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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
 

1.1 Eksisterende situasjon og planområdet 

Detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2, er vist på kartutsnittet med endret 

planavgrensning og omfatter eiendommene Hegsbroveien 76, gbnr. 52/49 og 52/155, Hegsbroveien 

78, gbnr. 52/38, 52/39, 52/40, 52/45 og 52/46, og Hegsbroveien 80, gbnr. 52/40. Området inkluderer 

også del av offentlig vei mot nordøst og friareal og del av Lierelva mot nord. Den nye avgrensningen 

er redusert i forhold til utgangspunktet ved oppstart av planarbeidet.  

 

 

 
 

 

Kartutsnitt som viser dagens situasjon med endret avgrensning av planområdet; eksisterende 

næringsarealer i Hegsbroveien 70-72, bebyggelse langs Hegsbroveien og grøntdrag langs Lierelva 

utgjør planområdets avgrensning   
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1.2 Skisse - første utviklingstrinn 

Skissene viser hovedtrekkene i en mulig utbygging. Underetasjer samt deler av 1. etasje kan benyttes 

til parkering, mens øvrige arealer i 1. etasje vil kunne disponeres til næringsvirksomhet. Arealer over 

1. etasje bebygges med boliger. 

 

 
 

 

 

 

Illustrasjonsplan for maksimal utnyttelse i hht. reguleringsforslag 
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1.3 Skisse - mulig fremtidig situasjon  

Tiltakshaver er også hjemmelshaver til næringsområdet øst for planområdet. Dette inngår ikke i 

gjeldende plan, men en ser mulighetene for at dette kan omreguleres på et senere tidspunkt slik at de to 

områdene vil utgjøre et mer homogent bygningsområde. 

 

  
 

Skisser/ visjoner for en mulig utvikling av området ned mot Lierelva som i dag er bebygd med 

industribygg 
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2. BAKGRUNN 
 

2.1 Oppdragsgiver/ forslagsstiller 

Oppdragsgiver for reguleringsarbeidet er Hegsbroveien 70-72 AS.  

 

2.2 Planlegger/ konsulent 

Reguleringsplanen er utarbeidet av arkitektkontoret k16 as.  

  

2.3 Eiendoms- og eierforhold 

Oppdragsgiver/ forslagsstiller er hjemmelshaver for eiendommene Hegsbroveien 76, gbnr. 52/49 og 

52/155. Planområdet omfatter også Hegsbroveien 78, gbnr. 52/38, 39, 45 og 46 og Hegsbroveien 80, 

gbnr. 52/40, samt del av vei gbnr. 50/287 og elv 52/1.  

Eiendommene som utgjør planområdet er oppmålt og regulering vil ikke kreve andre tiltak i 

forbindelse med byggesaken.  

 

2.4 Hensikten med planen 

Reguleringsplanen fremmes som privat forslag for detaljregulering. Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for omforming til endret arealbruk og høyere utnyttelse ved utbygging av eiendommene til bolig-, 

forretning- og kontorformål i tråd med intensjonene i kommuneplanens arealstrategi. 

  

2.5 Forhistorie  

Oppstartsmøte med Planseksjonen i Lier kommune ble avholdt 11.04.2013. Planområdet omfattet da 

Hegsbroveien 76, gbnr. 52/49 og 52/155 og næringsarealene i Hegsbroveien 70-72, gbnr. 52/105. 

 

Hensikten med planen var å legge til rette for fortetting til sentrumsformål; bolig - forretning, kontor 

og industri. Igangsetting av planarbeid ble kunngjort i Drammens Tidende og Lierposten og varslet 

med brev til berørte naboer og offentlige instanser 25.04.13.  

 

I samråd med planseksjonen har en i ettertid kommet frem til at næringsområdet langs Lierelva tas ut 

av planen og at reguleringsområdet for boligutbygging utvides til også å omfatte eiendommene som 

ligger til Hegsbroveien. Videre at eiendommene langs Hegsbroveien og nord for innkjøringsveien til 

industriområdet tas inn i planen. Dette ble avtalt i møte i Lier kommune 25.06.14 og vil sikre en 

helhetlig regulering av området.  

 

Endring av det pågående reguleringsarbeidet ble kunngjort i form av annonser i lokalavisene og brev 

til berørte naboer, hjemmelshavere og offentlige instanser 19.08.2014. Det fremmes ikke alternative 

forslag. Det ble annonsert at rammesøknad ville bli innsendt parallelt med reguleringen. Dette er nå 

besluttet utsatt.  

 

2.6 Gjennomføringen av planen 

Forslagsstiller har et mål om å klargjøre området for utbygging så snart reguleringsplanen er vedtatt. 

Det tas i første omgang sikte på å bygge ut Hegsbroveien 76 og 78.  

 

Utbyggingsavtale eller gjennomføringsavtale med Lier kommune inngår ikke i tiltakshavers 

nåværende fremdiftsplan.  

 

2.7 Konsekvensutredning 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning. 
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3. DAGENS FORHOLD 
 

3.1 Beliggenhet og dagens bruk  

Planområdet er en del av det etablerte bolig- og forretningsområdet langs Hegsbroveien i Lierbyen 

sentrum. Det avgrenses mot nord av Lierelva, mot øst av næringsarealene i Hegsbroveien 70-72, 

tidligere Lier maskin, som nå huser industri, verksted og kontorvirksomhet, og mot syd av Lier 

Bilgjenvinning. Mot vest langs Hegsbroveien og Bruveien er nærmeste naboskap bolig,- forretnings- 

og næringskompleksene Bakerikvartalet, Fosskvartalet og Bruveien 9.  

 

Planområdet har et areal på 7.1 daa og er regulert til boligformål. Bebyggelsen innenfor planområdet 

disponeres til nærings- og forretningsvirksomhet samt boliger. I Hegsbroveien 78 har rammeverksted, 

helsekost og frisørsalong lokaler i 1. etasje, mens 2. etasje har flere småleiligheter. Hegsbroveien 80 er 

en eneboligeiendom. 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets beliggenhet i kommunen er vist på kartutsnittet med grønn innringning 
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Hegsbroveien 78 sett fra Bruveien mot øst 

 

 
 

Planområdet som henvender seg mot Hegsbroveien sett fra Bruveien, nr.78 og nr.80 i midten av bildet 
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Sentrumsbebyggelse i Hegsbroveien i Lierbyen, fra venstre Fosskvartalet, Bruveien og Bakerikvartalet 

 

 
 

Nedre del av planområdet sett fra øst, Hegsbroveien 76 som er ubebygd i forkant 
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Adkomstvei til planområdet og næringsarealene i Hegsbroveien 70-72. Hegsbroveien 76, som 

nå er revet, til høyre, og nabobebyggelse i nr. 74 til venstre, Bruveien 9 i bakgrunnen. 
 

