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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
Skisse – eksisterende situasjon  

 
 
 
Skisse - mulig fremtidig situasjon  
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2. BAKGRUNN  
 
2.1.  Oppdragsgiver 

Lier boligutvikling AS 
Org.nr. 915 508 960 
Postboks 1847 Vika 
0123 Oslo 
 
Kontaktperson: Torgils Kvam, tk@soloneiendom.no, tlf: 902 06 830  
 

 Planlegger/forslagsstiller  
Civitas AS v/ Tone Færøvik 
Grubbegata 14, 0179 Oslo 
tone.faerovik@civitas.no, tlf: 905 36 643 
     
HRTB Arkitekter v/ Kikkan Landstad 
St. Olavs gt.28, 0166 Oslo 
kla@hrtb.no, tlf: 926 93 203 
 
Grindaker Landskapsarkitekter AS v/ Henrik Stigen 
Postboks 1340 Vika, 0113 Oslo 
henrik.stigen@grindaker.no  
 

2.2.  Eiendoms - og eierforhold  
Gnr. 95, bnr. 131 – Fossveien 32 
Gnr. 95, bnr. 140 – Stokkeveien 8 
 
Hjemmelshaver er Lier boligutvikling AS  

 
2.3. Beliggenhet og dagens bruk 
  

 
Planområdets beliggenhet mht. skoler, barnehager, bussholdeplasser og Lierbyen.  
Illustrasjon: Grindaker 

mailto:tk@soloneiendom.no
mailto:tone.faerovik@civitas.no
mailto:kla@hrtb.no
mailto:henrik.stigen@grindaker.no
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Planområdet ligger ca. 1,5 km. nordøst for Lierbyen, ved Lier sykehus og Lierbyen skole. 
Avstanden til Drammen sentrum er 5-6 km. Adkomst til området er fra fylkesvei 285 – 
Ringeriksveien – via Fossveien og Stokkeveien.  
 

 
Planavgrensning med angivelse av eksisterende bruk og veger.  
 
Planområdet på ca. 64 dekar rommer tidligere Lier psykiatriske sykehus, og består av 8 bygg, 
hvorav to er omfattet av en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Det er fortsatt 
sykehusdrift i enkelte av byggene innenfor planområdet.  
Tilgrensende planområdet i nordvest ligger del av Lier sykehus, Fosshagen sykehjem samt et 
boligområde med blandet bebyggelse – terrasseblokker, lavblokker, rekkehus og eneboliger.  
Lierbyen skole (ungdomsskole) ligger rett vest for planområdet.  
Mot nord-øst grenser planområdet mot Fosskollen, en skogkledt kolle, der E18 går gjennom i 
tunnel. Mot sørvest grenser planområdet mot jordbruksarealer tilknyttet Foss gård. 
     
Området ligger i sørvestvendt skrånende terreng. Det gamle sykehusanlegget er omkranset av 
et parklandskap som har vært lite skjøttet de siste årene, og som delvis er grodd helt igjen. 
Deler av den eldre sykehusbebyggelsen har vært stengt siden 80-tallet og er svært forfallen.  
 
 

2.4.       Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge rammene for etablering av til sammen ca. 227 boliger, 89 
boenheter i rekkehus, 36 boenheter fordelt på 18 tomannsboliger og 12 boenheter fordelt på 
tre firemannsboliger samt omtrent 90 leiligheter i de to sykehusbyggene som skal bevares.   
 

 
2.5.   Forhistorie  

Eksisterende områdereguleringsplan, som regulerer planområdet til blokkbebyggelse, ble 
vedtatt i 2013. Områdereguleringsplanen ble konsekvensutredet.  
 
Nåværende eier kjøpte tomtene høsten 2015 med ønske om å utvikle dem til et konsentrert 
småhusområde. Det ble avholdt oppstartsmøte 25.08.2015.  
 
Utviklingen av området er forventet å skje over en periode på 5-7 år. Dette er imidlertid 
avhengig av avvikling av eksisterende sykehusdrift innenfor planområdet, samt av fremdriften 
i salg av boliger. Tiltakshaver har vektlagt en variert boligsammensetning, med leiligheter, 
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rekkehus, to- og firemannsboliger. Leilighetene er ment å tiltrekke seg både unge og eldre 
kjøpere. Rekkehusene og to- og firemannsboligene er primært rettet mot barnefamilier i 
etableringsfasen. Samtidig erfarer utbygger at man i slike prosjekter også selger en ikke 
ubetydelig andel av familieboligene til voksne villaeiere som ønsker seg en mer lettstelt bolig. 
Det er vektlagt at anlegget skal få et helhetlig preg, med store og gode felles 
uteoppholdsarealer.  

 
2.6.       Gjennomføring av planen 

Tiltakshaver ønsker å igangsette salg og bygging av boligene snarest etter at planforslaget er 
vedtatt. Første salgs- og byggetrinn planlegges å bestå av leiligheter i bevaringsverdig bygg F i 
felt BBB1 og tomannsboliger og rekkehus i felt BKS1 (lengst nord i planområdet). 
Igangsettelse av bygg F prioriteres ettersom dette bygget er i svært dårlig forfatning og 
løpende forfaller ytterligere. Videre ligger bygget ved innkjøringen til området og er svært 
skjemmende slik det i dag fremstår. Tomannsboliger og rekkehus i felt BKS1 prioriteres 
tilsvarende ettersom disse boligene ligger øverst i planområdet. Etter ferdigstillelse kan disse 
boligene tas i bruk uten at videre anleggsvirksomhet er til unødig stor ulempe. Det legges opp 
til en utbyggingstakt på 30-40 boliger per år. 
 
Dagens virksomhet ved Lier Sykehus har leieavtale som løper ut i 2023, men er planlagt 
avviklet med virkning fra 01.01.2018. Virksomheten vil mest sannsynlig være avviklet innen 
første bolig i prosjektet er ferdigstilt.  
 
Tiltakshaver, Lier Boligutvikling AS, er et heleid datterselskap av Solon Eiendom AS. 
Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og utvikler boliger i Osloområdet. Solon Eiendom AS 
ble etablert i 2006 og har dokumentert gjennomføringsevne og solid økonomi.  

 
2.7.  Datagrunnlag og metoder  

Planforslaget faller ikke inn under KU-forskriften og skal ikke konsekvensutredes. 
Områdeplanen fra 2013 ble konsekvensutredet, og detaljreguleringsplanen er i tråd med 
boligformålet som hjemles i områdeplanen, selv om områdeplanen legger opp til en tettere 
utnyttelse med blokkbebyggelse i området. Flere av konsekvensutredningene som ble gjort i 
forbindelse med områdereguleringen er gyldige også for foreliggende detaljreguleringsplan.   
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3. PLANSTATUS 
 
3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) legger 
opp til en samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, slik at man oppnår en arealbruk og 
et transportsystem som skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse. 
Utbyggingsmønster og trafikkavvikling bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder og 
redusere transportbehovet. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Utvikling av nye større boligområder bør ses i sammenheng med 
behovet for infrastruktur.     
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (20.09.1995, rettet 
29.06.2016) skal bidra til å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og å gi 
kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barns og unges interesser i sin løpende 
planlegging. Retningslinjene stiller både krav til at barns interesser skal vektlegges i planprosesser og 
krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge. Retningslinjene sier at 
arealer som brukes av barn skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 
nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg fritt og skape sitt eget lekemiljø. Arealene 
må være store nok og egne seg for lek og opphold, gi muligheter for ulik type lek på ulike årstider og 
skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
voksne.  
 
Rundskriv T-2/2008 Barn og planlegging: Regjeringens rundskriv presiserer kommunenes ansvar for 
at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstmiljø 
og nærmiljø. Rikspolitiske retningslinjer skal håndheves strengere og i tilfeller der det er 
interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort.  
 
Gjeldende overordnede planer 
Kommuneplan for Lier 2009-2020. Planforslaget er i tråd med boligformålet som er fastsatt i 
gjeldende kommuneplan. 
 
Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 fastsetter at det ved utbygging av tre eller 
flere boenheter skal utarbeides en redegjørelse for valg av materialer og tekniske løsninger med 
tilhørende energi- og klimagassbudsjett. Planen skal klargjøre på hvilken måte utbyggingen bidrar til 
den nasjonale målsettingen om et klimanøytralt Norge innen 2030 og Liers mål om å bli et lavenergi- 
og lavutslippssamfunn. 
 
Vern gjennom bruk. En temaplan om fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier (2015) beskriver 
Foss – Lier Asyl som et verneverdig kulturmiljø der deler av bebyggelsen allerede er revet og der 
vernemålet er begrenset til å omfatte et redusert antall bygninger (bygningene C, F, K og Foss gård), 
samt parkanlegget mellom disse. Slik bevares inntrykket av kulturmiljøet slik det har vært i nærmere 
100 år, slik også gjeldende reguleringsplan fastslår.  
 
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 (vedtatt 07.02.2013) gir strategier for samordnet areal- 
og transportpolitikk i Buskerudkommunene. Planen skal bygge opp under mål om at 
utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig, transportsystemet skal være effektivt 
og rasjonelt, det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner og det skal legges 
til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å samordne areal- og 
transportplanleggingen. I Lier er det Lierstranda som er prioritert utviklingsområde, for å ta imot 
bolig- og næringsveksten i planperioden. Det vil imidlertid ta tid før utbyggingen på Lierstranda kan 
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komme i gang, og planen påpeker videre at Lierbyen er kommunesenter i Lier og har tilstrekkelig 
befolkningsgrunnlag og gode kommunikasjoner med buss mot resten av kommunen, Drammen og 
Oslo. En utbygging av Lier sykehusområde og fortetting i Lierbyen vil styrke Lierbyen som sted og 
kunne ta imot en vesentlig del av Liers vekst i planperioden.  
 
Gjeldende regulering 
Områderegulering for Lier sykehus, plan ID: 504-902-13-03, vedtatt 8.10.2013 fastsetter nærmere 
arealdisponering innenfor utbyggingsområdet Lier sykehus som grunnlag for videre arbeid med 
detaljreguleringsplaner.  
 
Områdeplanen stiller krav om at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for feltene regulert til bolig, 
og at denne også skal inkludere tilliggende veier. Områdeplanen stiller krav om utbyggingsavtale om 
bl.a. teknisk infrastruktur og energi, samt rekkefølgekrav knyttet til skolekapasitet, 
støyskjermingstiltak og krav til grunnundersøkelser av geotekniske forhold.    
 
Planområdet ligger innenfor områdeplanens felt B1, B2, B3, B4 og P1 samt del av Stokkeveien 
inkludert krysset. Felt B1 til B4 er regulert til bolig – blokkbebyggelse.  
Felt B3 med bygg C og F og parken mellom byggene, samt parken i felt P1 omfattes av hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø. I tillegg angir plankartet at også bygg B er regulert til kulturminne som 
skal bevares. Felt P1 er regulert til grønnstruktur – park.  
 
Reguleringsbestemmelsene § 3-1c angir videre at bygg B, E og G er bevaringsverdige, og at det i 
arbeidet med detaljreguleringsplan skal vurderes muligheten for bevaring av byggene. § 3-1d angir at 
det skal tas spesielt hensyn til naturmangfoldet og parklandskapet. §3-1d stiller krav om minste 
uteoppholdsareal (MUA) på 80 m2 per boenhet (for blokkleiligheter). § 3-1f stiller krav om minst 50 
m2 lekeplass per boenhet. Det stilles krav om et tilstrekkelig antall 
inngangslekeplasser/sandlekeplasser for barn i alderen 2-6 år med en minimumsstørrelse på 100 m2 og 
maksavstand til bolig på 50 m. Innenfor felt B3 skal det opparbeides nærlekeplasser for barn mellom 5 
og 13 år med minstestørrelse på 1500 m2 med maks avstand til boligene på 150 m.  
Videre stilles det kvalitetskrav til lekeareal, uteoppholdsareal og fellesareal knyttet til tema 
opparbeidelse, solforhold, støy, terrengutforming, universell utforming m.m.  
 
§ 4-2 angir at bygg C og F skal bevares og istandsettes slik at fasader, takform, volumer, 
bygningsmessige detaljer og materialkvalitet opprettholdes. Mindre bygningsmessige endringer tillates 
så lenge verneverdien ikke forringes. Utearealene er et bevaringsverdig parkområde og skal bevares og 
istandsettes slik at de beholder sin opprinnelige form og stil. Eksisterende vegetasjon og faste 
innretninger skal bevares.  
 
Parkering: Det stilles krav om at det opparbeides 1,5 p-plasser per boenhet, som skal etableres i et 
felles parkeringsanlegg.  
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Planområdet inntegnet på gjeldende områdeplan for Lier sykehus.     
 
Pågående planarbeid i nærområdet 
Ingen 
 
 
3.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 
Ikke relevant 
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4. MEDVIRKNING 
 
4.1  Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan ble varslet på kommunens hjemmeside og per brev 
datert 09.11.2015 og med annonse i Lierposten og Drammens Tidene. Høringsfristen var den 
04.12.2015. Det kom inn 5 uttalelser ved planoppstart. 
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4.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
 
Liste over merknader 
1. Fylkesmannen i Buskerud   30.11.2015 
2. Buskerud Fylkeskommune   04.12.2015 
3. Statens vegvesen   18.11.2015 
4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør  30.11.2015 
5. RfD Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS  17.11.2015 
 
Sammendrag av merknadene 

1. Fylkesmannen i Buskerud viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging (vedtatt 12.06.2015) som gir føringer om bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
og attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Det bes om at disse føringene legges 
til grunn for arbeidet med planen. Fylkesmannen viser til sin uttalelse ved høring av 
områdeplanen (19.06.2013) da det ble påpekt at planområdet ligger 1,5 km fra Lierbyen 
sentrum og 6-700 m fra nærmeste bussholdeplass. Fylkesmannen er derfor positiv til foreslått 
redusert utnyttelse i dette området med avstand til kollektivknutepunkt og jernbane. Videre 
planarbeid må legge spesielt vekt på trafikksikre adkomster for gående og syklende og 
kommunen må vurdere behov for tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til 
kollektive transportmidler.  
Når det gjelder tilrettelegging for barnehage, kontor, forretning og bevertning innenfor felt B3, 
vises det til føringer for lokalisering av handel, service og senterstruktur i Buskerud 2003 
m.m. som fastslår at virksomheter med høy besøks- og arbeidsplassintensitet bør lokaliseres 
nær kollektivknutepunkt.  
Klima og energi: Det vises det til statlige planretningslinjer med føringer om at planleggingen 
skal ta klimahensyn, og at det bes om en vurdering av alternative oppvarmingsmåter til strøm, 
om en vurdering av tilrettelegging for vannbåren varme og en vurdering av tilknytning til 
fjernvarmenettet.  
Støy: Reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav til ivaretakelse av støyforhold i 
tråd med anbefalte grenseverdier. Støyutredning må følge planforslaget til offentlig ettersyn.  
Barn og unge: Det vises til Rikspolitiske retningslinjer og punkt 5b som slår fast at det må 
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre. Det bes om at en vurdering av 
lekemulighetene i planområdet og nærmiljøet følger planforslaget.  
Naturmangfold. Grønnstruktur, landskap og friluftsliv: Områder av verdi må sikres i 
planforslaget, samt en sammenhengende grønnstruktur med nær tilgang til områder for lek, 
idrett, rekreasjon og friluftsliv.  
Samfunnssikkerhet og beredskap: Planleggingen må ta hensyn til naturfarer, eksisterende og 
fremtidige klimaendringer og risiko og sårbarhet. Deler av planområdet faller inn under 
aktsomhet for snøskred (NVE Atlas), og planområdet ligger under marin grense på et tykt 
dekke av hav og fjordavsetninger. Områder med sårbarhet og risiko må indentifiseres i 
plankartet og sikres gjennom planbestemmelsene i tråd med føringer.  
Universell utforming: Det bes om at prinsipper for universell utforming legges til grunn for 
planleggingen og at dette sikres fulgt opp gjennom egne planbestemmelser.   
 

