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Miljøpartiet De Grønne Lier 

          Lier 16. januar 17 

Til Lier kommune   

 

Høringssvar angående reguleringsplan for Ringveien 2, Tranby 

Vi viser til offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Ringveien 2 på Tranby i Lier kommune.  

 

Ringveien 2 bør bevares og tilbakeføres til LNF-område 

Ringveien 2 er en skogstomt inntil tettbebyggelsen på Tranby. Foruten skogsdrift benyttes området 

i dag til natur- og friluftsliv. Området fungerer i tillegg som en buffersone mellom tettbebyggelsen 

og industri, og bør beholdes som skogstomt og tilbakeføres til LNF-område.  

Det er flere grunner til det, men først og fremst av hensyn til innbyggerne i nærområdene. De 

trenger den buffersonen Ringveien 2 utgjør. Dette er nemlig de samme innbyggerne som har blitt 

hardt belastet med støy, støv og tungtrafikk fra arbeidene på Franzefoss og Lierskogen pukkverk, NCC 

Roads Asfaltverk og den omstridte «Kværner-tomten» Høgda - Tranby, og som også vil bli tungt 

belastet i mange år fremover: Pukkverket har fått tillatelse til fortsatt drift i mange år, og NCC til å 

øke asfaltproduksjonen fra 150 000 tonn til hele 210 000 tonn årlig. Sammen med utbygning for 

industri på Kværner-tomten, vil dette gi beboerne i nærområdene et uforholdsmessig stort trykk. 

Som om dette ikke er nok, må de samme innbyggerne tåle byrdene fra enda et næringsområde i 

umiddelbar nærhet; dvs. fra Consolvo, Ringveien 6.  

Når det gjelder natur- og miljøforhold, er planområdet Ringveien 2 en del av et større 

forvaltningsområde for rovdyr/gaupe, og har også et inntilliggende, sårbart vilttrekk. Dette tilsier at 

tomten bør vernes, særlig fordi området allerede er sterkt belastet med all den nærliggende 

industrien, både i øst, nord og sør. 

Langs vilttrekket er det en skiløypetrasé som holdes i hevd, og en sti som brukes som trygg snarvei. 

Både stien, skiløypetraseen og bekkefar interesserer barn. Det er tre skoler i nærheten av 

planområdet.  

Tranby landskapsvernområde og Gjellebekk naturreservat ligger like sør for planområdet. I 

nærliggende område er det registrert ømfintlige og nær truede arter (rødlistet) som myrflangre og 

myrtelg. Området er utsatt for påvirkning utenfra, blant annet fra omkringliggende industri. Derfor 

må området nå vernes i stedet for å utsettes for ytterligere uheldige påvirkninger fra utbygging av 

enda mer industri.  

Et nærliggende bekkefar, som er en del av Damtjern bekkefelt, har svært dårlig økologisk tilstand. 

Risiko for at miljømål innen 2021 ikke vil kunne nås bemerkes spesielt i ROS-analysen, og at det i dag 

er ingen verneplan for bekkefeltet. Dette er alarmerende, og derfor må verneplan for bekkefeltet 

utarbeides snarest mulig. 

Videre et det fare for ytterligere og akutt forurensing grunnet avrenning til bekkefar ved 

tomteutsprengning og planering. På grunn av kupert terreng og vesentlige høydeforskjeller; 20 m, vil 
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næringsetablering innebære mye utsprengning, planering og stor masseforflytning. Det er søkt om 

en utnyttelsesgrad på hele 60 % BYA. Faren for ytterligere forurensing av bekkefaret, i tillegg til at 

«bekkefaret har svært dårlig økologisk tilstand», tilsier også verning av tomten. 

Forurenset tilsig mot inntilliggende bekkefar vil i tillegg få konsekvenser for det nedenforliggende 

badevannet Damtjern. Dette er enda en grunn til å verne tomten, da forebyggende tiltak mot mer 

forurensing av Damtjern er påkrevet. Damtjern er et yndet bade- og friluftsområde for innbyggerne 

både på Tranby og Lierskogen, og særlig populært for barn og unge. 

Vedrørende såkalt «permanent forurensing», er det registrert utslipp av CO2; NOx, SO2 og PM10 

svevestøv fra forbrenning og veitransport, og partikulært utslipp fra nærliggende industri til luft, fra 

NCC Roads Asfaltverk Lierskogen, og vann, fra Lierskogen pukkverk og Franzefoss Pukk AS.  Det viser 

seg altså, enda en gang, at renseanlegget ved pukkverket fortsatt ikke fungerer, til tross for 

kommunens stadig gjentatte krav om utbedring.  

Dersom næring etableres på Ringveien 2, må trafikkøkning på Kirkelina, Joseph Kellers vei og 

eventuelt Ringveien forventes. Ringveien utgjør en viktig samlevei for boligfeltene på Tranby, mens 

Joseph Kellers vei er skolevei, og har allerede svært mye tungtrafikk. Trafikkøkning medfører både 

konflikt og risiko, spesielt for barn. Dessuten vil det være problematisk med trafikkavvikling fra 

Ringveien 2, særlig i tilknytning til industri. 