 
 

Nabobebyggelse syd og vest for planområdet; bolig- og næringskomplekset Bakerikvartalet  
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Nedre del av planområdet fra øst mot Hegsbroveien 80 

 

 
 

Nedre del av planområdet sett fra nord; næringsbebyggelse i Hegsbroveien 70-72 til venstre 

og Bakerikvartalet i bakgrunnen mot syd 
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3.2 Planområdet og forhold til tilliggende areal 

 

3.2.1 Overordnete planer og mål 

I kommuneplan for Lier 2009-2020 er det en langsiktig arealstrategi at Lierbyen utvikles til et tydelig 

og attraktivt kommunesenter med en tyngde som står i forhold til Liers samlede utvikling. Videre at 

«det er viktig å legge til rette for transformasjon til endret arealbruk og høyere utnyttelse innenfor det 

som er vist som Lierbyens senterområde» og «det er en viktig oppgave å få Lierbyen til å fremstå som 

attraktiv for etablering av service og næringsvirksomhet». I plankartet er Lierbyen et eksisterende 

sentrumsformål og dette representerer et betydelig potensiale for fortetting. 

 

3.2.2 Natur- og ressursgrunnlaget 

Planforslaget berører ikke jordbruks- eller skogbruksinteresser. Det er ingen kjente nyttbare 

grunnvanns-, stein- eller grusressurser innenfor området.  

 

Eiendommene innenfor planområdet er typiske; bebygd med eldre toetasjes småhus og noe tomteareal 

rundt. Boligen som lå i Hegsbroveien 76 ble revet i 2012, og eiendommen som nå ligger nå brakk er 

etter hvert bevokst med trær. Eiendommen har et relativt stort areal da den omfatter både gbnr. 52/49 

og 52/155. Tomtearealet som tilhører Hegsbroveien 78 er beskjedent, og benyttes til uteoppholdsareal 

og parkering for leietakerne. Eneboligen i Hegsbroveien 80 har en hyggelig opparbeidet hage.  

 

Området har kun verdi til rekreasjonsbruk for den enkelte eiendom. Det er ellers knyttet allmenne 

friluftsinteresser til tilgrensende friområde og bruk av Lierelva. Lier kommune ønsker å legge til rette 

for bruk av flere fiskekulper ved opparbeidelse av gangsti langs elvebredden innenfor planområdet. 

Hjemmelshaver til naboeiendommen gbnr. 94/1 har rettigheter til fiske og salg av fiskekort gjennom 

Lierelva Grunneierforening. 

 

3.2.3 Landskap 

Planområdet ligger i delvis terrassert skrånende terreng som faller mot øst ca. 5 meter fra 

Hegsbroveien ned mot en lavereliggende slette som avgrenses av Lierelva. 

 

Området består av sand/ siltmasser over et lag med marin leire til fjell eller morene over fjell. 

Eiendommene ligger ikke innenfor noe kjent kvikkleireområde ifølge NGUs kvikkleirekart, og 

boringer ned til 40 meters dybde viser heller ikke kvikkleire. (Hegsbroveien 70-72 Grunnundersøkelse 

og geoteknisk rådgivning, Multiconsult datert 28.09.2013.) 

 

3.2.4 Verneinteresser 

I registrering av nyere tids kulturminner fra 2010 er bygningen i Hegsbroveien 78 kategorisert med 

middels verneverdi. Bygningen er oppført mellom 1925 og 1950. Det er ikke registrert andre 

kulturhistoriske minnesmerker og Buskerud fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om 

automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Da planområdet i stor grad allerede er utbygd, 

anses mulighetene for at det finnes bevarte automatiske fredete kulturminner her som små. 

 

3.2.5 Miljøfaglige forhold 

Det foreligger ikke kilder til luftforurensing eller støyforurensninger innenfor planområdet. 

 

Det er ikke kjent at det finnes forurenset grunn og området er ikke registrert i Klima- og 

forurensningsdirektoratets database over forurenset grunn. 

I 2013 ble det er foretatt omfattende grunnarbeider i nærområdet i regi av Lier kommune, og i den 

forbindelse opplyst at det ikke ble ansett som nødvendig å foreta undersøkelser i forhold til 

forurensning. Det vises til rapport for grunnundersøkelse og geoteknisk rådgivning utført av 

Multiconsult 28.09.2013. 

 

Planområdet har generelt gode solforhold, men bebyggelsen i Bakerikvartalet kaster noe skygge på 

mindre deler av området midt på dagen.  
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Rambøll har gjennomført støyberegninger som viser at bebyggelsen langs Hegsbroveien og Bruveien 

er støyutsatt. I fremtidig situasjon er det planlagt bolig og næringsvirksomhet fordelt med omlag17800 

m2 bolig (ca. 130 boligenheter) og 9000m2 næring. Det er gjennomført detaljerte støyberegninger på 

fasader i Brugata og Hegsbroveien for å kartlegge økning i støynivået på grunn av trafikkøkning. 

(Hegsbroveien 70-72 Støyvurdering, Rambøll, datert 12.juli 2013).  

 

Sum trafikk i avkjøringen til planområdet blir i størrelsesorden 2600 kjt/ d. Dette er en økning på 2200 

kjt/ d i forhold til i dag. Den nyskapte trafikken til og fra planområdet antar vi fordeler seg 70% på 

Bruveien og 30% på Hegsbroveien syd. Vi antar at trafikken i Hegsbroveien nord ikke påvirkes 

nevneverdig av tiltaket. 

 

3.2.6 Naturmangfold 

I følge Direktoratet for naturforvaltnings naturbase er det ikke registrert verdifulle naturtyper/ arter 

innenfor planområdet eller tilgrensende areal. Dette medfører en begrenset behandling av tema under 

pkt. 6 Beskrivelse av planskissen og pkt. 7 Virkninger av planforslaget. 

 

3.2.7  Trafikkforhold 

Planområdet ligger i nordøstlige del av Lierbyen sentrum, avgrenset av Lierelva i nord, 

industribebyggelsen i Hegsbroveien 70-72 i øst, Hegsbroveien og Bruveien i vest og bolig- og 

næringsbebyggelse i syd.  

 

Området er sentrumsnært, kjøpesentra og Rådhuskvartalet ligger i nær gangavstand. Adkomst til 

planområdet fra rv. 285 er via Bruveien eller Hegsbroveien fra syd. Hegsbroveien videre nord for 

Lierelva er blindvei men fortsetter som G/S-vei mot nord langs rv. 285 Ringeriksveien. Fartsgrensen i 

Bruveien og Hegsbroveien er 30 km/t (sonefartsgrense i sentrum).   

 

Hegg skole (1.-7. trinn) ligger omlag 500 meter syd for planområdet. Skolen er Liers største 

barneskole med 450 elever. Lierbyen ungdomsskole (8.-10. trinn) ligger nord for planområdet, ved 

Lier sykehus. Hegsbroveien er skolevei for elever både ved Hegg skole og Lierbyen skole og er en 

viktig rute for myke trafikanter til og fra Lierbyen sentrum. Hegsbroveien er nylig opparbeidet med 

fortau på begge sider gjennom Lierbyen sentrum og dette ivaretar sikkerhet for myke trafikanter. 

 

Dagens avkjøring til planområdet er fra krysset Bruveien/ Hegsbroveien. Hegsbroveien er den 

gjennomgående veien i krysset. Ingen av kryssarmene er kanalisert. Det er opphøyd gangfelt i 

Hegsbroveien rett syd for Bruveien (bygget i 2013). 