2. Buskerud Fylkeskommune gir et kulturminnefaglig innspill til planarbeidet. De har ikke 
opplysninger om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og har således ingen 
merknader vedrørende dette, men minner om varslingsplikten jfr. kulturminneloven 8, 2. ledd 
dersom man skulle gjøre funn under anleggsarbeidet. Av nyere tids kulturminneinteresser er 
Lier sykehus, som ble oppført på 1920-tallet i nyklassisk stil og har høy arkitektonisk verdi, 
representativt for datidens satsning på sykehus av høy kvalitet. Som samlet anlegg er 
sykehuset av betydelig verdi – både lokalt, regionalt og nasjonalt. Deler av bebyggelsen til 
Lier sykehus er oppført på Landsverneplan for helsesektoren, og bygg C, som er oppført i 
verneklasse 2, er godt bevart. Formålet med vernet var å bevare bygninger som eksempel på 
psykiatriske sykehus fra første del av det 20-århundre. Det vises til at områdereguleringen for 
Lier sykehus regulerer felt B3 til bevaring av kulturmiljø, og det anbefales sterkt at 
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hensynssonen og bestemmelsene knyttet til denne videreføres i detaljreguleringen. Det bes om 
at følgende bestemmelse legges til hensynssonen: «Det er ikke tillatt å rive bygninger 
avmerket som verneverdige i hensynssonen». Det understrekes videre at parken er en del av 
det helhetlige anlegget og det vises til områdereguleringens § 3.1 c hvor det heter at bygg B, E 
og G er bevaringsverdige og det i det videre arbeidet med detaljreguleringen skal vurderes 
mulighetene for bevaring av disse bygningene. I planleggingen av ny bebyggelse bør det tas 
hensyn til eksisterende bebyggelse, til parkanlegget og til landskapet for øvrig. De er skeptiske 
til at området foreslås bebygd med småhus og rekkehusbebyggelse da dette vil føre til at 
sykehusets helhetlige karakter med storslått parkanlegg og monumental bebyggelse blir borte. 
Det anbefales at ny bebyggelse bør følge opprinnelig struktur og hovedform. Avslutningsvis 
anbefaler fylkeskommunen sterkt at bygningene og det helhetlige parkanlegget bevares. Det er 
positivt om de gamle sykehusbygningene kan gis ny bruk, og planarbeidet bør derfor utrede 
mulighetene for dette. Ny bebyggelse bør utformes og planlegges med hensyn til bygningene 
og det helhetlige sykehusanlegget. 
 

3. Statens vegvesen gir en generell uttalelse om at utbyggingen må vurderes mht samordnet 
areal- og transportplanlegging og være forankret i en overordnet plan. De trafikkmessige 
virkningene av planen må dokumenteres. Forholdet til kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og 
skoleveier må vurderes. Deler av planområdet kan ifølge SVs støyvarselkart være utsatt for 
støy fra E18 over anbefalte støynivå, og støyforholdene må avklares nærmere i planarbeidet.  
 

4. NVE Region Sør gir en generell uttalelse om at planlegging og utbygging må ta hensyn til 
faren for skader som følge av flom, erosjon og skred. Faren for dette må utredes i forbindelse 
med utarbeidelse av reguleringsplan.  
 

5. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) bemerker at det er viktig at 
planleggingen tar hensyn til renovasjonsordninger, med tanke på hygiene, lukt, servicenivå, 
sikkerhet og estetikk. Krav til renovasjonsløsninger bør fastsettes på reguleringsplannivå, og 
det kan fastsettes som eget arealformål på plankartet. I nye boligområder anbefales varianter 
av nedgravde eller delvis nedgravde løsninger. Det vises til RfDs «Retningslinjer for 
renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering som inneholder krav til veibredde, 
vendehammer m.m.  

 
 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene 
 
1. Til Fylkesmannen i Buskerud 

Planforslaget er utformet i tråd med overordnede planer, føringer og retningslinjer både med 
hensyn til arealbruk og de andre tema som nevnes. Kravet til universell utforming av uteområder 
etterkommes så langt det lar seg gjøre i bratt terreng.  
Energiløsninger for i bebyggelsen tilfredsstiller krav i teknisk forskrift. Det er avholdt møte med 
Lier Fjernvarme AS, som leverer fjernvarme til bygg i nærheten. Planen er at Lier Fjernvarme 
skal levere fjernvarme til leilighetene i bygg C og F. Øvrig planlagt bebyggelse er 
småhusbebyggelse som er mindre enn 500 kvm og unnlatt fra tilknytningsplikt. Utbygger har 
vurdert muligheten for også å knytte disse boligene til fjernvarmenettet, herunder mulighetene for 
støtte fra Enova. Konklusjonen er imidlertid at fremføring av slik infrastruktur til den spredte 
utbyggingen som er planlagt er for kostbart. Boligprisene i denne delen av Lier er relativt lave, 
samtidig som byggekostnadene gjenspeiler et høyt aktivitetsnivå i byggebransjen. Det er 
avgjørende for utbygger å kunne bygge boliger som folk har råd til å kjøpe.   
Når det gjelder innpassing av næringsformål i felt B3, gjelder dette kun et mindre lokale i bygg C 
med tanke på noe utadrettet virksomhet beregnet på beboere i nærmiljøet, f.eks. en kafé. Det 
legges ikke opp til virksomheter med høy besøksintensitet.  
Faren for snøskred ble utredet i forbindelse med områdereguleringsplanen, og konkluderer med at 
terrengformer og vegetasjon tilsier liten fare for snøskred.  
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2. Til Buskerud Fylkeskommune  
Planforslaget legger opp til bevaring av bygg C og F og parkrommet mellom disse, i tråd med 
Riksantikvarens Landsverneplan for sykehus og regulert hensynssone for bevaring av kulturmiljø 
i områdeplanen. Det er gjort en vurdering av mulighetene for å rehabilitere og bevare den 
resterende bebyggelsen. Vurderingen er imidlertid at dette ikke er gjennomførbart. Rehabilitering 
av de gamle byggene er svært kostbart, mer kostbart enn å bygge nytt. Samtidig vil leiligheter i 
slike bevaringsverdige bygg ha en rekke ulemper sammenliknet med tilsvarende nybygg, 
herunder mulighetene for heis, parkeringskjeller og romslige balkonger. Statikken, formen og 
vindusåpningene i bygget gir dessuten relativt rigide rammer for planløsninger, som dermed ikke 
alltid blir optimale. Et begrenset antall boliger i bygg C og F vil markedet kunne absorbere over 
prosjektperioden, men det vil ikke være økonomisk realiserbart å skulle konvertere all bebyggelse 
på Lier sykehus til leiligheter. Når det gjelder ønsket om blokkbebyggelse i tråd med 
områdeplanen, anses markedet for leiligheter i dette området å være for lite, og det er allerede en 
stor andel blokkleiligheter innenfor grunnkretsen i dag. Vi mener at konsentrert 
småhusbebyggelse vil være et godt supplement til eksisterende boligbebyggelse i området, og at 
utbyggingen for øvrig er godt tilpasset landskapsmessige hensyn, slik planområdet ligger i 
skjæringspunktet mellom kulturlandskapet og naturlandskapet med Fosskollen som en markant 
fondvegg bak småhusbebyggelsen. Linjene i det opprinnelige parklandskapet videreføres ved at 
bebyggelsen arronderes slik at den bygger opp under de grønne strengene på tvers gjennom 
området fra nordvest mot sørøst.  

 
3. Til Statens vegvesen  

Uttalelsen tas til orientering. Planforslaget er forankret i en nylig vedtatt områderegulering. 
Trafikk og støy er utredet. Planforslaget legger opp til en breddeutvidelse av kjøreveien 
(Stokkeveien) inn til området samt en etablering av gang-/sykkelvei. Dette gir økt 
trafikksikkerhet.  

 
4. Til NVE  

Skredfaren er utredet, og det konkluderes med at faren er områdeskred innenfor planområdet er 
liten. Videre konkluderes det er lite sannsynlig at det vil kunne skje steinsprang eller snøskred fra 
Fosskollen som berører planområdet. Det er ikke bekker eller elver som med flomfare i nærheten 
av planområdet.  

 
5. Til RfD  

Uttalelsen tas til orientering. Det legges opp til nedgravd løsning 4 forskjellige steder innenfor 
planområdet: 5 containere ved felt BKS4, 8 containere sentralt plassert ved innkjøringen mellom 
felt BBB1 (ved østlige gavl til bygg F), 5 containere ved innkjøringen til felt BKB1 og 8 
containere i svingen i øvre del av planområdet ved felt BKS1 og BKS2. 

 
 
4.3  Offentlig ettersyn 
 
Offentlig ettersyn av planforslaget ble gjennomført i perioden 1. mars til 12. april.  
Det kom inn 4 bemerkninger til forslaget.  
 

1. Fylkesmannen i Buskerud, 31.03.2017 
Fylkesmannen bemerker at tema knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
landskap og friluftsliv, samfunnssikkerhet og beredskap og universell utforming er ivaretatt i 
planen. De bemerker videre at det er gjort et omfattende og godt arbeid med planen, herunder 
med hensynet til verneverdige trær, tilrettelegging for gang- og sykkelvei, uteoppholdsarealer 
og overvannshåndtering. Når det gjelder avbøtende tiltak for boliger i gul støysone anbefaler 
fylkesmannen at en støyskjerm reguleres inn på plankartet. For øvrig påpeker Fylkesmannen 
at grad av utnytting må angis på plankartet. 
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2. Buskerud fylkeskommune, 06.04.2017 

Det er ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet, og da 
reguleringsbestemmelsene opplyser om varslingsplikten jfr. kulturminneloven §8, anses det at 
planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til dette. Når det gjelder nyere tids kulturminner, er det 
sterke vernehensyn til det eksisterende sykehusanlegget med tilhørende parkanlegg. 
Fylkeskommunen synes det er positivt at to av sykehusbyggene og det mellomliggende 
parkanlegget bevares, men skulle helst ha sett at større deler av anlegget ble bevart, og finner 
det beklagelig at forslagsstiller vurderer transformasjon av den øvrige bebyggelsen som lite 
realistisk. Fylkeskommunen foreslås noen tillegg til bestemmelsene, blant annet knyttet til 
bevaring av eldre bygningsdeler ved fasadeendring. 
  
Videre vurderer Fylkeskommunen at planforslaget ikke ivaretar det bevaringsverdige anlegget 
i tråd med områdereguleringen, som la opp til markante grøntområder mellom 
blokkbebyggelsen. Den sammenhengende småhusbebyggelsen som planforslaget legger opp 
til, avviker fra dette, da det ikke er lagt inn føringer for oppdeling av volum og bevaring av 
grøntområder og eksisterende trær mellom den nye bebyggelsen. Det bemerkes at det kun er 
tre trær som skal bevares utenfor hensynssonen i plankartet, og bemerkes at trær er viktige 
miljøskapende elementer som vil kunne bidra til hagebyens karakter og særpreg.  
 
 

3. Statens Vegvesen, 05.04.2017 
Statens Vegvesen anbefaler at krav til frisiktsone reduseres fra 80 cm høyde til 50 c. høyde. 
Ellers bemerker de at de ikke har innsigelser til planen. 
 

4. Stiftelsen Foss Gård, 21.03.2017 
Stiftelsen bemerker at de driver aktivt landbruk, samt at de leier ut til møter og selskaper i 
helgene, noe som medfører en del trafikk.  Kjøpere må gjøres oppmerksomme på at det kan 
forekomme støy fra landbruksvirksomheten både i helger og på kvelds- og nattestid. Ferdsel 
over dyrket mark er ikke tillatt, og det er derfor viktig at ferdselsveier og turstier merkes godt. 
Det er lite belyst i saken hvilken aktivitet som vil pågå i nærheten av boenhetene, og det er 
viktig at dette tydeliggjøres i reguleringsarbeidet. 
 

Forslagsstillers kommentarer til bemerkningene: 

6. Til Fylkesmannen 
Vi er oppmerksomme på støyproblematikken og har derfor sikret at bestemmelsene ivaretar 
nødvendige tiltak for å bøte på støyen. Vi mener at konkret løsning på støyproblematikken må 
defineres i byggesak, da dette kan gjøres på mange måter, f.eks. gjennom terrengforming og 
vegetasjon, samt støyabsorberende materialbruk, tette vinduer, mekanisk ventilasjon osv. 
Dersom støyen kan avbøtes gjennom andre tiltak enn støyskjerm, hadde det vært det beste, da 
en skjerm fremstår som en uønsket barriere. Det er ingenting i veien for at en støyskjerm om 
nødvendig kan oppføres selv om den ikke er regulert inn på plankartet.  
 
Grad av utnytting føres på plankartet i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan 
og digitalt planregister. 

   
7. Til Buskerud Fylkeskommune 

Forslagsstiller er kjent med Fylkeskommunens holdning gjennom tidligere dialog, og mener at 
forslaget ivaretar en bevaring av kulturmiljøet ved å bevare to bygg og mellomliggende 
hageanlegg, samt parken i vest. Forslagsstiller planlegger også å en etablere informasjonstavle 
med bilder og tekst som viser/beskriver det historiske anlegget og bruken av dette.  
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For å imøtekomme fylkeskommunens ønske om markante grøntområder har vi etter offentlig 
ettersyn lagt inn byggegrenser på tvers, fra sør mot nord, for å sikre grønne forbindelser 
gjennom småhusområdet. I bestemmelsen om felt BLK styrkes formuleringen om at området 
skal opparbeides parkmessig med trær, stier, møblering og vegetasjon. Bevaring av ytterligere 
trær innenfor byggesonen vurderes ikke som hensiktsmessig. Trærne, de fleste plantet for 
nærmere 100 år siden er blitt gamle og det har de senere år vært flere tilfeller av 
brekkasje/greinnedfall som utgjør en sikkerhetsrisiko. Gjennom de senere års gjengroing har 
trærne stått tett og beskyttet hverandre mot sterke vindkast. Enkelttrær som bevares er langt 
mer utkast for brekkasje i forbindelse med sterk vind. Når det gjelder Fylkeskommunens 
forslag til bestemmelser, etterkommes enkelte av formuleringene: Det legges ikke inn en 
bestemmelse om at eksisterende bebyggelse ikke tillates revet med mindre forfall/skader er i 
et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. Foreliggende planforslag regulerer disse 
bygningene til bevaring, noe som innebærer at det ikke vil være aktuelt å rive byggene. Det 
anses dermed ikke å være behov for en slik bestemmelse. Forslag til bestemmelse om 
bevaring av originale bygningsdeler tas med i en moderert versjon, da det er en krevende 
oppgave å etterkomme dette når byggene skal oppgraderes til boliger med standard i tråd med 
forskriftskrav.  Formuleringer som «…så langt det lar seg gjøre» gir en krevende og 
omstendelig rehabilitering og dialog med kommunen og Fylkeskommunen om hva som kan 
godkjennes i byggesak. En setning om at det skal lages kopier av bygningsdeler som skal 
skiftes ut, tas inn i bestemmelsene. Forslag til bestemmelse om at det skal innhentes uttalelse 
fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen tas til etterretning.   
 
