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NOTAT - TILLEGG TIL PLANUTVALGET, SLUTTBEHANDLING - 

DETALJREGULERING FOR RINGVEIEN 2 

 

Da sak 30/2017, Sluttbehandling av detaljregulering for Ringveien 2 ble sendt fra 

administrasjonen i mars, var ikke innsigelsen fra vegvesenet endelig avklart. I etterkant av 

skrivefristen har vegvesenet uttalt at de ikke lengere har innsigelse til planen. Det er for å 

imøtekomme vegvesenet utført noen endringer i bestemmelsene til planen. 
 

Følgende endringer foreslås, og er vist i vedlagte bestemmelser: 

- Maksimalt tillatt m2 BRA (bruksareal) inkluderer de kvadratmeterene som var satt til 

parkering. Endringen er vist i bestemmelsene (§ 3-1. d) 

- Høyden på frisiktsonene er endret fra 80 cm til 50 cm over planet. Endringen er vist i 

bestemmelsene (§ 4-1. a) 

- Plankartet er ikke endret noe. 

 

Med bakgrunn i disse endringene, foreslår rådmannens følgende vedtak: 

Forslag til detaljregulering for Ringveien 2, datert 17.11.2016 med tilhørende bestemmelser 

datert 18.04.2017, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Planbeskrivelsen 

oppdateres i henhold med endringene utført før sluttbehandling. 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, datert 17.11.2016 

2. Bestemmelser, datert 18.04.2017 

3. Brev fra Statens vegvesen, innsigelse trekkes, datert 21.03.2017 
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LIER KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR RINGVEIEN 2 

(detaljregulering) 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. april 2017. 

1. FORMÅLET MED PLANEN 

§ 1-1 Planens formål 

Detaljplanens intensjon er å legge til rette for næringsformål (kontor- og industribebyggelse) 

med tilhørende infrastruktur. 

Planen viser i plankart og bestemmelser hvordan adkomsten til området er løst. 

§ 1-2 Planens avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på detaljplankart merket Plan ID 504-

908-05-04. 

2. FELLESBESTEMMELSER 

§ 2-1 Plankrav og andre planer 

Det skal utarbeides utomhusplan for området i tråd med kommuneplanens arealdel § 2-7. 

Utomhusplanen skal vise utforming og opparbeiding av terreng, fastsette krav til kvalitet samt 

oppfylle prinsipp for universell utforming. 

§ 2-2 Rekkefølgekrav 

§ 2-2-1 Før tillatelse til tiltak 

a) Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at det er foretatt grunnundersøkelser 

eller geotekniske vurderinger av området. Aktuelle løsninger skal være godkjent av 

geoteknisk fagpersonell. 

b) Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan overflatevannet kan håndteres 

for ikke å øke forurensningen av inntilliggende bekkefar. Dette omfatter også vurdering av 

behov for overvåkning av forurenset vann fra bygge- og anleggsarbeid.  

§ 2-2-2 Før igangsettingstillatelse 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for bygg i området K/I, må ny adkomst fra Joseph 

Kellers vei samt ny gang- og sykkelveg være ferdigstilt. 

b) Før det gis tillatelse til igangsetting skal det dokumenteres at nødvendig ingeniørgeologisk 

prosjektering er gjennomført. 

c) Før det gis tillatelse til igangsetting skal det redegjøres for valg av materialer og tekniske 

løsninger med tilhørende energi- og klimagassbudsjett. 

d) Før det gis tillatelse til igangsetting skal tiltak for å motvirke tilslamming med partikler og 

nitrogenforbindelser i tilliggende bekkefar være prosjektert og godkjent. 
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e) Før det gis tillatelse til igangsetting skal det foreligge en godkjent utomhusplan og 

belysningsplan. 

§ 2-2-3 Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

a) Parkering, internt trafikkareal og vegetasjonsskjermer skal være opparbeidet før det gis 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

b) Terrengforming og tilsåing/beplantning av annen veggrunn skal være ferdig samtidig med 

resten av veganlegget. 

c) Opparbeidelse av vegetasjonsskjermer og alle utomhustiltak skal være utført senest innen 

ett år etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. Det gis ikke ferdigattest før samtlige tiltak 

som fremgår av utomhusplanen er ferdigstilt. 

d) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal eventuelle støytiltak i samsvar 

med tillatelsen være ferdigstilt. 

e) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for utnyttelse over BYA 35% av 

hele K/I, må utvidet kulvert under E18, som regulert i Detaljregulering for Høgda Tranby 

planID 504-908-18-02, være etablert. 

