikke alle utomhustiltakene kan ferdigstilles innen dette tidspunktet, må det stilles en 

økonomisk garanti for utførelse av det godkjente arbeidet. 

 

Utomhusplanen skal leveres i to eksemplarer, hvorav en skal være farget. Planen skal lages i må-

lestokk 1:500, eventuelt i målestokk 1:200. Det skal framgå av planen hvordan byggetiltaket tar 

hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon, hvordan uteområdene er tenkt utformet med hen-

syn til tekniske installasjoner og fysisk tilrettelegging. Følgende punkter skal være med på utom-

husplanen: 

 

a) Overvannsystem med høyder, sluk og eventuelt andre oppsamlingssystemer. 

b) Murer med høyder og materialvalg. 

c) Gjerder med høyder og materialvalg. 

d) Renovasjonsløsninger. 
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e) Overflater, det vil si om det skal være asfalt, betong, grus, plen, naturlig vegetasjon o.l. 

f) Lekeplasser. 

g) Fall- og stigningsforhold. 

h) Atkomst for bevegelseshemmede. 

i) Biloppstillingsplasser. 

j) Eksisterende og planlagt vegetasjon og terreng. 

k) Karakteristiske landskapselementer som terrengformasjoner, kulturminner, bygninger, 

vegetasjon o.l. skal avmerkes særskilt. 
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5. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGER AV PLANFORSLA-

GET 

 

5.1 Overordnede planer og mål 

Dagens forhold: 

Se kapittel 2.  

 

Virkninger av forslaget: 

Detaljregulering for Klinkenberghagan bidrar til måloppnåelse i kommuneplanen ved å legge til 

rette for boligutvikling i tråd med kommuneplanen. For å komme frem til planområdet berøres 

arealer som er vist som LNF i kommuneplanen. I tillegg er det ønskelig å legge til rette for boliger 

på LNF-areal som ikke brukes til landbruk i dag (tipp-område ned mot Nordalveien), og del av et 

jorde mellom tippområdet og ny atkomstveg. Dette vil gi en tydelig avgrensning mellom bolig og 

landbruk/LNF. Det gjøres oppmerksom på at LNF-område langs Nordalveien, nord for planav-

grensningen, er regulert til bolig i reguleringsplan for Nordal.  

 

 

Illustrasjonen viser ca avgrensning ift kommuneplanens arealdel.  

 

Det er ikke utredet energiløsninger i reguleringsplanen. Det er sikret at målsetting i kommunens 

klima- og energiplan følges opp i byggesak ved følgende rekkefølgebestemmelse: 
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Før det gis tillatelse til tiltak skal det utredes alternative energiløsninger og redegjøres for hvor-

dan tiltaket følger opp målsetting i kommunens klima- og energiplan. 

 

5.2 Natur- og ressursgrunnlaget 

5.2.1 Jord- og skogbruk 

 

 

 

Området består hovedsakelig av skog med høg bonitet. Nedre del har noe skog med middels bo-

nitet og fulldyrka jord (ca 4,5 daa). 

 

Det vil ikke være mulig å drive jord- eller skogbruk innenfor området når det er ferdig utbygd, 

men det skal legges til rette for atkomst med traktor gjennom området for å komme til skogom-

råde nord for planområdet.  

 

5.2.2 Friluftsinteresser 

Nordalsbekken opprettholdes med vegetasjonssoner/buffer mot ny bebyggelse.  

 

5.2.3 Viltinteresser 

Det skal legges til rette for grønnstruktur på tvers av planområdet som gir mulighet for vilt til å 

trekke gjennom planområdet.  

 

5.3 Landskap 

Dagens forhold: 

Klinkenberghagan ligger vestvendt i Lierdalen og eksponert i terrenget. Området ligger i nedkant 

av et karakteristisk kulturlandskap som har stor verdi for Lierdalen, og med nærhet til jordbruks-

areal og frukthager.  
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Fjernvirkning fra Eikerseterveien på andre siden av Lierdalen. 

 

Selve planområdet består stort sett av skog, noe som er mer tydelig om vinteren enn gjennom 

resten av året. Lengst nord på planområdet er det hogd et stort areal med skog som gir en kon-

trast i landskapet fra det vegetasjonsfylte.  

 

 

Fjernvirkning fra Eiksetervegen vinterstid. 

 

Virkninger av forslaget: 

Det er vurdert landskapsvirkning i 2 faser. Første fase var ved vurdering av om området skulle 

ha atkomst fra Hennumveien eller Ringeriksveien/Nordal. Det vises til «atkomst til Klinkenberg-

hagan, vurdering av alternativer, Rambøll januar 2015». Landskapsmessig (nær- og fjernvirkning 

og terrenginngrep) var atkomst fra Nordal et dårligere alternativ enn atkomst fra Hennum, men 

atkomst fra Nordal ble valgt ut i fra en total vurdering hvor kriterier som tilhørighet til lokalmil-

jøet og Nordal skole samt hensyn til kulturlandskapet på Hennum ble ilagt vesentlig vekt.  

 

Figuren under viser alternativ som lå til grunn ved vurdering av atkomstløsning (rosa). Det var 

en forutsetning av vegen skulle komme opp midt i planområdet, slik at boliger kunne plasseres 

tosidig. Som figuren under viser førte den til store inngrep i Nordalsbekken og bruk av større 

LNF-områder utenfor planområdet. Det er derfor utarbeidet en ny atkomstløsning som møter ter-

renget/ planområdet fra nedsiden.  
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Illustrasjon; tidligere vurdert atkomsttrasé (rød) og forslag til atkomst i reguleringsplan(sort) 

 

Forslag til ny løsning gir vesentlig mindre fjellskjæring og bekken kan holdes åpen gjennom plan-

området, men det gir noen konsekvenser i form av at området blir mindre tilgjengelig for små-

husbebyggelse, og det må forventes at det bygges terrassert for å utnytte området. Det vil også 

være behov for internveier for å komme frem til deler av planområdet, men disse kan være fel-

les/private og dermed ikke ha samme krav til bredde og stigning. Kommunens vegnormal skal 
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følges med tanke på normalprofil, men krav til stigning kan vurderes, slik at internvegen kan leg-

ges mer skånsomt i terrenget. Det er også en mulighet å legge atkomst delvis under ny bebyg-

gelse.  