 

Øvre del av planområdet er planlagt med adkomst direkte fra Hegsbroveien, mens adkomst til nedre 

del vil knytte seg på den eksisterende adkomstveien til næringsområdet i Hegsbroveien 70-72 fra 

krysset Bruveien/ Hegsbroveien. Det er nivåforskjell på ca. 5 meter mellom øvre og nedre del av 

planområdet. Noen tilliggende eiendommer har veirett knyttet til adkomstveien; planforslagets område 

KV2. 

 

Det er utarbeidet trafikkanalyse for den trafikkmengde som skapes gjennom den planlagte utvikling av 

bolig- og næringsbebyggelsen på området, samtidig som ulykkessituasjonen er belyst. (Hegsbroveien 

70-72, Trafikkanalyse, Rambøll datert 03. juli 2013) 

 

Da planavgrensningen i ettertid av dette er endret planlegges det nå betydelig færre bolig- og 

næringsarealer enn tidligere. Rambøll vurderer derfor at det nye planområdet vil generere 

mindre trafikk og støy enn tidligere. Dette er imidlertid marginalt og vil ikke få betydning i 

forhold til de anbefalinger som er gitt for håndtering av trafikksikkerhet og avvikling av støy.  

 

Det vises til eposter av 08.09 og 19.09.2014 fra Rambøll:  

Trafikkvurdering: 

Med forbehold om at vi ikke har gjort noen ny fullstendig vurdering: 
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Trafikken som genereres fra planområdet vil bli mindre enn det som ble beregnet fra det 

tidligere planområdet. Vi har fått vite at det nå planlegges færre nye boliger og lite eller ingen 

forretning. På grunnlag av den utviklingen vi har oversikt over kan vi anta at trafikkmengden, 

som gir eventuelle problemer med avvikling og støy lokalt, vil bli lavere enn det vi har 

beregnet for en utbyggingssituasjon.  En mindre del av det "nye" planområdet, nærmest 

krysset Hegsbroveien - Bruveien, vil ligge i gul støysone uansett. Det vil få betydning hvis det 

planlegges boliger der. De påpekte problemstillingene og anbefalingene som gjelder 

trafikksikkerhet, vil i all hovedsak gjelde fremdeles. 

Vi har ikke vurdert interne forhold som støykonflikter mellom næring og bolig, og 

problemstilling knyttet til internt kjøremønster, varelevering og næringsdrift. 

 

Støyvurdering: 

Trafikken som genereres fra planområdet vil bli mindre enn det som ble beregnet fra det 

tidligere planområdet. Vi har fått vite at det nå planlegges færre nye boliger og lite eller ingen 

forretning. På grunnlag av den utviklingen vi har oversikt over kan vi anta at trafikkmengden, 

som gir eventuelle problemer med avvikling og støy lokalt, vil bli lavere enn det vi har 

beregnet for en utbyggingssituasjon.   

Disse trafikkmengdene er så marginale at de ikke vil få noen betydning for støyberegningene, 

det vil si at problemstillingene med hensyn til støy vil iallfall gjelde fremdeles. 

 

3.2.8 Risiko- og sårbarhet 

Planområdet er flomutsatt og NVEs flomsonekart er vedlagt planbeskrivelsen. 

 

Skråningene som grenser til planområdet på motsatt side av Lierelva ligger innenfor NGUs risikosone 

for kvikkleire og kan være utsatt for ras. I planbestemmelsene er det satt krav angående diverse 

utredninger, bl.a. flom.  

 

I løpet av arbeidet med planmaterialet er det gjennomgått en sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne 

følger som Risiko- og sårbarhetsanalyse, Detaljregulering for Lierbyen sentrum, arkitektkontoret k16. 

 

3.2.9  Sosial infrastruktur 

En rekke offentlige og kommunale institusjoner er lokalisert i kommunesenteret Lierbyen. Få 

minutters gange fra planområdet finner en Rådhuset, lensmannskontoret, biblioteket, 

tannhelsetjenesten og NAV. Her er bussterminal, bank, legesenter, apotek og et bredt spekter 

forretninger.  

 

Området ligger innenfor skolekretsgrensene til Hegg barneskole og Lierbyen ungdomsskole med 

gangavstand henholdsvis 0,7 og 1,7 km. Nye Hegg skole ferdigstilles i 2015 med flerbrukshall/ 

utendørsanlegg, og dette vil være et allment tilbud. Flere barnehager ligger i umiddelbar nærhet av 

området. 

 

3.2.10  Teknisk infrastruktur 

Eiendommene er forsynt med offentlig infrastruktur; vann, avløp og elektrisitet.  

Lier kommune sanerte i 2012 vann- og avløpsledninger og la nye fjernvarmeledninger i Hegsbroveien 

og Vestsideveien. Planområdet har tilknytningsplikt til både vann-, spillvann- og fjernvarmeledninger.  

 

Området er dekket av ny privat avløpsledning som krysser langs vestre del av gbnr. 52/105.  

Jfr. Lier kommunes kart for ny infrastruktur i Lierbyen.  

Renovasjonsordning skal følge retningslinjer for RfD - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.  

 

3.2.11 Estetikk og byggeskikk 

Lierbyen som tettsted er utviklet over et langt tidsrom og har bebyggelse av ulik karakter og 

målestokk, fra eldre trehus til nyere næringsbygg. I vestre del av sentrum fra Rådhuskvartalet, utgjør 
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Fosskvartalet, Bakerikvartalet og boligblokken i Bruveien/ Hegsbroveien et tyngdepunkt. Bebyggelsen 

går opp i 6/ 7 etasjer. 

 

3.2.12 Stedsutvikling 

Det er et mål at Lierbyen skal utvikles til et tydelig og attraktivt kommunesenter. Planområdet 

representerer et fortettingspotensial og det ønskes høyere utnyttelse av sentrumsområdet for etablering 

av boliger, service og næringsvirksomhet.   

 

3.2.13 Barns interesser 

Det er ikke leke- eller oppholdsarealer, barnetråkk eller utfluktsområder i planområdet. Det skal 

anlegges lekeplasser for barn i alle aldre innenfor planområdet. Disse forutsettes opparbeidet etter 

gjeldende krav. Kvalitetskrav og krav om ferdigstillelse er tatt inn i planbestemmelsene. 

 

3.2.14 Universell utforming 

Eksisterende adkomstvei til planområdet gjør det vanskelig fullt ut å tilfredsstille dagens krav til 

universell utforming. Områdets topografi for øvrig legger til rette for at kravene til universell 

utforming kan tilfredsstilles i fremtidige arealer.  

 

3.2.15 Juridiske forhold 

Det er ikke foretatt forhandlinger om utbyggingsavtaler, men det har vært kontakt mellom 

forslagsstiller og Lier kommune om utbyggings- eller gjennomføringsavtale. 

 

3.2.16 Interessemotsetninger 

En kan ikke se at det foreligger interessemotsetninger i forhold til tilgrensende arealer. 

