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1. FORENKLET ILLUSTRASJON 

1.1 Eksisterende situasjon 

Kartutsnitt g/bnr 145/57 (fig. 1): 

 

Eiendomssituasjon før planlagt makeskifte med Lier kommune. 

1.2 Mulig fremtidig situasjon 

Mulighetsskisse for Ringveien 2 (fig. 2): 

 



 4 

2. BAKGRUNN 

2.1 Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Arne Bryhn Eriksen (arne@myrvold.no), Espesetgata 3, 3031 Drammen, tlf 

913 55 011. 

Kontaktperson er Jan Gurrik (jg@realist.no), tlf 900 90 161. 

2.2 Planlegger/forslagsstiller 

Arkitektkompaniet AS er ansvarlig planlegger for detaljplanen på oppdrag fra forslagstiller 

Arne Bryhn Eriksen, samt ansvarlig for illustrasjonseksemplene. 

Oppdragsleder og faglig ansvarlig er siv.ark. Bjarte Ågedal (bjarte@arkitektkompaniet.as), tlf 

31 00 18 10 / 905 22 098, besøksadresse: Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen. 

Medarbeidere for detaljplanarbeidet er Thomas Andersen (thomas@arkitektkompaniet.as) og 

siv.ark. Vidar Wesetrud (vidar@arkitektkompaniet.as). 

2.3 Eiendoms- og eierforhold 

Sted/adresse: Ringveien 2, 3409 Tranby 

Gnr/bnr: 145/57 (+ 145/4) 

Grunneier: Arne Bryhn Eriksen 

Bruksnavn på eiendommen: Tranby III, felt I 3. 

Gnr/bnr 145/57 utgjør i dag den største delen av planområdet (arealet er i matrikkelen beregnet 

til 23 667,8 m
2
). En mindre del av dette arealet mot øst er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

vilttrekk. Kommunens vilttrekksareal utvides ytterligere i dette planarbeidet i bytte mot 

inntilliggende trekantareal (gnr/bnr 145/49) mot Joseph Kellers vei. Jf avtale om makeskifte 

den 12.2.2015. 

 

Eiendomsgrensene ble i oppstartmøtet den 5.12.2012 funnet gode nok for planlegging, slik at 

ekstra påvisning av eiendomsgrensene ikke ble ansett som nødvendig før tillatelse til oppstart 

av planarbeider. 

2.4 Hensikten med planen 

Planens hensikt er å legge til rette for næringsutvikling av eiendommen, med mulighet for 

kontor- og industriutbygging i samsvar med overordnede planer. Jf foreløpige 

illustrasjonseksempel i kapittel 9. 

Detaljreguleringen følger opp kommuneplanens arealdel 2009-2020 (godkjent av 

Miljøverndepartementet 27.9.2013) gjennom justeringer av gjeldende regulering. Dessuten 

ønsker man kommunens behandling og standpunkt til enkelte uavklarte forhold i 

bestemmelsene. Viktige forhold som: tomteutnyttelse, gesims- og terrenghøyder, 

grønnstruktur og vilthensyn, trafikk-/adkomstforhold, tomteplanering, avvannings- og 

parkeringsløsninger m.m. vil bli kunne bli nærmere avklart. Dette gir klarere 

utbyggingsrammer og legger til rette for en mer forutsigbar gjennomføring av tiltak. 

mailto:arne@myrvold.no
mailto:jg@realist.no
mailto:bjarte@arkitektkompaniet.as
mailto:thomas@arkitektkompaniet.as
mailto:vidar@arkitektkompaniet.as
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2.5 Forhistorie 

Det ble avholdt oppstartmøte i kommunen på vegne av opprinnelig initiativtager og eier Exigo 

Eiendom AS den 5.12.2012 (jf referat). Igangsetting av planarbeid og oppstart forhandlinger 

om utbyggingsavtale ble varslet offentlig henholdsvis den 28.3. og 1.3.2013 samt 14.3.2013. 

Eiendommen ble senere videresolgt til TRAFICO AS, som ønsket å videreføre det 

opprinnelige detaljplanarbeidet. Arkitektkompaniet AS utarbeidet konseptstudier for en 

generell næringsutvikling av området i tillegg til konkrete utbyggingsforslag for tiltakshavers 

virksomhet på en avgrenset tomtedel. Trafico AS solgte senere egen virksomhet, men har 

fortsatt å videreutvikle eiendommen til næringsformål. 

Viser til møter og korrespondanse med Lier kommune som underveis har vært orientert om 

planarbeidet, ulike eierforhold og relatert prosjekteringsarbeid. I henhold til oppdatert liste fra 

kommunen (1.12.2014) ble det sendt ut ny varsling 5.12.2014, med uttalefrist den 13.1.2015. 

Det er hittil gjennomført en planprosess i flere faser for Ringveien 2. En av interessentene har 

vært BAMA Gruppen AS, som vurderte å benytte tomten til lagerformål (hovedsaklig 

blomster og salat). Detaljplan til avklaring (plandokumenter per 2.12.2015) ble overlevert Lier 

kommune den 9. 12 2015, ettersendt trafikkanalyse, utarbeidet av Asplan Viak.  

Igangsatt terrengforming og masseuttak i et annet planområde på Tranby (Høgda) skapte 

sterke naboreaksjoner og avisoppslag i 2015. Som følge av dette oppstod det et politisk press 

for å få iverksatt midlertidig forbud mot tiltak og omregulering av industriformål. På 

kommunens formannskapsmøte den 19.11.2015 vedtok politikerne å søke omregulering for 

eiendommen Ringveien 2 til boligformål*. 

* Jf sak PS 70/2015 pkt 3 i møteprotokoll. 

For å få avklart veien videre etter formannskapets vedtak, ble det avholdt et informasjonsmøte 

med Lier kommune den 9.12.2016.* 

* Kommunen informerte om at det foruten omregulering av Ringveien 2, også ble vurdert rekkefølgekrav 

vedrørende kryssutbedring Joseph Kellers vei / Gjellebekkveien, samt utbedring av eksisterende undergang ved 

E18 (og andre mulige kryssløsninger) - i tillegg til opparbeidelse av gang-/sykkelvei forbi planområdet. 

Kommunen foreslo at Arkitektkompaniet skulle utarbeide en prinsippsøknad om endring til boligformål, basert på 

formannskapsvedtaket. Andre viktige faktorer var støy-, støv- og rystelsesproblematikk, samt at planavgrensningen 

ønskes beholdt. 

Dette skapte en uavklart, uforutsigbar og uholdbar situasjon for tiltakshaver. For å kunne 

fullføre planarbeidet og gjennomføre tiltak på eiendommen - et arbeid som 

forslagstiller/tiltakshaver hittil hadde brukt mye ressurser på - var det avgjørende å få 

reguleringsformålet (næring eller bolig) samt forholdet til kommuneplanens arealdel avklart. 

I planutvalgets møte den 10.5.2016 ble imidlertid følgende enstemmig vedtatt: ”Det 

anbefales, etter plan- og bygningslovens § 12-8, ikke å detaljregulere for boligformål på 

ringveien 2, men regulere i tråd med kommuneplanen for fremtidig næringsvirksomhet.” 

På bakgrunn av planutvalgets vedtak kunne arbeidet med detaljregulering av næringsformål i 

området fortsette. 

2.6 Gjennomføringen av planen 

Kommunen har i oppstartmøtet informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven: 

 I følge plan- og bygningslovens § 12-11, skal saken førstegangsbehandles senest innen 12 

uker etter at fullstendig planmateriale er oversendt kommunen. 

 Igangsatt planarbeid kan varsles etter oppstartmøtet. 

 Kommunen skal kvalitetssikre at alt materiale er fullstendig før saken tas opp til 

førstegangsbehandling. Utsjekking av planen tar minst en uke (tatt i betraktning at 

saksbehandler har flere plansaker som skal opp i samme politiske møte). 
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 Etter førstegangsbehandling i kommunen skal planen ut til offentlig ettersyn i minst 6 

uker. Utlegging skjer etter en oppdatering av planmaterialet i henhold til 

behandlingsvedtak (utlegging tidligst en uke etter mottak av opprettet planmateriale). 

Merknader og innspill under offentlige ettersyn kan imidlertid bidra til å forsinke saken. 

 Vanligvis kreves noe oppdatering av plandokumentene i henhold til endelig vedtak, før 

saken kan arkiveres og avsluttes helt 

Kommunen kan på nærmere forespørsel eventuelt utarbeide en mer konkret framdriftsplan. 

Tiltaket planlegges/detaljreguleres for bygging i medhold av overordnede planer og gjeldende 

regulering. Søknad om rammetillatelse for byggeprosjektet (samt igangsetting av tomteplaneringen) 

fremmes ikke parallelt med planarbeidet fra oppstartstidspunkt. 