 

Detaljering av området tas ikke i reguleringsprosessen, men det er lagt inn føringer (bestemmel-

ser) som skal sikre at det ikke bygges for mye, høyt eller stort, slik at landskapsbildet ivaretas. 

Det er også avsatt store områder til grønnstruktur på plankartet. Grønnstrukturen ivaretar bek-

keløpet, sikrer korridorer og grønne linjer gjennom planområdet og en grønn «rygg» opp mot 

Hennumveien og kulturlandskapet.  

 

Det vises for øvrig til vedlagt notat «Landskapsvirkning Klinkenberghagan, Rambøll 2016/11/21_ 

rev.01».  

 

5.4 Kulturminner og kulturlandskap 

Dagens forhold: 

Nærområdet har mye historie. Det er tydelig at det har vært en form for maktsenter ved Hennum 

i jernalderen og vikingtiden, som visualiseres gjennom alle gravhaugene som preger området. En 

av dem er en ryttergrav. Som figuren under viser er det registrert flere automatisk fredete kul-

turminner i nærområdet, blant annet flere gravfelt og hulveier. Det er også gjort flere løsfunn av 

gjenstander som blant annet et tveegget sverd, bissel, et par stigbøyler og et økseblad. 

 

 

Oversiktskart som viser automatisk fredete kulturminner og løsfunn i nærområdet (varslet plangrense mar-

kert med rødt). Buskerud fylkeskommune. 
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Virkninger av forslaget: 

Buskerud fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registering av planområdet i september 

og november 2015. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner, men det ble fun-

net flere nyere tids kulturminner som vist i illustrasjon under. Buskerud fylkeskommune uttaler 

at planen ikke er i konflikt med kulturminner, men anbefaler at deler av området bevares og 

skjøttes. Steingjerdet i sør og rydningsrøys 2, 6 og 7 reguleres derfor med hensynssone bevaring 

av kulturmiljø og naturvern som arealbrukskategori.   

 

 

ID 215895 Rydningsrøys 

ID 215897 Rydningsrøys 

ID 215898 Rydningsrøys 

ID 215907 Rydningsrøys 

ID 215909 Rydningsrøys 

ID 215910 Rydningsrøys 

ID 215911 Rydningsrøys 

ID 215912 Rydningsrøys 

ID 215913 Steingjerde 

ID 215914 Steingjerde 

ID 215915 Grensestein 

 

 

Oversiktskart som viser funn av ikke fredete kulturminner i planområdet. Buskerud fylkeskommune. 

 

5.5 Naturmangfold og verdier 

Dagens forhold: 

Tynne og usammenhengende lag av løsmasser gjør at floraen i området i stor grad kan være 

preget av berggrunnen på stedet. Kalkrik berggrunn, slik vi har her, kan danne grunnlag for kre-

vende plantearter. I slike områder kan man ofte finne en rik/spennende flora. 

 

Rødlistearter 

Det er registrert to rødlistede arter i området (Artskart). En observasjon av stær (Sturnus vulga-

ris) (NT, 2014), og to observasjoner av stolt henrik (Chenopodium bonus-henricus) (NT, 1992 og 

1993). Stolt henrik er observert langt fra planområdet. En eventuell utbygging vil ikke ha effekt 

på denne, om den fortsatt finnes på lokaliteten. Stær er observert i kanten av gnr/bnr 144/20. 

Observasjonen gir ikke grunnlag for å si noe om hvorvidt stær bruker området som leveområde 

eller ikke.  

 

Naturtyper 

Det er registrert en lokalitet av naturtypen dam tett på gnr/bnr 144/20. Dammen er en kunstig 

gårdsdam og er i naturbase vurdert til verdi C (lokalt viktig). Det finnes ikke ytterligere beskrivel-

ser av denne. Dammen er ikke med i oversikt over salamanderdammer i Lier kommune fra  

NINA. Det er registrert salamanderdammer i nærheten av området, og artens bestandsdynamikk 

gjør at det derfor ikke kan utelukkes at også denne dammen er et (potensielt) salamanderhabi-

tat. Børre K. Dervo har kartlagt dammen med tre års mellomrom siden 1997. Lokaliteten er en 

potensiell småsalamanderlokalitet, men muligens for kald. Dammen er sterkt grunnvannspåvir-

ket. Selv om det ikke er registrert salamander i dammen, kan man ikke utelukke at det finnes.  
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Vann og vassdrag 

Nordalsbekken går gjennom området og drenerer til Lierelva. Bekken er registrert med antatt 

moderat økologisk tilstand og risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Lierelva er sjøørretelv. 

Dersom det ikke finnes oppvandringshinder, og bekken ikke er lukket over store avstander, er 

Nordalsbekken trolig gytebekk knyttet til Lierelva. Den rødlistede arten elvemusling (Margaritifera 

margaritifera) (VU) er registrert i Lierelva, men det er kun gjort enkeltregistreringer.  

 

Virkninger av forslaget: 

På bakgrunn av at det er gjort få observasjoner i området, ble det utført en naturtypekartlegging 

27. mai 2015. Det vises til vedlagt notat «Registrering av naturverdier, Rambøll 2015/06/18». 

Det ble i den forbindelse registrert en naturtypelokalitet med lokal verdi (C); rik boreal løvskog 

med mosaikk av rik edelløvskog. Lokaliteten er i underkant av 18 daa. 

 

Planforslaget berører ikke forekomst/område for salamander eller stær. Den registrerte naturty-

pelokaliteten vil delvis ivaretas i planforslaget ved at den den øvre del av området (mot øst) re-

guleres til naturvern. Det er også krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal opprettholdes 

et grøntbelte med minimum bredde 15 meter innenfor felt B2. Det er sannsynlig at dette beltet 

vil omfatte deler av naturtypelokaliteten.  