§ 2-3 Utforming 

a) Bebyggelsens hovedvolumer orienteres fortrinnsvis parallelt med tomtens 

byggegrenser/tilliggende vegløp. Næringsbyggene skal opparbeides med en variert 

materialbruk, med minst to fasadematerialer i tillegg til vinduer. Fasader skal ha mørke 

farger uten reflekterende egenskaper. Bygninger som omsøkes senere enn første godkjente 

bygning, må forholde seg og tilpasse seg denne i materialbruk. 

b) Fasade for næringsbygg skal utformes med variasjon og inndeles i kortere fasadepartier 

eller volumer, med maksimal lengde på 30 meter. 

c) Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. Fyllinger skal såes til og 

beplantes eller steinsettes. 

d) Utforming av gjerder skal tilpasses terreng, vegetasjon og bygninger. Mot grønnstruktur 

skal gjerdet settes i grensen mellom byggeareal og vegetasjonsskjerm. 

e) Støttemurer med høyde over 2 m, skal oppføres i annet materiale enn plasstøpt betong. 

f) Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard. 

g) Opp og nedkjøringsramper og trafo skal integreres i bygningsvolumet. 

§ 2-4 Parkering 

a) Området skal ha tilstrekkelig parkeringsareal for eget behov. 

- industriformål (produksjon) - en biloppstillingsplass per 100 m2 gulvflate; 

- kontorformål - en biloppstillingsplass per 50 m2 gulvflate. 

b) For parkeringsområder med mer enn 50 biloppstillingsplasser skal det opparbeides egne 

gangsoner. Gangareal og gangadkomst skal fremgå av utomhusplanen. 

c) 5% av parkeringsplassene skal tilrettelegges for handicap. 

§ 2-5 Tekniske anlegg 



 3 

a) Alle kabler i området skal føres fram som jordkabler. 

b) Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet og ligge innenfor byggegrenser 

og maksimalhøyde. Herunder vifter, trafo og heissjakt. 

§ 2-6 Veg, vann og avløp 

a) Ved bygging av veg og legging av ledninger skal fjellskjæringer unngås. 

b) Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes. 

§ 2-7 Håndtering av overflatevann 

a) Håndtering av overflatevann skal fremgå av utomhusplanen, og skal primært bygges på 

overflatebaserte løsninger. 

b) Det skal innenfor området etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning og rensing av 

overflatevann fra bebyggelse, veger og annet areal. Dette omfatter også overflatevann som 

kommer fra områder utenfor det avgrensede planområdet. 

c) Ved byggesøknad skal det dokumenteres hvordan overflatevannet kan håndteres for ikke å 

øke forurensningen av bekken som drenerer via Gjellebekk og ut i Damtjern. Prøvetaking 

i bekkefaret skal utføres i samordning med nærliggende næringsareal og i 

overenstemmelse med forurensingsmyndighet. 

d) Forurenset vann fra bygge- og anleggsarbeid skal ikke slippes ut i bekken som drenerer 

via Gjellebekk og ut i Damtjern. 

§ 2-8 Støy 

a) For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012), kap. 4, legges til grunn: 
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b) Ny arealbruk og nye tiltak i planområdet skal ikke påføre eksisterende bebyggelse og 

utearealer støy utover grensene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Det må foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av 

støykrav ved byggesøknad. 

 
 

§ 2-9 Geoteknikk 

Ved utbygging av området skal anbefalinger og tiltak i geotekniske/ingeniørgeologiske 

vurderinger gjennomføres og følges opp. 

§ 2-10 Universell utforming 

a) Prinsipp for universell utforming etter gjeldende bestemmelser skal legges til grunn ved 

utforming av arbeids- og publikumsrettede bygninger med tilhørende adkomst, 

parkerings- og uteareal. 

b) Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 
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§ 2-11. Fjernvarme 

c) Ved oppføring av nye bygg/ombygninger, skal det legges til rette for bruk av fjernvarme. 

§ 2-12 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeid 

straks stanses og fylkeskommunens Utviklingsavdeling varsles, jf Lov om kulturminner § 8, 

2. ledd. 