Søknad om rammetillatelse for byggeprosjektet (samt igangsetting av tomteplaneringen) fremmes ikke 

parallelt med planarbeidet fra oppstartstidspunkt. Av framdriftsmessige og økonomiske årsaker vil det 

likevel kunne være aktuelt, i samsvar med gjeldende regler, å søke om terrengendringer i løpet av 

planarbeidets siste del, basert på foreløpige utbyggingsplaner for området. 

Planleggingsfasene (fig. 3): 
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3. DAGENS FORHOLD 

3.1 Beliggenhet og dagens bruk 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet i kommunen (fig. 4): 

 

Planområdet ligger inntil tettstedet Tranby, ikke langt i fra E18 ved Gjellebekk. 

Kartutsnitt som viser planområdets orientering mot tilliggende områder i Tranby (fig. 5): 
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Planområdet utgjør en del av et tidligere regulert, men urealisert industriområde (Industri I) 

ved Lierskogen pukkverk, og består i dag av en ryddet skogstomt inntil tettbebyggelsen på 

Tranby. Foruten skogsdrift benyttes deler av området til natur- og friluftsformål. 

Eiendommen  avgrenses av Ringveien i nordvest og Joseph Kellers vei i sørvest. Et stort 

boligområde ligger på andre siden av Ringveien. Mot nord grenser planområdet til 

eksisterende industri (Ringveien 6) og i øst til en skogsparsell (naturområde) inntil Lierskogen 

pukkverk. Skogsparsellen fortsetter på andre siden av Joseph Kellers vei, og utgjør en del av et 

sammenhengende vilttrekk fra Vestmarka til Kjekstadmarka. Et større industrianlegg for 

Kværner Eureka ligger delvis skjult bak skogsholtet langs Joseph Kellers vei. 

3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 

Natur- og ressursgrunnlaget 

I dag et borealt biografisk (skogsareal) LNF-område uten statlig sikring for friluftsformål. 

Skogsdriften i området er underlagt krav om varsomhet ved utøvelse av stedbundet næring (jf 

bestemmelser i tidligere kommuneplan og reguleringsplan). Planområdet er ikke kategorisert 

som viktig skogsområde, og det er heller ikke registrert viktige naturtyper her (miljøstatus.no). 

Planområdet grenser til en gjennomgående skogssone som er avsatt til vilttrekk, og den 

østligste delen er i kommuneplanen avsatt til dette formålet. Langs trekket befinner det seg 

også en skiløypetrasé som holdes i hevd. 

Det er ikke kjent om eiendommen tidligere kan ha vært et interesseområde for råvareutvinning 

(steinbrudd) i forbindelse med Lierskogen pukkverk. Jf funn av et steinbrudd sør for 

planområdet/Joseph Kellers vei. 

Landskap 

Planområdet består i dag av et ubebygd, kupert og uthugget skogsterreng med fall mot sør. Det 

er gjenstående randvegetasjon av løvtrær med innslag av gran mot bebyggelsen i nord 

(næring), vest (boligfelt) og mot Joseph Kellers vei i sør. 

Høydeforskjellen innen planområdet er ca 20 m (ca 257-277 moh). En bergknatt på kote 277,3 

moh utgjør tomtas høyeste punkt. 

Det er ikke registrert kvikkleire eller rasfare i området, som befinner seg over marin grense 

(etter siste istid). En geoteknisk vurdering/undersøkelse vil kunne gi nærmere opplysninger 

om grunnforholdene på stedet. 

Verneinteresser 

Det finnes ingen verneplan for eiendommen, men et inntilliggende naturområde er underlagt 

særlige hensyn for friluftsliv og vilttrekk. Planområdet har ingen registrerte kulturminner og 

utgjør ingen del av et verneverdig kulturlandskap. Det er imidlertid registrert arkeologiske 

kulturminner (fra bronsealder til nyere tid) i nærheten av planområdet. 

Tomten ble undersøkt av fylkeskommunens arkeolog den 3.9. og 19.11.2015, uten at det ble 

registrert funn av automatisk freda eller nyere tids kulturminner i planområdet. Tre uavklarte 

kulturminner ble avskrevet som natur, og en registrert dykningsflate strekker seg ikke innenfor 

planområdet. Det er etter kulturminneloven meldeplikt ved eventuelle ufortutsette funn.* 

* Jf rapport fra fylkeskommunens arkeolog den 17.12.2015 (saksnummer 08/569). 

Like sør for eiendommen ligger Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene 

naturreservat. 
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Miljøfaglige forhold 

Luftfoto av planområdet med nære omgivelser (fig. 6): 

 

Landskap, økosystemer, naturtyper eller arter som berøres av planen: 

 Eiendommen ligger i en boreal biografisk barskogsregion (uten viktig skog og naturtyper 

viktig for biologisk mangfold). 

 Langs planområdets østre del er det registrert et inntilliggende bekkefar, tilhørende 

Damtjern bekkefelt (Lierelva vannområde). Det er ikke påvist noen tilknytning mot 

drikkevannskilder. (Øvre deler av bekkefaret er heller ikke vist i NVEs kartbase, og vil 

med usikkerhet kunne defineres som et vassdrag.) 

 Området utgjør en del av et større forvaltningsområde for gaupe på den skandinaviske 

halvøya. Et forvaltningsområde for ulv (som omfatter Oslo, Østfold samt deler av 

Akershus og Hedmark) ligger ca 3 km øst for planområdet. 

 Sør for området ligger Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene naturreservat. 

Verneområdet består vesentlig av rik barskog/dyrka arealer med egenartet kulturlandskap 

og karakteristiske vegetasjonstyper, interessant fauna samt flere kulturminner. Området er 

utsatt for påvirkning utenfra (blant annet fra omkringliggende industri). 

Tilstanden for landskapet og økosystemet på stedet: 

 Størstedelen av planområdet er per i dag uthugget med gjenstående vernesoner/randsoner i 

ytterkanten. Eiendommen har en sørvendt og solrik beliggenhet. Geografisk beliggenhet 

og høyde over havet (inntil 277,3 moh) tilsier at dette er et snørikt område. 

 Tomta befinner seg i et område hvor det må utvises høy aktsomhet for radongass (jf 

Miljøstatus i Norge og NGU Radon Geos). 

 Det er ikke registrert utslipp fra avløpsanlegg eller forurenset grunn, men 

området/nedbørsfeltet kategoriseres som følsomt for utslipp (inkl. avrenning til følsomme 

områder). 
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 Det er registrert utslipp av CO2; NOx, SO2, PM10 svevestøv fra forbrenning og 

veitransport, samt metan (NH3) fra jordbruk. Fra nærliggende industri er det registrert 

partikulært utslipp til luft (NCC Roads Asfaltverk Lierskogen) og vann (Lierskogen 

pukkverk, Franzefoss Pukk AS). 

 Den økologiske tilstanden for inntilliggende bekkefelt er antatt svært dårlig, noe som kan 

påvirke badevannskvaliteten i Damtjern lenger ned. Det foretas punktmålinger ved to 

målestasjoner oppstrøms i nærheten av planområdet (Gjellebekk sedimentasjonsdam 

Franzefoss + Gjellebekk Bekk oppstrøms Franzefoss). Det er vurdert risiko for at miljømål 

innen 2021 ikke vil kunne nås. 

 Det er i liten grad registrert avrenning fra skogbruk og spredt bebyggelse (som ikke er 

tilknyttet avløpsnett). Det er registrert middels grad av utslipp og avrenning fra 

transport/infrastruktur. 

 I bekkefeltet er det gjort fysiske inngrep i form av flomverk og forbygninger, noe som i 

middels grad kan ha forårsaket hydromorfologiske endringer. 

 Det er ikke registrert flom- eller skredfare tilknyttet bekkefaret. Området er vurdert som 

middels sårbart for klimaendringer (naturkatastrofer), og det forventes klimaendringer 

med høyere temperaturer og økt nedbør i løpet av inneværende århundre. 

 Det er ikke registrert sårbar flora med verken fremmede (svartlista), prioriterte eller truede 

(rødlista) arter innen planområdet. 

 Imidlertid er det i nærheten registrert fremmede skadelige arter (svartlista) med svært høy 

økologisk risiko, blant annet tre steder langs Joseph Kellers vei (kanadagullris, vinterkarse 

og ugrasklokke). I nærliggende industriområde (Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk 

AS) er det funnet arter (svartlista) med potensiell høy økologisk risiko (hagesmørbukk og 

præriesolsikke). Her er det også registrert sårbare eller nær truede arter (rødlista) som 

myrflangre og myrtelg, men prioriterte arter er ikke funnet i eller inntil planområdet. 

Faglige rapporter og utredninger om naturmangfold i det aktuelle området: 

 Kjenner ikke til om det foreligger rapporter eller utredninger om naturmangfold innenfor 

planområdet spesifikt, men funnmarkeringer i nærheten viser at det er foretatt slike 

registreringer innenfor en større del av området (miljøstatus.no). 