 

Det vises for øvrig til vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 

5.6 Vurdering iht naturmangfoldlovens §§ 8-12 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan de planlagte tiltakene 

påvirker dette. Naturmangfoldloven § 8 setter derfor krav om at det skal innhentes og gjøres 

rede for kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle området.  

 

Aktuelle databaser (Naturbase, Artskart, Miljøstatus) er gjennomgått. Det har vært kontakt med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Børre K. Dervo som har gjort salamanderundersøkelser i 

Lier kommune. Fylkesmannen opplyste at de ikke har ytterligere informasjon fra Lier enn det 

som er registrert i Naturbase og Artsdatabanken. Videre ble det gjennomført kartlegging i områ-

det (27.05.2015) i forbindelse med planarbeidet.  

 

Planområdet er en vestvendt skråning med god solinnstråling. Dette, samt registrert kalkrik 

berggrunn gjør at området kan være interessant med tanke på biologisk mangfold. I vestlige de-

ler av planområdet er skogen nylig hogd, og området regnes som lite biologisk interessant. Øst-

lige deler av området er dekket av skog, i stor grad løvskog med innslag av større gran. Skogen 

er relativt ung, og bærer preg av plukkhogst. Arter som osp, ask, hegg, spisslønn og bjørk domi-

nerer tresjiktet. Det finnes flere grove til særdeles grove hasselkratt i området. I tilknytning til 

hasselkrattene kan det finnes sjeldne sopparter og trelevende insekter.  

 

Av rødlistede arter er stær (NT) registrert i kanten av området. I tillegg ble ask (VU) og alm (VU) 

funnet i området ved befaring. 

 

Det er registrert en dam (C-verdi) (naturtypelokalitet) rett utenfor planområdet. Det er registrert 

salamanderdammer i nærheten av området, og artens bestandsdynamikk gjør at det derfor ikke 

kan utelukkes at også denne dammen er et (potensielt) salamanderhabitat.  

 

Ved kartlegging i området ble det avgrenset et område innenfor planområdet som trolig faller in-

nenfor naturtypen Rik boreal løvskog med mosaikk av rik edelløvskog. Området ble gitt C-verdi. 

Det er sannsynlig at det kan finnes orkideer, sjeldne jordboende sopp og trelevende insekter i 

området. Årstiden for feltarbeid gjorde at registrering av disse ikke var mulig. Se eget notat (No-

tat – Klinkenberghagan, registrering av naturverdier, Rambøll 2015) for bilder og ytterligere in-

formasjon om lokaliteten.  
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Et fuktig sig i området drenerer til Nordalsbekken som løper ut Lierelva. Nordalsbekken er regi-

strert med antatt moderat økologisk tilstand og risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Lier-

elva er sjøørretelv. Dersom det ikke finnes oppvandringshinder, og bekken ikke er lukket over 

store avstander, er Nordalsbekken trolig gytebekk knyttet til Lierelva. Den rødlistede arten elve-

musling (Margaritifera margaritifera) (VU) er registrert i Lierelva, men det er kun gjort enkeltre-

gistreringer.  

 

Planen er vurdert opp mot sjekkliste knyttet til nml § 8, hentet fra Miljøverndepartementets veil-

eder til naturmangfoldloven kapittel II. Det er knyttet noe usikkerhet til den nye naturtypelokali-

teten både når det gjelder avgrensning og innhold. Optimalt sett burde området vært undersøkt 

for sopp og insekter. For øvrig vurderes kunnskapsgrunnlaget i området til å være relativt godt. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges vekt, for 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 

 

Fordi det er knyttet noe usikkerhet til naturtypen i området og dennes verdi, bør føre-var-prinsip-

pet tillegges noe vekt. Gjennomføring av tiltak etter planen vil ødelegge skogen og naturtypen, 

og alle verdier her vil gå tapt. Kunnskapsgrunnlaget ellers vurderes som relativt godt, og det vil 

ikke være grunn til å tillegge føre-var-prinsippet vekt utover dette. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert utbyggingsprosjekt 

sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere, nåværende og framtidig 

påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng.  

 

Naturen i nordvestlige deler av planområdet er svært påvirket/ødelagt, da skogen her er hogget. 

Gjenetablering av naturverdier i denne delen vil ta svært lang tid, og tapet av naturverdier her er 

lite. I østlige deler av området er skogen også til dels påvirket ved blant annet plukkhogst. Gjen-

nomføring av tiltak etter planen vil trolig forringe naturverdiene her kraftig. Bevaring av kartlagt 

naturtypelokalitet og utbygging i hele området er ikke forenlig. Slik planen foreligger nå, bevares 

det et grønt belte i østlig del av planområdet. Deler av naturtypelokaliteten ligger i dette områ-

det, noe som er positivt. Resterende deler vil gå tapt1.  

 

Det er registrert flere lokaliteter av rik edelløvskog i Lier, men ikke i umiddelbar nærhet av plan-

området. Skogene kan ha vært sammenhengende tidligere. De nærmeste lokalitetene (ved Sørs-

dal) er registrert med høyere verdi enn hva lokaliteten i planområdet er vurdert til, artsmangfol-

det overlever muligens derfor i andre områder i nærheten, men dette er usikkert. 

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og § 12 Miljøforsvarlige teknik-

ker og driftsmetoder 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre natur-

mangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omfang. Dette forutset-

ter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre aktuelt hvis det 

ikke er skade. Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalise-

ring som ut fra en samlet vurdering, gir de beste samfunnsmessige resultatene. 

 

Det er ikke vurdert alternative plasseringer for tiltaket utenfor dette planområdet.  

 

Gjennomføring av tiltak etter planen vil føre til en viss forringelse av miljøet ved tap av skogsom-

råder og inngrep i en naturtypelokalitet. Tiltaket er planlagt slik at nordlige deler av naturtypelo-

kaliteten bevares. Dersom det er mulig å tilpasse inngrepet, slik at større deler av lokaliteten be-

vares, vil de negative konsekvensene for naturmiljø minke1. 
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Det forutsettes at gjennomføring av planen gjøres på en forsvarlig måte med tanke på miljø, her-

under utslipp til grunn og vassdrag. Bekken i området har utløp i Nordalsbekken og videre til Lie-

relva som er sjøørretelv og registrert med elvemusling. Forurensning til vannforekomsten må for-

hindres da dette kan få store konsekvenser for mangfoldet nedstrøms.  

