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Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2 

Reguleringsendring 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2, med plankart datert 

16.02.2015 og tilhørende bestemmelser datert 24.02.2015, godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-12. 

 

Kommunestyrets behandling: 

 

Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Planutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Forslag til detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2, med plankart datert 

16.02.2015 og tilhørende bestemmelser datert 24.02.2015, godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-12. 

 

Planutvalgets behandling: 

 

Rådmannens forslag ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2, med plankart datert 

16.02.2015 og tilhørende bestemmelser datert 24.02.2015, godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-12. 

 

 

 

 

 



Rådmannens saksutredning: 

 

 

Sammendrag: 

Arkitektkontoret k16, har på vegne av Hegsbroveien 70-72 AS utarbeidet et planforslag til 

detaljregulering for et kombinert bolig-, forretning- og kontor-kvartal i Lierbyen. 

Planforslaget er en endring av tidligere regulerte områder i felt BFK2 i reguleringsplan for 

Lierbyen sentrum, og felt B14 i reguleringsplan for Bruveien og Hegsbroveien 76. 

Planområdet ligger nordøst i Lierbyen sentrum, mellom Hegsbroveien og Lierelva. 

Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader er vurdert og 

innarbeidet i planen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til reguleringsplan, datert 16.02.2015 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 24.02.2015 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan 

6. Snitt og illustrasjoner 

 

 

 

Utredning: 

 

1. BAKGRUNN OG BESKRIVELSE 

 

Bakgrunn 
Hegsbroveien 70-72 AS er eier av Hegsbroveien 76 (B14), og har inkludert Hegsbroveien 78 og 

80 i et forslag til detaljregulering for bolig, forretning og kontor. Planforslaget er utarbeidet av 

arkitektkontoret k16 AS, etter oppdrag fra Hegsbroveien 70-72 AS. Hensikten med planen er å 

legge til rette for en sentrumsutvikling og fortetting i Lierbyen. 

  

Planområdet er regulert i to tidligere reguleringsplaner; felt B14 fra reguleringsplanen for 

Bruveien og Hegsbroveien 76 fra 2004, og felt BFK2 fra reguleringsplanen for Lierbyen sentrum 

fra 1990. Området er delvis bebygd med toetasjes trehus for forretninger og bolig, nærmest 

Hegsbroveien, og delvis ubebygd ned mot nærings- og industriområdet (tidligere Lier maskin). I 

kommuneplanen for Lier er planområdet avsatt til sentrumsformål med krav til fjernvarme og med 

faresone for flom. 

 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i planutvalget 

18. november 2014. Etter at høringsuttalelsene kom inn, har deler av planen blitt bearbeidet. 

 

Beskrivelse 

Det foreslås to utbyggingsfelt for kombinert bolig-, forretnings- og kontorområdet, som i 

planforslaget blir kalt BFK1 og BFK2. Felles for begge feltene er en sokkel med underetasje 

og kjeller til parkering og arealer til handel og kontor. Sokkelen vil få grønne uteområder på 

toppen og bebygges med boligblokker på 4-5 etasjer. Over sokkelen (kote +17,50) er 

boligblokkenes utnyttelse foreslått å være BYA=45% (se illustrasjonsplan, vedlegg 5). Selve 

sokkelens fotavtrykk blir på BYA=80%. Ved en utbygging med maksimal utnyttelse vil det 

bli plass til ca. 60 boenheter. Uteområdene blir tilgjengelig med universell utforming fra 

gatene rundt og fra blokkene, og vil inneholde sandlekeplass. 

 



Felt BFK1vil bebygges med to separate boligbygg på toppen av sokkelpartiet, med en 

maksimal byggehøyde på kote +31,20. Det vil si 13,7 meter over sokkelpartiet, og blir 

omtrent på høyde med nabobyggene i Bakerikvartalet og Bruveien 9. Her foreslås det en 

byggegrense fra Hegsbroveien som tilsvarer Bakerikvartalet i sør, for å skape et helhetlig 

gateinntrykk. Felt BFK2 vil bebygges med tre separate boligbygg. Disse byggene vil ligge i 

bakkant av byggene langs Hegsbroveien, og få en høyde opp til kote +33,20. Det tilsvarer 

15,7 meter over sokkelen og blir omtrent 1 etasje lavere enn Fosskvartalet. Heishus tillates 1,5 

meter over gitte maksimalhøyder. Alle bygningene planlegges med flate tak, og mulighet for 

takterrasser. 