Erfaringsbasert kunnskap (fra lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter) om det 

aktuelle planområdet: 

 Det har til tider forekommet søling og steinavfall langs Joseph Kellers vei pga enkelte 

biler med overlasting og usikret last fra Franzefoss Pukk AS. 

 Noen naboer er plaget av støv fra masselager langs vei på vestsiden av steinbruddet 

(Franzefoss Pukk AS). 

 Inntilliggende bolighus ved Ringveien er plaget av støv, støy samt sjenerende 

flombelysning fra næringsvirksomhet på naboeiendommen (Ringveien 6). 

 Planområdet befinner seg ca 1 km (luftlinje) fra E18, men er i henhold til støykart ikke 

belastet av trafikken herfra. 

 Det er i regi av Franzefoss Pukk AS utført rystelsesmålinger i tilknytning til nærliggende 

pukkverk. Målingene viser imidlertid at rystelsene befinner seg godt under grenseverdien 

fastsatt i Norsk Standard. 

Opplysningene er hentet fra Miljøstatus i Norge, møtereferater og nabouttalelse etc. Jf også 

Naturmangfoldsloven kapittel II (veileder). 
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Trafikkforhold 

Eiendommen er per i dag ubebygd og ikke tilknyttet kjøretrafikk, men ligger inntil Joseph 

Kellers vei og Ringveien. Vi er ikke kjent med stier eller snarveier gjennom planområdet 

(kupert terreng), bortsett fra en skiløypetrasé langs vilttrekket i øst. 

Ringveien utgjør en viktig samlevei boliger i Tranby. Joseph Kellers vei er en sentral 

kommunal hovedvei som også betjener andre industrianlegg, som Kværner Eureka og 

bedrifter ved Lierskogen pukkverk. 

Joseph Kellers vei tilknyttes fylkesvei 282 (Kirkelina) snaue 2 km lenger sør, som igjen 

påkobles E18 ca 1 km øst for denne avkjørselen. Det er i tillegg gamle veiforbindelser som 

krysser E18 ca 1 km sør og øst for planområdet (undergang ved Gjellebekk og overgangsbru 

ved Kjenner overfor Liertoppen). 

Krysset Joseph Kellers vei / Kirkelina betegnes som trafikkfarlig, både for bilister og 

fotgjengere, med dårlig flyt og køproblemer i rushtiden. På grunn av trafikkøkningen er det 

etterlyst en kapasitetsvurdering av krysset. Viser til at det allerede er igangsatt en oppjustering 

(rundkjøring). 

Joseph Kellers vei har rette strekninger som innbyr til fortkjøring. Foreslåtte mottiltak fra 

nabogrupper har vært oppsetting av fartsdumper eller fotoboks. Velforeninger/nabogrupper i 

området har overfor kommunen uttrykt ønske om gatelys langs veien ned mot Liertoppen 

(Gjellebekk). 

Det ble foretatt telling av tungtrafikken til og fra Lierskogen pukkverk den 24.5.2011; som 

viser at henholdsvis 87 og 75 tunge kjøretøyer benyttet Joseph Kellers vei mellom kl 06.00 og 

22.00 denne dagen. Fylkesmannen har i forbindelse med utslippstillatelse fra steinbruddet i 

nærheten (Franzefoss Pukk AS) stilt krav om trafikktelling, men velforeninger/ nabogrupper 

har foreslått å søke om fritak kompensert gjennom andre og mer presserende nærmiljøtiltak. 

Tall fra en trafikkanalyse utarbeidet av Asplan Viak AS den 4.11.2015, viser blant annet at 

Joseph Kellers vei er en middels trafikkert vei med 3.000-5.000 ÅDT i dag. Trafikkmengden i 

år 2035 er beregnet til 4.000-6.000 ÅDT. 

Det er ikke opparbeidet gang-/sykkelvei langs planområdet per i dag. Joseph Kellers vei er 

gjennomført med gang-/sykkelvei fram til tomta i vest, samt regulert videre langs tilstøtende 

næringseiendom ved Lierskogen pukkverk i øst. Her er det en delvis videreføring av traseen 

fram til Liertoppen. 

Risiko- og sårbarhet 

ROS-analyse er obligatorisk og er fremmet i en egen rapport for planområdet (se vedlegg). Jf 

også innlegg som vedrører temaet i denne beskrivelsen. 

Sosial infrastruktur 

Kollektivtrafikktilbud i området kan ha betydning for arbeidsreiser tilknyttet virksomheten. Jf 

arealplanens retningslinjer om godt kollektivtilbud. Det er registrert en nærliggende holdeplass 

fra Ringveien samt to fra Joseph Kellers vei: 

Kværner bussholdeplass (Joseph Kellers vei), ca 150 m fra planområdet, har i dag forbindelse 

mot Oslo Bussterminal, Lierbyen bussterminal, Lierskogen sentrum, Drammen busstasjon. 

Larsehagan bussholdeplass (Ringveien), også ca 150 m fra planområdet, har forbindelse mot 

Drammen busstasjon og Asker jernbanestasjon. I tilegg er det en holdeplass litt lenger unna 

ved Pukkverket, med et tilsvarende rutetilbud. 

Den øvrige sosiale infrastrukturen (offentlige tjenester, skole, skolefritidsordning, barnehage, 

idrettsanlegg etc.) vil ha vil ha begrenset betydning for planarbeidet og er derfor ikke videre 

utredet. 



 12 

Teknisk infrastruktur 

Det er inntilliggende trasé for VA i Ringveien og Joseph Kellers vei (jf mottatt ledningskart 

den 28.8.2014). 

Verken Statnett eller EB Nett AS har høyspentanlegg i nærheten av gnr/bnr 145/57 (trasé for 

sentralnett/regionalnett ligger ca 2,5 km lenger øst, og nærmeste distribusjonsnett er ca 1,5 km 

unna). Eiendommen befinner seg under Lier E-verks forsyningsområde. 

Barns interesser 

Det er ikke gjort registreringer av barnetråkk/utfluktsområder for barn på eiendommen, men 

inntilliggende sti (skiløypetrase) samt bekkefar utgjør naturelementer innenfor barns 

interessefelt. Planområdet mangler i dag gang- og sykkelvei. Det befinner seg tre skoler i 

nærheten av dette området. 

Universell utforming 

Planområdet er i dag ubebygd og består av et kupert og delvis uthugget terreng. 

Juridiske forhold 

Planområdet er tidligere regulert med avkjørsel fra Ringveien (felles med eksisterende 

avkjørsel til Ringveien 6). Denne ligger imidlertid på naboens eiendom og eventuell bruksrett 

må undersøkes nærmere. 

Interessemotsetninger 

I forbindelse med varslet planoppstart har beboere inntil eksisterende industriadkomst i 

Ringveien og uttalt at de er plaget av støv, støy og sjenerende flombelysning fra nye aktører på 

naboeiendommen (del av reguleringsplan 21.08.87). Det opplyses at trær er fjernet og at det er 

etablert en stor utendørs lagerplass. 

Naboene er til tider plaget av tett trafikk på Ringveien, og ber om at det må vurderes ny 

adkomst til næringsområdet fra Joseph Kellers vei. Ringveien utgjør en viktig samlevei for 

boligfeltene på Tranby, og en økning av særlig tungtrafikken på denne veien vil være 

konfliktskapende. 

Av hensyn til lys- og utsiktsforholdene ber naboene om at regulerte høydekrav overholdes, 

men verken reguleringsplan av 1987 eller gjeldende kommuneplan har spesifikke krav til 

bygningshøyder. 

I forbindelse med virksomheten i nærliggende steinbrudd (Franzefoss Pukk AS) er det 

opprettet nabogrupper for gjensidig utveksling av informasjon (dialog) og planlagte tiltak etc. 

Igangsatte tiltak for et nærliggende industriområde (Høgda) skapte sterke naboreaksjoner og 

avisoppslag i 2015. Som følge av dette oppstod det et politisk press for å få iverksatt 

midlertidig forbud mot tiltak samt omregulering (jf vedtak på kommunens formannskapsmøte 

den 19.11.2015 om å søke omregulering til boligformål for eiendommen Ringveien 2).* 

* På planutvalgets avklaringsmøte den 10.5.2016 ble følgende enstemmig vedtatt: Det anbefales, etter plan- og 

bygningslovens § 12-8, ikke å detaljregulere for boligformål på ringveien 2, men regulere i tråd med 

kommuneplanen for fremtidig næringsvirksomhet. 
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4. PLANSTATUS 

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

Tiltaket berøres av følgende overordnede føringer (jf referat oppstartmøte 5.12.2012.): 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (FOR-1995-09-20-4146, rettet 

29.6.2016).* 

* Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 

annen helsefare (pkt 5a). 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 26.9.2014). Erstatter rundskriv T-5/93.* 

* Jf varslingsuttalelse fra Statens vegvesen 8.5.2015. 