 

8. Til Statens Vegvesen 
Bemerkningen tas til etterretning, og bestemmelsen om frisikt endres. 
 

9. Til Stiftelsen Foss Gård 
Forholdet knyttet til støy fra landbruksvirksomheten er beskrevet tydeligere i 
planbeskrivelsen. Tiltakshaver vil videre sikre at det i prospekt/salgsoppgave for boligene vil 
fremkomme at det vil kunne foregå støyende aktivitet knyttet til jordbruk kveld, natt og helg.  
Det etableres en turvei på østsiden av felt BKS 4 som kobles på den etablert turveiforbindelsen 
gjennom landbruksarealene. Det antas at dette vil bidra til å begrense ferdsel over dyrket mark. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Arealformål 
Området foreslås regulert til: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12.5 nr. 1) 

- Bolig (blokkbebyggelse) (1113) 
- Bolig (småhusbebyggelse) (1111/1112)  
- Uteoppholdsareal (felles) (1600) 
- Lekeplass (felles) (1610) 

 
Kombinert bebyggelse og anlegg (pbl. § 12.5 nr. 1) 

- Bolig / forretning / offentlig eller privat tjenesteyting / annen offentlig eller privat 
tjenesteyting (1900) 

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

- Veg (2010) 
- Kjørevei (2011) 
- Fortau (2012) 
- Gang-/sykkelvei (2015) 
- Gangveg/gangareal (2016) 
- Annen veigrunn – grøntareal (2019) 
- Parkeringsplasser (2082) 

 
Grønnstruktur (pbl § 12-5. nr. 3) 

- Park (3050) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl § 12-5 nr. 5) 

- Jordbruk (5111) 
 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 
 

- Sikringssone (frisiktsone) (140) 
- Gul støysone (H220-2)  
- Bevaring kulturmiljø (570) 

 
Bestemmelsesområde (#1) 

- Grense for parkeringskjeller 
 
Grad av utnytting og høyder 
 
Planforslaget legger til rette for til sammen 227 boenheter fordelt på følgende boligtyper: 

• 89 boenheter i rekkehus, 95-110 m2 
• 36 boenheter fordelt på 18 tomannsboliger, 115-135 m2 
• 12 boenheter fordelt på 3 firemannsboliger, 65-85 m2 
• 90 leiligheter i eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, 50-100 m2   
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Illustrasjonsplan med fordeling av rekkehus (lilla), tomannsboliger (rosa) og firemannsboliger (blå).  
I tillegg kommer leiligheter i bygg C og F. Feltavgrensning er vist med blå linje.                                 
Illustrasjon: Grindaker  
 
Bebygd areal (BYA) for ny bebyggelse begrenses til 40 % av tomteareal. 
 
Gesimshøyde og mønehøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyde skal ikke 
overskride 8,0 meter og mønehøyde skal ikke overskride 9,0 meter. Gesimshøyden skal ikke på noen 
steder av fasadene overstige 9,0 meter over planert terreng 
Rekkehus, to- og firemannsboliger bygges i 2 etasjer. De bevaringsverdige byggene, som ombygges til 
leiligheter, har 2-3 etasjer, samt kjeller og loft. 
 
For småhusbebyggelsen stilles det krav om et minste uteoppholdsareal (MUA) per bolig på 100 m2. 
Inntil 20 m2 av MUA være på privat terrasse.  
 
For leilighetene i den bevaringsverdige blokkbebyggelsen stilles det ikke et bestemt arealkrav til 
MUA. Parken i felt f_BUT samt private balkonger vil utgjøre utearealet for leiligheter. I tillegg 
kommer retten til å bruke det store lekeplass- og parkarealet innenfor felt f_BLK. Den offentlige 
parken i felt o_GP1 blir et viktig tilleggsareal for alle beboerne i planområdet. 
 
Bebyggelsens plassering 
Terrenget er fallende mot sørvest, og arronderingen av bebyggelsen følger terrengfallet slik at vi får 
rekker av boliger med hovedfasaden vendt mot vest og sørvest. Solinnfallet er optimalt og utsikten er 
god. Alle boligene får egne forhager, og det opparbeides grønne uterom og forbindelseslinjer mellom 
boligrekkene.  
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De to sykehusbyggene som bevares, foreslås ombygget til leiligheter. Mellom de to byggene bevares 
det romslige tunet/parkanlegget, som opparbeides til et hyggelig parkrom og fellesområde for alle 
beboerne.  
 

 
Bebyggelsens plassering og retning.     Illustrasjon: HRTB Arkitekter 
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Illustrasjonene viser hvordan boligene kan arronderes i forhold til hverandre og i terrenget slik at 
solforhold og utsikten kan optimaliseres for hver enkelt bolig.    Illustrasjoner: HRTB 
 
 
Uteoppholdsareal 
Innenfor planområdet vil det være store sammenhengende grønne rom av ulik karakter som binder 
feltene sammen. Til grunn for hovedgrepet ligger ønsket om en grønn akse gjennom hele området, fra 
den offentlige parken (felt o_GP1) på 4300 m2 i nordvest og tvers gjennom hele planområdet.  
 
Sentralt i området opparbeides et stort parkrom (felt f_BLK1) på 5000 m2 som vil bli områdets 
viktigste nærlekeplass og møtested. Arealet innenfor feltet inngår ikke i beregningen av minste 
uteareal, i tråd med kommunens føringer. Deler av arealet er bratt, men egner seg likevel god for aking 
og annen fysisk lek. Parkrommet vil opparbeides for fleksibel lek og opphold, slik at både små og 
store barn, ungdom og voksne vil trives. I tillegg til lekeplasser, blir det en ballplass i dette området. 
Det skal opparbeides en gruset gangvei i to meters bredde til Stokkeveien gjennom feltet. Før øvrig 
skal området opparbeides parkmessig med stier, beplantning, belysning og møblering.  
 
I forlengelsen av dette parkrommet i felt f_BLK ligger den mer klassiske parken i felt f_BUT mellom 
de bevaringsverdige byggene C og F. Denne opprinnelige sykehusparken på 2655 m2 rehabiliteres og 
gjenskapes med inspirasjon fra dets opprinnelige form. Parken får en geometri som tar utgangspunkt i 
en sentral fontene, med gangveier som springer til og fra denne. Nord for parken i felt f_BUT ligger 
parken i felt o_GP1, som gir en grønn forbindelse til turveien nedenfor Fosskollen. Arealet i f_BUT 
inngår som minste uteareal for boligene i den bevaringsverdige bebyggelsen.   
 
Innenfor planområdets felt o_GP1 ligger et parkområde på over 4 daa som vil være et viktig 
supplerende uteareal for beboerne. Parken er eiet av forslagsstiller, men skal overdras til kommunen 
og foreslås regulert til offentlig park.   
 
I tillegg til de tre ulike parkrommene som utgjør den grønne hovedaksen, opparbeides det en grønn og 
bilfri streng mellom husrekkene i felt BKS1 og BKS2. Der opparbeides også soner for lek og opphold, 
blant annet sandlekeplasser/inngangslekeplasser for de minste barna. Disse konsentreres på litt færre 
steder enn det områdereguleringsplanen legger opp til. Til gjengjeld blir hver enkelt lekeplass større 
enn områdereguleringen krever, slik at arealkravet samlet sett er ivaretatt. Ved å plassere lekeplassene 
i dette området, skjermes de fra trafikken på internveiene.  
 
Fra felt f_BLK og nordover gjennom felt BKS1 og BKS2 er det sikret en 10 m. bred forbindelse 
mellom bebyggelsen. Forbindelsen er sikret med byggegrenser på plankart i kombinasjon med 
reguleringsbestemmelser.   
 
I felt BKS4, som ligger i den nordvestre delen av området, er bebyggelsen arrondert rundt et felles tun 
med lekeplass på 190 m2. Også her blir det bilfritt, da parkeringen er samlet ved innkjøringen til feltet.  
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Minste uteoppholdsareal 
Etter dialog med kommunen og med utgangspunkt i kommuneplanens føringer, er det lagt opp til et 
minste uteoppholdsareal på 100 m2 per boenhet for småhusbebyggelsen. Felt BKS1-4 tilfredsstiller 
MUA-kravet innenfor det enkelte felt med god margin. 
 
For leilighetene er det ikke angitt et konkret MUA-krav per leilighet, men det er enighet om at den 
mellomliggende parken i felt f_BUT inngår i beregningen av uteareal for felt BBB1 og BKB1, selv 
om arealet samlet sett ikke tilfredsstiller kommunens norm for minste uteoppholdsareal på 80 m2 per 
leilighet. Medregnet arealet i felt f_BUT er det 53 m2 regningsverdig uteoppholdsareal per leilighet på 
terreng. I tillegg kommer balkonger og verandaer. Beboerne i de to feltene har dessuten tilgang til felt 
f_BLK på lik linje med hagebyens øvrige befolkning.   
 
Dersom man tar utgangspunkt i at alle boenheter skal ha et minste uteoppholdsareal på 100 m2, utgjør 
dette 22.700 m2 samlet. Planforslaget har totalt 25.600 m2 med egnet areal på terreng som kan 
medregnes i MUA. MUA-kravet ivaretas altså med god margin. Felt f_BLK og felt o_GP1 samt 
kjørearealer, parkeringsplasser og terreng brattere enn 1:3 inngår ikke i beregningen av minste 
uteareal. 
 
Tabellen under viser en sammenstilling av antall boliger i de enkelte felt, MUA-krav per bolig, totalt 
areal per felt og egnet uteoppholdsareal per felt, samt differansen mellom MUA-kravet per felt og 
egnet uteoppholdsareal. Uegnede arealer, dvs. areal som ikke er regningsverdig i hht. MUA-
definisjonen, er trukket fra. Dette er bebygde arealer, kjørearealer, parkeringsplasser, avfallsanlegg, 
smale arealer mellom bebyggelse/trafikkarealer og arealer brattere enn 1:3. Private balkonger eller 
verandaer som ikke ligger på terreng er heller ikke regnet med.  
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Gule, skraverte og mørkegrønne arealer inngår i beregningen av MUA. Grå og lysegrønne arealer er 
unntatt fra beregningen. Felt f_BLK1, som er vist med mørkegrønn farge inngår ikke i beregningen av 
MUA etter en endring ved 1. gangsbehandling av planen.   Illustrasjon: Grindaker  
 
 

 
Grønne områder av ulik karakter dominerer både innenfor og utenfor planområdet.  
Illustrasjon: HRTB  
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Planområdet sett fra sørøst mot nordvest. 
 
 

 
Planområdet sett fra nordvest mot sørøst. 
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Bevaringsverdig bebyggelse og parkanlegg i nordøstre del av planområdet.  
 
Overvannshåndtering 
Overvannsberegninger er redegjort for i et notat av Civitas, datert 29.11.2016. Beregninger av 
vannmengder ligger til grunn for en videre prosjektering av overvannshåndteringen innenfor 
planområdet. Maksimal avrenning er beregnet for 200-års ekstremnedbør og 1,2 i klimafaktor. 
Avrenning fra Fosskollen og inn i planområdet er også beregnet og det er dimensjonert for sikre 
flomveier. Maksimalt fordrøyningsbehov er beregnet for en 50-års nedbørshendelse og 1,2 i 
klimafaktor. Totalt fordrøyningsbehov for feltene er på ca. 420 m3.  
 
Overvannshåndtering på terreng er redegjort for i notat av Grindaker Landskapsarkitekter datert 
14.12.2016. Overvannshåndteringen skal bygge på en kombinasjon av overflatebaserte løsninger og 
fordrøyningsmagasiner under bakken. Det skal etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing 
og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Deler av vannet vil ledes til 
Damtjernbekken og Ilabekken. Grindakers overvannsnotat redegjør for valg av traséer og prinsipper 
for utforming av sikre flomveier samt lokal fordrøyning av overvann på terreng og prinsipper for 
utforming av slike løsninger.   
 
Illustrasjonsplanen viser flomveier og regnbed innenfor området. Nøyaktig plassering og 
dimensjonering av fordrøyningsbasseng under bakken vil detaljeres ytterligere i arbeidet frem mot 
rammesøknad.  
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Utsnitt av illustrasjonsplanen som viser parkområder, vannveier, regnbed og trær som skal bevares.  
Illustrasjon: Grindaker 
 
Jordbruk 
Sør og øst for planområdet ligger det dyrbar mark som driftes av Stiftelsen Foss Gård. Her kan det 
foregå landbruksvirksomhet med pløying, vanning og høsting utenom vanlig arbeidstid, inkludert 
helger og nattestid. Det er derfor avsatt en buffersone mot jordet. Buffersonen ligger innenfor arealet 
regulert til LNF-område og avsettes til et dyrkbart areal for beboerne innenfor planområdet. Området 
er på 780 m2 og benyttes i dag til gressproduksjon. Den dyrkbare sonen har en dybde på 8,4 m, og vil 
fungere som en buffer mellom jordbruksarealet som driftes av Foss Gård og boligene i felt BKS4. 
Prinsipper for opparbeidelse av jordbruksarealet skal vises i utomhusplanen, men hva som skal dyrkes 
overlates det til områdets fremtidige beboere å bestemme. Arealet vil forvaltes gjennom et realsameie 
som gir alle beboerne innenfor planområdet lik rett til bruk av arealet.  
Mellom det dyrkbare arealet og boligene i felt BKS4 skal det opparbeides en gruset gangforbindelse i 
bredde 1,6 m, som knytter Stokkeveien til den private veien som strekker seg forbi felt BKS4 i sørvest. 
Denne knyttes på eksisterende vegforbindelsen gjennom åkeren, og vil bidra til å hindre ferdsel over 
dyrket mark.  
 
Bilparkering  
For småhusbebyggelsen (rekkehus og tomannsboliger) skal det etableres 2 p-plasser per boenhet. 
For leiligheter (inkludert boenheter i firemannsbolig) skal det etableres 1,5 plasser per boenhet.  
Gjesteparkering er inkludert i normen.  
 
For næringsareal skal det etableres en plass per 50 m2 BRA. 
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5 % av parkeringsplassen skal dimensjoneres for handikappede. Dette tilsvarer ca. 20 plasser. 
Det skal legges til rette for nok strøm til lading av el-biler på parkeringsplasser i felt SPP1 og SPP2. 
 
Planforslaget utløser behov for ca. 403 parkeringsplasser som fordeles slik: 

• 12 plasser på felles parkeringsplass i felt SPP1. 
• 66 plasser på felles parkeringsplass i felt SPP2. 
• Inntil 152 plasser i felles parkeringskjeller under felt SPP2 
• 26 p-plasser på p-plass innenfor felt BKS4 
• 19 plasser på p-plass innenfor felt BKS1.  
• ca. 17 plasser etableres i gatetunene.  
• 24 p-plasser bak hus C 
• 22 p-plasser bak hus F 
• 17 p-plasser ved innkjøring til felt BBB1. 
• Resterende p-plasser etableres i tilknytning til den enkelte bolig.   

 

 
Parkeringsplass (felt f_SPP2) på terreng.    Illustrasjon: Grindaker 
 
Fordelingen av parkeringsplasser innenfor de ulike feltene: 

• Felt BKS1: Parkering i tilknytning til egen bolig og på p-plass på feltet. 9 plasser etableres på 
felles p-plass SPP2 eller i p-kjeller. 

• Felt BKS2: Parkering i tilknytning til egen bolig. 17 plasser etableres på felles p-plass SPP2 
eller i p-kjeller. 