Utfra kommunens utredninger og plandokumenter fremgår altså minst fem natur- og 

miljøfaglige grunner for å tilbakeføre Ringveien 2 til LNF-område:  

1) Skogstomten fungerer som buffersone mellom tettbebyggelse og industri. 

2) Planens negative effekt på landskap, økosystemer, naturtyper og artsmangfold.  

3) Planens effekt på tilstanden i vannforekomster.  

4) Planens påvirkning på områder eller naturtyper som er spesielt verdifulle for mangfold.  

5) Planens påvirkning vedrørende støy/trafikkstøy, luftforurensning og forurensning av 

grunn fra industrivirksomhet. 

 

Status for kulturvern 

Dessuten kan det reises berettiget tvil om status for kulturvern er korrekt for denne 

tomten. Med henvisning til historisk materiale, kan det dokumenteres at det kan gjenfinnes 

rester etter forsvarsverkene og vei fra 1700 tallet. Vi viser til rapport fra Forsvarsbygg 

-  GJELLEBEKK SKANSER med omkringliggende strukturer. (Registering rapport April 2016) I 

rapporten fremkommer det nye opplysninger om Ringvei 2-tomten (s.26): 

"Ved avslutning av rapportutarbeidingen og etter at feltarbeidet ble avsluttet, kom det også 

inn opplysninger om ytterligere «nye» strukturer i dette området. En om lag 30 meter 

langsgående mur ble registrert på sydsiden av en tidligere lokalvei som i dag blir brutt av 

industriområdet i vest. Muren som ligger om lag 80 meter nord for Kongeveien, går over en 

liten høyde der det har vært vidt utsyn sydvestover i retning skansene.  
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På nordsiden av veien mot Lier, ble det også registrert en større, røys- eller deponilignende 

struktur som går tvers over et dalsøkk nordvest for dagens pukkverk. Vest for sistnevnte, 

på en strategisk høyde inntil veien, ble det også registrert små, mulig oppbygde strukturer 

rundt en delvis utflatet kolle. Herfra har det vært vidt oversyn sydover mot Kongeveien, kan 

hende også mot skanseverket. Ut fra plasseringen i terrenget, er lokalitetene interessante 

som mulige vakt- eller forposter, eventuelt sperrelinjer og bør undersøkes nærmere. 

Området ble befart og strukturene er markert på kart, men har ikke fått egne oppslag." 

I denne sammenhengen påpeker vi at registreringene i rapporten fra Forsvarsbygg må undersøkes 

nærmere og status for kulturvern må avklares. 

 

Statens vegvesens innsigelser 

Vi viser også til Statens vegvesens innsigelser mot planen, og spesielt følgende: 

«Med plandokumentene følger ikke egen trafikkvurdering. (…) Det må være samsvar mellom 

bestemmelsene og trafikkberegninger – det må settes tilsvarende begrensninger for K/I1 i 

bestemmelsene, hvis beregninger viser at trafikkløsninger tåler slik økning. Trafikknotat for 

«Høgda» beskriver flere utbyggingsalternativer, kapasitet mm for kommunale veger. Vi kan 

ikke se at trafikkøkning/kapasitet i kryss med Fv. 16 i planskilt kryss og videre til motorveg E 

18 er dokumentert.»   

 

Særskilt ulempe for boligstrøk 

Vi viser i tillegg til at Plan- og bygningsloven § 30-2 første ledd, gir kommunen hjemmel til 

å forby tiltak som kan medføre særskilt ulempe for boligstrøk, selv om tiltaket er i samsvar 

med gjeldene arealplan. Som nevnt over, er tiltakene i planen til særskilt ulempe for 

boligstrøk, og det er hele veien de samme innbyggerne som rammes; naboene til 

pukkverket, asfaltverket, Kværner-tomten og Ringveien 2, alt på Høgda-Tranby.  

Innbyggerne i Lier har behov for forutsigbarhet og trygghet, og for at kommunens 

planmyndighet og politikere arbeider til beste for innbyggerne. Det gjelder også innbyggerne 

i boligfeltene Larsehagan og Svenskerud, og ellers på Hennummarka på Tranby. Disse 

naboene har i utgangspunktet blitt forespeilt at arbeidet på pukkverket skulle foregå i noen 

få år. I stedet har pukkverket stadig fått nye konsesjoner til utvidet drift, og det til tross for at 

det gjentatte ganger har gått utover det de har hatt rettighet til, og til tross for at de heller 

ikke har fulgt opp kommunens krav for å unngå forurensning. I denne forbindelsen etterlyser 

vi kommunens evne til å følge opp og håndheve egne pålegg overfor utbygger. 

I tillegg har Asfaltverket, i tilknytning til Franzefoss Pukk, fått tillatelse til å øke 

produksjonen fra 150 000 tonn til 210 000 tonn årlig, og også fått et foreløpig løfte om å 

kunne øke produksjonen ytterligere til hele 300 000 tonn – dersom utbedring av Joseph 
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Kellersvei / Gjellebekkveien, gang- og sykkelvei og ny forstørret kulvert under E 18 kommer 

på plass!  