Tiltaket antas også å bli berørt av følgende føringer: 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012, veileder M-128-

2014). 

 St.meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk; Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging (4.9.2009); plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g. 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.6.2015); Den 

europeiske landskapskonvensjonen (1.3.2004); St.meld. nr 18 (2015-2016) Friluftsliv.* 

* Jf også Naturmangfoldloven (jf veileder til Naturmangfoldloven kapittel II, T1514). 

 Krav om universell utforming og forsvarlighet i plan- og bygningsloven, § 29-3.* 

* Bl.a.: Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift 

gitt av departementet. 

Jf også byggteknisk forskrift (TEK10) § 12-1: Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt 

utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin 

funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Uteareal for arbeidsbygninger skal i henhold til forskrift § 8-2 være universelt utformet (bortsett fra der 

uteareal eller del av uteareal etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse). Dette 

omfatter opparbeidet atkomst, parkerings- og oppholdsareal ute i tilknytning til arbeidsbygning. En 

arbeidsbygning vil ofte også være åpen for publikum, men oppholdsareal ute må være universelt utformet selv 

om publikum ikke har tilgang til arealet. Unntak må grunngis og dokumenteres. 

Gjeldende overordnede planer 

 Kommuneplan for Lier, arealdelen 2009-2020 med planbestemmelser av 01.10.13 

(godkjent av Miljøverndepartementet den 27.09.13). 

Følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel (01.10.13) antas å berøre dette 

planarbeidet: 

Virkeområde, forholdet til eksisterende planer og definisjoner: 

 § 1-2 Forholdet til eksisterende planer. 
* Jf pkt 15. 

Generelle bestemmelser: 

 § 2-1 Virkeområde. 

 § 2-3 Estetiske bestemmelser.* 

* Det kreves redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider i forhold til seg selv, omgivelser og 

fjernvirkning. I plan- og byggesaker legges det avgjørende vekt på å bevare Liers grønne preg. 

 § 2-6 Krav til parkeringsdekning (2b-c). 
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 § 2-7 Krav om utomhusplan (a-e, g-j). 

 § 2-13 Krav om plan for redusert klimabelastning (mal i kommunens planpakke under 

arealplaner, jf www.lier.kommune.no). 

Framtidige områder for bebyggelse og anlegg: 

 § 3-2 Reguleringsplankrav.* 
* Det kan ikke gis byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (jf § 3-2) før området inngår i en reguleringsplan. 

Viser til at planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan der kommuneplanen ved motstrid går foran denne. 

 § 3-3 Krav til og innholdet i utbyggingsavtaler.* 
* Det er krav om utbyggingsavtale for alle næringsområder med utbygging over 200 m2 bruksareal (BRA). Jf 

plan- og bygningsloven § 11-9 nr 2. Kravet om utbyggingsavtale bekreftes av kommunen, jf referat fra 

oppstartmøtet (5.12.2012/ e-post JM 8.3.2013). Avtalen kan omfatte teknisk infrastruktur, grønnstruktur, 

energiløsninger og energidistribusjon. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale m.m. ble første gang 

varslet den 14.3.2013. 

Tiltaket forutsetter utbygging eller utbedring av kommunaltekniske anlegg, og utbyggerne må i henhold til 

kommuneplanens arealdel § 3-3 selv bære avtalte kostnadene med tilrettelegging av nødvendig teknisk og 

grønn infrastruktur. 

 § 3-8 Offentlige områder.* 
* Områder avsatt til framtidig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være offentlige. 

Områder for landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF): 

 § 7-1 Virkeområde. 

 § 7-7 Vilttrekk Gjellebekk (ELG1). 

Retningslinjer: 

 1 Områder for bebyggelse og anlegg. 

 4 Områder med hensynssone naturvern. 

Gjeldende regulering 

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser gjelder foran reguleringsplan for Lierskogens 

Pukkverk med omgivelser, med unntak av reguleringsendring for industriområde og offentlig 

veg (1997). 

 Reguleringsplan for Lierskogens Pukkverk med omgivelser, 21.1.1987 (arkiv nr 

504.908.05).* 
*Jf bl.a. § 2.2: Ved byggesøknad skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan (detaljplan) som viser 

bebyggelsens form og dimensjon, veiføring, parkeringsplasser og beplantning. 

Ny detaljplan erstatter deler av følgende planer: 

 Lierskogen pukkverk, 26.1.1987. 

 Høgda - Tranby, 1.8.1972. 

 Forlengelse Joseph Kellers vei, 12.12.1980. 

Ny detaljplan grenser til følgende planer: 

 Lierskogen pukkverk, 6.9.2011. 

 Tranby III, 1.2.1979. 

Pågående planarbeid i nærområdet 

Det er ikke registrert annet pågående planarbeid i området nå, men en detaljregulering for 

Lierskogen pukkverk er relativt nylig vedtatt (6.9.2011; industriformål og naturområde med 

hensyn friluftsliv og vilttrekk). Nasjonal Plan-ID: 0626-504-908-05-03/Plan ID 77-3. 

4.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 

Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i gjeldende reguleringsplan er 35 % BYA. 

http://www.lier.kommune.no/
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5. MEDVIRKNING 

5.1 Varsel om oppstart 

Oppstartannonse (fig. 7): 

 

Oppstart av planarbeid ble første gang kunngjort i Lierposten den 28.2.2013 samt Drammens 

Tidende den 1.3.2013. Annonseteksten ble også sendt til kommunen for annonsering på Lier 

kommunes hjemmeside. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i de 

samme fora den 14.3.2013. I tillegg ble berørte parter i henhold mottatte naboliste varslet: 

VARSEL OM OPPSTART AV FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDET RINGVEIEN 2, 
LIER KOMMUNE 
I samsvar med § 17-4 i Plan- og bygningsloven varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse 
med igangsetting av privat planarbeid (detaljregulering) for Ringveien 2, gnr/bnr 145/57. 

Det varsles også om at tiltaket av kommunen ikke anses å utløse krav om konsekvensutredning. Tidligere varslet 
igangsetting av privat planarbeid for området (Lierposten den 28.02.13 og i Drammens Tidende den 01.03.13) gis med 
dette en forlenget uttalefrist. 

Planarbeidet utføres av Arkitektkompaniet AS på oppdrag for Exigo Eiendom AS. 

Eventuelle synspunkter som har betydning for utbyggingsavtalen og planarbeidet kan sendes skriftlig innen 5 uker til 
Arkitektkompaniet AS, Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen med kopi til Lier kommune, PB 205, 3401 Lier. 

I samsvar med en oppdatert liste fra kommunen (1.12.2014) ble det sendt ut ny varsling den 

5.12.2014, med uttalefrist den 13.1.2015. 

5.2 Innkomne merknader til varsel om oppstart 
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Innkomne merknader følger som egne vedlegg. 

Liste over merknader 

1. Buskerud fylkeskommune     21.5.2015 

2. Statens vegvesen Region sør    8.5.2015 

3. Beboere i Larsehagan 4, 6, 8 og 10 ved Leif Sylling  23.3.2013 (mottatt 12.2.2014) 

4. Beboer i Larsehagan 1, Thai Lien Hong Thi   18.5.2015 

5. CONSOLVO Eiendom AS     20.5.2015 

(1) Sammendrag av merknader fra BUSKERUD FYLKESKOMMUNE vedrørende 

kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men flere slike 

lokaliteter i nærområdet. På tomta er det imidlertid registrert kulturminner med uavklart 

vernestatus. For at fylkeskommunens arkeolog skal kunne uttale seg, må det foretas en 

registrering av planområdet, inklusive kontrollregistrering av de kjente kulturminnene på 

tomta, for å avklare vernestatus. Det er en fordel at dette skjer på varselsstadiet for å unngå 

konflikter senere i planprosessen. 

Forslagsstillers kommentar til merknadene 

Med henvisning til lov om kulturminner og undersøkelsesplikten, og for ikke å forsinke 

saksgangen fram mot endelig kommunalt vedtak, har tiltakshaver akseptert arkeologisk 

registrering på varselsstadiet i henhold til budsjettert forslag fra fylkeskommunen. Arkeolog 

Lars Hovland hos Buskerud fylkeskommune bekrefter å ha mottatt bestillingen, og sier at de 

vil gjennomføre befaringen i årets feltsesong (melding den 04.06.15).* 

* Registreringer ble utført den 3.9. og 19.11.2015 (saksnummer 08/569 - jf rapport fra fylkeskommunens arkeolog 

den 17.12.2015). 

(2) Sammendrag av merknader fra Statens vegvesen 

For Statens vegvesen er det viktig at området vurderes i en større sammenheng med hensyn til 

samordnet areal- og transportplanlegging og grunnlag i godkjent kommuneplan. 