• Felt BKS3: Parkering i tilknytning til egen bolig. 52 plasser etableres på felles p-plass SPP2 
eller i p-kjeller. 

• Felt BKS4: Parkering på p-plass innenfor feltet samt på felles parkeringsplass SPP1. 
• Felt BBB1: 22 p-plasser etableres bak hus F og 17 p-plasser ved innkjøring til feltet. Resten av 

plassene etableres i felles parkeringskjeller. 
• Felt BKB1: 24 p-plasser etableres bak hus C. Resten av plassene etableres i felles 

parkeringskjeller. 
 

Sykkelparkering 
Det stilles krav om to sykkelparkeringsplasser per bolig. Sykkelparkering for småhusene forutsettes 
løst i privat sportsbod eller på egen tomt/i tilknytning til egen bolig. For leilighetene skal det avsettes 
plass til én sykkel i fellesbod i kjeller, og én plass på terreng i tilknytning til blokkbebyggelsen. Felles 
sykkelplasser tilknyttet blokkbebyggelsen må plasseres på et tilgjengelig sted.  
  



27 
 

 
Teknisk infrastruktur 
 
Vei: Adkomsten til planområdet er via Stokkeveien, som kommer inn fra nordvest og går i sørøstlig 
retning gjennom planområdet. Stokkeveien utvides med gang-/sykkelvei med en bredde på 3 m, og 
den samlede bredden økes fra dagens 4,7 m til 8,25 m. Dette er i tråd med områdereguleringen, men i 
samråd med kommunen er det foretatt enkelte mindre justeringer av regulert veg for å tilpasse 
eiendomsgrenser og få til en best mulig trasé.  
Det foreslås at krysset i Stokkeveien beholdes som T-kryss, i tråd med anbefalingen i Trafikkutredning 
utført av ÅF Reinertsen, datert 11.08.2016. 
 
Foruten Stokkeveien, som er offentlig vei, vil veien inn i området være privat. Adkomstveien til felt 
BKS1, 2 og 3, samt BBB1 og BKB1 reguleres til felles vei for de aktuelle eiendommene. Den 
opparbeides med en gjennomsnittlig bredde på 5 meter samt langsgående fortau i 2 meters bredde. 
Ved parkeringsplassene ved innkjøring samt i svingen lengst nordøst, er det lagt inn økte bredder.  
 

Stokkeveien er kommunal 
vei stiplet med rødt. Det 
private veiene er stiplet med 
blått. Illustrasjon: HRTB 

 
Internveiene/gatetunene som fører frem til boligene reguleres ikke som egne formål på plankartet, men 
krav til utforming defineres i bestemmelsene. Gatetunene opparbeides med en bredde på 3,5 m. Det 
blir 6 m. mellom parkeringsplassene som ligger imot hverandre. Det skal etableres snuplasser ved 
enden av gatetunene. Adkomst og manøvreringsareal for brannbil/mannskapsbil er ivaretatt med ytre 
svingradius 9,5m. Internveien inn til felt BKS4 har en bredde på 3,5 m slik at tilkomst for redningsbil 
ivaretatt også her.   
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Eksempel på internvei/gatetun med tilgrensende arealer.          Illustrasjon: Grindaker  
 
 
Vann og avløp: Det vil bli etablert et helt nytt vann- og avløpsnett innenfor planområdet. Det vil bli 
brannvanntilgang fra to sider. 
 
Avfall: Etter samråd med RfD, legges det opp til en løsning med nedgravde containere fire forskjellige 
steder innenfor planområdet. Det blir separate containere for restavfall, matavfall, plast, papir og 
glass/metall. Det dimensjoneres med:  
 

• 5 containere ved felt BKS4 
• 8 containere sentralt plassert ved innkjøringen mellom felt BBB1 (ved østlige gavl til bygg F) 
• 5 containere i enden av parkeringsrekke langs privat veg inn i området.  
• 8 containere i svingen i øvre del av planområdet ved felt BKS1 og BKS2. 
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Plassering av 
avfallsstasjoner.  
 
 
 

 
 
 

Brannoppstilling 
for redningsbil / 
stigebil (kun 
aktuelt for bygg 
C og F). 
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6. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planområdet og forhold til tilliggende areal 
 
 
Overordnede planer og mål 
 
Dagens forhold: 
Kommuneplan for Lier 2009-2020.  
Planforslaget er i tråd med boligformålet som er fastsatt i gjeldende kommuneplan. 
 
Områderegulering for Lier sykehus, planID:504-902-13-03  
Områdereguleringsplanen legger opp til blokkbebyggelse innenfor planområdet. 
Rekkefølgebestemmelse krever at Hegg barneskole og Lier ungdomsskole skal ha tilstrekkelig 
kapasitet før området kan bygges ut. Det stilles også rekkefølgekrav til støyskjermingstiltak for 
støyfølsom bebyggelse. Videre stilles det krav om at det for felt B1, B2, B3, B4 skal inngås 
utbyggingsavtale om estetikk, teknisk infrastruktur, grønnstruktur, energiløsninger og 
energidistribusjon.   
 
Virkninger av forslaget: 
Planforslaget er hovedsakelig i tråd med overordnede planer og mål. Det legges opp til konsentrert 
småhusbebyggelse i kombinasjon med blokkbebyggelse. Planforslaget gir derfor noe færre boliger enn 
områdereguleringen legger opp til. Det vises til uttalelsen fra Fylkesmannen i Buskerud, som påpeker 
at det er en fordel av området ikke utnyttes maksimalt da planområdet ikke ligger i umiddelbar nærhet 
til et sentrum eller kollektivknutepunkt. En tung utbygging vil medføre mer bilkjøring, noe som er i 
strid med retningslinjene for en samordnet areal- og transportplanlegging.   
 
Rekkefølgebestemmelser: Områdereguleringens rekkefølgebestemmelser videreføres i 
detaljreguleringen, med unntak av rekkefølgekravet til skolekapasitet. Lier ungdomsskole har per i dag 
ikke tilstrekkelig kapasitet, men utbyggingen ligger noen år frem i tid, og det er ventet at det de første 
årene ikke vil være en stor andel barn i ungdomsskolealder. Det påregnes at skolekapasiteten på 
ungdomstrinnet derfor vil økes innen behovet utløses. Hegg barneskole har tilstrekkelig kapasitet.  
 
Utbyggingsavtale: Utbygger og Lier kommune skal fremforhandle en utbyggingsavtale om 
opparbeidelse av veg, kryssløsning, VA m.m. Utbyggingsavtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 
samtidig med planforslaget. Se for øvrig omtale av tema i kapittel 6. 
 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
 
Dagens forhold: 
 
Jordbruk 
Foss gård ligger sørvest for planområdet. Det drives aktivt jordbruk på jordbruksarealene som grenser 
til planområdet i sørvest, der det i hovedsak dyrkes gress og frukt. Jordbruksarealet som grenser til 
planområdet er regulert til LNF-område, er eiet av forslagsstiller og drives av Foss gård.  
Kommunen stiller krav om en buffersone på 10 m. mellom bebyggelse og LNF-områder med aktive 
jordbruksarealer. Hensikten med en buffersone er å hindre eventuelle konflikter mellom beboere og 
gårdbrukere rundt forhold knyttet til jordbruket, for eksempel knyttet til gjødsling og sprøyting av 
avling. 
 
Friluftsliv 
Fosskollen og den bakenforliggende Damåsen, som begge ligger nord for planområdet, er del av et 
større markaområde med fine skogsstier, lysløype og flotte utsiktsområder i umiddelbar nærhet.  



31 
 

 
 
 
 
Virkninger av forslaget: 
 
Jordbruk  
Det foreslås at det etableres en buffersone på 10 meter innenfor LNF-området, og at arealet avsettes til 
jordbruk for beboerne i Lier Hageby. Slik vil man kunne etablere et fellesskap rundt dyrking av en 
felles jordlapp, samtidig som matproduksjonen opprettholdes. Arealet, som er på ca. 750 m2, benyttes 
i dag til gressproduksjon. En grønnsakhage til felles glede og nytte for beboerne anses å være en 
fullgod erstatning for tapt dyrefôr, og kan også gi den oppvoksende generasjon Lierunger en 
introduksjon til denne næringen som er så sentral i Lier. Likeså har dette en historisk dimensjon, da 
sykehuset en gang av selvforsynt med nesten all mat.  
Se for øvrig mer om dette under overskriften «Verneinteresser – jordvern». 
 
Friluftsliv 
Planforslaget legger til rette for adkomst til Fosskollen - Damåsen via den offentlige parken i felt GP1.  
 
 
Landskap 
 
Dagens forhold: 
Terrenget generelt på planområdet skråner slakt mot sør og vest. Mot nordøst er det en bratt skråning 
opp mot Fosskollen. Sørøst for planområdet er det en bratt skrent ned mot en bekkedal/ravine.  
De delene av området som har vært i bruk frem til nå, er parkmessig opparbeidet og tilsynelatende 
godt skjøttet. I den øvrige delen av planområdet er det nylig hugget en del skog, som tidligere sto tett 
inn mot de gamle sykehusbyggene.  
 
Områdereguleringsplanen har fastsatt at eksisterende grøntområde nordvest for de bevaringsverdige 
byggene skal reguleres til grønnstruktur, slik at man oppnår en visuell og fysisk forbindelse til 
Fosskollen.   
 

  
Topografi, profil vest-øst.        Illustrasjon: Multiconsult 2016 
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Flyfoto over området. Krattskogen mellom og rundt de to sykehusbyggene lengst øst er nå ryddet. 
 
Virkninger av forslaget: 
Etablering av nye boliger tilsier at det skrånende terrenget må bearbeides og terrasseres. Mer av 
eksisterende vegetasjon vil bli hugget. Småhusbebyggelsen vil opparbeides med hager og grønne 
strenger mellom bebyggelsen, og det grønne preget vil opprettholdes, men fremstå som mer skjøttet 
enn i dag. Større trær vil bli beholdt i de felles uteoppholdsarealene og i parken.  
 
Nordvest for den bevaringsverdige sykehusbebyggelsen reguleres det et grøntdrag (felles 
grønnstruktur) i tråd med områdeplanen. Dette gir en fri forbindelse gjennom planområdet til den 
skogkledte Fosskollen i nordøst, slik at både den visuelle og fysiske forbindelsen til det grønne 
opprettholdes.  
 
 
Verneinteresser 
 
Dagens forhold: 
Nyere tids kulturminner: Lier mentalsykehus/psykiatriske sykehus ble etablert på midten av 1920-
tallet i nyklassisk stil. Anlegget er tegnet av Victor Nordan, og består av fire forskjellige 
bygningsmodeller som hver ble oppført i to eksemplarer. Det opprinnelige anlegget bestod av 8 store 
murbygninger, med parkmessig opparbeidede utearealer. Fire av bygningene ble tatt ut av bruk på 
1980-tallet og har forfalt siden.  
 
Bygg C og F samt parkanlegget mellom disse byggene, er omfattet av en hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø. I tillegg er bygg C og F, samt bygg B (utenfor hensynssonen) angitt med juridisk linje for 
bygg som skal bevares. Videre angir områdeplanen at bevaringsmulighetene for bygg B, E og G skal 
vurderes i arbeidet med detaljregulering. Av alle byggene er det kun bygg C som er oppført på 
Riksantikvarens Landsverneplan for sykehusbygg. Riksantikvaren vurderer at anlegget ikke har en 
nasjonal verneverdi, og tillater riving av de resterende sykehusbyggene.  
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For felt B3, som er arealet omfattet av hensynssone bevaring kulturmiljø (bygg C, F og parken) angir 
områdeplanen at bygningenes fasader, takform, volumer, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet 
skal opprettholdes. Mindre bygningsmessige endringer er tillatt så lenge verneverdien ikke forringes.  
Utearealene mellom bevaringsverdig bebyggelse regnes også som et bevaringsverdig parkområde og 
skal bevares og istandsettes etter sin opprinnelige form. Eksisterende vegetasjon og faste innretninger 
skal bevares.  
 

 
Flyfoto av det opprinnelige sykehusanlegget som nyoppført 
 
 

 
Flyfoto fra 1963 viser det opprinnelige sykehusanlegget med park da hele anlegget fortsatt var i bruk. 
Kilde: www.1881.no 
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Jordvern: Kommunen opererer med en buffersone på 10 m mellom bebyggelse og dyrka mark med 
tanke på jordvern.  
 
Virkninger av forslaget: 
Nyere tids kulturminner: I områdeplanen er bygg C og F avsatt til boligformål samtidig som de er 
omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Hensynssonen skal sikre at anleggets historiske 
og antikvariske verdi ivaretas. Bygg B, E og G er ikke omfattet av hensynssonen, men § 3-1c angir at 
byggene er bevaringsverdige, og at arbeidet med detaljregulering skal vurdere mulighetene for en 
bevaring av byggene.  
 
Det opprinnelige sykehusanlegget bestod av 9 bygg, hvorav 5 ligger innenfor planområdet. To av 
byggene vil bevares og rehabiliteres i dette prosjektet. Bygg C og F, som bevares, er tvillinger til 
henholdsvis bygg E og G, som foreslås revet. Bygg B er bygget i samme tidsperiode og har antagelig 
tilsvarende bærekonstruksjon som de andre byggene. Rent byggeteknisk vil derfor de vurderinger som 
ligger til grunn for en konvertering og rehabilitering av bygg C og F også gjelde for de øvrige 
byggene. Vår vurdering, understøttet av fagekspertise vi har involvert i prosjektet, er at byggene lar 
seg rehabilitere/konvertere, men at dette er svært kostbart. Det er også en rekke andre utfordringer av 
bygningsmessige karakter: 
 

- Bygningene vil ved konvertering til bolig få en svært dårlig brutto-/nettofaktor. Dette betyr at 
samlet areal av leilighetene vil utgjøre en relativt sett liten andel av det totale bygningsarealet. 
Øvrige arealer utgjør loft, kjeller, ganger/korridorer og trapperom. Disse arealene, som ikke er 
inntektsbringende, har likefullt en betydelig rehabiliteringskostnad knyttet til seg. 

- Bærekonstruksjonen og byggets form vanskeliggjør gode planløsninger og mulighetene for å 
tilfredsstille krav til universell utforming. Eksempelvis viser tegningene for bygg C at man, 
for å kunne etablere et flertall gjennomgående leiligheter med heistilkomst, må etablere tre 
adskilte trappeløp med dertil heis. Dette er svært fordyrende.  

 
Oppsummert er tilstanden på byggene er så dårlig, rehabiliteringskostnaden så høy og markedsprisen 
for leiligheter i disse byggene så lav at det selv med gratis tomt ikke ville være lønnsomt å 
gjennomføre et rehabiliteringsprosjekt. Tilsvarende argumentasjon kan brukes for bygg C og F, men 
utbygger må betrakte dette prosjektet som en helhet og da kan småhusbebyggelsen på øvrige deler av 
eiendommen være med å «finansiere» rehabiliteringen av de gamle byggene. Om bevaringen kun 
omfatter bygg C og F er det selvfølgelig også et betydelig lavere antall leiligheter som skal absorberes 
av markedet. Markedsmessige vurderinger fremkommer i notat fra eiendomsmegler, som følger som 
vedlegg til planforslaget.  
 
For bygg C og F viderefører planforslaget både formål og vernebestemmelse. En konvertering til bolig 
krever imidlertid en del mindre bygningsmessige endringer for å sikre god bokvalitet. Eksempel på 
slike bygningsmessige endringer er etablering av små balkonger og takarker. Takarker finnes allerede 
på et av byggene som foreslås revet, og er således ikke er fremmedelement på bebyggelsen.  
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Sykehusbygg med arker innenfor planområdet.  
 