 

Området planlegges med fortau langs Hegsbroveien og adkomstveien ned til næringsområdet 

(Lier maskin). I nord er det avsatt et friluftsområde mellom planlagt bebyggelse og Lierelva, 

som skal sikre grøntdrag langs elva og mulighet for tur og friluftsaktiviteter. 

 

 

2. MEDVIRKNING OG INNKOMNE MERKNADER 

 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i planutvalget 18. november 2014, sak 77/2014, og 

lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21. november 2014 til 15. januar 2014. Kunngjøring av 

offentlig ettersyn ble annonsert i Lierposten og Drammens Tidende den 27. november 2014. 

 

I løpet av høringsperioden har det kommet inn 4 uttalelser. 

 

 

Liste over merknader 

1. Statens vegvesen, 09.12.2014 

2. Bente Hallan Stava og Per Stava, Hegsbroveien 80, 30.12.2014 

3. Fylkesmannen i Buskerud, 13.01.2015 

4. Buskerud fylkeskommune, 15.01.2015 

 

 

Sammendrag av merknadene med rådmannens kommentarer 

 

1. Statens vegvesen 

SVV har ikke innsigelse mot planforslaget, men har noen punkter de ber kommunen ta 

hensyn til. De ser av trafikkanalysen at det blir en del økning av biler i området, men ikke 

fullt så mye som analysen beregnet, pga. et mindre planområde enn opprinnelig foreslått. De 

mener det er ønskelig med eget sykkelfelt dersom ÅDT > 4000 i Hegsbroveien, og at det bør 

sees på en helthetlig løsning for sykkelnett gjennom Lierbyen. Blandet trafikk kan godtas når 

fartsgrense er 30 km/t og ÅDT < 8000, dersom gaten er opparbeidet som miljøgate. 

 

De mener det ikke er lagt godt til rette for myke trafikanter mot sør i Hegsbroveien. De savner 

siktlinjer på kartet og en mulig knekk i byggegrensen (40x40m). I trafikkanalysen står det at 

dagligvarebutikk ikke er tillatt i handelsdelen av prosjektet. Dette mener SVV bør fremgå av 

bestemmelsene. 

 

Forslagsstillers kommentarer 

Forslagsstiller har gått igjennom SVVs tilbakemelding og antar at frisiktlinjen skal være 4x40 

meter, og beklager at dette ikke er tegnet inn i samsvar med disse målene og slik der er tegnet 

i gjeldende plan for området. Dette er tegnet inn i revidert kart. De gjør oppmerksom på at 

Hegsbroveien ble opparbeidet som miljøgate i 2013 og at noen av vegvesenets argumenter 

derfor bortfaller. 



 

Rådmannens kommentarer 

Rådmannen bekrefter at Hegsbroveien samt andre gater i Lierbyen ble opparbeidet i 2013. 

Det meste av Hegsbroveien kan regnes som miljøgate. Gaten har 30 km/t fartsgrense, fortau 

på begge sider og flere opphøyde gangfelt. Det er også fortau mot sør på begge sider av gaten. 

Fortauet på østsiden er regulert i reguleringsplanen for Bakerikvartalet og er opparbeidet mot 

krysset med o_KV2. Her er det også etablert opphøyd gangfelt, og rådmannen mener 

løsningen for myke trafikanter mot sør derfor er ivaretatt. Siktlinjer er tegnet inn i revidert 

plankart og ilagt bestemmelser, og forbud mot dagligvarebutikk er ivaretatt i reviderte 

bestemmelser. 

 

2. Bente Hallan Stava og Per Stava, Hegsbroveien 80 

De mener at prinsippet i gjeldende reguleringsplan var fallende høyde fra Fosskvartalet, og 

registrerer at dette er endret i nytt forslag, der BFK1 mot Hegsbroveien er noe lavere enn 

BFK2. De mener høydene bør trappes ned fra Fosskvartalet slik at bebyggelsen følger fallet i 

terrenget. De mener endringene i deres fysiske nærmiljø vil bli mindre drastiske med lavere 

bebyggelse i BFK2. 

 

Forslagsstillers kommentarer 

Forslagsstiller registrerer at Stava ønsker en nedtrapping fra Fosskvartalet, og antar at dette i 

like stor grad gjelder Bakerikvartalet (i sør). Forslagsstiller refererer til snitt i 

planbeskrivelsen, og mener å ha tatt noe hensyn til slike tanker. Planforslaget baserer seg ikke 

på at Stavas enebolig og ny bebyggelse skal ligge side om side i all fremtid. 