Trafikkmessige virkninger av planen bør dokumenteres nærmere, og forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikkanter avklares. Planområdet berører ikke 

riks- eller fylkesvei direkte, men eventuelle endringer av vei- og trafikkforholdene må tas vare 

på i planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar til merknadene 

Trafikkmessige planvirkninger avhenger av blant annet av type næringsvirksomhet *, som så 

langt ikke er endelig avklart. Dokumentasjon av trafikkforholdene baseres inntil videre på 

informasjon om mulige virksomheter i planområdet. Asplan Viak AS er engasjert til å vurdere 

de trafikale konsekvensene av alternative planforslag, jf trafikkanalyse den 4.11.2015. 

* Lagerformål (logistikkvirksomhet) er tatt ut av planen. 

Hensynet til myke trafikkanter og god forbindelse til kollektivsystemet ivaretas gjennom 

opparbeidelse av en ny gang- / sykkelveiforbindelse samt eventuelle tilpasninger ved 

eksisterende bussholdeplasser. 

(3) Sammendrag av merknader fra beboere i Larsehagan 

Beboere ved eksisterende industriadkomst i Ringveien er plaget av støv, støy og sjenerende 

flombelysning fra nye aktører på naboeiendommen (Protector AS og Consolvo AS). Det 

opplyses at trær er fjernet og at det er etablert en stor utendørs lagerplass. 
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Trafikken på Ringveien er til tider stor, med kø i krysset mot Joseph Kellers vei. Krysset har 

dårlig sikt mot øst. 

Naboene ber om at det ses på mulighet for en ny adkomst til området fra veien mellom Joseph 

Kellers vei og pukkverket, noe som ville lette på støvet og støyen, samt minske 

trafikkbelastningen i krysset og på Ringveien. Videre bes det om at høydebestemmelser 

overholdes, og at det tas hensyn til snøforholdene på stedet. 

Forslagsstillers kommentar til merknadene 

Nabomerknadene er skrevet på vegne av de som bor nærmest eksisterende industriadkomst 

ved Ringveien; med nyttige innspill til planarbeidet. 

Vi vil i planarbeidet ta hensyn til forslaget om en ny hovedadkomst fra Joseph Kellers vei. 

Ved eventuell samdrift med inntilliggende industri, kan det for den øvre delen av området 

også være ønskelig å benytte eksisterende adkomst fra Ringveien (det er store 

høydeforskjeller), men inntil videre er dette ikke avklart med eierne av nabotiltaket. 

Utbyggingsplanene tilsier en viss trafikkøkning i området, men etablering av en ny 

hovedadkomst fra Joseph Kellers vei vil bidra til å skåne beboerne i området. Den veitekniske 

detaljprosjekteringen utføres av Asplan Viak AS (jf trafikkanalyse den 4.11.15). 

Naboenes forslag om ny felles industriadkomst i områdets østre del vurderes som mindre 

realistisk på grunn av stigningsforholdene og nærheten til vilttrekket/friarealet. Innen 

planområdet er det en høydeforskjell på totalt 20 m (ca 257-277 moh). Men en eventuelt felles 

adkomst gjennom planområdet, for eksempel fra kote 265-266, med en høydeforskjell på 

inntil 10 m (265>275), vil kunne la seg realisere*. 

* Dette krever en veilengde på minst 167 m (maksimalt 6 % stigning for industriadkomst – jf håndbok 017). Fra 

faglig hold er ønskelig stigning på adkomstvei vurdert til maksimalt 5 % (ca 200 m veilengde). 

Industriområdet er tidligere regulert med et 10 m bredt skjermbelte (trær/grønnstruktur) mot 

Ringveien og Joseph Kellers vei. Planen ivaretar dette gjennom regulering av en tilsvarende 

bred vegetasjonsskjerm mot Ringveien. Industrien ved Ringveien 6 ligger utenfor vårt mandat, 

men § 8 i eksisterende reguleringsplan gjelder fortsatt for denne eiendommen. 

Mot Joseph Kellers vei utgjør den nye gangveien - inklusive trafikkdeler, skulder- og 

grøftingssoner - en bredde på til sammen 7,75 m. I tillegg er det etablert byggegrense 4 m fra 

gangveien, eller 15 m fra midte Joseph Kellers vei. Det er også etablert en ny vegetasjonssone 

(buffersone) på 10 m mot et utvidet naturområde for vilttrekk. 

Verken eksisterende reguleringsplan (1987) eller kommuneplanen (2009-2020) angir 

spesifikke krav til bygningshøyder. Området er imidlertid underlagt estetiske krav, og 

bygningsdimensjoner skal godkjennes og reguleres på detaljplannivå i forbindelse med dette 

detaljplanarbeidet. 

Industrivirksomhet krever ofte stor innvendig høyde, samt nødvendig konstruksjonshøyde og i 

noen tilfeller ekstra plass til vinsjer og traverser. Dette vil kunne innebære gesimshøyder på 

opptil 16 m. 

Planeringsnivå for området, med adkomst fra Joseph Kellers vei, antas å ligge mellom kote 

265-267 (nøyaktig høyde er foreløpig uavklart). Et eventuelt øvre planeringsnivå i høyde med 

inntilliggende industri (ca kote 275) blir liggende ca 8-10 m høyere. Med utgangspunkt i en 

foreslått gesimshøyde på 16 m, blir bygningshøyden over det øvre planeringsnivået ca 6-8 m. 

(1) Sammendrag av merknader fra beboer i Larsehagan 1 

Det vises til telefonsamtale med Arkitektkompaniet AS, og uttrykkes frykt for adkomsten til 

planområdet skal etableres fra Ringveien. For barnas sikkerhet og helse bes det om at inn- og 

utkjøringen flyttes til Joseph Kellers vei. 



 18 

Forslagsstillers kommentar til merknadene 

Vi er enige i at det må tas hensyn til sikkerhet og helse for barn og beboere ved Ringveien. I 

telefonsamtalen ble det fra vår side poengtert at all tungtrafikk planlegges med adkomst fra 

Joseph Kellers vei, og at Ringveien eventuelt kun ville ha en underordnet funksjon. Vi har i 

ettertid skrevet tilbake for å oppklare forholdet. 

(5) Sammendrag av merknader fra CONSOLVO 

Consolvo Eiendom AS forutsetter at en eventuell innkjøring til parkeringsplasser på nordsiden 

av bygget ikke er tenkt over deres tomt. Innkjøringen er stengt med bom. 

Forslagsstillers kommentar til merknadene 

Gjeldende plankart viser at det skal være felles adkomst fra Ringveien for hele området som 

omfattes av Industri I. Eventuelt behov for bruksrett til adkomsten må avklares nærmere. 

6. BESKRIVELSE AV PLANSKISSEN / PLANFORSLAGET 

Arealformål 

1. Bebyggelse og anlegg - kontor/industri 
1830

 (K/I) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Offentlig trafikkområde - kjøreveg 
2011

 (SKV) 

- gang-/sykkelveg 
2015

 (SGS) 

- annen veggrunn; tekniske anlegg 
2018

 (SVT) 

3. Grønnstruktur  - naturområde 
3020

 (GN) 

- vegetasjonsskjerm 
3060

 (GV) 

Hensynssoner  - frisikt 
140

 (H140) 

Illustrasjonene i kapittel 9 - som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende 

- viser et utbyggingseksempel med ca 12 000 m
2
 bebygd areal. Herunder redegjøres for 

områdets kapasitet: 

Arealer, utnyttelsesgrad, parkering og høyde 

Utnyttelsesgrad (% av BYA) og bebygd areal (BYA): 

Det foreslås en utnyttelsesgrad på maksimalt 60 prosent bebygd areal (60 % BYA). 

  

Prinsippskisse eksempel 1 og 2 som viser bygningsmessig BYA (fig. 8): 
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Eksemplene er kun prinsipielle løsningsforslag innenfor en utnyttelse på 60 % BYA. Foruten 

rene kontor- eller industrianlegg, finnes det selvsagt ulike kombinasjoner og varianter av disse 

(jf illustrasjonene i kapittel 9). Den foreslåtte adkomsten tillater ulike utbyggingsvarianter - 

også mulighet for utvidelse av næringsarealet i nord (inntilliggende nabo i Ringveien 6) med 

ny felles adkomst fra Joseph Kellers vei. 
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Planeringsnivåer: 

Gjennomsnittlig planerte terrengnivå for nedre del, med ny avkjørsel fra Joseph Kellers vei 

(vareadkomst) antas foreløpig å ligge på ca kote 267. Bakre og høyereliggende del av området 

vil kunne planeres i høyde med inntilliggende nabo (ca kote 275), dersom det skulle bli aktuelt 

med en utvidelse derfra. 

Antall etasjer/høyder: 

Vi foreslår mulighet for gesimshøyde på inntil 16 m GH (kotehøyde ca 283 moh ut fra 

foreløpig stipulerte planeringshøyde). Ved industriformål vil høydebehovet defineres ut fra 

type produksjon samt eventuelt behov for vinsjer og traverser etc. 