Hvem kunne på noe tidspunkt forestille seg at Asfaltverket skulle få tillatelse til å doble 

produksjonen? Og hvem kunne tenke seg at vandalismen som har foregått på Kværner-

tomten skulle skje, midt i de mest verneverdige områdene i Lier, både hva kultur og natur 

angår? Hvem skulle kunne tro at det nettopp her skulle søkes om hele 80 % utnyttelse, med 

de enorme naturinngrepene og de skadelige konsekvensene det innebærer? Hvem skulle 

kunne tro at dette kunne settes i gang mer enn et år FØR reguleringsplanen var utarbeidet, 

med nødvendig konsekvensutredning, forholdsregler og avbøtende tiltak for 

tomtebearbeidelsen? Hvem skulle kunne forestille seg at naboene skulle måtte kjempe en 

innbitt kamp for å unngå enda et nytt pukkverk på Kværner-tomten? Og nå Ringveien 2, som 

ligger enda nærmere de samme naboene, og som i dag fungerer som deres siste skanse mot 

industri, støy og støv. Hvordan kunne de tenke seg at også dette området, som de har 

benyttet som friluftsområde i alle år, og der det ellers har vært drevet skogbruk som næring, 

skulle få andre og tilvarende planer for næringsutbygging som på Kværner-tomten? Hva med 

disse naboenes behov for forutsigbarhet og trygghet for at kommunen arbeider for å sikre 

innbyggerne gode boligmiljø? 

 

Det er grenser for hva innbyggere, natur og miljø på Tranby tåler av belastninger. Derfor 

mener vi Ringveien 2 bør bevares som skogstomt og tilbakeføres til LNF-område.  

 

 

Miljøpartiet De Grønne Lier 

v/ Janicke Karin Solheim (sign.) 

 

 

Kopi av høringsuttalelsen:  

• Nabolagsgruppe Hennummarka 

• Fylkesmannen i Buskerud.  

• Buskerud Fylkeskommune  

• Statens vegvesen.  

• Ordfører Lier kommune 

• Medlemmer av Planutvalget  

• Lierposten  

• Borettslag i området  

• Naturvernforbundet i Lier 

 











NABOLAGSGRUPPA HENNUMMARKA  TRANBY, 16.01.2017 
 

Kontaktinformasjon vedrørende reguleringsplanarbeidet: Trygve Sundt, trygve.sundt@st-landskap.no.  
Informasjon om nabolagsgruppa lukkede facebookgruppe: Arild Bakke, arild.bakke@outlook.com 

Uttalelse til reguleringsplanforslag Ringveien 2. 

GENERELT 
Merknadene er gitt på vegne av nabolagsgruppa Hennummarka. Merknaden består av denne teksten 
med 2 vedlegg.  
Vedlegg 1 er plankartet med stikkordsmessige kommentarer.  
Vedlegg 2 er  de utarbeidede vedleggene med  kommentarer 
 

Hvem er nabolagsgruppa? 
Nabolagsgruppa Nedre Hennummarka består av privatpersoner bosatt i området. Den ble etablert 
sommeren 2015. I regi av gruppen er det etablert en lukket facebook side der det blir informert og 
foregår meningsutveksling om vårt arbeid. Uttalelsen er gitt av "Nabolagsgruppa " og er lagt ut som 
informasjon til facebook gruppen.  
 

Bakgrunn for merknader. 
Nabolagsgruppa har merknader til planen fordi den berører vårt nære miljø i svært stor grad. Våre 
intensjoner er å belyse hvorledes en endret plan påvirker nærmiljøet, og gi merknader som kan bidra 
til å utvikle en plan som lokalmiljøet er tjent med. 
Formålet med planarbeidet er slik vi forstår det å oppdatere gjeldende plan for planområdet. Den 
nye planen skal gi avklaring av problemstillinger knyttet til bruk av eiendommen, basert på gjeldende 
regler og retningslinjer for planarbeid.  
 
På Tranby er det utviklet et nærmiljø med mange tilrettelagte kvaliteter. Boligområdet ligger i et 
distrikt med en rekke natur- og kulturkvaliteter til dels av nasjonal verdi.  Planområdet grenser mot 
en viktig korridor ut i marka, og til boligområdet Larsehagen.  
 
Utbygging på Ringveien 2 får direkte konsekvenser for naboskapet. Dessuten påvirker det 
lokalmiljøet ved øket trafikk. Forutsetningene for å bosette seg i boligområdet på Hennummarka var 
nedfelt i den opprinnelige reguleringsplanen.  Selv om det kan anføres endrede forutsetninger for å 
utforming av næringsområder, må de opprinnelige premissene for lokalmiljøet ligge til  grunn for 
planlegging og utbygging av næringsvirksomhet i området generelt og ved utnytting av Ringveien nr  
2.  

SAMMENDRAG 
Vi noterer at forslaget til plan for Ringveien 2 i noen grad har fanget opp signalene fra lokalmiljøet. 
Likevel er den, etter vår forståelse, fortsatt mangelfull og må bearbeides videre.  