 

Rådmannens kommentarer 

Rådmannen vurderte i førstegangsbehandlingen at det er fornuftig å trekke de høyeste 

byggene bak, og la fasadene mot veien ha en noe lavere profil, ettersom disse vil skape et 

større visuelt inntrykk fra gatenivå. BFK2 vil bli mindre synlig fra områder der folk ferdes. 

Det presiseres at maksimal høyde BFK2 ikke skiller mer enn et par meter fra BFK1, og at 

begge feltene vil bli lavere enn Fosskvartalet. Planforslaget foreslås også med en oppdeling i 

flere mindre blokker med varierende høyde og sikt i mellom (se snitt og illustrasjoner i 

vedlegg 6). 

 

3. Fylkesmannen i Buskerud 

FM mener høy utnyttelse nær knutepunkt for buss er i tråd med nasjonale føringer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Forslaget inneholder også krav om 

ivaretakelse av støyforhold iht. T-1442/2012. 

 

Det stilles krav om sandlekeplass i fellesareal på sokkel. FM mener derimot at bestemmelsene 

kunne vært mer konkrete, og gjør oppmerksom på at kommuneplanenes bestemmelser om 

plassering, størrelse og innhold gjelder, dersom annet ikke er fastsatt. FM merker seg at Hegg 

skole vil fungere som strøkslekeplass for større barn i Lierbyen sentrum, men viser til 

kommuneplanen som i tillegg stiller krav om nærlekeplass, og ber om en nærmere 

redegjørelse for trafikksikker tilgjengelighet til nærlekeplass. Det bør også stilles krav som 

muliggjør etablering av vegetasjon i fellesareal på sokkel. 

 

FM mener det er positivt med bestemmelser som sikrer mulighet for rekreasjon og 

ivaretakelse av naturlig vegetasjon i grøntområdet langs Lierelva. De mener kommunen bør 

vurdere å øke bredden noe der grøntområdet er på det smaleste. De ser at det er redegjort for 

naturmangfold og at det er gjennomført flere visualiseringer av utbyggingen. Det er også stilt 

krav om tilknytning til fjernvarme, i tråd med nasjonale mål om miljøvennlige 

energiløsninger. 



 

FM påpeker noen juridiske forhold i bestemmelsene som bør revideres. De gjør oppmerksom 

på at det ikke er adgang til å gi reguleringsbestemmelser om økonomiske forhold. 

 

Forslagsstillers kommentar 

Det er utbyggers intensjon at uteoppholds- og lekeareal over parkeringsetasje opparbeides 

som grøntanlegg slik at rimelige krav for utomhusareal for boliger kan ivaretas. For å 

muliggjøre etablering av ulik vegetasjon som plen, stauder og busker, må det stilles krav til 

tykkelse på vekstlag og drenssjikt på min. 550 mm. 

 

Krav til utarbeidelse av utomhusplan og opparbeidelse av utearealer er ellers ivaretatt i 

reguleringsbestemmelsene; pkt. 2 fellesbestemmelser. 

 

Rådmannens kommentar 

Det er stilt krav om sandlekeplasser i planområdet, men plassering og størrelse vil på dette 

stadiet ikke være endelig avklart fra forslagsstillers side. Endelig plassering og størrelse på 

sandlekeplasser vil bli vist i utomhusplanen som blir vedlagt byggesaken. Det er stil krav til 

utarbeidelse av utomhusplan i reguleringsbestemmelsene, og krav til innhold i 

kommuneplanen. 

 

Som en del av en høyt utnyttet sentrumsutvikling, legger planen opp til bruk av allerede 

eksisterende grønt/lekeområder til delvis å dekke krav om uteoppholdsareal og lekeareal. 

Rådmannen mener parken utenfor rådhuset er godt egnet som en nærlekeplass for boligene 

rundt. Parken ligger trafikksikkert plassert i 30-sone med fortau og med opphøyde gangfelt til 

planområdet, som ligger 150 meter unna. Som FM er kjent med, egner Hegg skoles nye 

skolegård seg godt som en strøkslekeplass for hele Lierbyen-området. For å tilfredsstille 

uteområder og lekeareal i nær tilknytning til ny bebyggelse, er det som nevnt krav om 

opparbeidelse slike areal på sokkelen innenfor planområdet, for å dekke resten av kravet. 

 

Bredden på grøntområdet langs Lierelva er i planforslaget noe større enn i gjeldende 

reguleringsplan. Den smaleste delen er der elva bukter seg litt inn, like ved broa der 

Hegsbroveien krysser Lierelva. Rådmannen mener dette strekket på 10-12 meter er mindre 

attraktivt som rekreasjonsområde og kan aksepteres noe smalere for å opprettholde 

utnyttelsen. 