 

 
 

4. PLANSTATUS 
 

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

4.1.1 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging, T-5/93 tilstreber å oppnå bedre samordning av 

arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomiske og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

 

RPR for barn og unge, T-2/2008 skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i plan- og 

byggesaksbehandling og gjennom dette ivareta hensynet til trygge oppvekstmiljø. Det skal sikres 

varierte og store nok arealer til lek, aktivitet og møtesteder i nærmiljøet sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare.  

 

Naturmangfoldloven. Loven omfatter sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige 

prinsipper som skal legges til grunn for arealplanlegging etter annet lovverk. Som en del av 

planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, PBL §12-5 nr.6. 

Situasjonen i forhold til Lierelva er uendret. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging med særlig fokus på ivaretakelse av 

landskapsmessige og estetiske hensyn. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 for 

behandling av støy i arealplanlegging. Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en 

langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.  
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Kulturminnelovens § 8, annet ledd. Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk 

fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og fylkeskommunens utviklingsavdeling varsles. 

 

4.1.2 Gjeldende overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel godkjent 27.09.2013, arealdelen med bestemmelser (sentrumsområde). 

 

4.1.3 Gjeldende regulering 

Planområdet omfattes av to reguleringsplaner og vil delvis erstatte disse: 

Reguleringsplan for Lierbyen sentrum, Bruveien og Hegsbroveien 76, vedtatt 08.06.2004 

(Hegsbroveien 76 eiendommene gbnr. 52/49 og 52/155, formål bolig)  

Reguleringsplan for Lierbyen sentrum, egengodkjent 30.10.1990 og revidert 13.12.1999. 

(Hegsbroveien 70-72, eiendommene gbnr. 52/105 og 94/20, formål BFK) 

 

Pågående planarbeid i nærområdet 

Det pågår ikke annet planarbeid i området. 

 

 

 

 
 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Lierbyen sentrum; plankart for området 
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Reguleringsplan for Lierbyen sentrum, Bruveien og Hegsbroveien 76, vedtatt 08.06.2004 

 

 

 

 
 

Reguleringsplan for Lierbyen sentrum, egengodkjent 30.10.1990 og revidert 13.12.1999 
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5. MEDVIRKNING 
 

5.1 Varsel om oppstart  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i Drammens Tidende og Lierposten 25.04.2013. 

Naboer, offentlige instanser og andre berørte parter ble samtidig varslet i brev med høringsfrist 

27.05.20.13. 

 

 
 

Kunngjøring 25.04.2013 

 

 

 

 

 

 

Kunngjøring 19.08.2014 

 
Dette er senere endret; jfr. pkt. 2.5 side 6. 

Endring av pågående detaljregulering ble kunngjort i Drammen Tidende og Lierposten 19.08.2014.  

Brev til naboer, offentlige instanser og andre berørte parter, med høringsfrist 18.09.2014, ble sendt 

samtidig. 
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ADRESSELISTE TIL DETALJREGULERING FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2 

Datert 12.08.2014 

 

(Noe endret tittel på planen pga. ny planavgrensning) 

 

Offentlige organer: 

 

 Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal 

 Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen 

 Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 

 Rfd - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen 

 DRBV – Drammenregionens brannvesen IKS v/ Irene Horgen, Langesgate 11, 3041 Drammen 

 NGI - Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål stadion, 0806 Oslo 

 NVE: e-post: rs@nve.no 

 NGU - Norges geologiske undersøkelser, Leiv Erikssons vei 39, 7040 Trondheim 

 Lier E-verk AS, Ringeriksveien 175, 3400 Lier 

 Forum for Natur- og Friluftsliv – Buskerud, Pb. 305, Bragernes, 3001 Drammen 

 Direktoratet for naturforvaltning: postmottak@dirnat.no 

 Klima- og forurensningsdirektoratet (tidl. SFT), Pb 8100 Dep, 0032 Oslo 

 

Lag og foreninger: 

 

 Lierelva fiskeforening v/Espen W. Riis, Postboks 29, 3421 Lierskogen 

 Norges Jeger og Fisk – Buskerud v/Beate Aase Heidenreich, Foss Gård, 3400 Lier 

 Norsk ornitologisk forening (NOF) – Drammen og omegn, v/Jan Mjåland, Lahelldammen 12, 3400 Lier 

 Naturvernforbundet i Lier, Postboks 221, 3401 Lier 

 Lierbyen Vel v/Thor Arild Bøhle, Hegsbroveien 46, 3400 Lier 

 

  

HOVEDEINDOM 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/155/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 

Eier(e) HEGSBROVEIEN 76 AS, Postboks 638 strømsø, 3003 DRAMMEN (Hjemmelshaver) 

 

 

NABOLISTE  

 

  

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/105/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 70, 3403 LIER 
Hegsbroveien 72, 3403 LIER 

Eier(e) HEGSBROVEIEN 70-72 AS, Postboks 638 Strømsø, 3003 DRAMMEN (Hjemmelshaver) 

 

 52/49/0/0 

Adresse(r)  

Eier(e) HEGSBROVEIEN 76 AS, Postboks 638 strømsø, 3003 DRAMMEN (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/46/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 

Eier(e) ARKEN EIENDOM ANS, Mørkveien 19, 3427 GULLAUG (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/40/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 80, 3403 LIER 

mailto:postmottak@dirnat.no
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Eier(e) STAVA PER, HEGSBROVEIEN 80, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/39/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 

Eier(e) ARKEN EIENDOM ANS, Mørkveien 19, 3427 GULLAUG (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/11/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 60A, 3403 LIER 
Hegsbroveien 60B, 3403 LIER 
Hegsbroveien 60C, 3403 LIER 

Eier(e) 626 - 52/11/0/1 
SELLÆG PER HERLOF, POSTBOKS 65, 3471 SLEMMESTAD (Hjemmelshaver) 
 
626 - 52/11/0/2 
BAKERIKVARTALET BORETTSLAG, c/o USBL Lier, Postboks 100, 3401 LIER 
(Hjemmelshaver) 
 
626 - 52/11/0/4 
BAKERIKVARTALET I AS, Tollbugata 115, 3041 DRAMMEN (Hjemmelshaver) 
 
626 - 52/11/0/5 
Lier Boligbyggelag, Postboks 100 (Hjemmelshaver) 

 

 

 

  

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/1/0/0 

Adresse(r) Vestsideveien 2, 3403 LIER 

Eier(e) LIER KOMMUNE, Postboks 205, 3401 LIER (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/22/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 66, 3403 LIER 

Eier(e) SHARIF ABDUL REHMAN, HEGSBROVEIEN 66, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 52/98/0/0 

Adresse(r) Bruveien 9, 3403 LIER 

Eier(e) 626 - 52/98/0/1 
BRYN TANNHELSESENTER AS, Postboks 18 Bryn Senter, 0611 OSLO (Hjemmelshaver) 
 
626 - 52/98/0/2 
LIER NAPRAPATKLINIKK AS, Postboks 172, 3401 LIER (Hjemmelshaver) 
 
626 - 52/98/0/3 
INVESTORIA AS, Utsikten 9, 3300 HOKKSUND (Hjemmelshaver) 
 