• Plankartet er ikke i tilstrekkelig grad detaljert. 
• Utnyttingsgrad avviker i betydelig grad fra den opprinnelige reguleringsplanen. 
• Reguleringsbestemmelser må presisere viktige forhold knyttet til planens innhold og forhold 

til lokalmiljøet. 
• Terrengformingen på planområdet må gjennomføres med massebalanse innenfor området. 
• Sprengningsarbeid nær bebyggelsen på Hennummarka må utføres med stor forsiktighet.  
• Illustrasjonene av bebyggelse viser store bygningsvolumer. Ved en annen størrelse på 

bygningene og struktur på organisering av bebyggelsesplanen er det betydelig enklere å 
legge bebyggelsen i terrenget. 

• Skjermingsbeltene har ikke tilstrekkelig bredde. 

mailto:trygve.sundt@st-landskap.no
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• Fotomontasjene av bebyggelsen er unøyaktige. De viser vegetasjon som ikke finnes, blant 
annet langs Joseph Kellers vei, og mangler eksisterende bebyggelse på Ringveien 6.  

 
Planforslaget innebærer en betydelig økning av utnyttingen, og gjør det mulig å bygge ut store 
bygningsvolumer. Trafikkutredningen viser at virkningen av planen, ikke minst sammen med andre 
planer i området, blir betydelig.  
 
Lier kommune har bruk for et variert næringsliv. Nærheten til boligområdet gjør det naturlig å 
lokalisere kunnskapsbasert og «arbeidsintensiv» virksomhet på Tranby. Det er beklagelig at en ikke 
har brukt muligheten for å utvikle en moderne detaljert reguleringsplan med utgangspunkt i 
virksomhetene som foregår på Dølasletta i dag.  
 

MERKNADER TIL PLANFORSLAGET. 
Planens innhold. 
Generelt. 
Intensjonen med planarbeidet har vært å oppdatere den gjeldende planen i samsvar med 
kommuneplanen og den nye plan og bygningsloven. Den reviderte planen var forventet å være en 
detaljering av den gjeldende plan i samsvar med lov og forskrift. Detaljregulering er planformen for 
gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den 
erstatter tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. Planforslaget har ikke en detaljering 
som en kunne forvente.  
 
I stedet for en oppgradering der en beholder utnyttingsgrad, og detaljerer planens innhold, har en 
gjennom planforslaget åpnet for en betydelig økning av utnyttingen uten at det er foretatt en 
detaljering av forutsetningene for bruk av området. Det er heller ikke gjort tydelige begrensninger i 
forhold til hvilke typer virksomhet som tillates på området, selv om det er anført at lagervirksomhet 
ikke omfattes av reguleringsformålet.  
  
Planen må revideres slik at den definerer hvilke typer virksomhet som aksepteres. Dessuten må 
plankartet detaljeres slik at en definerer terrengnivåer for planering. Det må utformes slik at en 
sikrer terrengtilpassing og skjerming i forhold til naboeiendommer og områder omkring 
planområdet. Plandokumentene må ha bestemmelser om at en skal legge massebalanse innenfor 
planområdet til grunn for terrengforming på eiendommen. Gjennom plankartet må en forankre 
planbestemmelsene geografisk i planen.  
 
Forslagstiller har konkludert med at planarbeidet ikke 
utløser krav om konsekvensutredning. Vi ber om en 
revurdering av krav om KU og viser til forskrift om KU 
Vedlegg 1.Industri, bygg og anlegg, pkt. 1. Se tekstboks  
 
Planens avgrensing gjør at tiltak på Joseph Keller vei faller 
utenom. Trafikkutredningen som er utarbeidet, må 
revideres og basert på planforslagets utnyttingsgrad og 
type næringsvirksomhet en ønsker i Ringveien nr. 2.  
 

Industrianlegg, næringsbygg, bygg 
for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m² 
eller som omfatter et planområde 
på mer enn 15 dekar. 
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Innhold og detaljering 
Plankartet har en detaljeringsgrad som ikke samsvarer med plan og bygningslovens intensjoner om 
detaljeringsnivået for en detaljplan. Det er en rekke forhold som må synliggjøres i plankartet. 
Dette må blant annet omfatte: 

• Områder med ulike bestemmelser om høyde på bebyggelse må defineres på plankartet. 
• Terrengnivå for sokkelhøyde for bebyggelse må angis. 
• Plankartet må fastsette planeringsnivåer for terreng.  
• Plankartet må reflektere avbøtende tiltak spesifisert i reguleringsbestemmelsen. 
• Skjermingsområder må utvides. 
• Terrengtilpassingen mot sideområdene må vises i planen. 

Terrengtilpassing 
Høyder som defineres på plankartet må være basert på at terrengformingen forutsetter at en har en 
massebalanse innenfor planområdet. Planeringsnivåer må angis på plankartet. 
Reguleringsbestemmelsen må inneholde en betingelse om at terrengforming skal baseres på 
massebalanse inne på eiendommen. Overskudd av løsmasser skal/kan benyttes til skjermende 
terrengforming i skjermingsbeltene.   
 