 

I reviderte bestemmelser er punktet som angår økonomiske forhold fjernet. Det er også stilt 

krav som skal sikre vegetasjon på uteareal på sokkel. 

 

4. Buskerud fylkeskommune 

Fylkeskommunen har tidligere uttalt seg i forbindelse med varsel om oppstart. De har ingen 

merknader til planforslaget som lå til offentlig ettersyn. 

 

 

 

3. VURDERINGER 

 

 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i planutvalget 18. november 2014. I den saken ble 

høyde, utnyttelse, friluftsområder, trafikk, støy, energi, transport, parkering, flomfare, 

grunnforhold, barn og unges interesser, universell utforming, kulturminner og naturmangfold, 



vurdert som ivaretatt i planforslaget. Enkelte justeringer og presisjoner er gjort i planforslaget 

etter innspill fra aktuelle instanser og berørte. 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 

Planforslaget er i all hovedsak det samme som lå til førstegangsbehandling. De justeringene 

som er gjort er på bakgrunn av anbefalinger fra Statens vegvesen og Fylkesmannen. I kartet er 

det tegnet inn siktlinjer med en frisiktsone (H140) i krysset mellom o_KV1 og o_KV2, som 

ikke var kommet med i forslaget som lå til offentlig ettersyn. Siktlinjene er tegnet med 4x40m 

ut fra adkomstveien og kommer ikke i konflikt med byggegrensene. Frisiktsonen er fulgt opp 

i bestemmelsene med krav i § 4-1. 

 

I bestemmelsene er § 2-2-3 endret i tråd med FMs merknad om økonomiske forhold i 

reguleringsbestemmelser. § 2-4 er tilføyd en bokstav c) som stiller krav om vekstlag og 

drenssjikt som et grunnlag for vegetasjon i uteoppholdsarealene på sokkelen. Grøntområdene 

innenfor planområdet skal også vises i utomhusplanen som det er stilt krav til.  

 

For å begrense bilbasert handel i tilknytning til regulert forretningsformål, er det lagt til et nytt 

punkt i § 3-1 a) som utelukker dagligvarebutikker i planområdet. Dette var anbefalt i 

trafikkanalysen som lå til førstegangsbehandling, og anbefalt tatt inn i bestemmelsene av 

SVV.  

 

Rådmannens vurderinger av de innkomne merknadene og endringene som er gjort, er vist i 

kapittel 2 – Medvirkning og innkomne merknader. 

 

Uteoppholdsarealer, lek og barn og unges interesser 

Det foreslås et minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) på 60m
2
 pr. boenhet. Kommuneplanen 

legger i utgangspunktet opp til 80m
2
 pr. boenhet for blokkbebyggelse, men på grunn av 

prosjektets sentrumspreg og lokalisering, foreslås det en mer tilpasset arealbruk. Rådmannen 

mener dette kan aksepteres, ettersom kommuneplanens krav ikke er forenelig med intensjoner 

om fortetting og utbygging i sentrumsstrøk. I sentrumsområder er det normalt å medregne 

omkringliggende grøntområder som en del av uteoppholdsarealet. I bestemmelsene åpnes det 

for at 10m
2
 av utearealet pr. boenhet kan være på balkong. Det resterende skal dekkes i felles 

uteområder mellom boligbyggene (25m
2
), samt i nærliggende grøntområder (25m

2
). I 

gjeldende reguleringsplan for Bruveien og Hegsbroveien 76, er MUA for felt BFK1 og B14 

satt til 50m
2
 pr. boenhet, der 25m

2
 kan medregnes av friområdet F3. 

 

Det er stilt krav om sandlekeplass innenfor planområdet, der størrelse og plassering skal vises 

i utomhusplanen jf. kommuneplanen. Rådhusparken og Hegg skoles skolegård ligger 

henholdsvis 150 og 500 meter fra planområdet, og kan regnes som nær- og strøkslekeplasser 

for Lierbyen sentrum. Disse områdene har trafikksikre gangadkomster med fortau og 

opphøyde gangfelt, og ligger i en 30-sone. Planforslaget er ellers ikke i konflikt med barn og 

unges interesser i dag. 

 

Universell utforming 

Universell utforming skal legges til grunn for alle bygninger, trafikkarealer og fellesarealer, 

inkludert grøntområdet mellom boligbyggene. Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster 

som er lite allergifremkallende. Disse kravene er ivaretatt i bestemmelsene. 