626 - 52/98/0/4 
HEGSBRO BORETTSLAG, Postboks 100, 3401 LIER (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 94/1/0/0 

Adresse(r) Brastadveien 2, 3403 LIER 
Brastadveien 4, 3403 LIER 

Eier(e) HOLMEN ANDERS, BRASTADVEIEN 2, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 
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Gnr/Bnr/Fnr/Snr 94/14/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 82, 3403 LIER 

Eier(e) ARSLAN ISMET, HEGSBROVEIEN 82, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 94/15/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 86, 3403 LIER 

Eier(e) OLSEN BERIT UBBE, HEGSBROVEIEN 86, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 
OLSEN ØYVIND, HEGSBROVEIEN 86, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 94/19/0/0 

Adresse(r) Hegsbroveien 88, 3403 LIER 

Eier(e) HOLMEN PER, HEGSBROVEIEN 88, 3403 LIER (Hjemmelshaver) 

 

 

 

 

5.2. Innkomne merknader til varsel om oppstart 

  

Liste over merknader: 

1. Fylkesmannen i Buskerud, e-post av 16.05.2013 og  02.09.2014 

2. Buskerud fylkeskommune, e-post av 04.06.2013 og 18.09.2014 

3. RfD - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, e-post av 24.04.2013 

4. NVE - Norges Vassdrags- og Energidirektorat, e-post av 29.05.2013 og 18.09.2014 

5. Audun Holmen, bemerkninger til nabovarsel, telefonhenvendelse 26.04.2013 

6. Jamil Ahmed Karim, bemerkninger nabovarsel, brev av 10.06.2013 

7. Statens vegvesen, brev av 08.09.2014 

8. Arken Eiendom v/ Atle Dahl, e-post av 15.01.2014 

9. Arken Eiendom v/ Dagfinn Holme, telefonhenvendelse 09.08.2014  

10. Bente og Per Stava, brev av 09.09.2014 

 

 

5.2.1 Sammendrag av merknadene 

Fylkesmannen i Buskerud, e-post 16.05.2013 

Ber om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, vassdrag og landskap, energi og klima, 

trafikksikkerhet, universell utforming og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 

føringer. 

 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442, må legges til grunn.  

Støyfaglige utredninger må følge saken og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser må legges til grunn for planleggingen. 

Arealer som er i bruk til lek må ikke omdisponeres uten at det først er dokumentert at det finnes 

tilstrekkelige muligheter andre steder i nærmiljøet. 

 

Det er en premiss for fortetting og utvikling av tettsteder at grønnstruktur skal ivaretas. Jfr. St.meld. nr. 

23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder og St.meld. nr. 39 (2003 og 2002) Friluftsliv. 

Det forutsettes at det sikres en tilstrekkelig grøntsone langs Lierelva som ivaretar allmenne hensyn 

knyttet til vassdragslandskap, naturmangfold og rekreasjon. Jfr. St.meld. nr. 26 (2006-2007) 

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
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Det må legges vekt på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 

bestemmelser for utforming av ny bebyggelse. Det vises til Den europeiske landskapskonvensjonen av 

1.3.2004. 

 

Det vises til overordnete føringer for klima- og energiplanlegging, jfr. Statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og plan- og bygningsloven § 3-1 pkt. g. Tilknytningsplikt til 

fjernvarmenettet for Lierbyen fastsettes gjennom bestemmelsene. 

 

Det bes om at det legges vekt på trafikksikker atkomst for gående og syklende og tilrettelegges for god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Det vises til rikspolitiske retningslinjer for samordnet 

areal- og transportlegging. 

 

Planleggingen må legge vekt på prinsippene om en universell utforming. 

 

Etter ny varsling/ planavgrensning; e-post av 02.09.2014:  

 Det vises til tidligere uttalelse som anses å være fortsatt dekkende med hensyn til hvilke nasjonale 

føringer som er relevante for planarbeidet og hvilke forventninger som stilles til ivaretakelse av 

viktige miljøhensyn. 

 

Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, e-post 04.06.2013 

Utviklingsavdelingen ber om at kulturminnelovens § 8, 2. ledd innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene.  

For øvrig har Utviklingsavdelingen ingen merknader til planforslaget. 

 

Etter ny varsling/ planavgrensning; e-post av 18.09.2014:  

 Fylkeskommunen viser til tidligere uttalelse og har ingen merknader til planen utover dette. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-post 29.05.2013 

NVE påpeker at planområdet er flomutsatt og viser til de tilgjengelige flomsonekart. Området berøres 

ved en 200-årsflom og ny bebyggelse må legges i hht. sikkerhetsnivå for flomfare gitt i Byggeteknisk 

forskrift TEK 10.  

 

NVE mener videre det bør planlegges slik at vassdraget blir tilgjengelig for allmennheten. 

 

På bakgrunn av at det er kjent kvikkleiresone med lav stabilitet på motsatt side av elva, mener NVE at 

det også bør gjøres vurderinger innenfor planområdet for å avklare fare for skred.  

 

Faresoner for flom og skred må avmerkes som hensynssoner i planen, jfr. § 12-6 og tilknyttes 

bestemmelser som setter vilkår for bygging eller tiltak.  

 

Etter ny varsling/ planavgrensning; e-post av 18.09.2014: 

 NVE viser til tidligere innspill til oppstart av planarbeidet datert 29.05.13 og mener dette også er 

dekkende for det justerte planområdet. Det vises samtidig til vedlagte oppdaterte sjekkliste og 

særlig til Veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 

 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), e-post 24.04.2013 

RfD ber om at oversendte retningslinjer for etablering av renovasjonsløsninger/ avfallsrom tas hensyn 

til i planarbeidet. Det vises spesielt til kapittel om nedgravde løsninger. 

 

Audun Holmen, telefonhenvendelse 26.04.2013 

Holmen er eier av Ila gård, gbnr.94/1, og vil som grunneier sikre rett til fri adkomst for fiske og 

skjøtsel av elvebredden på egen grunn. Han ber om at Lierelva sikres som rekreasjonsområde med et 

tilstrekkelig bredt vegetasjonsbelte og allmenn adkomst til gode fiskeplasser langs elva.   
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Jamil Ahmed Karim, brev av 10.05.2013 

Karim er eier av Hegsbroveien 66, gbnr.52/22. Han frykter at eiendommen vil bli bygget inne og tape 

utsyn, dagslys og verdi som følge av utbygging av naboeiendommene. Han ber om at utnyttelsesgrad 

og høyder i bebyggelsesforslaget revurderes. 

 

Arken Eiendom v/ arkitekt Atle Dahl, brev av 15.01.2014 

Protest til arbeidet med reguleringsplan ble mottatt etter utløpt høringsfrist 27.05.2013. Denne ble 

fremsatt på bakgrunn av at planforslaget innlemmet noe tomteareal fra Hegsbroveien 78, 

gbnr.52/38,39,45 og 46 i planområdet, og slik ville kunne legge begrensninger på mulighetene for 

egen utnyttelse av eiendommen. 