R2-tomta og kulturminner 
Det er anført at bygging på Ringveien 2 ikke vil berøre kulturminner. På befaring i april 2016 har 
Forsvarsbygg bl.a. registrert mulige nye funn av forsvarsverk både i planområdet og i det 
tilgrensende området mot øst.  Rapport fra Forsvarsbygg datert 16. april sannsynliggjøre at det kan 
finnes forsvarsverker innenfor planområdet som må sees i sammenheng med Gjellebekk skanse. 
(side 26/27 i rapporten). Sammenholdt med ”nye” funn mellom Joseph Kellers vei og Høgdabakken, 
kan det se ut til å ha vært en sammenhengende forsvarslinje tvers over Gjellebekk platået, der  R2 
tomta kan ha vært en del  nordøstre flanke.  
 
Videre er det omkring planområdets østre avgrensing er påvist automatisk fredet kulturminner. Rett 
vest for plangrensen er tidligere også registrert en hulvei. På karttegning fra 1751 (se Lier historie 
bind 5) er vist en bygdevei her med samme plassering og retning.  
 
Rester av forsvarsverk fra den store nordiske krig er ikke automatisk fredet ihht. lovverket, men i 
norsk historie har anlegget på Gjellebekk en viktig plass. For at ikke uopprettelig skade skal gjøres på 
potensielt verdifulle kulturminner må arbeidet med ny reguleringsplan for Ringvei 2 tomta stoppes 
inntil en mer detaljert studie er gjort.  Utbygging på Ringveien 2, som ødelegger ytterligere deler av 
de militærhistoriske kulturminnene, vil være tragisk både lokalt og i nasjonal sammenheng.  
 

Reguleringsformål  
Det er benyttet et åpent reguleringsformål, kombinert formål kontor og industri. Dette åpner for alle 
typer næringsvirksomhet.  
Lier kommune har utarbeidet og vedtatt en plan for utvikling av næringslivet.  

Rådmannens melding til formannskapet 2015/4812 
«En strategisk arealplanlegging som bidrar til utvikling av klynger med tydeligere 
næringsprofil innenfor eksisterende næringsområder, vil øke mulighetene for en mer effektiv 
arealutnyttelse og bidra til å opprettholde kommunens gode konkurransekraft.» 

 
Tranbyområdet har utviklet en kunnskapsbasert industri og næringsvirksomhet som er 
«arbeidsintensiv». Den gir en rekke arbeidsplasser med høye krav til erfaring og kompetanse. Slik 
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reguleringsbestemmelsen er formulert er det ikke satt begrensinger i forhold til hvilke typer industri 
som aksepteres. I planbestemmelsen må en konkretisere dette. Det vil si formulere bestemmelser 
som åpner for å utvikle virksomhet som Aker Solutions, eller slik en finner på Dølasletta. 
Virksomheter som er transportintensive, det vil si som innebærer stor grad av inntransport av 
råvarer, råvarebehandling og uttransport av produkter med høy daglig frekvens bør ikke tillates.  

Utnyttingsgrad 
Bestemmelsen om BYA 60 % innebærer som nevnt en svært betydelig øket utnytting i forhold til 
dagens situasjon. Maksimal utnytting må settes til BYA 50 % slik gjeldende kommuneplan 
bestemmer. Reguleringsbestemmelsene må presisere at utvendig lagring skal inngå i beregning av 
BYA.  Parkering tillates ikke utenfor byggegrensen. 
I planbeskrivelsen kapittel Vurderinger, er det vist til at utnyttingen av eiendommen må sees i 
forhold til framtidige behov. Utnyttingsgraden er derfor foreslått øket i samsvar med overordnede 
ønsker om å utnytte arealer til næringsformål så sterkt som mulig.  
 
Brukt på Ringveien nr 2 blir dette imidlertid feil. Planen er en revidering av en eksisterende plan, ikke 
planlegging av et nytt næringsområde. Da den opprinnelige reguleringsplanen ble utarbeidet, så en 
Tranbyutbyggingen som en helhet. Utnyttingsgraden i den reviderte planen må reflektere dette. Selv 
om reglene for beregninger er noe forskjellig, vil en BYA 60 % utgjøre en svært betydelig økning i 
utnyttingen av eiendommen  
 
Det bør gjøres en betydelig grundigere studie av utnyttingen av Ringveien sett i forhold til 
naboskapet til Hennummarka. Dessuten må det gjøres en samlet vurdering av Høgdaplanen, 
utnyttelse av Ringveien 2 og Ringveien nr 6. Utnyttingsgraden bør nyanseres innenfor planen slik at 
en mot Ringveien gjennomfører en lavere utnyttingsgrad og en lavere høyde på bebyggelsen. 
Området mot Ringveien må ikke tillates som parkering eller utvendig lager.  