 

Flomfare og geoteknikk 

Planområdet ligger tett på Lierelva, og store deler ligger innenfor flomsonen for 200-årsflom i 

elva. Det er i kartet lagt inn en faresone for flom, tilsvarende NVEs flomsonekart for 200-

årsflom, med tilhørende bestemmelser. Innenfor sonen tillates ikke ny bebyggelse lavere enn 



flomnivået, i tillegg til en 0,3 meters sikkerhetsmargin. Dersom det likevel bygges lavere enn 

dette nivået, skal det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom i tråd med kravene i TEK 

10, § 7-2. 

 

Det er gjort grunnundersøkelser i planområdet, og det er ikke påvist kvikkleire. Det er stilt 

krav i bestemmelsene om at anbefalinger fra geoteknisk fagpersonell skal følges ved 

utbygging, og at løsninger skal godkjennes. 

 

Trafikk og støy 

Gatene rundt planområdet, Bruveien og Hegsbroveien ligger i 30-sone, og har sammen med 

resten av Lierbyen sentrum nylig blitt rustet opp i tråd med gatebruksplanen. Gatene har 

fortau på begge sider, fått nye opphøyde gangfelt, og store deler av gatenettet regnes som 

miljøgate.  

 

Trafikkanalysen som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av planen, var basert på et større 

planområde, og la til grunn mer trafikk en det nå er forventet. Det er beregnet en ÅDT på 

2600 i år 2033, der halvparten av økningen er beregnet på kjøring i forbindelse med handel. 

Nærhet til sentrum og god kollektivdekning er forhold som bidrar til lavere biltrafikk i 

området, i tillegg til bestemmelsen som utelukker dagligvarehandel. Støyberegninger viser at 

trafikkøkningen ikke vil medføre særlig økt støynivå, ettersom farten i området er lav. 

 

Noen få fasader blir liggende i gul støysone. Det er tatt vare på i bestemmelsene at boenheter 

skal ha et støynivå som ikke overstiger anbefalinger i støyretningslinjen T-1442/2012. Radius 

mellom Hegsbroveien og adkomstveien er 12 meter, og er godt innenfor krav i kommunens 

standard. Sammen med den lave hastigheten er dette med på å gjøre krysset trafikksikkert og 

oversiktlig. Frisiktsone er tegnet inn fra adkomstveien, og tilført krav i bestemmelsene. 

 

Parkering og transport 

I tråd med retningslinjer for parkering i sentrumsområder, foreslås det 1,5 

biloppstillingsplasser pr. boenhet. Plassene er tenkt i parkeringskjeller i 

basekonstruksjonen/sokkelen. 1 plass tilrettelegges for bevegelseshemmede, for hver 10. 

boenhet. For forretning og kontordelen av prosjektet foreslås det 1 plass pr. 50m
2
 gulvflate. I 

reviderte bestemmelser tillates ikke etablering av dagligvarebutikker. Dette er for å begrense 

bilbasert handel i området. Lierbyen er et knutepunkt i kommunen men god kollektivdekning. 

Lierbyen bussterminal ligger ca. 200 meter fra planområdet. 

 

Energiløsninger  
Tiltaket ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Lierbyen. Det er stilt krav i 

bestemmelsene om at nye bygg og ombygginger skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. 

 

Naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i planen. Fylkesmannen har vurdert 

naturmangfold som i varetatt i planforslaget som lå til offentlig ettersyn. 

 

Kulturminner 

Det finnes ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Buskerud fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 

 

Illustrasjonsplan, snitt og illustrasjoner 

I reguleringsbestemmelsene er bygningskonseptet fra illustrasjonsplanen gjort bindende. Det 

vil si at detaljene ikke er bindende, men måten byggene plasseres på en grønn base og i 

forhold til hverandre, er bindende. Snittene viser de ulike bygningskroppenes varierende 



høyde og åpninger mellom dem, i tillegg til en sammenligning med nabokvartalene. 

Illustrasjonene viser to ulike utbyggingsetapper, med og uten Hegsbroveien 80. Denne 

eiendommen er ikke aktuell å bygge ut med det første. Illustrasjonsplan, snitt og illustrasjoner 

er vedlagt saken. 

 

 

4. KONKLUSJON 

Planforslaget er justert etter offentlig ettersyn, og alle viktige elementer er ivaretatt i planen. 

Rådmannen mener detaljreguleringen for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2 kan 

godkjennes, slik forslaget nå foreligger. 