 

Det er sannsynlig at det finnes svartelistede arter i kantområdene og i hogstområder. Ved hogst i 

området øker risikoen for spredning av svartelistede arter. Masser som eventuelt tilføres området 

må være fri for spredningsdyktige deler fra svartelistede arter. På samme måte må masser fra 

området som inneholder frø o.l. behandles med tanke på å hindre spredning. 

 
1Etter at denne vurderingen ble gjort er en større del av naturtypelokaliteten foreslått regulert til 

naturvern.  

 

5.7 Støy 

Dagens forhold: 

Med unntak av området nærmest fylkesveien (på nedsiden av Gamle Ringeriksvei) er planområ-

det ikke utsatt for støy, ref. støyvarselkart for Lier kommune: 

 

 

 

 

Virkninger av forslaget: 

Det er utført en støyvurdering som viser at store deler av felt BKS innenfor planområdet vil bli 

utsatt for støy over grenseverdiene i T-1442 ved etablering av 150 boenheter på Klinkenbergha-

gan. Felles lekeplass f_BLK og et lite hjørne av boligfelt BFS berøres også. Området er derfor 

markert med hensynssone på plankartet slik at dette ivaretas ved søknad om tiltak.  

 

I tillegg vil boliger som ligger tett på Nordalveien få en endring i støynivået på 2-3 dB. Boligene 

vil ligge i gul sone, men alle boliger vil ha tilgang til en stille side. Eventuelle tiltak må vurderes 

nærmere. Det vises til vedlagt støyutredning, Rambøll 2016-11-28.  
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Støysonekart 2030 med utbygging av Klinkenberghagan, 4 meter 

over mark (2. etasje). 

 

 

5.8 Trafikkforhold 

Dagens forhold: 

Området skal ha atkomst fra fv.285 Ringeriksveien. Fylkesveien er registrert med en ÅDT på 

3700 kjt/døgn i 2015. For å komme videre ut på E18 i retning Oslo eller Drammen benyttes fv. 

282 Kirkelina gjennom Tranby. Fylkesveiene har fartsgrense 60 km/t.  

 

Avkjøring fra fv.285 opp til planområdet går via Nordalveien. Dette er en kommunal veg med for-

tau og fartsgrense 30 km/t.  

 

Strekningen er ikke spesielt ulykkesutsatt. Det er kun registrert to ulykker med lettere person-

skade et stykke syd for krysset (ved skolen) i henholdsvis 1983 og 1990.  

 

Virkninger av forslaget: 

Kapasitet i kryss fv.285 / Nordalveien: 

I krysset med boligområdene Nordal og Klinkenberghagan vil total trafikk, inklusive utbygging av 

Klinkenberghagan, være ca. 1300 kjt/døgn på Nordalveien. Hoveddelen av trafikken til/fra dette 

området vil svinge mot Lier/E18.  I kveldsrushet vil trafikken på fv. 285 i hovedsak gå mot Syl-

ling. Trafikk til boligområdene vil da svinge til høyre inn på adkomstveien og vil derfor ikke redu-

sere kapasiteten på strekningen nevneverdig. I morgenrushet vil trafikken ut av boligfeltene mot 

Lier/E18 ha vikeplikt for trafikk på fv. 285. Siden trafikken i krysset er moderat, forventes derfor 

ingen vesentlig endring av trafikkforholdene på fv.285 som er forårsaket av utbyggingsforslaget.  
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5.9 Geotekniske forhold 

Dagens forhold: 

 

 

Berggrunn N50, ngu.no 

 

Området består av  

- Gul: Kalkrik sandstein. Langøyformasjonen. 

- Grønn: Kalkstein, fossilrik, lysegrå i tynne mellomtykke massive lag i veksling med kalk-

holdige leirsteinslag. Knollekalk og skifer med kalkknoller. 

- Grå: Sammenhengende, til dels tykt dekke av silt og leire. 

 

Virkninger av forslaget: 

Det er gjort en geoteknisk vurdering (geoteknisk vurdering for nytt boligområde på Klinkenberg-

hagan i Lier kommune, G-not-002, Rambøll 2016.11.04). Vurderingen baserer seg på kvartær-

geologiske kart og en befaring.  

 

Befaringen viser at hele det aktuelle planområdet har fjellblottinger/fjell fremme i dagen flere 

steder. Øvrige områder i planområdet synes å ha kun mindre overdekninger av faste løsmasser 

av leire, silt og grusholdige avsetninger. I henhold til om krav om vurdering av naturfare, kapittel 

7 i TEK 10, synes det å være tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra na-

turpåkjenninger selv om deler av området ligger i noe sidebratt terreng. Dette med bakgrunn i 

antatt liten eller ingen overdekning over fjell.  

 

5.10 Radon 

Dagens forhold: 

Området ligger i sone med høy og usikker aktsomhetsgrad for radon. 
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Kilde; NGU.no 

 

Virkninger av forslaget: 

Ved søknad om tiltak for ny boligbebyggelse må krav til sikring mot radon ivaretas.   

 

5.11 Sosial infrastruktur 

Dagens forhold: 

 

5.11.1 Skole og idrett 

Klinkenberghagan ligger i Nordal skolekrets. Det er 4 barneskoler i området. Avstand fra planom-

rådet til barneskolene avhenger av hvilken veg som benyttes, men det er ca 1,5-2 km til Hen-

nummarka, 2-3 km til Hallingstad og under 1 km til Nordal. Heia barneskole ligger på Lierskogen, 

og antas å være for langt unna til å være aktuell. Alle barneskolene skal til samme ungdomsskole 

(Tranby ungdomsskole) som ligger ved Hallingstad barneskole. Her finner vi også idrettsanlegg.  

 

Det er SFO ordninger ved alle barneskolene.  