Gesimshøyde  
Planbestemmelsen må definere basishøyde for bebyggelsen og maksimal gesimshøyde. Det er ikke 
tilstrekkelig presist å angi gesimshøyde i forhold til et gjennomsnitt terrengnivå. Gesimshøyden bør 
senkes mot Ringveien. Maksimal gesimshøyde bør her settes til 10,0 m.  Områder der dette skal 
gjelde må angis på plankartet og i bestemmelsene. Bebyggelsens høyde inne på området må ikke 
overstige 15 m inkludert ventilasjonsanlegg. 

Plankrav. 
Utomhusplanen er et viktig verktøy for å sikre at utbyggingen gjennomføres med tilstrekkelig hensyn 
til omgivelsene. Uteområdene må utformes samtidig med at en former bebyggelsen på området. 
Rekkefølgekravet må endres slik at utomhusplanen må legges fram som en del av søknaden om 
rammetillatelse. Det må settes spesifikt krav til innhold i utomhusplanen. Dette kan f. eks. gjelde krav 
til vegetasjonstyper, størrelser og oppbygging av skjermingsbeltene.  Det må være krav i tilknytning 
til rekkefølgebestemmelsene at opparbeidelse av utomhusanlegget, inkludert skjermingsområdene, 
er gjennomført før det gis midlertidig brukstillatelse. 
 
Det må kreves utarbeidet og innsendt en belysningsplan som dokumenterer at det blir gjort tiltak for 
å hindre lysforurensing. Dette må medtas som et eget punkt i § 2.2 rekkefølgekrav.  
 
Krav utforming av bebyggelse 
Reguleringsbestemmelsene har bestemmelser om enkelte forhold som farge og fasadeuttrykk, men 
mangler krav til bebyggelse utover dette. Bebyggelsen bør utformes på en slik måte at den 
arkitektonisk har et uttrykk som er relatert til den eksisterende næringsbebyggelsen i området.  
Bebyggelsens fotavtrykk har stor betydning for terrengforming. Grunnflater slik som på Dølasletta og 
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Ringveien nr 6 gir stor fleksibilitet i forhold til områdets skala og terrengtilpassing. Fordi det neppe er 
grunnlag for å vise ny bebyggelse med korrekt form på plankartet, må reguleringsbestemmelsene 
angi  om maksimal størrelse for enkeltbygg. 
Illustrasjonene av bebyggelsen samsvarer ikke med planbestemmelsenes krav til utforming (§2-1 pkt 
b)  

Sikring og skjerming 
Det er viktig at en skjermer Ringveien 2 i forhold til bebyggelsen på Hennummarka. Det må vurderes 
om dette kan skje ved terrengforming av overskuddsmasse. Uansett form må utomhusplanen 
redegjøre for tiltak. Det må stilles krav til utformingen av sikringsgjerder. Nødvendig sikringstiltak og 
skjermingstiltak (f. eks. om støy) må vises på utomhusplanen.   Det bør innføres en bestemmelse som 
setter som betingelse at skjermingstiltak, enten i form av terrengforming eller som faste skjermer, er 
utført før en begynner terrengforming innenfor planområdet.  

Samferdselsanlegg og adkomster 
Plankartet må vise den geometriske utformingen av adkomsten. Utformingen av krysset mellom 
Gjellebekkveien, Høgdabakken , Joseph Kellers  og Gamle Drammensveien inngår ikke i denne 
planen,  men må bearbeides før det gis rammetillatelse for planområdet. Reguleringsbestemmelsene 
må presiserer prioritering av myke trafikanter. Grensesnittet mellom Høgdaplanen og Ringveien 2 er 
utydelig. Planforslagene, hver for seg, viser til at det skulle vært utarbeidet en plan.  
Adkomsten må utformes geometrisk og vises på plankartet. Det må medtas en kryssing for tursti og 
viltkorridor over Joseph Kellers vei. 
Adkomst til/fra busslommene i Ringveien må vurderes. Busslomme for trafikk i retning mot Asker 
ligger slik at en bør vurdere om gang/sykkelveien langs Ringveien bør forlenges til et fotgjengerfelt i 
forbindelse med busslommen. 
Adkomst til Ringveien nr 6 er skissert gjennom Ringveien nr 6. Plankartet må vise stenging av 
adkomsten for Ringveien nr 6. 

Overvannshåndtering 
Planbestemmelsene §2.7 om håndtering av overvann må bearbeides. Det må tydeliggjøres at 
overvann skal håndteres på egen grunn. Bestemmelsen om at kontroll og overvåkning av avrenning 
må tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
Støykrav 
Reguleringsplanforslaget legger til grunn at MDs retningslinjer skal gjelde.  Selv om det er satt krav 
om at det skal foreligge dokumentasjon av ivaretakelse av støykrav ved byggesøknad, er det ikke satt 
fram krav om kontrollmåling av støynivået i anleggsperioden, eller når området er tatt i bruk for 
permanent virksomhet. Dette må medtas som en bestemmelse. 
Planbestemmelsene må tydelig sikre at det ikke er anledning til å drive virksomhet, produksjon eller 
transport, som avviker fra krav i retningslinjer for støy fra Klima og Miljødepartementet.   