 

Etter ny varsling/ planavgrensning; telefonhenvendelse fra Dagfinn Holme 09.08.2014: 

Holme er hjemmelshaver til Hegsbroveien 78. Han motsetter seg at hans eiendom medtas i 

reguleringsforslaget.  

 

Statens vegvesen, brev av 08.09.2014 

Vegvesenet mener det er viktig at planområdet vurderes i en større sammenheng med hensyn til areal- 

og transportplanlegging. De trafikkmessige virkningene av planforslaget bør dokumenteres nærmere 

og forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder skoleveg, må 

avklares. Som kommunesentrum krever Lierbyen et tilfredsstillende tilbud til fotgjengere og syklister; 

og det vises i denne forbindelse til sykkelplan for Lier. 

 

Bente og Per Stava, brev av 09.09.2014 

Stava er eiere av Hegsbroveien 80, gbnr.52/40. De håper at konsekvensene av den planlagte 

utbyggingen for flomsituasjonen i planområdet utredes, da Hegsbroveien 80 tidligere gjennom en 

rekke år var svært utsatt for flom. Dersom det skal gjøres tiltak i form av flomvoll ønsker de at dette 

også vil omfatte deres eiendom.  

 

Dagfinn Holme, telefonhenvendelse 19.08.2014 

Holme er hjemmelshaver til Hegsbroveien 78, gbnr.52/38,39,45 og 46. Han motsetter seg at hans 

eiendom medtas i reguleringsforslaget.  

 

5.2.2 Forslagsstillers kommentarer til merknadene 

Fylkesmannen i Buskeruds kommentarer imøtekommes. Det er gjort utredninger for og laget 

bestemmelser til de ulike temaene støy og trafikk, barn og unge, grønnstruktur, estetikk og landskap, 

klima og energiplanlegging, universell utforming, samordnet areal- og transportplanlegging, 

miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking gjennom planarbeidet.   

Hegsbroveien ble renovert i 2012 og det ble opparbeidet nye fortau.  

Mottatt støykart fra Statens vegvesen viser at planområdet i sin helhet ligger utenfor støysonen 

(55dBA). Det er likevel utarbeidet en enkel støyrapport. (Hegsbroveien 70-72 Støyvurdering, 

Rambøll, datert 12. juli 2013).  

Lierbyen sentrum har god kollektivdekning, og er knutepunkt for busstrafikk til hele regionen. 

 

Buskerud Fylkeskommunes anmodning om reguleringsbestemmelse er etterkommet. 

 

NVEs kommentarer imøtekommes. Flomgrense som viser 200-årsflom er lagt inn som hensynssone i 

planforslaget. Konsekvenser for vassdrag er utredet i denne planbeskrivelsen i ROS-analyse. Det 

sammen gjelder flom og skredfare. Det er tatt utgangspunkt i NVEs flomsonekart 200-årsflom og 1. 

etasjenivå er lagt 30 cm over dette; sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. Det er lagt inn areal for 

friluftsformål mot Lierelva slik at området gjøres tilgjengelig for allmennheten.  

 

Multiconsult har tidligere foretatt grunnundersøkelser i nærområdet og en antar at planområdet ligger 

på gammel elveavsetning. Området ligger ikke innenfor NGUs kvikkleirekart og tidligere boringer ned 
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til 40 meters dybde har ikke vist kvikkleire. (Hegsbroveien 70-72 Grunnundersøkelse og geoteknisk 

rådgivning, Multiconsult datert 28.09.2013.) 

 

RfDs retningslinjer vil bli hensynstatt og fulgt opp i prosjektet. 

 

Audun Holmens bemerkninger ivaretas gjennom planen.  

 

Jamil Ahmed Karims bemerkninger er notert, men planforslaget slutter seg til den 

utbyggingsstrukturen og målestokken som allerede finnes i nærområdet i tråd med Kommuneplanens 

intensjoner. Da planområdet ligger på nordsiden av Karims eiendom vil solforholdene bli uendret og 

det vil det ikke skapes skygger slik bebyggelsen i Bakerikvartalet gjør.  

 

Arken Eiendom v/ arkitekt Atle Dahl og Dagfinn Holmes protester er notert. Da Hegsbroveien 78 

er en naturlig del av planområdet vil den ikke bli tatt ut av reguleringsforslaget. Dette er i 

overensstemmelse med Lier kommunes syn. 

Det er i ettertidgjennomført tvangssalg av Hegsbroveien 78, gbnr. 52/38,39,45 og 46. Ny eier stiller 

seg positiv til reguleringsforslaget.  

 

Statens vegvesens kommentarer tas til etterretning i det videre planarbeidet. 

 

Bente og Per Stavas bemerkninger til planforslaget tas til etterretning. Det er i 

reguleringsbestemmelsene lagt føringer som skal sikre at forholdene ikke endrer seg for 

omkringliggende eiendommer. 

 

 

 

6. BESKRIVELSE AV PLANSKISSEN / PLANFORSLAGET 
 

 

Reguleringsforslaget legger til rette for sentrumsbebyggelse med kombinert formål bolig/forretning/ 

kontor. 

 

6.1 Arealformål 

Planområdet foreslås regulert til: 

Bebyggelse og anlegg, PBL§12-5 1. ledd;    

Bolig/ Forretning/ Kontor (B/F/K1-2) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL§12-5 2. ledd;   

Kjørevei (o_KV1-2) 

Fortau (FT) 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (AVG1-3) 

 

Landbruk-, natur- og friluftsformål, PBL§12-5 5. ledd; 

Friluftsformål (FR) 

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, PBL§12-5 6. ledd; 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSV)  

 

Hensynssone; PBL§12-6; 

 Faresone – Flom 

 

6.2 Grad av utnytting og høyder 

Byggeområdene (BFK1 og BFK2) har et samlet areal på 4.353 m2 og reguleres til Bolig/ Forretning/ 

Kontor. Med den foreslåtte utnyttelse på 80% BYA i den nedre del og 45% BYA i de øvrige etasjer 
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åpnes det for en samlet brutto gulvflate på ca. 16.000 m2. Det illustrerte forslaget viser en maksimal 

utnyttelse med ca. 60 boenheter.  

 

Hegsbroveien har på den aktuelle strekning et nivå på ca. cote +15. Bebyggelsen nærmest gata vil 

kunne få byggehøyder opp til cote +31.20. Det er ellers gitt bestemmelser som sikrer at den høye delen 

av bebyggelsen ikke kan bygges ut sammenhengende og kompakt i det det er krevet oppdeling i 

minimum 5 bygningsvolum. 

 

Basevolumet på cote +17,50 skal tilfredsstille kravet til lekeplass for barn, med min. 2 m2 beregnet pr. 

boenhet, og det generelle krav til utomhusareal for beboere. Uteområde pr. leilighet er 60 m2, hvorav 

25 m2 er felles uteareal, 10 m2 balkong/ terrasse. Med referanse til gjeldende reguleringsbestemmelser 

for Lierbyen sentrum, felt BFK1 og BFK2, Bruveien og Hegsbroveien76, innregnes en andel på 25m2 

pr. boenhet av F3 for oppfyllelse av krav til uteareal. 