Plassering og utforming av arker er gjort i samråd med lokal/regional vernemyndighet, som tidligere 
har gitt uttrykk for at de ønsker at antall takarker på bygg F reduseres. På reviderte fasadetegninger for 
bygg F (A40-1-4, datert 13.12.2016) er arker tilpasset etter vernemyndighetenes ønske med den 
hensikt å bedre tilpasning til byggets opprinnelige uttrykk. Tilsvarende arker er vist på bygg C, til tross 
for at bygg C ikke hadde arker opprinnelig. Det antas at årsaken til at bygg C ikke hadde arker var 
knyttet til funksjon heller enn estetikk, og det vurderes at arkene ikke bryter med vernebestemmelsen. 
Arker på bygg C vil gi en vesentlig kvalitetshevning for loftsleilighetene ved at de ikke bare får 
lysinnslipp, men også utsyn.  
 
Videre foreslås det mindre terrengendringer knyttet til fasade sørvest på bygg F, for etablering av 
private terrasser på terreng. Det foreslås også private terrasser knyttet til leiligheter i nordvestre del av 
bygg C, men dette utløser ikke behov for terrenginngrep.  
 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at fasadeendringer ikke skal forringe verneverdiene i 
byggene, og at videre detaljprosjektering skal skje i samråd med vernemyndighetene. Utbygger er 
innstilt på en dialog med byggesaksbehandler og vernemyndigheter (om antall takarker og andre 
relevante forhold) i forbindelse med detaljprosjektering og utforming av rammesøknad. I tillegg til 
hensynet til bygningsvern må også hensyn til bokvalitet og tekniske forskrifter (herunder TEK10 §13-
12 vedr. krav til dagslys) vektlegges i en slik vurdering.  
 
Parkområdet mellom bebyggelsen vil så langt som mulig opparbeides i tråd med opprinnelig 
utforming. Trær som skal bevares er markert i plankartet. Noen større trær fjernes da de har vokst seg 
så store at de hindrer lysinnslipp til leilighetene samt visuell kontakt på tvers av parkrommet. De 
samme trærne kan være til hinder for redning via stigebil ved brann.  
 
Mellom parkeringsarealet bak bygg F og parken stilles det krav om beplantning for å skjerme parken 
arealene fra hverandre. Som skjerm mot parkering og private uteplasser og som romdannende element 
omkring aksen og ny fonteneplass i parken er det tenkt en formklippet hekk med høyde ca 1,0 m og 
bredde ca 0,8 m. Som hekkplanter benyttes et egnet, løvfellende treslag som Carpinus betulus – 
Agnbøk eller Fagus sylvatica – Bøk. Alle hekker, også de rundt private uteplasser, skal være av 
samme plantesort og skjøttes som en del av parkanlegget for at anlegget skal fremstå helhetlig og 
skikkelig.  
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Totalt sett mener vi at planforslagets vern av bygg C og F samt sentrale deler av parklandskapet 
ivaretar de historiske sporene og kulturhistoriske verdiene knyttet til det opprinnelige sykehusanlegget 
i tilstrekkelig grad. 
 
Jordvern 
Buffersonen på 10 m. mellom bebyggelse i felt BKS4 og LNF-området legges innenfor det som i dag 
er regulert LNF-område. Dette arealet foreslås innlemmet i planområdet, men LNF-formålet 
opprettholdes Buffersonen er på 780 m2 og reguleringsbestemmelsene stiller krav om at arealet skal 
dyrkes. Dette blir et fellesareal som vil være til felles glede og nytte for beboerne i prosjektet. 
Interessen for egendyrket og kortreist mat er stor, og vi ser også en verdi i den fellesskapsfølelse et 
slikt prosjekt kan skape, på tvers av aldersgrupper og hvor på området man bor. Et slikt felles dyrkbart 
areal vil opprettholde bruken av arealet til matproduksjon og samtidig kunne gi unge og voksne 
beboere interesse for og kunnskap om matproduksjon og landbruk.   
 
Naturmangfold 
I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for området ble det gjort en 
konsekvensutredning av naturmiljø av Norconsult AS (13.02.2013).  
I arbeidet med detaljreguleringen, har Biofokus kartlagt biologiske verdier (BioFokus-notat 2015-46, 
datert 29.10.2015) 
 
Dagens forhold: 
Norconsults konsekvensutredning 2013 
Vegetasjon og naturtyper: En stor del av planområdet omfatter den viktige naturtypen «parklandskap». 
Parkanlegget ligger oppdelt mellom en rekke bygninger og består av plener, prydbusker, et stort antall 
mellomstore trær og noen få store trær – lind, hengebjørk og bjørk. Noen av lindetrærne er store med 
en brysthøydediameter på ca. 80 cm. Det er registrert en lang rekke treslag, hvorav både stedsegne og 
innførte arter inngår. Rundt de gamle nedlagte sykehusbyggene står det ung og mellomgammel 
lauvskog med ask, alm og bjørk, samt noen større ask.  
 
Generelt kan det sies at naturtypelokaliteten som omfatter store deler av planområdet er holdt i god 
hevd, med et stort innslag av eldre trær. Av den grunn er naturtypelokaliteten er gitt B-verdi («viktig») 
i Naturbasen. Da det ikke er funnet rødlista arter, samtidig som de større trærne er relativt spredt 
forekommende, vurderes ikke lokaliteten å tilfredsstille kravene som setter for «svært viktige» A-
lokaliteter.  
 

Parklandskap definert som prioritert 
naturtype etter DN Håndbok 13 (2007). 
Illustrasjon: Norconsult  
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Fugl og pattedyr: Området er utbygd og således lite egnet som levested for større pattedyr og mindre 
egnet som hekkelokalitet for rovfugl. Det er registrert én rødlisteart innenfor området, av fuglen 
svartrødstjert i 1995. I beskrivelsen av parklandskapet fra 2009, ble rødlistearten stær trukket frem. 
Det er ikke kjent at stæren hekker området, men de eldre lauvtrærne i området kan være aktuelle 
reirplasser. Området vurderes å ha liten KU-verdi for fugl og pattedyr. Eldre trær kan være viktige 
funksjonsområder for innsekter, men det er ikke kjent om eikene i området er leveområde for sjeldne 
eller rødlista innsekter.  
 
BioFokus’ rapport 2015 
Rapporten kartlegger arter og naturtyper og vurderer naturverdiene i området. Notatet tar også opp 
forslag til skjøtsel samt andre tiltak for å heve naturverdiene i området. Notatet deler planområdet inn i 
4 soner etter karakteristika: 
 
Sone 1 består hovedsakelig av parkanlegg i hevd og bruk., med gressplen, prydbusker, store trær av 
lind og bjørk og mellomstore trær spredt på området. Ved nordvestre hjørne av bygg F står en grov 
lind med stor krone og omkrets på ca. 300 cm i brysthøyde (punkt 5- lilla prikk på kartet). 
 
Sone 2 er preget av gjengroing og mangel på skjøtsel med diverse løvskog samt en stor andel 
fremmede arter, som skvallerkål, kanadagullris, høstberberis m.m.  
Til orientering ble dette området ble ryddet for mesteparten av skogen etter at Biofokus-rapporten ble 
utarbeidet. 
 
Sone 3 består av et jorde med frukthage i søndre del og løvskog i kantsonene. 
 
Sone 4 består i hovedsak av uskjøttet skog med dominans av lind og et høyt innslag av lerketrær og 
hassel. Skogsområdet er preget av gjengroing med tett underskog. Tett kronedekke gir mye skygge og 
et fattig feltsjikt dominert av skvallerkål. Gjennom skogsområdet går en sti med belysning.  
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Bildet viser planområdet grovt inndelt fra 1-4 etter dominerende karakteristikker.   
Illustrasjon: BioFokus 
 
BioFokus registrerte ikke noen spesielle naturverdier i noen av sonene i området, hverken i form av 
rødlistearter eller prioriterte naturtyper. Etter befaringen i 2015 anses tidligere registrerte naturtyper 
ikke lenger å inneha særskilt viktige naturverdier. Dette skyldes en kombinasjon av gjengroing, 
oppblomstring av fremmede arter og fysiske inngrep. Innenfor hele planområdet vokser en rekke 
fremmede arter, hvorav åtte av dem er vurdert å ha en svært høy risiko for spredning og fortrenging av 
stedsegen vegetasjon. Omtrent hele området rundt de gamle byggene i sørøst (B og E) er gjengrodd 
med dominans av forskjellige fremmede arter.  
 
Virkninger av forslaget: 
Det er et ønske å bevare eldre trær som sunne og friske og som har mange leveår igjen. Løvtrær i 
fellesarealer og parkområder som skal bevares er derfor markert i plankartet. Parklandskapet vil 
hugges og tynnes i forbindelse med bygging. Nye trær vil inngå i istandsettingen av området før 
ferdigstillelse. Etter innflytting vil området skjøttes og vegetasjonen holdes nede i større grad enn i 
dag.  
 
Norconsult vurderte i sin konsekvensutredning at omfanget av områdereguleringsplanen vil være 
middels til stort negativt når føre-var-prinsippet legges til grunn slik at enkelte større trær bevares. Det 
betyr at deler av naturtypen park med dens artsmangfold kan gå tapt. Dette gir middel negativ 
konsekvens. Dersom en detaljert kartlegging og stadfesting av verdiene legges til grunn for en tilpasset 
utbygging av området, kan konsekvensen av tiltaket reduseres til liten negativ. Tiltaket vurderes å ha 
lite negativt omfang for fugl og ubetydelig til liten negativ for fuglefaunaen i området. Tiltaket 
vurderes å ha ubetydelig omfang og konsekvens for pattedyr. 
 
Biofokus’ notat skiller seg fra Norconsults utredning ved at det ikke er registrert noen spesielle 
naturverdier, men derimot fremhever at det er en rekke fremmede arter i området. Derav følger at 
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konsekvensene av utbyggingen vurderes som små. Biofokus’ rapport foreslår imidlertid tiltak for 
området under og etter utbygging for å heve naturverdiene i området:  

• For parklandskapet og boligområdet foreslår rapporten følgende tiltak: Fjerning av fremmede 
arter og prioritere et antall store løvtrær som bør få stå. Lindetrær bør prioriteres, spesielt 
lindetreet ved nordenden av bygg F. (Forslagsstiller bemerker at dette lindetreet ligger i 
regulert vei (Stokkeveien), og må dessverre fjernes ved etablering av gang- og sykkelveien. 
For øvrig foreslår Biofokus at områdene rundt trærne bør holdes åpne. Ved nyplanting av trær 
bør naturlig forekommende treslag som eik, alm, ask, lind og spisslønn velges. Etablere 
blomsterrik vegetasjon i parklandskapet i form av blomsterbed, kantslått og evt. blomstereng, 
da dette i tillegg til å skape trivsel vil være verdifullt for pollen- og nektarspisende insekter.  

• Innenfor sone 4 (nordvestre del av områdeplanens felt B1) foreslås ulike skjøtselstiltak for å 
ivareta dette området som et skogsområde. Forslagsstiller bemerker imidlertid at sone 4 ligger 
innenfor området regulert til bolig, og det legges ikke opp til bevaring og utvikling av skogen i 
dette området. Området grenser imidlertid til et skogsområde med tilsvarende karakter. 
  

 
 
Miljøfaglige forhold 
 
Dagens forhold: 
 
Støy: Multiconsult har beregnet støy fra vegtrafikk i notat 128205-RIA-NOT-001_rev.01, datert 
19.08.2016. Utredningen tar utgangspunkt i en grunntrafikk på Stokkeveien på 250 ÅDT for 
eksisterende situasjon. I dag ligger tilnærmet hele planområdet i hvit sone.  
 
Forurenset grunn: Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Det har vært benyttet oljefyring 
som oppvarmingskilde i de gamle byggene. Sannsynligvis har oljetankene stått i kjellerne, men det 
kan ikke utelukkes at det kan finnes nedgravde oljetanker i området. Det kan også ha forekommet 
oljesøl ved påfyllingspunktene for olje. 

 
Lokalklima og solforhold: Lokalklima er ikke utredet spesifikt, men planområdet ligger i en 
sørvestvendt helning med gode solforhold store deler av dagen.  
 
Virkninger av forslaget: 
 
Støy: 232 boenheter med en trafikkgenerering på 3,5 turer per boenhet tilsier en fremtidig trafikkvekst 
på grunn av tiltaket på 812 ÅDT. Tilnærmet hele planområdet vil ligge i hvit sone, men langs 
Stokkeveien mot nordvest øker utbredelsen av gul sone noe. Enkelte boliger langs Stokkeveien i 
nordvestre del av planområdet vil ligge i gul støysone. Dette bør ses nærmere på i forbindelse med 
endelig utarbeidelse av plassering og utforming av denne bebyggelsen, både mht. støy på fasade og for 
uteoppholdsareal. Det kan være et alternativ å lage en støyskjerm langs Stokkeveien ved disse 
boligene.  
 
Støy fra E18 vil ikke medføre overskridelse av nedre grense for gul sone i planområdet.  
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Lydnivå 4 m. over terreng.            Kilde: Multiconsult 
 
Støypåvirkning i nærområdene: Langs Stokkeveien/Fossveien frem til Fv285 vil en økning i 
trafikkmengde fra ÅDT 1350 til ÅDT 2400 kunne medføre at boliger i felt BKS4 mot Stokkeveien vil 
få et økt støynivå på ca. 2 dB. Dette vil bli håndtert i detaljprosjekteringen av bebyggelsen, enten med 
støyskjerming mot vei eller ved bruk av egnede fasadematerialer. Dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene.  
   
Lokalklima og solforhold: Ny bebyggelse innenfor planområdet vil være lav og småskalert og vil ikke 
ha nevneverdig effekt på lokalklimaet innenfor planområdet. Planlagt ny bebyggelse i 2 etasjer har 
liten skyggevirkning. Sol- og skyggestudiene nedenfor viser at solforholdene er meget gode, og at det 
til enhver tid gjennom hele dagen vil være solfylte utearealer innenfor planområdet.   
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Sol og skygge ved jevndøgn (21.mars/22.september) til venstre og ved sommersolverv (21. juni) til høyre. 
Illustrasjon: Grindaker 
 
 
Trafikkforhold 
Gjeldende områdereguleringsplan for Lier sykehus (2013) omfatter en ny veg mellom Lier sykehus og 
Reistad (Fylkesvei 285 og 282). Konsekvensene av områdereguleringsplanen, med ny vegforbindelse 
mellom de to fylkesveiene, samt etablering av 500 boenheter, ble utredet av Rambøll (28.01.2013). 
Denne beskrives ikke nærmere her.  
 
I forbindelse med detaljreguleringsplanen har ÅF Reinertsen AS utført en trafikkvurdering 
(29.08.2016, rev. 12.09.2016) som tar for seg lokale forhold knyttet til krysset i Stokkeveien, herunder 
trafikkbelastning, prognose for fremtidig turproduksjon fra Lier Hageby og fremtidige 
kapasitetsberegninger.  
 