Belysning 
Negative virkninger av belysning fra bebyggelse langs Ringveien kan bli betydelig. Paragrafen utvides 
slik at det kreves at belysningsplan dokumenterer at det ikke vil bli lysforurensing fra virksomhet i 
planområdet. Belysningsplan må utarbeides som en integrert del av utomhusplanen, og legges fram 
samtidig med søknad om rammetillatelse.  

Snødeponering 
I reguleringsbestemmelsene må det presiseres at snødeponering ikke er tillatt i skjermings og 
hensynsoner.  Videre må en ved vurdering av håndtering av overvann, dokumentere at avrenning fra 
snødeponier ikke forurenser tilgrensende naturområder. 
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Forholdet til omgivelsene. 
Området ligger nær opp til eksisterende boligbebyggelse. Erfaringen fra den regelmessige 
sprengningen i pukkverket viser at sprengning oppleves som svært negativ selv om en holder seg 
innenfor grenseverdiene. Sprengningsarbeid nær bebyggelsen på Hennummarka må utføres med 
stor forsiktighet.  
 
I planbeskrivelsen er det vist til at det er tatt hensyn til viltkorridor og tursti/skiløype. Det er ikke 
gjort en vurdering av hvordan en skal sikre kryssingen av Joseph Kellers  for en slik korridor.   
 
Illustrasjonen som er utarbeidet viser bebyggelse omgitt av tett vegetasjon. Dette er feilaktig fordi 
skjermingsbeltene er smale. Det er vist vegetasjon på områder som på utomhusplanen er vist som 
veier og parkering.  Eksisterende vegetasjon er fjernet både inne på planområdet, og langs Joseph 
Kellers vei. Illustrasjonene viser kraftig vegetasjon i dette området. Illustrasjonene som viser 
hvorledes  en utbygging av planområdet vil se ut må korrigeres. 
 Vedlegg nr 2 er illustrasjoner utarbeidet av forslagstiller med våre kommentarer. 
 

Avbøtende tiltak 
Planbeskrivelsen lister opp flere avbøtende tiltak. Blant annet peker en på sikring/etablering av 
vegetasjonsskjermer mot nærmiljø. Plankartet viser skjermingsbelte Ringveien. Skjermingsbeltet 
mot Joseph Kellers vei er vist med bredde 5,0 m. Begge er for smale, konf. skjermingsbeltet mot 
Ringveien nr 6. Her er vegetasjonen i alt vesentlig fjernet.  I planbeskrivelsen er det omtalt 
vegetasjonsskjermer mot Ringveien . Dette er vist i planen som 10 m brede belter. 
Reguleringsbestemmelsene har rekkefølgebestemmelse om opparbeiding. Det vil ta betydelig tid (30 
– 40 år) før trevegetasjon har nådd en høyde som gir reel skjerming. I planbestemmelsene må det 
stilles detaljerte krav til type vegetasjon og til størrelse ved etablering.  
 
Vegetasjonskjermen bør bygges opp som et flersjiktig vegetasjonssamfunn. Det bør benyttes 
hurtigvoksende vegetasjon. Ved etablering bør trær som plantes ha minimum høyde 8 – 10 m. 
Skissen nedenfor viser hvorledes vi tror det er hensiktsmessig å opparbeide et slikt vegetasjonsbelte. 

 
 
Skjermingsbeltet bør vurderes forlenget forbi Ringveien 6. Slikt belte kan vises på plankartet. 
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Det bør vurderes om en kan benytte overskuddsmasse for å utforme skjermingstiltak som 
terrengformer. 
 
Lysforurensing fra Kværnerområdet har blitt et betydelig større problem etter at vegetasjon i 
skjermingsbeltet mot Joseph Kellers vei ble fjernet. Bebyggelsen på Ringveien 2 vil komme svært nær 
bebyggelsen på Hennummarka, og forsterke den negative opplevelsen av lys. Det vil, slik planen nå er 
formulert, bli betydelig høyere. Det er en betydelig risiko for lysforurensing. Skjerming av lys må 
medtas som et avbøtende tiltak. Dette gjelder både utendørs belysning og belysning fra bebyggelse.  

VIRKNING AV PLANFORSLAGET 
Generelt  
Beskrivelsen av virkningen av planen, gir inntrykk av at dette er en plan som har begrenset virkning i 
forhold til sine omgivelser. Nærheten gjør at utbygging får betydelige konsekvenser. Vi kan ikke se at 
det er gjort avveininger som i særlig grad tar hensyn til omgivelsene, det være seg trafikkmessig eller 
i forhold til nærmiljøet.  

Friluftsliv og rekreasjon 
Det er vesentlig at en utformer planområdets grensesone mot tursti og vilttrekk på en estetisk 
forsvarlig måte. Fyllingene som er etablert mot Høgdabakken, viser hvor negativt slike terrengarbeid 
kan bli utført. 

Landskap og kulturminner 
Illustrasjonene har klare feil.  Utbygging av Ringveien 2 vil ikke ha rom for vegetasjonsområder slik 
det er vist på illustrasjonen.  Før en overhode gjør tiltak på eiendommen må en avklare at utbygging 
ikke medfører skade på kulturminner som er en del av forsvarsverkene fra den store nordiske krigen. 