Bebyggelsens plassering 

Bebyggelsen plasseres fortrinnsvis parallelt med Joseph Kellers vei (nordvestlig/sørøstlig 

retning) på et planert tomteunderlag (som nevnt foreløpig anslått til ca kote 267). 

Eksempel 1 og 2 - med foreslått adkomst midt på - viser tre parallelle bygningsvolumer á ca 3 

daa BYA. Det er vist mulighet til å koble to av dem sammen til et større industrianlegg (ca 7,2 

daa BYA). 

Gjennomføring 

Kommunen har vurdert at det i forbindelse med planarbeidet ikke er nødvendig med 

konsekvensutredning. Utbyggingen vurderes ikke å ha et omfang som fører til vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn. Temaer i tilknytning til gjennomføring utredes derfor ikke 

videre (tidsplaner, offentlige tillatelser, miljøoppfølgingsprogram etc.). 

7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Overordnede planer og mål 

Tiltaket detaljreguleres og planlegges for bygging, i medhold av gjeldende kommuneplan og 

rikspolitiske retningslinjer, til nærings- og naturformål. 

Områdets næringsdel er tidligere regulert til industriformål (Lierskogen pukkverk med 

omgivelser, 1987), som utvides med kontorformål. Utnyttelsesgraden foreslås økt i henhold til 

kommuneplanens føringer
*)

, som gjelder foran tidligere reguleringsplan. 

*)
 Jf kommuneplanens arealdel (2009-2020) der eksisterende områder for næringsbebyggelse avsatt til 

industriformål tillates med utnyttelsesgrad inntil 60 % BYA (§ 6-3). 

Gjennom et makeskifte med kommunen vil den tidligere regulerte hensynssonen for friluftsliv 

og vilttrekk (inntilliggende viltkorridor mellom Vestmarka og Kjekstadmarka) bli ytterligere 

utvidet. Jf avtale om makeskifte med Lier kommune den 12.2.2015. I tillegg detaljreguleres det 

en gang- og sykkelvei langs området. 

Planforslaget anses å bidra til måloppfyllelse av overordnede planer og mål, inklusive 

gjeldende kommuneplan 2009-2020. 
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Verneinteresser 

Planen er ikke i konflikt med verneinteresser. Tomten er registrert av fylkeskommunens 

arkeolog*, og det ble ikke gjort funn av automatisk freda eller nyere tids kulturminner i 

planområdet. Tre uavklarte kulturminner ble avskrevet som natur, og en registrert 

dykningsflate strekker seg ikke innenfor planområdet. I tillegg til en vegetasjonssone på 10 m, 

reguleres østre deler av planområdet til naturformål. Registrerte funn utenfor det aktuelle 

planområdet påvirkes ikke av planforslaget. 

 Registreringer ble utført den 3.9. og 19.11.2015 (saksnummer 08/569 - jf rapport fra fylkeskommunens 

arkeolog den 17.12.2015). 

Et inntilliggende bekkefar samt en tursti/skiløype langs planområdets østre del utgjør 

naturverdier som bør bevares. Det foreslåtte utvidete naturområdet, med særlige hensyn for 

friluftsliv og vilttrekk vil ivareta både turtraseen og bekkefaret. 

Miljøfaglige forhold 

Planens effekt på landskap, økosystemer, naturtyper og artsmangfold: 

 Planlagte tiltak innebærer arealendringer som kan påvirke stedets landskap, økosystem og 

artsmangfold. Tomta planlegges for utsprengning og planering til næringsformål. 

Ytterkantene bevares eller reetableres som grønnstruktur/skjermingssoner. 

 Det er ikke registrert truede/nær truede arter på Norsk rødliste, utvalgte naturtyper eller 

prioriterte arter i planområdet. Tiltaket anses derfor ikke å påvirke/skade sårbar natur eller 

utsatt artsmangfold. 

Planens påvirkning/effekt på verneområder, nærområder til verneområder eller vernede 

vassdrag (jf verneplan for vassdrag): 

 Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene naturreservat like sør for 

eiendommen vil ikke bli direkte berørt av detaljplanen, men er generelt utsatt for 

påvirkning utenfra (blandt annet fra omkringliggende industri). 

 Inntilliggende bekkefar med tilknytning til Damtjern vil kunne bli berørt av 

tilsig/overflatevann fra planlagte tiltak. Bekkefeltet utgjør imidlertid ingen del av et 

vassdragsvernet område. 

Planens påvirkning/effekt på tilstanden i vannforekomster: 

 Avrenning i forbindelse med sprengning, planering og gjennomføring av tiltaket vil kunne 

påvirke den økologiske tilstanden i inntilliggende bekkefar (del av Damtjern bekkefelt - jf 

Avbøtende tiltak). 

Planens påvirkning/effekt på områder eller naturtyper som er spesielt verdifulle for mangfold? 

 Inntilliggende naturområde (hensynssone friluftsliv og vilttrekk) utgjør en viktig passasje 

for storvilt og brukere av naturen. Arealet utvides ytterligere gjennom et makeskifte med 

kommunen, noe som vil bidra positivt til artsmangfoldet. 

Planens påvirkning vedrørende støy/trafikkstøy, luftforurensning og forurensning av grunn fra 

industrivirksomhet: 

 Det forventes økt biltrafikk som vil kunne føre til mer trafikkstøy og luftforurensning 

(utslipp, svevestøv) i området. 

 Sprengning og tomteplanering vil kunne frigjøre radon (spalting av uran i fyllmasser av 

granitt), foruten støv og eventuelt forurenset avrenning i byggeperioden. 

 Avrenning fra snødeponier og overflater (ny bebyggelse, parkerings- og trafikkarealer) vil 

kunne forurense. 

Jf Naturmangfoldsloven kapittel II (veileder m/sjekkliste m.m.). 
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Risiko- og sårbarhet 

Viser til egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. En oppsummering av de viktigste 

punktene er: 

 Det forventes noe trafikkøkning på Kirkelina, Joseph Kellers vei og eventuelt Ringveien 

som følge av den planlagte næringsetableringen. Ringveien utgjør en viktig samlevei for 

boligfeltene på Tranby, mens Joseph Kellers vei også har en del tungtrafikk fra 

inntilliggende næring. Trafikkøkningen utgjør en viss risiko, men det legges i 

planforslaget ikke opp til trafikkskapende logistikkvirksomhet (lagerformål). 

 Trafikkøkningen vil til en viss grad kunne medføre økt sikkerhetsrisiko for barn, samt noe 

støy og forurensning. Trafikale virkninger av planen bør dokumenteres og forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikkanter bør avklares (jf trafikkanalyse). 

Tiltaket utløser krav om ny adkomst, gang-/sykkelvei. Andre forbedringer som bør 

vurderes er gatelys der dette mangler, siktforbedringer i veikryss og lignende. 

Hovedadkomsten for tiltaket bør flyttes til Joseph Kellers vei, slik at inntilliggende boliger 

i størst mulig grad skånes. 

 Det ikke registrert spesielt sårbar natur eller utsatt artsmangfold i planområdet. Deler av 

ytterkantene bør bevares eller reetableres som grønne skjermingssoner. Inntilliggende 

naturområde tilføres areal gjennom et makeskifte med kommunen. Det bør i tillegg 

vurderes en hensynssone/buffer mot naturområdet. 

 En bekk beliggende inntil planområdet, som renner videre ned til Damtjern (badevann) er 

sårbar for uønsket tilsig ved terrengendringer (planering) og ny bebyggelse. Bekkefaret 

befinner seg i et urørt skogsområde (inntilliggende naturområde med særlige hensyn for 

friluftsliv og vilttrekk, som er planlagt utvidet) og vil ikke bli lukket eller endret som følge 

av tiltaket. 

 På grunn av kupert terreng og vesentlige høydeforskjeller vil næringsetableringen 

innebære utsprengning, planering og relativt stor masseforflytning. Massebalanse og 

tilpasning til eksisterende terreng bør i størst mulig grad tilstrebes. Det bør vurderes krav 

om utslippskontroll og eventuelt rensing mot bekken ved sprenge-/gravetillatelse. 

 Området er snørikt (nedbørsutsatt), men ikke flomutsatt. Utbygging vil kreve system for 

oppsamling, fordrøyning, eventuelt rensing samt bortledning av sige-/overflatevann - 

dimensjonert i henhold til forventet framtidig nedbørsøkning (NVE). Tiltaket må 

tilrettelegges for vinterberedskap, mulighet for snøopplag på egen tomt, adkomst uten 

bratte stigninger, frisiktsoner etc. 

 Det er ikke registrert kvikkleire eller rasfare i området. En geoteknisk vurdering/ 

undersøkelse vil nærmere avklare grunnforholdene og eventuelle virkninger av tiltaket. 

 Eiendommen befinner seg i et område hvor det må utvises høy grad av aktsomhet for 

radongass. Nærmere påvisning ved grunnundersøkelse. Det er krav om radonsperre etter 

TEK10 (ikke nødvendig med krav i planbestemmelse). 