 

Figuren under viser resultat fra kommunens barnetråkkregistrering i 2010. Blå linjer er «trygg 

skolevei» og røde linjer er «farlig skolevei».  Registreringen viser ingen resultater for skolevei 

mellom Nordal/Klinkenberg og Tranby eller Hennummarka i 2010.  
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Barnetråkkregistrering 2010, Lier kommune 

 

5.11.2 Kollektivtrafikk 

Det er bussforbindelse på Ringeriksveien. Nærmeste bussholdeplass er «Nordal skole». Det går 

ikke direkterute til Drammen eller mot Oslo, men må påregnes bussbytte.  

 

Virkninger av forslaget: 

 

5.11.3 Skolevei 

Barn bosatt på Klinkenberghagan vil få den korteste og tryggeste skoleveien ved å gå på Nordal 

skole. Nordal skole dekker 1. - 7. trinn og har nå ca 40 elever (kapasitet til opp mot 200). I til-

legg har den SFO og Borgestad barnehage vegg i vegg.  

 

Det er to muligheter for å gå fra planområdet til Tranby sentrum med ungdomsskole og idretts-

hall. Hennumveien fra oversiden av planområdet og Gamle Ringeriksvei fra nedsiden. Benyttes 

Hennumveien er det en usikker kryssing ved Bratromveien. Gamle Ringeriksvei, som illustrert 

under, anbefales derfor. Den er lite trafikkert med blandet trafikk og fartsgrense 30 km/t. Strek-

ningen er ikke belyst, og kan for noen av den grunn oppfattes som utrygg i de mørkeste måne-

dene. Hallingstadveien er en boliggate med fotgjengerforbindelse i enden av gaten over til bolig-

gaten Hyllveien hvor det går sti videre frem til skolen.  

 

Skoleveien til ungdomsskolen innebærer kryssing av Hennumveien som vist i utsnitt under. Det 

er ingen etablert krysning her. Hennumveien har fartsgrense 40 km/t. 
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Skolevei (2,65 km) fra Klinkenberghagan/Nordal til Tranby (kart fra norgeskart).  

 

5.11.4 Kollektivtrafikk 

Det er lav kollektivdekning, og det må påregnes at et flertall av de som bosetter seg på Klinken-

berghagan vil foretrekke bil som fremkomstmiddel fremfor buss. Økt befolkning i området kan på 

sikt bidra til at kollektivtilbud utbedres,  

  

5.12 Teknisk infrastruktur 

Det er utarbeidet VA-plan for tilgrensende boligfelt på Nordal. I denne er det lagt til rette for at 

Klinkenberg skal kunne tilknyttes SP og VL, forutsatt at det etableres trykkøkningsstasjon ved 

VK0.  
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VA-plan for tilgrensende del av Nordalfeltet (Ing. E. Sønsterød AS). 

 

VA-plan for Klinkenberghagan må utarbeides før det gis tillatelse til tiltak. 

 

5.13 Flom og overflatevannshåndtering 

Planområdet ligger ikke i nærheten av elv, men Nordalsbekken renner gjennom området. Ned-

strøms planområdet krysser Nordalsbekken Ringeriksveien ved Nordal skole, for deretter å ende 

opp i Lierelva lengere vest. Planområdet og tilhørende avrenningsfelt er i dag dominert av skog 

og dyrket mark. Feltet er imidlertid relativt bratt (ca 15%) og løsmassene er dominert av tynt 

dekke over berggrunn, hvilket medfører rask og relativt høy avrenning.  

 

Det er utført en utredning om flom og overvann. Det vises til vedlagt rapport «Klinkenberghagan, 

Lier kommune, flomfare og avrenning, Rambøll august 2017». Et utdrag er gjengitt her i planbe-

skrivelsen. For ytterligere detaljer henvises det til vedlagt rapport.  

 

Det er beregnet flomvannmengder og kapasitet på eksisterende stikkrenner og utført en avren-

ningsanalyse med og uten fulle/tette stikkrenner.  

 

Kapasitetsberegningene viser at eksisterende stikkrenner og kulverter ikke har kapasitet til en 

200 årsflom. Stikkrenne ved Hennumveien har knapt kapasitet til en årsflom, mens stikkrenne 

under Gamle Ringeriksvei har kapasitet tilsvarende en beregnet 10 årsflom. Videre nedstrøms 

har kulvert under RV285 en beregnet kapasitet som ca. tilsvarer en 200 årsflom, men ikke 200 år 

+ klimapåslag.  

 

Avrenningsanalysen viser at flomvannet vil passere over de 2 første stikkrenner, deretter sør for 

stikkrenne under Gamle Ringeriksvei, videre sør for Nordal skole, deretter sørover langs veigrøft 

RV285 før den krysser hovedveien ved Haugveien (ca 250 meter lengere sør). Analysen indikerer 

at flomvannet vil kunne finne en relativt trygg vei forbi eksisterende hus og skole, men spesielt 

skolebyggets sørøstlige del er flomutsatt. For planområdet viser avrenningsanalysen at overvann 

fra Hennumveien i nord vil passere over veien litt nord for stikkrennen, og deretter vestover mot 

Nordalsbekken. For øvrig viser analysen at lokalt overvann vil flomme over veien og inn i plan-

området. 
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Avrenningsanalyse inkludert eksisterende stikkrenner/kulverter. Graderte avrenningslinjer (oppstrøms avren-

ningsareal angitt for utvalgte punkter) og forsenkinger. Eksisterende stikkrenner/kulverter/kjent vannvei er 

vist som brune linjer. 

 

Følgende avbøtende tiltak anbefales: 
1. Aktsomhetssone på 20 meter til hver side for Nordalsbekken samt lokal bekk i sør.  

2. Det etableres en avskjærende grøft langs Hennumveien som får avrenning dels mot nord 

(Nordalsbekken) og dels mot sør (lokal bekk sør for planområdet, som samløper med 
Nordalsbekken lengere vest like før Lierelva).  