Trafikk 
Den trafikale virkningen av en produksjonsbedrift vil være avhengig av type produksjon, behov for 
råvarer og for utkjøring av ferdige produkter. Aker Solutions er en virksomhet som har begrenset inn 
og uttransport av råvarer og produkter. Dette har vist seg å fungere rimelig godt i forhold til 
omgivelsene. Det samme gjelder bedriftene på Dølasletta. Bedrifter som behandler ferskvarer, vil ha 
et helt annet trafikkmønster med stor daglig trafikk inn og ut av virksomheten. Dessuten vil denne 
type virksomhet ha behov for transport utenom normal arbeidstid.  Dette er ikke vurdert i 
trafikkutredningen. 
 
Ved ny kryssing av Gjellebekkveien under E18, må det være et mål å få all tungbiltrafikk til og fra 
pukkverksområdet, gnr 124/132 og fra Ringveien 2 til å bruke Gjellebekkveien.  I planarbeidet må en 
vurdere hvorledes det kan legges begrensinger på tungbiltrafikken på Joseph Kellers vei.  Det 
redegjøres for hvorledes en kan forankre en slik beslutning i reguleringsbestemmelsene også for 
Ringveien 2.  Dersom det etableres virksomhet som genererer trafikk utenom normal arbeidstid, må 
en redegjøre for konsekvensene av slik etablering i forhold til støy.  
 
Den samlede trafikkbelastningen på lokalveiene, bl. a. Drammensveien, må vurderes i sammenheng 
med den betydelige utvidelsen av næringsvirksomheten i Kjenner, Tranby og Damtjernområdet. 
Trafikkmengden i området er allerede så stor at en kan risikere oppstuving av trafikk omkring 
rundkjøringene mellom Liertoppen og Bauhaus. Det er lett å forstå at en slik oppstuving vil føre til at 
kjørende velger Joseph Kellers vei for ut- og innkjøring til området. 
 
Ombygging av Joseph Kellers vei med gang/ sykkelvei er bare delvis gjennomført. Vi regner med at 
utformingen, slik den framstår i dag, er midlertidig. I dag fremstår kryssområdet med Høgdabakken 
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som et svært risikofylt konfliktpunkt mellom ulike trafikantgrupper.  Det må gjøres en grundig 
vurdering av behov hos ulike trafikantgrupper. Området er et knutepunkt for turtrafikk til fots, på 
sykkel og med hest. Utformingen må prioritere sikkerhet for myke trafikanter.  
 

Støy 
Det er ikke redegjort for hvorledes virksomhet på eiendommen påvirker støybelastningen for 
bebyggelsen langs Ringveien. Det må redegjøres for hvorledes støy i anleggsfasen kan reduseres.  
 

ROS analysen 
Ulykker med gående og syklende er ikke vurdert. Risiko i kryssområdet med Høgdabakken og Gamle 
Drammensveien må vurderes som betydelig. Dette er ikke omtalt i forbindelse med teknisk 
infrastruktur eller i forbindelse med omtale av ulykker knyttet til av og påkjørsler. Heller ikke 
avsnittet om ulykker med gående/syklende nevner dette punktet. I den skjematiske framstillingen er 
forholdet for fotgjengere og syklister vurdert slik at tiltak ikke er nødvendig. Dette er feil.  Risiko for 
gang- sykkeltrafikk i forhold til busslommer i Ringveien må vurderes.  

AVSLUTTENDE MERKNADER 
Vi mener å ha påvist at planforslaget ikke holder faglig mål, verken med hensyn til innhold eller form. 
Derfor ber vi innstendig Lier kommune ved Planavdeling om å bearbeide planen. Den må ha en 
detaljering og et innhold som gjør den til et relevant verktøy for å utvikle næringsvirksomhet i 
naboskap med tett utbygde boligområder.  
 
 
For Nabolagsgruppa Hennummarka 
 
 
 
Trygve Sundt 
Svenskerud 31  
3409 Tranby 
Trygve.sundt@st-landskap.no 
 
Kopi av merknaden er sendt: 

• Fylkesmannen i Buskerud. 
• Buskerud Fylkeskommune 
• Statens vegvesen. 
• Lier kommune, Ordfører 
• Medlemmer av Planutvalget 
• Lierposten 

 
 
 

  

Tranby 16. januar 2017
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VEDLEGG 2 KOMMENTARER PÅ ILLUSTRASJONER 
 



Trygve
Bildeforklaring
Illsutrasjonen av vegetasjon er feil på Plankartet er dette arealet benyttet til vei og parkering

Trygve
Bildeforklaring
Vegetasjonsskjerm etter 20 år??

Trygve
Bildeforklaring
Her er det bebyggelse 

Trygve
Bildeforklaring
Consolvobygget mangler 







Trygve
Mangekant

Trygve
Bildeforklaring
Hele denne vegetasjonsskjermen er borte

Trygve
Bildeforklaring
Consolvobygget???
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