ÅF Reinertsen AS har også utført en Trafikksikkerhetsvurdering av Lier Hageby (29.08.2016, rev. 
12.09.2016) som fokuserer på konsekvenser for knutepunkter (skoler og bussholdeplasser) i nærheten 
av planområdet og trafikksikkerhet internt i planområdet.  
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Trafikkbelastning 
 
Dagens forhold: 
Dagens adkomst til Lier sykehus og planområdet er fra Fylkesvei 285, via Stokkeveien og Fossveien. 
Stokkeveien er i dag et uregulert T-formet kryss med vikeplikt etter høyreregelen. Det er ingen 
gangfelt i krysset, men god sikt. Gjeldende områdeplan for Lier sykehus legger opp til en etablering av 
g/s-vei langs Stokkeveien fra T-krysset og inn til det nye boligområdet. 
 
Stokkeveien benyttes av barneskolebarn som går på Hegg skole i Lierbyen. Det er etablert gang-
/sykkelvei langs sydsiden av Stokkeveien. Videre er det en g/s-vei langs østsiden av FV 285 i retning 
nordover og sydover mot Lierbyen sentrum og barneskolen. Skolebarna slipper å krysse fylkesveien. 
Området har altså forholdsvis sikre skoleveier for både barne- og ungdomsskolebarn.  
 
ÅF Reinertsen utførte trafikktellinger i ettermiddagsrushen i Stokkeveien T-kryss mellom kl. 15:30 og 
16:30 den 24.05.2016 (se kart og illustrasjon på neste side). Eksisterende kryss har god kapasitet og 
trafikken flyter problemfritt gjennom krysset.  
 

 
Kartet viser området rundt Stokkeveien T-kryss.    Illustrasjon: ÅF Reinertsen 
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Registrert timetrafikk i ettermiddagsrushen 24.05.2016.   Illustrasjon: ÅF Reinertsen 
 

 
Trafikkmengde basert på rushtidstelling tirsdag 24.05.16 mellom 15:30-16:30. Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
basert på gjennomsnittlige tellinger gjennom døgnet over hele året viser et markant lavere trafikktall.  
Illustrasjon: ÅF Reinertsen 
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Virkninger av forslaget: 
ÅF Reinertsen har tatt utgangspunkt i et boligtall på 232 enheter. Dette tallet er siden justert ned til 
227. Endringen er så liten at det ikke påvirker ikke konklusjonene. Trafikkberegningene viser at den 
planlagte utbyggingen vil generere rundt 901 bilturer per årsdøgn (ÅDT). Da en del eksisterende 
bebyggelse fjernes, vil man samtidig få en antatt reduksjon på ca. 450 ÅDT. Netto økning i trafikk fra 
Lier Hageby blir på ca. 450 ÅDT. Kapasitetsberegninger for fremtidig situasjon i krysset viser at 
påvirkning av trafikk fra Lier Hageby er ubetydelig. Krysset vil fortsatt ha god trafikkavvikling og det 
vil ikke dannes kø. ÅF Reinertsen har også hensyntatt fremtidig generell trafikkvekst, og konkluderer 
med at dagens T-kryss vil avvikle den forventede trafikkøkningen i 2026 på en god måte. T-kryss vil 
gi stor reservekapasitet. Rundkjøring vil gi litt dårligere trafikkavvikling fordi bevegelser med lite 
trafikk blir prioritert. 
 
Del av Stokkeveien fra krysset og inn til boligområdet omfattes av detaljreguleringen. Planforslaget 
legger opp til en løsning med T-kryss i Stokkeveien, i tråd med ÅF Reinertsens anbefaling.  
 
Fra krysset opparbeides Stokkeveien med økt bredde inn til boligene, i tråd med områdereguleringen. 
Det vil også opparbeides gang-/sykkelvei langsmed kjørevegen. Dette bidrar til en oversiktlig og 
trafikksikker situasjon for gående, syklende og kjørende.  
 
Hegg barneskole ligger i Lierbyen, omtrent 2 km. fra planområdet. Avstanden er stor for de minste 
barna, noe som trolig vil medføre at mange vil bli kjørt til og fra skolen. Det antas at det kan 
organiseres kjøregrupper eller følgegrupper, noe som kan bidra til å redusere kjøringen noe. For de 
større barna er Hegg skole i gang- og sykkelavstand.    
 
Trafikksikkerhet  
 
Dagens forhold 
Stokkeveien er 5 m bred forbi sykehuset. Fartsgrensen er 50 km/t. Eksisterende T-kryss (Stokkeveien 
x Stokkeveien) er utformet som et uregulert T-kryss med vikeplikt etter høyreregelen. Fartsgrensen 
ved krysset er 30 km/t. Det går en 3 m. bred gang-/sykkelveg på nordsiden av Stokkeveien. Det er 
ingen fotgjengerfelt i krysset, men det er god sikt. Ved befaring var det flere som holdt høyere fart enn 
fartsgrensen tillater. Det er ikke registrert ulykker ved krysset (Nasjonal vegdatabank).  
 

 
Dagens Stokkeveien T-kryss (mot øst).   Foto: ÅF Reinertsen 
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Virkninger av forslaget 
 
Konsekvenser for knutepunkter: 
Eksisterende adkomst til Lier Natur og Landbruksbarnehage berøres ikke. Ny gang- og sykkelveg 
langs Stokkeveien vil betjene en del myke trafikanter til og fra barnehagen.  
Lierbyen skole er ikke berørt av utbyggingen og har en egen adkomstveg vest for Stokkeveien T-
krysset. Foss barnehage, som ligger øst for T-krysset, vil ikke bli påvirket av forslaget.  
 
Stokkeveien T-kryss: I forbindelse med etablering av gang/sykkelvei langs Stokkeveien er det behov 
for opparbeidelse/utbedring av T-krysset. Sikker kryssing for myke trafikanter må ivaretas. Tiltak kan 
være vegoppmerking, skilting og intensivbelysning.  
 
Skolebussholdeplassen ved ungdomsskolen skal opprettholdes, og nytt T-kryss må tilpasses 
holdeplassen. Sporingsanalyse vil være nødvendig for å sikre bussfremkommelighet og 
trafikksikkerhet.  
 
Konsekvenser for boligområdet Lier Hageby: 
Trafikksikkerhetsutredningen viser til Lier kommunes veinormaler (2005), som tilsier at internveiene 
bør utformes som en boligvei 2 med skulder, grøfter og fortau med en samlet reguleringsbredde på 
10.50 m. Dette er bredere enn det planforslaget legger opp til innenfor de regulerte byggeområdene. 
Forslagsstiller vil påpeke at dette er private internveier som ikke skal driftes av kommunen. Bredere 
vei bidrar normalt også til høyere kjørehastighet, noe som ikke er ønskelig i et tettbygd boligområde. 
Foreslått veibredde sikrer god fremkommelighet og trafikkflyt.  
 
Internveien som leder opp og inn i området har en for krapp kurve sammenliknet med kommunens 
veinormaler. Dette er kompensert med en breddeutvidelse av veien i tråd med anbefalingene. 
 
Trafikksikkerhetsutredningen påpeker at frisikt og fremkommelighet for brann- og søppelbil må 
sikres. Innen frisiktsområdet skal det være fri sikt over 0,8 m. over planet mellom tilstøtende veier. 
Dette er ivaretatt i kart og bestemmelser. 
Fremkommelighet for brann- og søppelbil er ivaretatt i planforslaget, med tilstrekkelige veibredder og 
snuplasser.   
 
 
Kollektivdekning 
 
Dagens forhold 
Området betjenes av buss, og nærmeste holdeplass (Lier e-verk) ligger langs FV 285 Ringeriksveien 
ved krysset Stokkeveien. Det er ca. 600 m fra planlagt boligområde.  
Nærmeste jernbanestasjon er Lier stasjon, evt. Asker stasjon.  
Holdeplassen Lier e-verk betjenes av de to hovedrutene 169 (Drammen- Oslo) og 71 (Drammen – 
Asker), samt av rute 72 (Drammen – Lierskogen). Hovedrutene har god frekvens i rushtiden, og går én 
gang i timen utenom rushtiden. Rute 72 har avgang annenhver time.  
 
Virkninger av forslaget 
Forslaget legger ikke opp til en endring i kollektivdekningen, og således har planforslaget ingen 
konsekvenser på denne.  
 
Rambøll (19.02.2013) beskriver kollektivdekningen og gang- og sykkeltilbudet i området som rimelig 
godt, men planområdet ligger et stykke unna sentrumsfunksjoner, og det er derfor lite som tilsier at 
utbyggingen vil medføre vesentlige endringer i trafikkfordelingen mellom kollektiv, sykkel og 
bilkjøring fra det man har i området i dag.  
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Geotekniske forhold 
 
Dagens forhold: 
Mulitconsult har gjort en vurdering av områdestabiliteten i området, i notat 128205-RIG-NOT-001, 
datert 15.03.2016. 
 
Løsmassene i planområdet består av tykk havavsetning. Det sterkt skrånende partiet opp mot 
Fosskollen består av bart fjell/fjell med tynt dekke. Løsmassene består av et varierende lag av 
tørrskorpe over en middels fast til fast leire. Leiren betegnes som lite til middels sensitiv. 
Grunnundersøkelser viser ikke sprøbruddmateriale. Dybder til berg varierer generelt fra ca. 15 m. til 
ca. 30 m. Ved toppen av ravinedalen i syd er avstand til berg ca. 6 m.     
  
Planområdet ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone for områdeskred iht. kart på 
NVEAtlas/SkredAtlas. Det er imidlertid en ravinedal rett sør for planområdet, og ca. 300-400 m 
sørvest for planområdet er det en kvikkleiresone med middels faregrad.  
 
Det er ikke tidligere kartlagt faresoner innenfor planområdet, det er ingen aktuelle aktsomhetsområder 
for skred i nærheten og tomten ligger heller ikke innenfor et sannsynlig utløpsområde. På grunnlag av 
topografi og informasjon fra utførte grunnundersøkelser, vurderes det at det ikke er reell fare for 
områdeskred. 
 
Utredningen konkluderer med at det ikke er nødvendig med supplerende grunnundersøkelser 
vedrørende områdestabilitet i planfasen, men at det kan bli nødvendig med supplerende 
grunnundersøkelser i forbindelse med detaljprosjektering.  
 
Faren for snøskred og steinsprang ble utredet av NGI i forbindelse med områdereguleringen (NGI, 
teknisk notat 20130667-01.TN, datert 01.10.2013/9/). Selv om Fosskollen har en skråning som er 
brattere enn 30 %, tilsier terrengformer og vegetasjon at det er liten fare for både steinsprang og 
snøskred som berører planområdet. Det vurderes som usannsynlig at eventuelle utglidninger av snø 
kan nå inn til utbyggingsområdet.   
 
Virkninger av forslaget: 
Det er ikke reell fare for at tiltaket vil medføre områdeskred.  
 
 
Risiko- og sårbarhet 
ROS-analyse ved Civitas AS, datert 13.09.2016, er avgrenset til uønskede hendelser, mens permanente 
virkninger av planforslaget, som støy og trafikksikkerhet, er behandlet i egne utredninger. Det må 
gjøres egne risikovurderinger for anleggsfasen. ROS-analysen har tre hovedelementer: 1) Vurdere 
uønskede hendelser som kan inntreffe i området og som har betydning for om arealet er egnet for 
utbyggingsformål. 2) For hendelser som er aktuelle for området vurderes sannsynlighet, konsekvens 
og risiko. 3) Videre foreslås tiltak som kan redusere risiko. 
 
ROS-analysen identifiserer fire uønskede hendelser og konsekvenser, hvorav én er klassifisert som rød 
(uakseptabel risiko). Gul risiko tilsier behov for en aktiv risikohåndtering. Grønn risiko tilsier behov 
for en forenklet risikohåndtering. 
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Risikomatrise.                                                        Kilde: Civitas 
 
Hendelse 1: Ekstreme nedbørsmengder fører til overvannsflom i eller utenfor planområdet. Dette kan 
gi skade på bygg. Risikovurdering gul: Det er en viss fare for at flom kan ha konsekvenser for 
økonomi og samfunn. Tiltak: Ivareta sikre flomveier, etablere fordrøyningsmagasin ved behov, legge 
opp til mest mulig permeable flater.  
 
Hendelse 2: Fall i bratt terreng medfører personskade. Årsak: Det er noen bratte partier i planområdet 
(ved lekeplass) og uoppmerksomhet kan føre til fall, som vil kunne gi personskade. Risikovurdering 
gul: Sannsynlig og med en viss fare for liv og helse. Sikringstiltak må vurderes i prosjekteringen av 
uteområdene. 
 
Hendelse 3: Påkjørsel ved aking ut i vei. Årsak: Bakke som innbyr til aking ender i bilvei, og 
uoppmerksomhet fra voksne og barn og/eller barns manglende evne til konsekvensvurdering kan føre 
til personskade, i verste fall dødsfall. Risikovurdering rød: Mindre sannsynlig, men farlig for liv og 
helse. Tiltak: Forebygge akeulykker ved utforming av områder, f.eks. gjennom etablering av voll eller 
bevisst bruk av beplantning mot vei.  
 
Hendelse 4: Anleggsvirksomhet skader eksisterende bygg. Årsak: Grunnvannssenking, anleggstrafikk 
og/eller ramming av spunt/pæler kan gi rystelser. Graving nær verneverdige bygg kan gi deformasjon. 
Skader på verneverdige bygg kan ha økonomiske konsekvenser. Risikovurdering grønn: Mindre 
sannsynlig, men med en viss fare for liv/helse/miljø/kultur/økonomi/samfunn. Tiltak: Forebygging kan 
skje gjennom prosjektering ihht. gjeldende bransjenormer og regler samt med gode rutiner.  
 
Sosial infrastruktur 
 
Skole- og barnehagekapasitet 
Hegg skole er den nærmeste barneskolen og ligger i Lierbyen. Dette er en nybygget (2015) treparallell 
barneskole med elever fra 1. til 7. trinn. Skolen har 460 elever, men er dimensjonert for 588 elever. 
Den har altså tilstrekkelig kapasitet til å ta imot nye elever. Skolen er samlokalisert med flerbrukshall 
og Lier kulturscene.  
 
Lier ungdomsskole ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. Skolen har 230 elever og liten 
kapasitet til å ta imot nye elever per i dag. 
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Både Foss barnehage og Lier natur og landbruksbarnehage ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. 
Foss barnehage har 6 avdelinger, mens Lier natur- og landbruksbarnehage har 3 avdelinger. Foss 
barnehage, har ca. 70 ledige plasser og god kapasitet til å ta imot flere barn. 
Idrettsanlegg 
Lierbyen ungdomsskole har gode utearealer med ulike baner for ballspill som vil være tilgjengelige 
etter skoletid og i helger. Hegg barneskole er samlokalisert med flerbrukshall og har uteområder med 
mange ulike baner av forskjellig størrelse og for ulike typer idretter, blant annet skatepark, 
sandvolleyballbane, ballbinge og kunstgressbane. 
 
Friluftsliv 
Fosskollen og Damåsen er fine og populære turområder i nærheten av planområdet. Kartet under viser 
sommerløyper (rød linje) og vinterløyper i (blå linje) som starter i nærheten av planområdet.  
 

Planområdet med turløypenett 
og startpunkt for dette.   
Kart: www.ut.no 
 

 
 
Virkninger av forslaget: 
 
Befolkning 
Planforslaget legger til rette for etablering av 227 nye boliger, hvorav 89 boenheter i rekkehus, 36 
boenheter i tomannsbolig, 12 boenheter i firemannsbolig og 90 leiligheter. Tall fra Folke- og 
boligtellingen (SSB 2011) viser at det i gjennomsnitt blir 2,2 bosatte per boenhet. Antallet personer 
per bolig varierer imidlertid avhengig av boligtype, slik tabellen under redegjør for:  
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Tabell over bosatte etter bygningstype        Kilde: Folke- og boligtellingen 2011, SSB  
 
Med utgangspunkt i tallene i tabellen over, vil utbyggingen medføre en befolkningsvekst på omtrent 
440 personer.  
 