3. Det bygges ny kulvert under ny adkomstvei. Denne dimensjoneres iht nye anbefalinger 
fra NIFS-programmet.  

4. Fordrøyning av overvann fra tette flater. For å hindre at utbygging av planområdet for-

verrer flomforholdene nedstrøms, anbefales det å stille krav til fordrøyning av overvann 
fra tette flater før påslipp til bekk.  

 

Figuren under viser en mulig løsning for avskjærende grøfter eller voller, ref. pkt. 2. 
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Forlag til nye avskjærende grøfter/voller langs Hennumveien med påslipp til Nordalsbekken i nord og lokal 

bekk i sør. Sum avrenning etter tiltak til Nordalsbekken er tilsvarende som i dag, og noe lavere mot Nordal 

skole. 

 

Forslag til avbøtende tiltak er fulgt opp på plankart og gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

§ 2-1. Rekkefølgekrav 
e) Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge plan for håndtering av overflatevann, ref. § 
2.6. Det skal også dokumenteres hvordan avrenning til Nordalbekken skal hindres i 

anleggsfasen. Planene skal godkjennes av kommunen. 

 

§ 2-6. Håndtering av overflatevann 

a) Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning og bortledning 

av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Overvann fra tette flater skal fordrøyes 

før påslipp til bekk. 

b) Utredningen «Flomfare og avrenning, Rambøll, august 2017» skal legges til grunn for videre 

detaljering av overvannsløsning. 

c) Det skal dokumenteres at løsning for håndtering av overflatevann ikke fører til en endring/ for-

verring av dagens situasjon nedstrøms planområdet. Dersom det er usikkerhet knyttet til løsning 

kan det kreves utbedring av anlegg/kulverter nedstrøms før det gis tillatelse til bygging av boli-

ger. 
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For øvrig følges kommunens prinsipper og krav for overvannshåndtering angitt i deres VA-norm.  

 

5.14 Estetikk og byggeskikk 

Dagens forhold: 

Området er ubebygd.  

 

Virkninger av forslaget: 

Utsnitt under viser mulig fjernvirkning fra den andre siden av Lierdalen. For å tydeliggjøre hva 

som er planområdet, er det på utsnitt 1 under markert med gult de feltene som reguleres til bolig 

i tillegg til at et mulig scenario for utbygging er vist. Utsnitt 2 viser kun utbygging. Utbygging av 

Nordalfeltet, nord for Klinkenberghagan (til venstre for bebyggelsen på utsnitt under og mellom 

felt B3 og BFS), fremgår ikke av illustrasjonen.  

 

 

Utsnitt 1 hvor areal som reguleres til bolig er markert sammen med mulig ny bebyggelse. 

 

 

Utsnitt 2 hvor kun bebyggelsen vises. 

 

Nordalsbekken holdes åpen og får en korridor med bredde 40 meter hvor vegetasjon og bekke-

landskapet skal ivaretas, men utsnittene over viser at det er korridorene på tvers av planområdet 

som gir størst gevinst for fjernvirkningen og bidrar til at området ikke fremstår for massivt. Selv 

om det legges opp til relativt lav utnyttelse og høyde vil ny bebyggelse i dette området være 

godt synlig i terrenget og landskapet. Det er vanskelig å gjemme ny utbygging i denne type stor-

skala landskap. God terrengtilpasning er viktig og må ivaretas i byggesaken. 

 

Det er ikke bestemmelser knyttet til estetikk ut over at planens formålsparagraf, § 1-1; «det skal 

legges særlig vekt på at ny bebyggelse og anlegg underordner seg eksisterende terreng».   

 

Det vil bli fyllinger og skjæringer innenfor området, og da spesielt ved fremføring av atkomstveg 

til området. Det er derfor tatt med følgende spesifiseringer:  

- Eventuelle fyllinger skal sås til og beplantes eller steinsettes.  

- Det tillates ikke bruk av sprøytebetong for sikring av fjellskjæringer.  

- Støttemurer med høyde over 1 m skal oppføres i annet materiale enn plass-støpt betong. 
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Disse bestemmelsene vil gjelde for hele planområdet, ikke kun veganlegg.  

 

5.15 Stedsutvikling 

Dagens forhold: 

Området er ubebygd.  

 

Virkninger av forslaget: 

Planforslaget er tenkt å støtte opp om Nordal barneskole. En skole er et viktig samlingspunkt for 

lokalmiljøet og en viktig del av barn og unges tilbud i lokalmiljøet. Det er også gjerne gjennom 

barnehage og skole at de voksne knytter kontakter og etablerer nettverk. I så måte er skolen en 

særs viktig arena for å bygge opp et lokalmiljø. Nordalfeltet er under utbygging, og sammen med 

Klinkenberghagan vil området få over 250 boliger/leiligheter. Nordalfeltet har hovedvekt på ene-

boliger, enebolig i rekke og rekkehus. Bildet under viser de første byggetrinnene for Nordalfeltet. 

Pilen indikerer avkjøring til Klinkenberghagan.  

 

 

Kilde; Nordalpanorama.no 

 

Klinkenberg skal tilby et variert boligtilbud, men kan få hovedvekt av konsentrert bebyggelse. 

10% av boligene på Klinkenberghagan skal øremerkes boligsosial utvikling. Området vil få gode 

grøntområder og lekeplasser, men ingen tilbud/tjenester ut over barneskole, SFO og barnehage.  

 

Klinkenberghagan vil bygge opp under stedet og styrke grunnlaget for å skape et lokalsamfunn 

med tilhørighet og identitet.  

 

5.16 Barn og unges interesser 

Dagens forhold: 

Borgestad barnehage har etablert en plass på hogstfeltet i nærheten av Nordalsbekken som de 

benytter.   
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Denne plassen kan være i bruk av barn og unge utenom barnehagens åpningstid, men det er 

ikke mottatt informasjon/innspill til planoppstart om at denne plassen eller planområdet generelt 

er spesielt benyttet av barn og unge.  

 

Virkninger av forslaget: 

Det er ikke avklart hvor plassen til Borgestad barnehage er opparbeidet. Dersom den er lokalisert 

innenfor område som reguleres til boligformål må den flyttes.  

