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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
Skisse – eksisterende situasjon  
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Skisse - mulig fremtidig situasjon  
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2. BAKGRUNN 
 
2.1.  Oppdragsgiver 
Sønderhellene AS er oppdragiver for prosjektet. Firmaet har stått for utarbeidelsen av 
gjeldende reguleringsplaner for området, samt for gjennomføringen av de fem blokkene som 
er bygget i løpet av de siste årene.  
 
2.2.  Planlegger/forslagsstiller  
Planlegger er Halvorsen & ReineAS. Planlegger har utarbeidet flere tilsvarende planer, både i 
Lier kommune og i andre kommuner. Foretaket har godkjenning tiltaksklasse 3. 
 
2.3.  Eiendoms - og eierforhold  
I planområdet inngår eiendommene gnr/bnr 61/81, 70/42, 70/44, 70/48, 70/50, 70/52 og 
70/53. I tillegg inngår deler av tilliggende veinett, Sognaveien, med gnr/bnr 61/72. 
 
2.4.  Beliggenhet og dagens bruk  
 

 
Figur 1: Beliggenhet 
 
Planområdet ligger i Egge i Lier, og grenser inn mot friområde i vest og et boligområde i nord, sør og 
øst. Tilgrensende boligområder består i hovedsak av småhusbebyggelse.  
 
Planområdet er på ca 39 daa. Nordvestre del av planområdet er ferdig utbygd, med 5 blokker på 
tilsammen 115 enheter (gnr/bnr 70/44, 48, 50, 52 og 53). Det er etablert en lekeplass sør for de 
etablerte byggene, samt at det er etablert tilkomstveier fra Eiksetervegen og inn til boligene. 
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Eksisterende bebyggelse er i 6 etasjer, der nedre etasje er parkering delvis under bakke, mens de fem 
øvre etasjene er boligetasjer. Fronten av bebyggelsen trapper seg inn mot åsen. 
 
Søndre del av planområdet (gnr/bnr 61/81 og 70/42) er ubebygd, men deler av dette arealet har vært 
brukt til anleggsplass for byggetiltak på nordvestre del.  
 

 
Figur 2: Planens avgrensning 
 
 
 
 
   



 7

2.5.  Hensikten med planen 
I gjeldende reguleringsplaner som ligger innenfor planområdet, er det opprinnelig avsatt plass 
til totalt 10 boligblokker/terrasserte blokker. I prosessen med utbygging av nordre del, ble 
planen endret til at en av boligblokkene måtte vike plass for å erstattes av areal for lekeplass. 
Hensikten med planforslaget er å opprettholde planlagt utnyttelse ved å plassere blokkene/den 
terrasserte bebyggelsen noe annerledes enn slik de ligger i gjeldende regulering. I tillegg er 
det ønskelig å øke antall etasjer fra 6 til 7 etasjer, ved at man senker byggene noe lenger ned i 
terrenget enn det som var planlagt. Økningen i etasjer vil ikke føre til økt kotehøyde på øvre 
etasje.  
 
En økning av antall etasjer, samt en omorganisering av bygg og atkomst, anses å være for 
store endringer til å kunne tas gjennom dispensasjonssøknad til plan. Det er derfor valgt å 
utarbeide detaljert reguleringsplan, for å sikre at overgangen mellom de to gjeldende planene 
blir ivaretatt på en best mulig måte.  
 
I og med at planforslaget innebærer å slå sammen de to planene ”Torstadåsen – felt B9 – 
Sønderhellene” og ”Sognaveien”, sammenfaller planavgrensningen med tidligere avgrensning 
av disse med, med kun mindre justeringer ved avkjøring til området fra Sognaveien.  
 
Nytt navn vil være ”Detaljregulering for Sønderhellene og Sognaveien”,  
med PlanID 504-903-16-02. 
 
2.6.  Forhistorie 
Det er avholdt oppstartsmøte 02.09.2015.  
 
2.7. Behov for konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle  uterdningskrav” §4-1 
Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvnsutredning, med tilhørende forskrift. 
 
Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, er planen vurdert å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 
 
2.8. Gjennomføringen av planen 
Det er byggeaktivitet i området i dag. Nordre del, der man ønsker å etablere to blokker tilsvarende de 
som allerede er etablert, er klart for salg og bygging så snart planen er godkjent. Det vil ta noe lenger 
tid å gjennomføre søndre del.  
 

3. PLANSTATUS 
 
3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 2014 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig- ,areal- og transportplanleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for god steds- og byutvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989 
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et 



 8

grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
 
T-2/08- Om barn og planlegging 
Hensikten med rundskrivet er å presisere kommunenes ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling 
ivaretar interessene til de yngste i samfunnsutviklingen, og barn og unges behov for gode 
oppvekstvilkår og miljø. 
 
Gjeldende overordnede planer 
Gjeldende kommuneplan for Lier 2009-2020. I denne planen er området avsatt til boligområde. 
Planforslaget vil samsvare med kommuneplanens arealdel med bestemmelser. 
 
Planbestemmelser for kommuneplanen for Lier 2009-2020 som er aktuelle for planområdet er: 
§2-3 Estetiske bestemmelser 
§2-4 Krav til minste uteoppholdsareal 
§2-5 Krav til lekeplasser 
§2-6 Krav til parkeringsdekning 
§2-7 Krav til utomhusplan 
§2-13 Krav om plan for redusert klimabelastning 
Retningslinjene side 20. 
 
Gjeldende regulering 
Innenfor planområdet er det to gjeldende planer: 
 
For gnr/bnr 61/81 gjelder planen ”Sognaveien”, PlanID 504-903-16– vedtatt 10.10.2011. 

• Byggeformål: Boligbebyggelse, utformet som terrassert bebyggelse der hvert enkelt plan har 
terrengkontakt, med unntak av en eventuell toppetasje.  

• Byggeområde på ca 4,7 daa.  
• Utnyttelsesgrad: 45% BYA 
• MUA: 80kvm pr enhet, hvorav inntil 10 kvm kan være på balkong. 
• Tillates ikke støttemurer over 2 m. 
• Begrensning på 30 boliger innenfor BB. 
• Maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 15 m over planert terreng. Bebyggelsen skal ha 

flate tak. 
 
For gnr/bnr 70/42, 44, 48, 50, 52 og 53 gjelder planen ”Torstadåsen – Felt B9 _ Sønderhellene”, 
PlanID 117 – vedtatt 27.01.2004, endret 25.04.2006 og 21.08.2007. 

• Byggeformål: Boliger med tilhørende anlegg, utformet som terrassert bebyggelse i tråd med 
eksisterende bebyggelse (blokk1). 

• Utnyttelsesgrad: 35% BYA. 
• Maks 6 etasjer inkludert parkeringskjeller. 
• Det er satt krav til 2 biloppstillingsplasser pr bolig.  
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Figur 3: Planområdet 
 
Pågående planarbeid i nærområdet 
Det er ingen pågående planarbeid i nærområdet. 
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4. MEDVIRKNING 
 
4.1  Varsel om oppstart 

 
Figur 4: Varslingsannonse 
 
Planoppstart ble varslet med brev til berørte parter, samt kunngjøringsannonse i Drammens 
Tidende og Lierposten 24.september 2015. Frist for merknader ble satt til 22.10.2015. Varsel 
ble sendt på nytt til Fylkesmannen i Buskerud, Statens Vegvesen, Fylkeskommunen og NVE 
02.03.16 og 07.03.16 (NVE). 
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Det kom inn totalt 8 merknader.  
 