Erfaringsmessig kan det regnes at 11 % av befolkningen er barn i grunnskole og ungdomsskole (6-15 
år)- Dette gir omtrent 50 barn i grunnskolealder innenfor planområdet.  
 
7 % av befolkningen er barn i barnehagealder. Dette gir omtrent 30 barn i barnehagealder.   
 
Tallene over er gjennomsnittstall som ikke tar hensyn til boligstruktur innenfor et område. Det kan 
antas at fordelingen vil kunne være noe skjevere enn de ovennevnte tallene viser, da det erfaringsvis er 
familier med små barn som etablerer seg i nye småhusområder av denne typen. Familier med større 
barn er gjerne allerede etablert i et nabolag. Det betyr at man kan anta at for de første årene vil antallet 
barnehagebarn og barn i småskolen være høyere enn antallet barn i ungdomsskolealder.  
 
Skole- og barnehagekapasitet 
Som del av konsekvensutredningen for områdereguleringen ble prognosene for elevtallsutviklingen i 
Lierskolen 2012-2030 redegjort for. Hegg barneskole har god kapasitet og kan ta imot økningen i 
antall elever. Lier ungdomsskole har begrenset kapasitet til å ta imot nye elever, og det ble drøftet 
ulike alternativer for hvordan dette skal løses. Da dette er en problemstilling kommunen jobber med, 
forventes det at presset på ungdomsskolen vil være løst innen planområdet er ferdig utbygget. Videre 
anses det å være en fordel at det vil ta noen år før antallet ungdomsskoleelever innenfor planområdet 
vil være så høyt at det påvirker elevmassen i betydelig grad.   
 
Prognosen tilsier at det vil bli ca. 30 barnehagebarn innenfor planområdet. Avdelingsstørrelser varierer 
fra barnehage til barnehage, men dersom man tar utgangspunkt i at det er gjennomsnittlig 20 barn per 
avdeling, tilsvarer økningen omtrent 1,5 avdeling. Foss barnehage, som grenser til planområdet, har i 
dag 70 ledige plasser. Kommunen har ikke stilt krav om at det skal innarbeides en barnehage i 
prosjektet. 
 
Idrettsanlegg 
Det etableres en ballbane innenfor planområdet. For øvrig legger ikke planforslaget opp til etablering 
av idrettsanlegg.  
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Friluftsliv  
Planforslaget legger til rette for en grønn forbindelse gjennom området som videre gir adkomst til 
turområdene over Fosskollen og videre innover mot Damåsen og Kjekstadmarka.  
 
 
Teknisk infrastruktur 
 
Dagens forhold: 
Vann og avløp: Ledningskart er mottatt fra Lier kommune med oversikt over vann- og avløpsledninger 
gjennom området. Hovedvannledninger går langs Fossveien til sykehusbyggene innenfor planområdet, 
og spillvannsledninger og overvannsledninger går i samme trasé fra sykehusbyggene til Stokkeveien 
og videre vestover før de kobles på felles avløpsledning rett nordvest for sykehusbygg B, innenfor 
gnr/bnr 95/139. Alt røropplegg innenfor planområdet er av eldre dato og klar for utskiftning.  
 
Fjernvarme: Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Fjernvarmenett er lagt 
innenfor planområdet og en varmesentral ligger rett nordvest for planområdets felt BKS4.  
 
Energi: Eksisterende bebyggelse varmes trolig opp av oljefyr eller elektrisitet.  
 
 
Virkninger av forslaget: 
Vann og avløp: Da det eksisterende vann- og avløpsnettet innenfor området er gammelt, vil hele 
rørsystemet legges på nytt. Dette gir en frihet til å velge de beste løsningene mht. rørdimensjoner, 
trasévalg osv. Nye spillvannsledninger vil få økte dimensjoner og vil kobles på eksisterende ledninger 
på hver side av planområdet. 
 
Fjernvarme: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet vil knyttes til fjernvarmenettet. Ny 
bebyggelse vil ikke tilknyttes fjernvarmenettet, men i stedet oppvarmes med strøm og vedfyring.  
 
Energi: Boligene prosjekteres med utgangspunkt i TEK10. 
 
Renovasjon: Etter samråd med RfD, legges det opp til en løsning med nedgravde containere fire 
forskjellige steder innenfor planområdet. Plassering og dimensjonering er valgt med utgangspunkt i 
kriteriene til RfD. Det blir separate containere for restavfall, matavfall, plast, papir og glass/metall.  
  
 
Overflatevannshåndtering 
 
Dagens forhold: 
Det er i stor grad permeable flater innenfor planområdet i dag, med naturlig drenering gjennom 
terreng. Det er overvannsledninger innenfor området, som er koblet på felles avløpsledning nord for 
sykehusbygg B.  
 
Virkninger av forslaget: 
Konsekvensutredningen av områdereguleringen nevner at planområdets beliggenhet ved foten av 
Fosskollen, og skråningen med henholdsvis bart fjell og tynt løsmassedekke kan medføre problemer 
med avrenning av overflatevann dersom man ikke planlegger en tilstrekkelig drenering av 
byggeområdene. Klimaendringer forventes å gi økt hyppighet av intens nedbør, noe som forsterker 
problemstillingen. 

Selv om planforslaget vil gi flere harde flater enn tidligere, vil området i all hovedsak fortsatt ha en 
overvekt av naturlige grønne og permeable flater. Illustrasjonen under viser planområdet inndelt i 
nedbørsfelt. Hvite arealer viser harde flater og grønne arealer viser permeable flater. Grå flater viser 
takflatene på den eksisterende sykehusbebyggelsen som skal rives.  
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Tette og permeable flater innenfor de 5 nedbørsfeltene innenfor planområdet.  
Illustrasjon: Grindaker  
 
Det er redegjort for overordnede prinsipper for overvannshåndtering i et eget notat (Civitas).  
De endelige løsningene for overvannshåndteringen vil ivaretas gjennom detaljprosjekteringen og i tett 
dialog med VIVA IKS. Da det ikke tillates å slippe overvann på avløpsnettet, vil overvannet mest 
sannsynlig føres til bekken sørøst for planområdet.  
 
 
Estetikk og byggeskikk 
 
Dagens forhold: 
Sykehusområdet var i utgangspunktet et helhetlig anlegg i nyklassisk stil, med flere spredte 
sykehusbygg i 3 etasjer, omkranset av et parklandskap. Flere av byggene har imidlertid stått tomme 
siden 1980-tallet, og området er sterkt preget av vanskjøtsel og forfall. Bygg A er revet og erstattet 
med Fosshagen sykehjem. Avstanden mellom byggene gir en grønn ramme til området, og det grønne 
preget er ytterligere forsterket gjennom årevis med gjengroing og vanskjøtsel.  
 
Virkninger av forslaget: 
Med unntak av de to byggene som er vernet i områdereguleringen (bygg C og F), vil øvrig bebyggelse 
innenfor planområdet rives. De vernede byggene rehabiliteres utvendig, og ombygges til leiligheter. 
Dette medfører enkelte mindre og nennsomme endringer i den bevaringsverdige fasaden. For øvrig 
legger planforslaget til rette for konsentrert småhusbebyggelse, med rekkehus og tomannsboliger, samt 
et fåtall firemannsboliger.  
 
Det har vært bemerket at områdereguleringsplanen, som legger opp til blokkbebyggelse innenfor 
planområdet, ville gitt en bedre tilpasning til skala og volum på den eksisterende bebyggelsen. Det er 
forslagsstillers vurdering at en konsentrert småhusbebyggelse vil være en positiv kontrast som snarere 
bidrar til å fremheve de to byggene som bevares, nettopp fordi de får stå for seg selv. Ved å legge 
adkomstvei og felles parkering sentralt i området, sikres det maksimal avstand mellom gammelt og 
nytt. Sett nedenfra vil de to ulike bygningsområdene være klart lesbare på lang avstand. 
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Den nye bebyggelsen er organisert med forbilder i gamle hagebyer, med gater og plasser omkranset av 
grønne hekker og trær. På de flate partiene vil uteområdene få en mer parkmessig karakter enn på de 
skrå partiene øverst der husene i større grad vil tilpasse seg tilgrensende skogsomgivelser. 
 
Den nye småhusbebyggelsen er organisert i fire ulike felt, BKS 1-4:  
 
• Felt BKS1 og BKS2 ligger i skrånende sørvestvendt terreng som terrasseres slik at bebyggelsen kan 
arronderes i to husrekker på overside og nedside av langstrakte gatetun. Bebyggelsen er lagt slik at den 
får en best mulig tilpasning til terrenget, og tunene utvider seg til bredere plasser på de flate partiene 
der det i dag står sykehusbygninger.  På den måten får de nye boligområdene en historisk referanse 
tilbake til tidligere bruk. De fleste boligene orienteres mot sørvest og får flotte sol- og utsiktsforhold. 
  
• Felt BKS3 ligger på den sydligste delen av planområdet der terrenget er flatere. I dette feltet er 
bebyggelsesmønsteret mer urbant med klarere markering av gater og plasser. Som følge av feltets 
sentrale plassering og flate terreng, er feltet godt egnet for mindre leiligheter i firemannsboliger, ved 
siden av rekkehus og tomannsboliger. Parkering er konsentrert på p-plassen ved innkjøringen til 
området, og internveien innenfor felt BKS3 blir i hovedsak bilfri. 
 
• Felt BKS4 ligger for seg selv på nedsiden av Stokkeveien. Ved å samle all parkering i forbindelse 
med innkjøringen, kan området bli helt bilfritt med rekkehus som en samlende skjerm rundt et 
barnevennlig tun. 
 
De nye boligene er planlagt som lette trehus med et moderne arkitektonisk uttrykk. Det er tenkt flate 
tak eller pulttak med slak vinkel for å gi best mulig sol- og utsiktsforhold for ovenforliggende 
bebyggelse. På denne måten vil alle boligene som ligger i skrått terreng få nyte godt av tomtens flotte 
utsiktsforhold. På de flate partiene er bebyggelsen i ytterkant mot sydvest planlagt som 
tomannsboliger eller firemannsboliger slik at det også blir mulighet for gløtt ut fra veien og fra husene 
bak. 
 
Uteområdene rundt de gamle sykehusbygningene har opprinnelig hatt en parkmessig karakter, men har 
i løpet av mange års mangelfullt vedlikehold fått mer karakter av skog, spesielt i de øverste skrå 
partiene. Parken mellom de bevaringsverdige byggene C og F vil nå bli gjenskapt med inspirasjon fra 
dens opprinnelige form og geometri, med en fontene sentralt i parkrommet.  
 
På resten av området vil mye av vegetasjonen måtte fjernes for å gi plass til den nye bebyggelsen men 
det grønne preget er forsøkt bevart. Et stort felles grøntareal for lek og opphold er plassert i 
forlengelsen av parkrommet mellom bygg C og F og danner dermed et kontinuerlig grøntområde opp 
til den regulerte parken langs nordvestsiden i planområdet.  
 
Mellom de enkelte småhusfeltene er det lagt opp til grøntområder. For feltene BKS1 og BKS2 vil 
dette være arealer med karakter av åpen skog. Med unntak av sandlekeplasser som ligger mer i 
tilknytning til de enkelte tun, vil lekeplassene primært være på de flate partiene sydøst for bygg C og 
F. Lengst sydøst er planområdet mer kupert med store innslag av skog som egner seg godt for frilek og 
aking for litt større barn.  
 
 
Stedsutvikling 
 
Dagens forhold: 
 
Befolkning 
1. januar 2016 hadde Lier kommune 24.731 innbyggere. Av disse bodde det 942 personer i 
grunnkretsen Lier sykehus. Som Figur 1 under viser, har folketallet i grunnkretsen steget jevnt og trutt 
de siste årene, og omtrent doblet seg de siste 15 årene. Figur 2 viser folkemengde fordelt på alder.  
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5,45 % av befolkningen er i barnehagealder, mens 11,25 % er i grunnskolealder, noe som er i tråd med 
tallene for landsgjennomsnittet.  
 

  
Figur 1: Folkemengde 1999-2016 i grunnkretsen Lier sykehus.           Kilde: SSB 
 
 

 
Figur 2: Folkemengde etter alder i grunnkretsen Lier sykehus, 2011.  
Kilde: Folke- og boligtellingen 2011, SSB 
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Kartet under viser bebyggelsens bruk i og omkring planområdet. Blå bebyggelse angir tjenesteyting 
mens brun bebyggelse angir boliger. Som kartet viser, er planområdet omkranset av boligområder i øst 
og vest. Her finnes en miks av boligtyper, med småhus i ulike kategorier, men med en overvekt av 
blokkleiligheter. 1. januar 2016 bodde det 942 personer i grunnkretsen.  
 
 

 
Kartet viser boliger (brun) og tjenesteyting (blå).      Kilde: seeiendom.no  
 
 

 
Tabellen med boligtyper innenfor grunnkretsen Lier sykehus ved folke- og boligtellingen i 2011.   
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Som nærmeste nabo til planområdet i nordvest ligger det nye sykehjemmet, Fosshagen. 
 

Fosshagen sykehjem  
Illustrasjon: Reiulf Ramstad 
Arkitekter  
 

 
Innenfor områdereguleringsplanens felt BT, grensende til planområdet i nordvest (på nabotomta til 
sykehjemmet) er det i dag et sykehusbygg som ikke er i drift. Områdeplanen angir kombinert 
bebyggelse med bolig og tjenesteyting for dette feltet.  
 
Virkninger av forslaget: 
Utbyggingen representerer en moderat fortetting. At det er en overvekt av småhus, bidrar til en mer 
variert boligmiks i et område som i dag har en stor andel av leiligheter. Det vil trolig også medføre at 
andelen barn og ungdom i grunnkretsen øker noe, da man kan anta at boligene vil være attraktive for 
barnefamilier. Videre vil utbyggingen bidra til en oppgradering av et forsømt og lite tilgjengelig 
område. Riving av den falleferdige bebyggelsen bidrar til økt sikkerhet, da det har vært et yndet mål 
for eventyrlystne barn og ungdom. Utearealene vil opparbeides for lek og opphold, og vil være 
tilgjengelige for alle.  
 
 
Barn og unges interesser 
 
Dagens forhold: 
Planområdet er ikke egnet for opphold for barn og unge i dag. De delene av planområdet som er åpne 
og tilgjengelige, er underlagt Lier Psykiatriske sykehus. Resten av planområdet, som i hovedsak består 
av falleferdig bebyggelse og som inntil nylig har vært helt gjengrodd, har vært lite egnet (og til dels 
farlig) med tanke på lek og opphold.  
 
Virkninger av forslaget: 
Når området transformeres fra sykehusområde til boligområde, vil det samtidig opparbeides med 
lekeplasser og uteoppholdsarealer i tråd med kravene i kommuneplanen. Det opparbeides lekeplasser 
for store og små, en ballbane og grønne områder som egner seg for uorganisert lek. Slik åpner 
planforslaget for bruk av et område som hittil har vært utilgjengelig for barn og ungdom.  
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Grøntområder, lekeplasser og forbindelseslinjene mellom dem.   Illustrasjon: HRTB 
 
 
Universell utforming 
 
Dagens forhold: 
Planområdet består av forholdsvis flate områder i sørvest og brattere områder i sørøst og nord. De flate 
delene av tomta er godt tilrettelagt for universell utforming. 
Sykehusbyggene som skal bevares er ikke universelt utformet etter dagens krav.    
 