 

Lekeplasser 

På Klinkenberghagan skal det tilrettelegges for sandlekeplasser og nærlekeplasser. I tillegg er det 

naturområder innenfor planområdet som kan benyttes. Nordal skole ligger i nær tilknytning til 

planområdet og kan benyttes som møteplass og større lekeområde. 

 

Atkomst til Klinkenberghagan går gjennom Nordalfeltet på areal regulert til grønnstruktur. 100 

m2 av grønnstrukturen er avsatt som lekeplass tilknyttet felt B6 og B7 i reguleringsplan for Nor-

dal (eiendommen 133/47 vist i utsnitt under).  

 

 

 

Lekeplassen må erstattes, og det er derfor satt av et areal på 1,4 daa til felles lekeplass for felt 

B6 og B7 sammen med BKS og BFS i Klinkenberghagan. 

 

Ferdsel 

Det etablerers fortau langs kommunal veg for trygg ferdsel til skole og lekearealer. Sti gjennom 

øvre del av området opp til Hennumveien opprettholdes. Skolevei til ungdomsskole er lite trafik-

kert. Den er ikke belyst og kan dermed oppfattes av noen som litt øde vinterstid.  
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5.17 Universell utforming 

Dagens forhold: 

Området er bratt og ikke tilgjengelig for alle i dag.  

 

Virkninger av forslaget: 

Adkomstveg er planlagt iht kommunal standard. Det betyr at fortauet ikke tilfredsstiller kravene 

til universell utforming.  

 

Universell utforming er ikke behandlet i Lier kommunes vegnormal. Følgende krav kan hentes fra 

Statens vegvesens N100 Veg- og gateutforming, V123 Universell utforming av veger og gater: 

 

  

Tabell E.8: Maksimal stigning for gang- og sykkelveg / sykkelveg med fortau (N100 veg- og gateutforming) 

 

 

Oppsummering – anbefalinger, stigningsforhold, nivåsprang og bredder (V129 Universell utforming av veger 

og gater) 

 

NS11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder; krav og anbefalinger, tilsier 5% ved 

stigninger lengre enn 3m. 

 

Ny offentlig veg med fortau til Klinkenberghagan har lengre strekninger med 9% stigning og til-

fredsstiller dermed ikke kravene til universell utforming. Kravet er ikke mulig å tilfredsstille med 

mindre store deler av landbruksområdene tas i bruk slik at vegen kan slynge seg oppover til bo-

ligfeltet.  

 

Det er i bestemmelsene krav til at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for 

utforming av fellesarealer, og at atkomsten frem til fellesarealene skal være tilgjengelig for alle. 

For nærlekeplassene er kravet at minst 50% skal være tilgjengelig. Det betyr at det også kan 

vektlegges tilpasning til terreng på deler av lekeplassene.   

 

5.18 Juridiske forhold  

Planområdet omfatter i hovedsak kommunens eiendom (144/20) og en privat eiendom (144/5), 

som også vil få en del av atkomstvei gjennom sitt LNF-område utenfor boligfeltene. For planleg-
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gingsfasen inngår partene en intensjonsavtale om rettigheter og fordeling av kostnader og ver-

dier ved salg av ferdig regulert område. Det er imidlertid flere avtalepunkter som kan innebære 

usikkerhet/uenighet helt fram til vedtatt reguleringsplan og i videre salgsprosess/oppgjør. For å 

sikre en riktig fordeling av netto planskapte verdier, og å unngå fastlåste situasjoner i videre 

gjennomføring, legges det i reguleringsbestemmelsene inn krav om fordeling av planskapt netto 

verdiøkning ved ulike felles tiltak innenfor en nærmere bestemt del av planområdet i henhold til 

jordskifteloven § 3-30. 

 

Det forutsettes også inngått avtale med hjemmelshaver av eiendommen 133/14 som berøres i 

forbindelse med nedre del av ny atkomstvei.  

 

I forbindelse med lekeplass på eiendom 133/47 som berøres av ny vei inn til Klinkenberghagan, 

foreslås det at felles lekeplass f_BLK skal erstatte denne. Lekeplassen er 1400 m2, mens leke-

plassen på 133/47 er 100 m2. Dersom felt B6 og B7 ikke ønsker et felleseie sammen med felt 

BKS og BFS for en lekeplass av denne størrelse, kan det skilles ut et område på 100 m2 fra felt 

f_BLK. Dersom dette ikke avklares før vedtak av reguleringsplanen må dette løses ved privatrett-

slig avtale.  

 

5.19 Interessemotsetninger 

Det har ikke framkommet avgjørende interessemotsetninger som ikke lar seg løse gjennom av-

bøtende tiltak og/eller minnelige avtaler. 

 

5.20 Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 

Tiltaket har atkomst fra Ringeriksveien, inn etablert kommunal vei (Nordalveien) og deretter ca. 

1 km ny kommunal vei opp til Klinkenberghagan. Den nye veien finansieres av utbygger, men 

det vil medføre økte kommunale driftskostnader. 

 

Øvrig teknisk infrastruktur tilkobles etablerte anlegg for Nordalfeltet, som oppgraderes for økt 

belastning. Tiltakene finansieres av utbygger og videre drift-/vedlikehold er brukerfinansiert. 

 

Nordal barneskole har tilstrekkelig kapasitet for aktuell tilvekst og det skal heller ikke være noe 

problem med kapasiteten på Tranby ungdomsskole. 

 

Borgestad barnehage ligger ved siden av Nordal skole og vil sammen med øvrige 7 barnehager i 

Tranby og 8 i Lierbyen krets antagelig dekke behovet. 

 

5.21 Utbyggingsavtale 

Forhandlinger om utbyggingsavtale settes i gang når eiendommen ferdig regulert er solgt til ny 

eier/utbygger. Dette klargjøres i salgsprospekt for Klinkenberghagan der det f.eks. vises til ut-

byggingsavtalen for Nordal Panorama. 

 

5.22 Framdrift 

Etter planlagt endelig vedtak av reguleringsplanen i 2017, avgjør Nedre Buskerud Jordskifterett 

eventuelle uoverensstemmelser mellom privat grunneier og Lier kommune, om plangjennomfø-

ringen og fordeling av netto planskapte verdier.  