  

6.3 Bebyggelsens plassering 

Planen angir kun byggegrenser, og bebyggelsens plassering er fri innenfor disse begrensningene slik 

det fremgår av plankartet. 

 

6.4 Andre bestemmelser 

 

6.4.1 Støy, luftforurensing 

Tiltak i planområdet skal ikke påføre eksisterende bebyggelse og utearealer støy utover grenseverdier i 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 

1442/2012). 

 

6.4.2 Naturmangfold 

Det fremkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede naturtyper på Norsk 

rødliste for naturtyper 2011i planområdet. Det er heller ikke opplysninger om at det kan være arter 

eller naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer.  Som følge av dette 

kan det ikke påvises mulige effekter av tiltaket på naturmangfold.  Krav i §8 om at saken baseres i 

eksisterende og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag anses som oppfylt.  

 

6.4.3 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved videre prosjektering. 

 

6.4.4 Kulturminner 

Det er ikke registrert bygninger eller anlegg med verneverdi innenfor planområdet. Dersom det under 

anleggsarbeider fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 

Fylkeskommunens utviklingsavdeling varsles. 

 

6.5 Gjennomføring 

Det ble varslet om at søknad om rammetillatelse for bolig- og næringsbygg skulle innsendes parallelt 

med reguleringsforslag; se pkt.1.2. Rammesøknad er nå besluttet utsatt. 
 
 
 

7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 

7.1 Datagrunnlag og metoder 

Data- og metode er kun relevant for trafikk- og støyvurderinger. 

7.2 Overordnede planer og mål 

Tiltaket anses å være i tråd med intensjonene i overordnet planlegging og oppfyller intensjonene i 

kommuneplanen.  
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7.3 Natur- og ressursgrunnlaget 

Planforslaget berører ikke jordbruks- eller skogbruksinteresser. Det er ingen kjente nyttbare 

grunnvanns-, stein- eller grusressurser innenfor området.  

 

7.4 Landskap 

Planforslaget har ingen innvirkning for Lierelva. Planområdet er ikke nevneverdig eksponert i 

fjernvirkning fra omkringliggende områder. I hovedsak gjelder dette første byggetrinn som ligger på 

nivå med Hegsbroveien 71-72, i østre del av planområdet. Dette vil føye seg til øvrig bebyggelse langs 

Hegsbroveien mht. volum og høyder. Landskapsmessig vil en gjennomføring av planen primært angå 

Lier sentrum.  

 

7.5 Verneinteresser 

Tiltaket har liten konsekvens på kulturmiljø og kulturminner. Det er ingen verneinteresser innenfor 

området. 

 

7.6 Miljøfaglige forhold 

Det er gjort søk på Naturbase.no og en finner ingen forhold som er relevante for området.  

 

Reguleringen åpner for flere løsninger av fremtidig byggeoppgave; utforming av bygg og 

planløsninger. Beregningene er derfor orienterende som kun danner grunnlag for videre vurderinger. 

Detaljerte beregninger vil bli utført når plantegninger etc. foreligger fra arkitekt. 

 

Støykartet viser tilfredsstillende forhold for arealer som er planlagt til leke- og oppholdsareal på  

bakkeplan. Ingen nye boliger, uteområder, lekeplasser eller fasader vil få støynivåer over 

grenseverdiene. 

 

I reguleringsplanen er støyforholdene foreslått ivaretatt gjennom disse bestemmelsene: 

Støynivå ved ny arealbruk (inkl. vifter ventilasjonsanlegg og lignende) skal tilfredsstille 

grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets "Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging" (MD T-1442/2012).” 

 

For boligformål skal støynivå ikke overskride Lden=55 dB på leke- og uteoppholdsareal. Privat 

uteoppholdsareal kan være utformet som vinterhage som må kunne åpnes. 

 

Minst halvparten av rom med støyfølsom bruk, men alle soverom, skal i hver 

boenhet ha vindu i fasade med støybelastning Lden=55 dB eller lavere. Rom med støyfølsom 

bruk som har støybelastning over Lden=55 dB ved støybelastet vindu, skal ha tilstrekkelig 

beskyttelse (med solbeskyttelse, kjøling, balansert ventilasjon, mv) til at innetemperaturen er 

behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes. Rom med støyfølsom bruk 

som har støybelastning over Lden=65dB ved støybelastet vindu, tillates ikke.” (Hegsbroveien 70-72 

Støyvurdering, Rambøll, datert 12. juli 2013) 

 

7.7 Naturmangfold 

En utbygging i hht. planforslaget vil ikke påvirke naturmangfoldet. Da §8 anses som oppfylt er det 

ikke grunnlag for å gå videre med §§9-12. 

7.8 Trafikkforhold 

Det er utarbeidet trafikkanalyse for den trafikkmengde som skapes gjennom den planlagte utvikling av 

bolig- og næringsbebyggelse på området; (Hegsbroveien 70-72 Trafikkanalyse, Rambøll, datert 03.juli 

2013). 

 

Ulykkessituasjonen i nærområdet er nedfelt i trafikkanalyse; (Hegsbroveien 70-72 Trafikkanalyse, 

Rambøll, datert 03.juli 2013) 
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Noen tilliggende eiendommer har veirett knyttet til adkomstvei til planområdet; planforslagets område 

V1-2.  

 

Hvis vi antar at avkjøringen vil ha vikeplikt for Hegsbroveien også i framtiden, kan vi gjøre en grov 

vurdering av kapasiteten ved hjelp av Finn Blakstads «Kapasitetstall for forkjørsregulerte T-kryss» 

(Trafikkteknikk, Finn Blakstad, 1993). Vi antar at makstimen utgjør 12 % av ÅDT i Hegsbroveien og 

Bruveien, og 15 % i avkjøringen til planområdet. Vi antar videre at trafikkens retning fordeler seg 

50/50 i kryssarmene. 

 

Hvis høyreregelen skal gjelde for krysset, vil kapasiteten i krysset fortsatt være god. «Køen» vil 

imidlertid flytte seg fra adkomstveien til og fra planområdet i Hegsbroveien sør. 

 

Det vil ikke bli kø eller kapasitetsproblemer i krysset som følge av planlagt utbygging. 

 

I lokalveinettet hvor fartsnivået er lavere enn 50 km/t, er det i hovedsak ulykker med fotgjengere og 

syklister som er utfordringen. Det vil også skje uhell mellom biler, men sannsynligheten for 

personskade er liten. Det viktigste for å unngå personskader vil være å sørge for at fartsnivået er lavt, 

sørge for logiske og lettleste gang- og sykkelveisystemer og sørge for sikre krysningspunkter for 

gående og syklende. Erfaringstall viser at det å krysse en vei er langt mer risikofylt enn å ferdes langs 

veien. 

 

Trafikkøkningen i atkomstveien til planområdet vil øke risikoen for ulykker i krysset med 

Hegsbroveien. 

 

En ulykke bil-bil vil på grunn av det lave fartsnivået mest sannsynlig ikke medføre personskade, men 

myke trafikanter kan være utsatt. Det blir derfor viktig å redusere risikoen for ulykker i krysset 

mellom avkjøringen og Hegsbroveien. 