Virkninger av forslaget: 
Prinsippene for tilgjengelighet (TEK10) skal legges til grunn for planlegging/oppgradering av bygg og 
uteanlegg, men dette må avveies mot forutsetningene knyttet til terreng og kulturminnevern, og med 
utgangspunkt i en vurdering av hvilke arealmessige inngrep som er hensiktsmessige og samtidig 
økonomisk forsvarlige. 
 
Da terrenget innenfor planområdet er forholdsvis bratt skrånende mot nord, vil det på enkelte partier 
være utfordrende å ivareta uu-kravet om en maks stigning på 1:20. Også en stigning på 1:12 er 
utfordrende på enkelte kortere partier. Da heller ikke småhusene, som går over to plan, er tilrettelagt 
for universell utforming, er det kun unntaksvis, ved besøk til området, at det kan bli utfordringer med 
de bratte stigningsforholdene.    
 
Bevaringsverdig bebyggelse skal ombygges til leiligheter, og det vil samtidig bli gjort nødvendige 
tilpasninger slik at boligene blir universelt utformet i den grad det lar seg gjøre uten at det går på 
bekostning av bevaringshensyn, er hensiktsmessig med tanke på arealdisponering og kan gjøres 
innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Utbygger ønsker i størst mulig grad å tilrettelegge 
leilighetene i bygg C og F for universell utforming. Dette underbygges av at mange aktuelle kjøpere 
har tilgang til heis som en absolutt forutsetning for kjøp av ny bolig. Samtidig er det teknisk krevende 
og i flere tilfeller i konflikt med bevaringshensynet å skulle etablere heisadkomst til alle leiligheter.  
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Relevante forhold er: 
 

- Hus F har ingen trinnfri adkomst i dag. Adkomst skjer til et halvplan/repos mellom kjeller og 
plan 1. Det vil kreve store bygningsmessige inngrep, herunder eventuell flytting av trapperom, 
for å oppnå trinnfri adkomst.  

- Hus C har i dag trinnfri adkomst til én fløy. Å skulle benytte denne adkomsten til alle 
leiligheter i bygget vil kreve en gjennomgående korridor. En slik korridor vil være til hinder 
for etablering av gjennomgående leiligheter.  

- I både hus C og hus F vil heisadkomst til loftplan kreve en større ombygging av takflaten. Slik 
ombygging kan komme i konflikt med bevaringshensyn. Et alternativ er at leiligheter på 
loftplanet får heisadkomst til plan 3, med videre trappeadkomst til loftplanet.  

 
Reguleringsbestemmelsene åpner for at krav til trinnfri adkomst/heis kan fravikes. Utbygger er innstilt 
på en dialog med kommunen og vernemyndigheter i forbindelse med rammesøknad og 
detaljprosjektering. Formålet må være å veie ulike interesser mot hverandre, herunder hensynet til 
bevaring, universell utforming og økonomi. 
 
 
Juridiske forhold 
 
Dagens forhold: 
Tinglyste avtaler: Det er servitutter og heftelser tinglyst på eiendommen. Dette gjelder primært 
vegretter og infrastruktur i grunnen.  
 
Rekkefølgekrav: Områdeplanen stiller rekkefølgekrav som i utgangspunktet skal videreføres i 
detaljreguleringsplanen. Rekkefølgebestemmelsene er knyttet til blant annet støyskjermingstiltak, 
utredningsbehov og tidspunkt for ferdigstillelse av utearealer.  
 
Utbyggingsavtale: Se egen overskrift nedenfor.  
 
Virkninger av forslaget: 
Tinglyste avtaler: Alle tinglyste avtaler vil etterkommes og hensyntas i den videre prosjekteringen, og 
utbyggingen vil ikke gå utover rettighetshaverne. Da alt av VA-anlegg vil byttes ut, vil eiendommer 
som er koblet på anlegget måtte ivaretas ved etablering av nytt anlegg.  
 
Rekkefølgekrav ivaretar utredningsbehov, støyskjermingstiltak og tidspunkt for ferdigstillelse av 
utearealer. 
 
 
Interessemotsetninger 
 
Dagens forhold: 
Historiske og bevaringsverdige anlegg er det ofte strid om, så også med dette området. Enkelte aktører 
har ønsket at alle byggene som utgjør det opprinnelige sykehusanlegget skal vernes. Dette lar seg 
vanskelig gjøre, da byggenes forfatning er av en slik art at rehabilitering ikke vil være lønnsomt.     
 
Virkninger av forslaget: 
Forslaget legger til grunn at mesteparten av den eldre sykehusbebyggelsen rives, med unntak av bygg 
C, som er vernet gjennom Riksantikvarens landsverneplan for sykehussektoren, og bygg F (som ble 
regulert til bevaring i områdeplanen). Disse byggene blir bevart sammen med parkanlegget mellom de 
to byggene. Slik bevares viktige spor etter sykehusanlegget.  
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Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 
 
Sosial infrastruktur: På sikt vil det være behov for å utvide ungdomsskolekapasiteten, men dette er et 
behov som ikke utløses av denne utbyggingen alene.  
 
Veg: Den offentlige vegen Stokkeveien med evt. kryss opparbeides av forslagsstiller og overdras 
kommunen, som får ansvaret for drift og vedlikehold. Dette er i tråd med dagens situasjon.  
 
Vann- og avløpsnettet innenfor planområdet byttes ut og bekostes av forslagsstiller.  
 
 
Utbyggingsavtale 
Områdeplanen stiller krav om utbyggingsavtale mellom Lier kommune og utbygger knyttet til tema 
som estetikk, teknisk infrastruktur, grønnstruktur, energiløsninger og energidistribusjon. Det kreves at 
utbygger selv skal bære avtalte kostnader med tilrettelegging av nødvendig teknisk og grønn 
infrastruktur. 
 
Lier kommune og Lier Boligutvikling AS skal fremforhandle en utbyggingsavtale som legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med planforslaget. Avtalen omfatter ansvar for tekniske anlegg som gjelder 
veg, vann og avløp, standard på utførelse av offentlige arealer (veg, park), tidsrammer for 
ferdigstillelse av anlegg, overtakelsestidspunkt, fortrinnsrett ved kjøp av bolig m.m.  
  



59 
 

7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
Forslagsstiller har ambisjoner om å utvikle et konsentrert og grønt boligområde med en miks 
boligtyper som kan egne seg for folk i ulike faser av livet. Med en kombinasjon av rekkehus, to- og 
firemannsboliger og leiligheter i ulike størrelser, ligger forholdene godt til rette for et boligområde 
med en variert befolkningssammensetning. Beliggende i en sørvestvendt helning og konsentrert rundt 
gode uterom, vil prosjektet tilby mange fine kvaliteter, både med hensyn til boligarkitektur, bokvalitet, 
områdekvaliteter og herlighetsverdier. Her blir det et godt lokalklima, med glimrende solforhold, mye 
lys og utsikt og kort veg til fine turområder, barnehager og skoler.  
 
Den frittliggende småhusbebyggelsen får en forholdsvis tett karakter sammenliknet med mer ordinære 
småhusområder med eneboliger og hager. Boligene i Lier Hageby får gode uteplasser rundt boligen, i 
tillegg til store felles uteområder. Samlet sett ligger utnyttelsen i prosjektet på omkring 20 % BRA 
dersom man inkluderer feltene som er regulert til uteområder og park. Her vil det etableres ballbane og 
lekeplasser med variert utforming for barn og ungdom med ulike ferdighetsnivåer. I tillegg til 
fellesområdene, vil den offentlige parken nordvest for den bevaringsverdige bebyggelsen være et 
viktig tilleggsareal.    
 
Kulturminnevern 
I områdeplanen er bygg C og F avsatt til boligformål samtidig som de er omfattet av hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø. Hensynssonen skal sikre at anleggets historiske og antikvariske verdi ivaretas. 
Bygg B, E og G er ikke omfattet av hensynssonen, men § 3-1c angir at byggene er bevaringsverdige, 
og at arbeidet med detaljregulering skal vurdere mulighetene for en bevaring av byggene.  
 
Det opprinnelige sykehusanlegget bestod av 9 bygg, hvorav 5 ligger innenfor planområdet. To av 
byggene vil bevares og rehabiliteres i dette prosjektet. Vår vurdering er at byggene lar seg 
rehabilitere/konvertere, men at dette er svært kostbart. Det er også en rekke andre utfordringer av 
bygningsmessige karakter: 
 

- Bygningene vil ved konvertering til bolig få en svært dårlig brutto-/nettofaktor. Dette betyr at 
samlet areal av leilighetene vil utgjøre en relativt sett liten andel av det totale bygningsarealet. 
Øvrige arealer utgjør loft, kjeller, ganger/korridorer og trapperom. Disse arealene, som ikke er 
inntektsbringende, har likefullt en betydelig rehabiliteringskostnad knyttet til seg. 

- Bærekonstruksjonen og byggets form vanskeliggjør gode planløsninger og mulighetene for å 
tilfredsstille krav til universell utforming. Eksempelvis viser tegningene for bygg C at man, 
for å kunne etablere et flertall gjennomgående leiligheter med heistilkomst, må etablere tre 
adskilte trappeløp med dertil heis. Dette er svært fordyrende.  

 
Oppsummert er tilstanden på byggene er så dårlig, rehabiliteringskostnaden så høy og markedsprisen 
for leiligheter i disse byggene så lav at det selv med gratis tomt vil være begrenset lønnsomhet i å 
gjennomføre et rehabiliteringsprosjekt. Tilsvarende argumentasjon kan brukes for bygg C og F, men 
forslagsstiller betrakter dette prosjektet som en helhet, og da kan småhusbebyggelsen på øvrige deler 
av eiendommen være med å «finansiere» rehabiliteringen av de gamle byggene. Om bevaringen kun 
omfatter bygg C og F er det selvfølgelig også et betydelig lavere antall leiligheter som skal absorberes 
av markedet.  
 
For bygg C og F viderefører planforslaget både formål og vernebestemmelse. En konvertering til bolig 
krever imidlertid en del mindre bygningsmessige endringer for å sikre god bokvalitet. Eksempel på 
slike bygningsmessige endringer er etablering av små balkonger og takarker. Det antas at årsaken til at 
bygg C ikke hadde arker var knyttet til funksjon heller enn estetikk, og det vurderes at arkene ikke 
bryter med vernebestemmelsen. Arker på bygg C vil gi en vesentlig kvalitetshevning for 
loftsleilighetene ved at de ikke bare får lysinnslipp, men også utsyn. I tillegg til leiligheter, vil det 
innpasses en mulighet for en kafé, forretning eller lignende i bygg C. Det kan etableres uteservering ut 
mot parken. Inngangen vil bli på gavlveggen. Videre legges det inn en mulighet for at det i sokkelen 
på bygg C kan etableres et fellesrom for beboerne. 
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Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at fasadeendringer ikke skal forringe verneverdiene i 
byggene, og at videre detaljprosjektering skal skje i samråd med vernemyndighetene. Utbygger er 
innstilt på en dialog med byggesaksbehandler og vernemyndigheter (om antall takarker og andre 
relevante forhold) i forbindelse med detaljprosjektering og utforming av rammesøknad.  
 
Parkområdet mellom bebyggelsen vil så langt som mulig opparbeides i tråd med opprinnelig 
utforming. Trær som skal bevares er markert i plankartet. Noen større trær fjernes da de har vokst seg 
så store at de hindrer lysinnslipp til leilighetene samt visuell kontakt på tvers av parkrommet. De 
samme trærne kan være til hinder for redning via stigebil ved brann.  
 
Totalt sett mener vi at planforslagets vern av bygg C og F, samt sentrale deler av parklandskapet, 
ivaretar de historiske sporene og kulturhistoriske verdiene knyttet til det opprinnelige sykehusanlegget 
på en god måte. Byggene og parken vil stå igjen som fine eksempler på det historiske 
sykehusanlegget.  
 
Jordvern 
Kommunen stiller krav om en buffersone på 10 m. mellom bebyggelse i felt BKS4 og LNF-området.  
Buffersonen tas fra areal som er regulert til LNF-formål. Arealet er innlemmet i planområdet, men 
LNF-formålet opprettholdes. Buffersonen er på 780 m2 og reguleringsbestemmelsene stiller krav om 
at arealet skal dyrkes. Dette blir et fellesareal som vil være til felles glede og nytte for beboerne i 
prosjektet. Interessen for egendyrket og kortreist mat er stor, og vi ser også en verdi i den 
fellesskapsfølelse et slikt prosjekt kan skape, på tvers av aldersgrupper og hvor på området man bor. 
Et slikt felles dyrkbart areal vil opprettholde bruken av arealet til matproduksjon og samtidig kunne gi 
unge og voksne beboere interesse for og kunnskap om matproduksjon og landbruk. I tillegg vil 
buffersonen gi en viss avstand til jordbruksarealet, som i sesongen kan foregå pløying, vanning og 
høsting på ubekvemme tidspunkter.   
 
Parkering 
For rekkehus og tomannsboliger har vi foreslått 2 p-plasser pr. bolig. Disse boligene vil være 
relativt små, fra 90 -130 kvm BRA. Målgruppen er barnefamilier i etableringsfasen. Erfaring, 
basert på boligtype, boligstørrelse og målgruppe, tilsier at slike husstander i gjennomsnitt 
har 1,3 -1,6 biler pr. husholdning. En parkeringsdekning på 2 plasser pr. bolig gir således noe 
overdekning, men gir samtidig tilstrekkelig rom for besøksparkering. 
For leiligheter forslås 1,5 p-plasser per boenhet, uavhengig av boligstørrelsen.  
Kravet til parkeringsdekning per bolig inkluderer gjesteparkering. 
 
Da planområdet er forholdsvis bratt, må parkering løses på ulikt vis innenfor de forskjellige feltene. På 
de flateste partiene innenfor planområdet er parkeringen hovedsakelig samlet på større parkeringsflater 
eller i parkeringskjeller. Dette muliggjør hovedsakelig bilfrie boligområder innenfor felt BKS3-4 og 
BKB1 og BBB1. Innenfor felt BKS1-2 må parkering i større grad løses i tilknytning til den enkelte 
bolig, med én p-plass i carport integrert i boligen og én p-plass på terreng. Dette er nødvendig fordi 
feltene ligger betydelig høyere enn og i en viss avstand fra p-plasser og p-kjelleren nærmest 
Stokkeveien.   
 
Avbøtende tiltak 
Størstedelen av planområdet ligger i hvit sone og er skjermet for støy. Noen få hus i felt BKS4 som 
vender mot Stokkeveien berøres av gul sone. Dette vil bli håndtert i detaljprosjekteringen av 
bebyggelsen, enten med støyskjerming mot vei eller ved bruk av egnede fasadematerialer. Dette er 
ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 
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8. ILLUSTRASJONER 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
 
 

 
Illustrasjonsplan av planområdet    Grindaker Landskapsarkitekter AS 
 
 

 
Planområdet sett fra sørvest 
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Felt BKS3 sett fra sørøst 
 
 

 
Felt BKS4 sett fra nordvest 
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Utsyn mot sørvest fra bolig i felt BKS1 
 

 
Livet mellom husene 
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Snitt gjennom felt BKS3 
 
 
 
 

 
Snitt felt BKS1 (øverst), BKS2 (midt) og BKS3 (nederst). 
 
 
 
 
 

 
Snitt felt BKS4  
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Solstudier 21. mars / 22. september 
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Solstudier 21. juni kl. 09 (øverst), kl. 13 (midten) og kl. 18 (nederst)  
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