 

Samtidig startes salgsprosess med sikte på avhending av utbyggingsområdet snarest mulig. 
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6. ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner i dette kapittel er ikke gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende. De vi-

ser én mulig maksimal utbygging iht. planforslaget, med noen justeringer som beskrevet i teks-

ten. 

 

Planforslaget gir en begrensing på maks 150 boenheter på felt B1 – B3. For å gi et bilde på hvor 

mange enheter det kan være rom for innenfor hvert enkelt felt, er det i tillegg gjort en vurdering 

som gitt i tabell under.  

 

Tabellen viser et anslag på antall leiligheter, forutsatt at det bygges terrassert med 2,5 etasjer og 

parkering under terreng. Det er mulig å bygge noe høyere og dermed få flere leiligheter, men det 

er også krav om å variere boligtypen - noe som kan resultere i færre boenheter. For eksempel vil 

parkering på terreng gi en vesentlig lavere utnyttelse av området. Parkering under bakken tas 

ikke med i beregning av grad av utnytting. Anlegg i terreng og noe parkering på terreng på på-

regnes. Selve fotavtrykket på ny boligbebyggelse er derfor anslått til ca 80% av BYA.  

 

Felt Størrelse på 

felt 

%-BYA = 

30% = 

80% av BYA  

(fotavtrykk)= 

Antall  

leiligheter* 

Antall leiligheter  

illustrert i modell 

B1 6 625 m2 1 988 m2 1 590 m2 27 21 

B2 24 269 m2 7 280 m2 5 824 m2 97 80 

B3 13 968 m2 4 190 m2 3 352 m2 56 43 

SUM 44 958 m2   180 144 

* For å få et anslag på antall leiligheter er det totale bruksarealet (80% av BYA x 2,5 etasjer) delt på 150 m2 

BRA pr leilighet. Som gjennomsnitt er dette høyt, men det inkluderer fellesarealer og eventuelle «mørke» 

arealer i dette eksempelet. 

 

I illustrasjonsmodellen er det vist terrassert bebyggelse på alle felt hvor dette tillates iht. planfor-

slaget. Terrasseblokkene tilsvarer de som er bygd på Hasselbakken i Lier med tanke på form og 

høyder. I tillegg viser modellen 8 eneboliger i rekke, samt eneboliger og rekkehus nede på felt 

BKS og BFS. Ved utbygging vil det måtte være mer variasjon i boligtyper. På felt B1-B3 vil ved 

full utbygging (150 boenheter) maks 120 av disse kunne være samme boligtype, for eksempel 

terrassert. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene, § 2-12. 
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Illustrasjon av mulig utbygging iht. forslag til regulering. Planområdet markert med gul linje.  

 

 

Illustrasjon av mulig utbygging iht. forslag til regulering. Fugleperspektiv fra Lierdalen.  
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Illustrasjon av mulig utbygging iht. forslag til regulering. Fugleperspektiv mot Lierdalen.  

 

Modellen viser ny bebyggelse, men eksisterende terreng (med unntak av atkomstveg som er lagt 

med nytt terreng). Dette kan være noe misvisende da deler av bebyggelsen blir liggende under 

terreng. Modellen egner seg derfor ikke til nærbilder. Det er utarbeidet et snitt for felt B1 i profil 

660, som viser et eksempel på hvordan terrassert bebyggelse og enebolig i rekke kan plasseres. 

Snittet, med høyder og plassering, er identisk med det som er lagt inn i modellen.  

 

 

Snitt A-B gjennom felt B1 (ny veg – Hennumveien).  

 

 

Snitt B-A gjennom felt B1 (Hennumveien – ny veg). 

 

Det illustrerte alternativet har en tenkt internveg parallelt med hovedveien høyere opp i ter-

renget. Det kan bygges boliger på oversiden og nedsiden av internvegen som føres gjennom om-
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rådet frem til felt B2. En slik internveg kan ta opp høydeforskjellene på en bedre måte og for-

enkle plassering av boliger i terrenget uten for store inngrep. Dette må avklares ved planlegging 

og prosjektering av byggeprosjekt for området.  

 

For felt BKS er det utarbeidet et skissekonsept som viser rekkehus med til sammen 12 boenheter 

som vist under. Skissekonseptet er også lagt inn i modellen.  

 

  

Illustrasjoner for felt BKS, K12 Arkitekter AS. 
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7. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK 

Formannskapet 05.06.2014 (Klinkenberghagan – salg og utbygging) 

Vedtak: 

 

1. Kommunens eiendom Klinkenberghagan legges ut for salg i det åpne marked ferdig regu-

lert og søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måte for kom-

munen. 

 

2. Kommunen regulerer Klinkenberghagan til boligformål i egen regi. 

- Reguleringsforslag legges fram med to adkomstalternativer; (1) fra Ringeriksveien 

gjennom Nordalfeltet eller (2) fra Hennumveien. 

- Utnyttingsgrad/BYA foreslås regulert med i gjennomsnitt 25-30%. 

 

3. Det forutsettes at minst 10% av arealet forbeholdes boligsosial utbygging. 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget til for kommunen økonomisk mest for-

delaktige betingelser. 

 

5. Kostnader for regulering og salgsprosess finansieres/forskutteres administrativt ved eget 

utviklingsprosjekt for Klinkenberghagan. 

 

6. Rådmannen gjør eventuelle nødvendige avtaler med Nordal Boligutvikling AS for samord-

ning mellom Klinkenberghagan og Nordalfeltet. 

 

 

Formannskapet 26.03.2015 (Klinkenberghagan – eieravklaring for atkomst) 

Vedtak: 

 

Lier kommunes eiendom Klinkenberghagan reguleres med atkomst fra Ringeriksveien. Atkomst-

trasè optimaliseres i forhold til økonomi og det tas hensyn til bo-/nærmiljø, landbruk, na-

tur, landskapsvirkning og berørte naboeiendommer. 

 

 

 