 Det er i regi av Franzefoss Pukk AS utført rystelsesmålinger i tilknytning til 

sprengningene ved nærliggende pukkverk. Målingene viser at rystelsene befinner seg godt 

under grenseverdiene fastsatt i Norsk Standard. Sprengningene forhåndsvarsles. Det er 

ikke vurdert tiltak ut over pukkverkets egne sikkerhetsforordninger. 

 Det er til tider registrert søling og steinavfall langs Joseph Kellers vei på grunn av enkelte 

biler med overlasting og usikret last fra Franzefoss Pukk AS. Franzefoss feier et stykke ut 

på veien. Sjåførene oppfordres til å sikre lasten forsvarlig. Ved uhell har bedriften forsøkt 

å identifisere den ansvarlige. 

 Noen naboer er plaget av støv fra masselager langs vei på vestsiden av steinbruddet. Det 

er foreslått mottiltak i form av salting og vanning i tørre perioder. 
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 Det er foreløpig ikke avdekket eller gitt opplysninger om særskilt brann- eller 

eksplosjonsfare i forbindelse med planlagte tiltak. Virksomheten må tilrettelegges i 

henhold til gjeldende regelverk, og nødvendige brannsikkerhetstiltak må utredes av RIBR. 

 Krav om kapasitetsvurderinger ved tilknytning til eksisterende vann- og strømforsyning. 

Trafikk 

Det er i planbestemmelsene foreslått rekkefølgekrav om ny adkomst og gang-/sykkelvei. 

Lagerformålet er tatt ut av planen. Trafikkskapende logistikkvirksomhet ville i tillegg til krav 

om gang-/sykkelvei også ha utløst rekkefølgekrav om opparbeidelse av nytt kryss (Joseph 

Kellers vei/ Gjellebekkveien) samt ny tilknytning til E18 via Drammensveien (bru/undergang 

ved Bauhaus). 

Forslag til ny adkomst og krav om ny gang- / sykkelvei gir positive plankonsekvenser. Jf 

konsekvensvurderinger i trafikkanalysen fra Asplan Viak AS (04.11.15): 

 Joseph Kellers vei er i dag en middels trafikkert vei (3.000-5.000 ÅDT) med forventet 

trafikkvekst fram mot 2035 (4.000-6.000 ÅDT). 

 Området har godt kollektivtilbud, som betjenes med fire busslinjer. Det er under 250 m 

gangavstand fra planområdet til bussholdeplassene; 20 minutters reisetid til Lierbyen 

bussterminal og Asker jernbanestasjon samt ca 30 minutter til Drammen. 

 Det anslås at en eventuell dagligvarehandel i planområdet vil gi mindre biltrafikk til/fra 

Liertoppen kjøpesenter. 

 Det er beregnet kryssbelastning (Joseph Kellers vei/Ringveien) for ulike 

utbyggingsalternativer. Trafikkavviklingen i krysset betegnes som god med rom for 

trafikkvekst. 

 Det planlegges adkomst til planområdet fra Joseph Kellers vei. Beregnet trafikk i 

hovedretning og ventresvingende trafikk tilsier et krav om venstresvingefelt ved 

adkomsten til området. 

 Viser også til at beregnet trafikkvekst fra den planlagte utbyggingen ikke vil påvirke 

trafikksikkerheten til barn; jf barns interesser. 

 Trafikkanalysen viser til at de fleste ulykkene har skjedd på Fv282 Kirkelina (som knytter 

Tranby til E18 og Fv16 Drammensveien) men dette vil ha minimal innvirkning på 

trafikksikkerheten i adkomstvei(ene) til planområdet. 

Barns interesser 

Siden det på eiendommen ikke er registrert nærlekeområder for barn, er det heller ikke vurdert 

tilsvarende erstatningsarealer. Inntilliggende bekkefar samt en sti (skiløypetrase) inntil 

planområdets østre del kan vedrøre barns interessefelt, men verken bekkefaret eller 

løypetraseen vil bli direkte berørt av det planlagte tiltaket. 

Et eventuelt industrianlegg vil kunne innebære sikkerhetsrisiko for barn/uvedkommende i 

deler av planområdet og Joseph Kellers vei. Dette utløser krav om ny gang-/sykkelvei samt 

eventuell skjerming, inngjerding og trafikksikring etc. 

Selv om næringsarealet ikke skal benyttes av barn, kreves det likevel en 

trafikksikkerhetsmessig vurdering av veisystemet rundt planområdet for barn under 10 år 

(eventuell skolevei etc.). Trygg trafikk er viktig for barn, og planområdet mangler i dag gang- 

og sykkelvei. Viser til at det befinner seg tre skoler i nærheten av dette området. 

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en trafikkanalyse (Asplan Viak AS) som viser 

at både skolene og størstedelen av boligene på Tranby ligger nord og vest for Joseph Kellers 

vei, slik at elevene unngår å måtte krysse denne på vei til/fra skole. På nordsiden av Joseph 
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Kellers vei er det en 2,5 m bred gang-/sykkelvei vest for krysset med Ringveien. Beregnet 

trafikkvekst vil derfor ikke påvirke trafikksikkerheten for skolebarn. Fartsgrensen i Joseph 

Kellers vei er 50 km/t. 

Estetikk 

Planforslaget tilrettelegger for tiltak som fullt utbygget utgjør en relativt stor bygningsmasse, 

og som i tillegg til arkitektonisk egenverdi også må vurderes i forhold til sin virkning på 

omgivelsene. Viser til at området befinner seg i en overgangssone mellom boliger og 

natur/industri. Den foreslåtte grønnstrukturen vil bidra til visuell avskjerming av området. 

Aktuelle diskusjonstemaer i en videre prosjekteringsfase vil være planeringshøyder, 

plassering/utforming av bygningsvolumer, materialbruk, fargebruk og behandling av 

utearealer. Jf Avbøtende tiltak samt Illustrasjoner i kapittel 9. 

Stedsutvikling 

Eiendommen er en del av et tidligere industriregulert, men urealisert område ved Lierskogen 

pukkverk. I kommuneplanens arealdel inngår tomta i et ytterligere utvidet næringsområde. 

Planområdet utgjør en buffersone mellom inntilliggende pukkverk og boligbebyggelsen. 

Opprettholdelse av industriformålet vil for pukkverket bidra til å sikre langsiktig drift og 

utnyttelse av en nasjonalt viktig mineralforekomst. Dette styrker arealplanens troverdighet og 

forutsigbarhet for alle parter. 

For inntilliggende industri i Ringveien innebærer planen utvidelses- og utviklingsmuligheter, 

foruten mulighet til eventuell omlegging av eksisterende kjøreadkomst. 

Nye bedriftsetableringer i planområdet tilsier nye arbeidsplasser og økt sysselsetting for Lier 

kommune. 

Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 

Planområdet ligger inntil kommunale veier (Ringveien og Joseph Kellers vei) med 

eksisterende ledningsnett for vann- og spillvann (VA). Etablert infrastruktur fram til 

tomtegrense vil til en viss grad kunne benyttes, og ekstrakostnadene vil være knyttet til 

behovet for oppgradering av eksisterende ledningsnett, tekniske anlegg og veier etc.* 

* Anlegg og Eiendom, Lier kommune (virksomhetsleder Vidar Gustavsen) er kontaktet for videreformidling av 

spørsmål angående kommunaltekniske (Per Ole Brubak - tlf 32 22 04 37) og veitekniske (Tore Johansen - tlf 32 22 

03 38) forhold. Dette omfatter VA, håndtering av overflatevann (oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning), 

vannkapasitet, energi og renovasjon samt kapasitet eksisterende vei, adkomstkrav, krav til gang-/sykkelvei og 

støymålinger etc. Jf referat oppstartmøte 5.12.2012. 

Det er behov for nærmere kapasitetsavklaringer vedrørende kommunaltekniske anlegg (jf 

utbyggingsavtale), men det må likevel forutsettes utbygging og utbedring av disse. 

Utbyggerne er pålagt selv å bære avtalte kostnadene for tilrettelegging av nødvendig teknisk 

og grønn infrastruktur (arealplanbestemmelse § 3-3). 

Det er bestemt at områder avsatt til framtidig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal 

være offentlige (jf kommuneplanens arealdel § 3-8). 

Arealer for manøvrering av varetransport, parkering og snøopplag dekkes på egen eiendom og 

vil ikke belastes kommunen. 

Utbyggingsavtale 

Tiltaket utløser krav om utbyggingsavtale med kommunen. Jf kommuneplanens arealdel § 3-3, 

med krav om slik avtale for alle næringsområder med utbygging over 200 m
2
 bruksareal. 

Avtalen vil blant annet omfatte følgende forhold (jf pbl § 11-9 nr 2): 

 Overdragelse av gang-/sykkelvei og annen teknisk infrastruktur. 