 

Gangavstanden fra boliger eller andre målpunkt til holdeplass for lokalbuss bør være 300 - 500 meter i 

områder med sammenhengende bebyggelse. Avstanden fra planområdet til Lierbyen bussterminal er 

under 300 meter, så tilgjengeligheten til kollektivtilbudet er god. 

Trafikkøkningen i Bruveien og Hegsbroveien vil ikke påvirke framkommeligheten til bussene 

nevneverdig. Kollektivtrafikken påvirkes positivt ved at potensialet for antall reisende med buss øker. 

 

7.9 Risiko- og sårbarhet    

Det er utført en enkel ROS-analyse i forbindelse med reguleringsforslaget. Her følger en 

oppsummering av forhold i ROS-analysen som krever spesiell oppfølging: 

 

Flom: 

Planområdet ligger i flomutsatt område, jfr. NVEs flomsonekart. 

Flomgrense som viser 200-årsflom er lagt inn som hensynssone i planforslaget. Konsekvenser for 

vassdrag er utredet i denne planbeskrivelsen i ROS-analyse. Det sammen gjelder flom og skredfare. 

Det er tatt utgangspunkt i NVEs flomsonekart 200-årsflom og 1. etasjenivå er lagt 30 cm over dette; 

sikret gjennom reguleringsbestemmelsene.  

Det er lagt inn friluftsområde mot Lierelva som sikrer allmenn ferdsel. Dette har dog mindre avstand 

til elva enn kommuneplanens bestemmelser krever.  

 

Radon: 

Radonmålinger skal fortas. Forskriftsmessige tiltak gjennomføres. (Krav i TEK 10 § 13-5 må 

dokumenteres i byggesak) 

 

Vei, bru, knutepunkt: 

Økt ÅDT i kryss avkjørsel/ Hegsbroveien/ Bruveien, Jfr. Trafikknotat. 
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Ulemper ved anleggstrafikk: 

Vil alltid måtte påregnes. 

 

Natur- og miljøforhold: 

Det må tas normale hensyn til snøbelastning ved prosjektering. Grunnforholdene må dokumenteres i 

byggesaken. 

 

7.10 Stedsutvikling 

Det ønskes høyere utnyttelse av sentrumsområdene for etablering av boliger, service og 

næringsvirksomhet. Reguleringsforslaget fremmes i tråd med dette.  

 

7.11 Barns interesser 

Barn og unges bruk av området er ikke kjent, men anses ikke å komme i konflikt med 

reguleringsforslaget. Det antas at utbyggingsforslaget heller ikke kommer i konflikt med barn og 

unges interesser. 

 

7.12 Universell utforming 

Planområdet er med unntak av adkomstvei nærmest flatt, og ligger således til rette for å tilfredsstille 

krav til universell utforming. Uteoppholdsareal på sokkel vil være tilgjengelig for alle og universelt 

utformet med rampe fra Hegsbroveien. Slike hensyn ivaretas også gjennom byggesaksbehandling. 

 

7.13 Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 

Uavhengig av formålene innenfor bebyggelsen, utbyggingstakt o.l. kan planen få økonomiske 

konsekvenser for Lier kommune. Dette kan gjelde veg / gate og ledningsnett, sosiale tjenester, skole, 

barnehage og lignende. 

 

7.14 Utbyggingsavtale 

Det har vært kontakt med Lier kommune om gjennomførings- eller utbyggingsavtale.  

 

 

 

8. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
 

8.1 Oppsummering 

Planområdets sentrale beliggenhet er et godt argument for omdisponering til endret arealbruk og 

høyere utnyttelse. Tomtene er velegnet for videreutvikling av sentrumsformål; bolig- og 

næringsbebyggelse i tråd med føringer i kommuneplanen. 

Høyde og volum er ikke avvikende i forhold til omkringliggende bygningsmiljø. Det fokuseres særlig 

på vedlagte rapporter om støy og trafikk. 

 

8.2 Vurdering av alternativ 

Det er ikke utarbeidet alternative reguleringsforslag. 

 

8.3 Avbøtende tiltak 

En anser forslag til reguleringsbestemmelser som utdypende i forhold til å tilpasse tiltak innenfor 

planområdet til omgivelsene.  

Bestemmelsen: I nybygg innenfor planområdet skal nivå på 1. etasje legges 0,3 meter over det 

angjeldende nivå for 200-årsflommen slik dette er definert i flomkart fra NVE. Under dette nivå 

tillates heller ikke tekniske anlegg. 
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Det gjøres oppmerksom på at det er lagt opp til et minste uteoppholdsareal som er mindre enn 

kommuneplanens bestemmelser om 80 m2 pr. leilighet. Dette er basert på prosjektets 

sentrumskarakter. 

 

 

 

9. ILLUSTRASJONER 
 

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke er juridisk bindende, 

viser en tilnærmet optimal utbygging iht. forslaget. 

 

Deler av planområdet ligger lavere i terrenget enn tilgrensende bebyggelse og er lite synlig fra 

Hegsbroveien. En utbygging med høy utnyttelse vil medføre at byggehøydene økes endel, og 

gjennom dette også tilpasses nabobebyggelse, se illustrasjon og terrengsnittene under.  

 

Planforslagets bebyggelse er vist med et ensartet formspråk og utgjør en samlende helhet.  

 

Planområdet er ikke nevneverdig eksponert i fjernvirkning fra omkringliggende områder. I 

hovedsak gjelder dette første byggetrinn som ligger på nivå med Hegsbroveien 71-72, i østre 

del av planområdet. Dette vil føye seg til øvrig bebyggelse langs Hegsbroveien mht. volum og 

høyder. 

 

Det vises ellers til beskrivelse under pkt. 6. 
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3D-illustrasjon for mulig maksimal utbygging  

 

 

 

 

 
 

Sett fra sydvest 
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Maksimal utbygging sett fra nord 

 

 

 

 

 
 

Sett fra sydøst 
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Felt BFKI og BFK2 sett fra nord 

 

 

 
 

Snitt gjennom ny bebyggelse i Hegsbroveien 76 og 78 

 

 

 

 
 

Snitt viser cotehøyder ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse  
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10. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK 
 
Det har ikke vært forutgående politisk behandling i denne saken. 

 

 

11. VEDLAGT MATERIALE 
 

 Trafikkanalyse, Rambøll, datert 03. juli 2013 
 

 Hegsbroveien 70-72 Støyvurdering, Rambøll, datert 12. juli 2013 

 

 Hegsbroveien 70-72 AS Grunnundersøkelse og geotekniske rådgivning, Multiconsult, datert 

28. september 2013 

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse, Detaljregulering for Lierbyen sentrum, arkitektkontoret k16 as 

 

 Reguleringsbestemmelser 

 

 Reguleringsplankart 

 

 Illustrasjonsplan; mulig maksimal utbygging i hht. reguleringsforslag 

 

 Snitt; mulig maksimal utbygging i hht. Reguleringsforslag Hegsbroveien 70-72  
 