3. REGULERINGSFORMÅL 

§ 3-1 Bebyggelse for kontor og industri (K/I) 1830 

a) I området kan det oppføres bebyggelse til kontor- og industriformål, samt tilhørende 

anlegg. 

b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% BYA) er 60 %. 

c) Gesimshøyde kan for maksimalt 30% av bebyggelsen ikke overstige 14 meter over 

gjennomsnittlig terreng, for de øvrige delene av bebyggelsen er maksimal gesims 12 meter 

over gjennomsnittlig terreng. 

d) Maksimal BRA (tillatt bruksareal) skal ikke overstige 33 000 m2 BRA (inkludert 

parkering), av disse skal maksimalt 8 750 m2 BRA benyttes til formål kontor. Bruksarealet 

skal regnes uten tillegg for tenkte plan. 

e) Innenfor byggearealet kan internt trafikkareal og parkering tillates etablert utenfor 

byggegrensen. 

f) Parkering på fritt terreng skal ikke overbygges. 

g) Områder for eventuell utvendig lagring og skjerming av disse skal fremgå av 

utomhusplanen. 

h) Det tillates ikke oppføring av sjenerende lyssetting mot nærliggende boligbebyggelse. 

i) K/I skal betjenes med avkjørsel via Joseph Kellers vei. 

§ 3-2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

a) Kjøreveg (o_SKV) 2011 

Kjøreveg omfatter deler av tilstøtende veg (Joseph Kellers veg); inklusive skulder, 

rekkverk o.a. som naturlig tilhører slike anlegg. 

b) Gang- og sykkelveg (o_SGS) 2015 

Gang- og sykkelveg skal opparbeides som vist i plankartet. Anlegget skal være belyst og 

det skal legges særlig vekt på belysning av kryssingspunkter. 

c) Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT) 2018 

Omfatter vedlikeholdssoner i tilknytning til gang- og sykkelveg; med blant annet rabatter, 

grøfter, snøopplag, frisiktsoner, vegskjæringer og tekniske installasjoner. 
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§ 3-3 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3) 

a) Naturområde (GN) 3020 

Naturområde skal ha omfang som vist i plankartet. 

1. I område avsatt til natur skal eksisterende vegetasjon bevares. 

2. Eventuell terrengbearbeiding og nyplantning skal skje i henhold til godkjent 

utomhusplan. 

3. Naturområde GN skal ikke bebygges, benyttes til lagring, parkering eller snøopplag. 

4. Det tillates vedlikehold og varsom skogskjøtsel som ikke ødelegger områdets funksjon 

som natur. Alle hogsttiltak skal godkjennes av kommunen på forhånd. 

b) Vegetasjonsskjerm (GV1-3) 3060 

Vegetasjonsskjermer skal ha bredde som vist i plankartet. 

1. I området GV1 som er avsatt til vegetasjonsskjerm mot Ringveien, skal eksisterende 

vegetasjon. 

2. I området GV2 skal det etableres høy vegetasjon, men den kan være parkmessig. 

3. I området GV3 avsatt til vegetasjonsskjerm mot naturområdet, tillates tilpasning av 

terreng og nyplantning. 

4. Terrengbearbeiding og nyplantning skal skje i henhold til godkjent utomhusplan. 

5. Vegetasjonsskjermer skal ikke bebygges, benyttes til lagring, parkering eller 

snøopplag. 

6. Det tillates vedlikehold og skjøtsel som ikke ødelegger områdets funksjon som 

vegetasjonsskjerm. 

4. HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

§ 4-1 Sikrings-, støy- og faresoner 

 

a) Frisikt (H140) 

I frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander, herunder parkering, slik at disse ikke rager mer enn 80 cm over tilstøtende 

veiers planum. 

 

§ 4-2 Hensynssone  

a)   Hensynsone - bevaring av naturmiljø (H560) 
Det tillates varsom skogsavvirkning og skjøtsel som tar hensyn til friluft og vilttrekk. 

Hogsttiltak innenfor området skal på forhånd godkjennes av kommunen. 

 

 

------------- 
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 Reguleringsplan for Ringveien 2 i Lier kommune - innsigelse 

Vi har mottatt for uttale reviderte konsekvensutredning for trafikk, bestemmelsene og 

plankart for ovennevnte forslag til reguleringsplan. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for 26.250 m2 BRA kontor og industri, i tillegg til 

7.000 m2 som foreslås benyttes til parkering. Bestemmelsene åpner for inntil 8.750 m2 

kontor. Forslaget til planen omfatter også bl.a. rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av 

G/S-veg langs Joseph Kellers vei, og ny undergang under E18 for utnyttelse over 35% BYA.  

 

Vi har følgende kommentarer til reviderte planforslaget:  

 

1. Trafikkanalysen viser at med fullt utbygging av næringsområdene i Tranby området 

blir det kapasitetsproblemer både i rundkjøring Fv. 16 x Gjellebekkveien, rundkjøring 

Fv.16 x Fv. 282 og i rampene i planskiltkryss på E18.  