 Energiløsning og energidistribusjon. 
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 Opparbeidelse av grøntbelter og sikring av viltkorridor. 

Universell utforming 

Planforslaget medfører få begrensinger for andre brukere/omkringliggende områder. 

Trafikkhåndteringen inne på området vil kunne innebære risiko for uvedkommende og deler 

av utearealet bør skjermes eller inngjerdes. 

8. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  

Faglige begrunnelser vedrørende uavklarte forhold 

Utnyttelsesgrad: 

Det foreslås å øke utnyttelsesgraden fra 35 til 60 prosent BYA i forhold til gjeldende 

regulering. Dette vil kunne gi en bedre utnyttelse av kommunens framtidige næringsarealer. Jf 

kommuneplanens arealdel § 6-3 som tillater 60 % BYA i eksisterende næringsområder. 

Gesimshøyde: 

Verken reguleringsplan av 1987 eller gjeldende kommuneplan har spesifikke krav til 

bygningshøyder. Vi vil imidlertid argumentere for at gesimshøyder inntil 16 m skal kunne 

tillates. Vår begrunnelse er at det i egnede områder også bør legges til rette for en bedre 

høydeutnyttelse av næringsarealer. Industrivirksomhet krever ofte stor innvendig 

håndteringshøyde, i tillegg til eventuelle vinsjer og traverser samt store bærekonstruksjoner.  

Estetikk: 

Bebyggelsens foreslåtte orientering langs Joseph Kellers vei, med naturtilpasset material-

/fargebruk, vegetasjonsskjermer og annen planlagt grønnstruktur vil kunne bidra til å dempe 

landskapsinngrepet og et dominerende industripreg. 

Høydeforskjellene i terrenget bidrar til å redusere høydevirkningen sett fra nord og vest. Ved 

et nedre planeringsnivå på ca kote 267 (nøyaktig høyde er foreløpig uavklart), vil deler av 

næringsbebyggelsen kunne plantes godt inn i terrenget. Et eventuelt øvre planeringsnivå vil bli 

liggende ca 8 m høyere (jf naboindustri på kote 275). Med utgangspunkt i en maksimal 

gesimshøyde på 16 m, vil bygningshøyden over det øvre planeringsnivået være ca 8 m. 

Trafikk: 

Viser til faglige vurderinger i trafikkanalysen fra Asplan Viak AS (4.11.2015). 

Avbøtende tiltak 

Tiltakshaver ønsker å bidra til en miljøvennlig energiforsyning, energieffektive 

bygningsløsninger, trafikksikker gang- og sykkelvei, samt en estetisk god utforming av 

bebyggelsen og utomhusanlegget. 

Virkemidler for å dempe landskapsinngrep og et dominerende industripreg er valg av 

planeringshøyder, innpassing av bygningsvolumer, naturtilpasset material- og fargebruk, 

vegetasjonsskjermer og grønne innslag i det øvrige utearealet. 

Bebyggelsen legges hovedsakelig langs kotene parallelt med Joseph Kellers vei. Bakre og 

høyereliggende del av området vil kunne planeres i høyde med nabotomt (ca kote 275), 

dersom det skulle bli aktuelt med en industriutvidelse herfra. 

Planlagte grønnstruktur i ytterkantene (ny eller eksisterende) bidrar til å bevare områdets 

grønne preg og skjerme mot innsyn. Det detaljreguleres en 10 m bred vegetasjonsskjerm mot 

Ringveien.* Parkeringsarealene tilstrebes et grønt preg med trær og grønne rabattfelt. Det 

utarbeides utomhusplan i henhold til kommuneplanens arealdel § 2-7 (jf pbl § 11-9 nr 5). 

* Videreføring av gjeldende reguleringsplan hvor det er det avsatt et 10 m bredt skjermbelte i industriområde mot 

Ringveien og Joseph Kellers vei. Inntilliggende nabo er regulert med et tilsvarende skjermbelte mot Ringveien. 

Kværner Eureka på andre siden av Joseph Kellers vei er omgitt av et bredt skogsbelte som gir distanse til 

boligbebyggelsen vis a vis. 
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Avbøtende tiltak for universell utforming utendørs vil være gunstig planeringsnivå og 

stigningsforhold, reserverte parkeringsplasser, gangstier, varmekabler, overflater, skilting, 

belysning, benker og ryddighet etc.
*
 

* Viktig for bevegelseshemmede er trinnfrihet, korte avstander, slake stigningsforhold, lave rekkehøyder, jevnt 

underlag, bevisst arealfordeling, samt redusert behov for kraft til betjening av dører, betjeningspanel og lignende. 

For svaksynte er det viktig at detaljene i miljøet er synlige og tydelige; som tydelige markeringer, god belysning, 

kontrastfarger og kontraster i materialer. For gode lydforhold er romutforming, akustikk, redusert bakgrunnsstøy og 

lyd- og taleoverføringsutstyr viktige virkemidler. 

Ny hovedadkomst til området fra Joseph Kellers vei vil avlaste Ringveien og redusere 

sammenblandingen av bolig-/industritrafikk. 

Lagerformål (logistikk) tas ut av planen for å unngå trafikkskapende virksomheter. 

Bygging av gang-/sykkelvei forbi planområdet vil trygge forholdene for myke trafikkanter 

(inkludert skoleelever som bor spredt i denne delen av kommunen) i aksen Tranby-Liertoppen, 

og kompensere for trafikkøkningen. Gangveien opparbeides med skulder- og grøftingssoner, 

inklusive en 3 m bred trafikkdeler mot Joseph Kellers vei, til sammen 7,75 m. 

Tilrettelegging for at kollektivt transportmiddel velges framfor bil. Stimuleres gjennom 

utbedring av holdeplassene samt god og trygg tilgjengelighet. For eksempel opphøyde 

gangfelt, bedre belysning og overdekkede, universelt utformede holdeplasser/leskur. 

Andre forbedringer er gatelys der dette mangler, samt siktforbedringer i eksisterende veikryss. 

Frisiktsoner ved adkomst i samsvar med veinormalens utformings- og sikkerhetskrav. Asplan 

Viak AS har utarbeidet veitekniske løsninger for området, inklusive gang- sykkelveien. 

Det foreslås å utarbeide en skriftlig reisepolicy (reiseregler) med fokus på trafikksikkerhet i 

egen virksomhet, samt hos underleverandører og samarbeidspartnere. Dette vil være en del av 

bedriftens HMS-arbeid og bevisstgjøring for å bedre sikkerheten til sine ansatte (lovpålagt 

gjennom Arbeidsmiljøloven). 

Tiltak skal gjennomføres i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for støy (jf rundskriv T-

1442/2012). Kontorer utføres i henhold til støykravene i byggteknisk forskrift TEK10. 

Ved søknad om tiltak skal det i samsvar med kommuneplanens arealdel § 2-7 (pbl § 11-9 nr 5) 

utarbeides en egen utomhusplan, som blant annet redegjør for: overvannssystem med høyder, 

sluk og fordrøyningsanlegg; murer og gjerder med høydeangivelse og materialvalg; 

renovasjonsløsninger; terrengoverflater; fall- og stigningsforhold; adkomst for 

bevegelseshemmede; biloppstillingsplasser; eksisterende og planlagt vegetasjon/terreng etc. 

I forbindelse med sprengning og tomteplanering skal det gjennomføres utslippskontroll mot 

bekken. Etablering av permanente fordrøyningsanlegg, samt rensing av overvann fra 

bygninger, trafikk- og parkeringsarealer, vil bidra til å trygge vannkvaliteten i bekkefeltet og 

badevannskvaliteten i Damtjern. 

Inntilliggende vilttrekk utvides ytterligere gjennom et makeskifte* med kommunen. 

Kommunens arealutbytte tillegges en skogsparsell som i kommuneplanen er avsatt til 

bevaring av naturområdet med hensyn for friluftsliv og vilttrekk. Dette bidrar til å sikre 

områdets naturmangfold. 

* Avtale om makeskifte med kommunen den 12.2.2015 (jf også tidligere korrespondanse til Lier kommune fra 

Stener Sørensen den 23.9.2009 og 4.12.2011). 

I tillegg forslås det en ti meter bred vegetasjonssone som buffer mot inntilliggende 

naturområde, der tilpasning av terreng og nyplanting tillates. Beplantningen kan om 

nødvendig etableres som et ledegjerde for vilttrekket i henhold til viltfaglige anbefalinger. 
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9. ILLUSTRASJONER 

Situasjonsplan (per 8.6.2016). Eksempel på utbyggingsløsning med kontorer langs Joseph 

Kellers vei samt mulighet til industriutvidelse for Ringveien 6 (fig. 9): 

 

Fasadeoppriss (per 8.6.2016) med avtrappede/tilpassede kontorer mot Joseph Kellers vei. En 

industrihall med maksimal gesimshøyde 16 m er vist i bakgrunnen (fig. 10): 

 