Trafikkanalysen omfatter trafikk til/fra planlagt utbygging i Hølaløkka, Gjellebekk Sør 

N3, Pillefabrikken og Mester Grønn i tillegg til to nye utbyggingsområder i Høgda og 

Ringveien 2. Det er beregnet alternativer med: 10% «lav generell trafikkvekst», og 

27% generell trafikkvekst (dvs. lik offisiell trafikkvekst i Buskerud fylke i perioden 

2016 – 2036). Grunnlaget til bilproduksjon til/fra de to nye planområdene for kontor 

og industri er i Sintef rapport turproduksjonstall basert på data samlet inn i eller i 

nærheten av Oslo (rapport er utført i arbeid med revisjon av Håndbok V713 

Trafikkberegninger). Turproduksjon beregnet i henhold til hb V713 viser høyere tall 

for ÅDT og timetrafikk. Det er store usikkerheter knyttet til trafikktall. 

Generell trafikkvekst – gitt økning i befolkning, arbeidsplasser og inntekter i 

omkringliggende kommuner – etter vår mening må man ha i beregningene selv om 

det prøves å jobbe for mål om nullvekst i trafikken.  

Alternativ 2 (utbygging på Tranby/Liertoppen med 10% generell trafikkvekst) viser at 

i rundkjøring Fv. 16 x Gjellebekkveien er kapasiteten utnyttet til 95 %. Med foreslått 
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utbedringer (øke lengden på to kjørefelt inn mot rundkjøringene) får man akseptabelt 

belastningsgrad i det krysset. Med foreslåtte endringer og 27 % generell trafikkvekst 

er 90 % av kapasitet i det krysset brukt.  

Rundkjøring Fv.16 x Fv. 282 er beregnet for å ha tilfredsstillende kapasitet i 

alternativ 2 med 10% trafikkvekst, men i alternativ med 27 % trafikkvekst er 

kapasiteten utnyttet i 90% i dette krysset.  

Motorveg planskiltkryss Fv. 282 x E18 tåler ikke utbygging av alle planlagte 

næringsområder i Tranby/Liertoppen verken med 27% eller 10% trafikkvekst. 

Beregningene viser at det blir køproblemer særlig på avkjøringsrampa retning fra 

Drammen samt avkjøringsrampa retning fra Oslo (kapasitetsutnyttelse er over 170% i 

alternativ 3 med 27% generell vekst). Det er foreslått ombygging av krysset med 

rundkjøringer. Vi har ikke noen ombyggingsplaner for Tranby krysset. Dessuten er 

motorvegen på strekningen i Tranby sammen med dette planskiltkrysset vernet. Det 

må vurderes andre mindre tiltak som kan forbedre kapasitet og trafikksikkerhet i det 

krysset uten å endre «tidstypisk motorveien med hensyn til løsninger og teknisk 

standard og linjeføringen som er godt tilpasset terrenget og gir en god 

kjøreopplevelse».  

 

Med all planlagt utbygging i området blir det med tiden store avviklingsproblemer i 

kryssene og på E18. Det kan kreve f. eks. forlengelse av rampene og andre mindre 

tiltak i kryss for å øke kapasitet. Omfattende ombygging av dagens kryss mellom Fv. 

282 og E18 til rundkjøring er lite sannsynlig/aktuelt pga. verneinteresse.  

 

Vi anbefaler at trafikkbelastningen reduseres ved at formålet «kontor» utelates fra 

planen, og at areal til parkering regnes med i m2 BRA.  

 

 

Skoleveg og trafikksikkerhet –trafikkøkning på Gjellebekkveien med stor andel tungtrafikk 

kan påvirke sikkerhet til skolebarn fra Kjenner-området, og det bør vurderes trafikksikre 

kryssingspunkter, både av næringsatkomster og Fv. 16. 

 

I bestemmelsene § 4-1 a) angir bestemmelsene at det kan tillates sikthindringer inn til 80 

cm over planet mellom tilstøtende veger. Krav til frisiktsoner i vegnormalene er 50 cm, og vi 

kan ikke anbefale noe høyere enn dette. Bestemmelsen anbefales endret. 
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Konklusjon:  

 

Vi anbefaler å redusere trafikkbelastningen og viser til ovennevnte forhold som kommunen 

anbefales å vurdere nærmere i det videre planarbeidet. Vi har imidlertid ikke direkte 

innsigelser mot planen. 

 

 

 

Vegavdeling Buskerud 

Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

seksjonsleder Ewa Gadek  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 