4.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
 
Liste over merknader 
1. Fylkesmannen i Buskerud   04.03.16 
2. NVE   07.04.16 
3. Buskerud Fylkeskommune   16.03.16 
4. Øvre Solspillet 3, Roar Øfstedal   14.10.15 
5. Øvre Solspillet 2, May Bente og Kent Åsen   21.10.15 
6. Øvre Solspillet 6, Erik Finnanger   21.10.15 
7. Øvre Solspillet 5, Dag Sveaas   21.10.15 
8. Øvre Solspillet 4, Linn Mari Horgen og Ole Larsstuvold  21.10.15 
 
Sammendrag av merknadene 
1. Fylkesmannen i Buskerud 

a) Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:  
• I og med at planområdet ligger 4 km fra Lierbyen, minner FM om 

overordnete føringer som går på nasjonale mål om å minske transport og 
redusere klimautslipp. 

• Ber om at det legges spesielt vekt på trafikksikre atkomster og ferdselsareal 
for gående og syklende, samt at det vurderes behov for tilretteleggingstiltak 
for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

b) Klima og energi 
• Minner om overordnete føringer om at planleggingen skal ta klimahensyn 

gjennom løsninger for energiforsyning og energieffektive bygningsløsninger.  
• Ber om vurdering av alternative oppvarmingsmåter til strøm – eksempelvis 

varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi og utvikling av 
lavenergibygg/passivhus. Ber om vurdering av tilrettelegging for vannbåren 
varme. 

• Viser til gjeldende kommuneplan der det slås fast at ved utbygging av tre eller 
flere boenheter skal klargjøres hvordan utbyggingen bidrar til den nasjonale 
målsettingen om et klimanøytralt Norge innen 2030 og Liers mål om å bli et 
lavenergi- og lavutslippssamfunn. 

c) Støy 
• Viser til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.  

Reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav om ivaretakelse av 
støykravene og ferdigstilling av aktuelle støytiltak før bebyggelsen tas i bruk. 
Planforslaget må inneholde en vurdering av om tiltaket vil medføre 
støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende støyømfintelig 
bebyggelse. Ber om at støyutredningene følger planforslaget ved offentlig 
ettersyn. 

d) Barn og unge 
• Viser til overordnete føringer. Viser spesielt til punktet om at det må være 

tilstrekkelig lekeareal for barn i alle aldre. Lekearealer bør reguleres inn på 
plankartet og må sikres tilfredsstillende kvalitet.  

• Hensynet til trafikksikker og trygg skolevei må vurderes. 
e) Naturmangfold, landskap og vassdrag 

• Eventuelle områder av verdi for landskap, rekreasjon og naturmangfold må 
sikres i planforslaget. Det bør sikres sammenhengende grønnstruktur med nær 
til gang til områder for lek, idrett, rekreasjon og friluftsliv. 

• Området rundt Sogna, nord i planområdet, er registrert som viktig bekkedrag 
verdi B. Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene om 
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offentlig beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og 
ivaretatt. 

• Planområdet er  bratt med helning mot nordøst. Viser til Den europeiske 
landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.mars 2004 og ber om at uvikling 
av området ivaretar viktige landskapsmessige verdier. Fjern- og nærvirking 
må vurderes. 

• Viser til at PBL sikrer at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser. Ber om at det sikres tilstrekkelig avstand mellom tiltak og Sogna i 
nord. Vegetasjonsbeltet langs vassdraget må sikres bevart og bør reguleres til 
grøntformål. 

f) Samfunnssikkerhet og beredskap 
• Registrerer at hele planområdet faller innenfor aktsomhetsområde for 

snøskred, og at nordlige deler langs Sogna berøres av aktsomhetsområde for 
jord- og flomskred. Deler av planområdet ligger under marin grense på hav- 
og fjordavsetninger av tykt dekke. Ber om at videre reguleringsplanarbeid 
ivaretar krav til sikkerhet. Viser til NVE´s retningslinjer. Områder med 
sårbarhet og risiko må identifiseres i plankart og sikres gjennom 
planbestemmelser i tråd med ovennevnte føringer.  

g) Universell utforming 
• Ber om at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming. 

Det er forhold som det må redegjøres for i planutkastet og som må sikres fulgt 
opp gjennom egne planbestemmelser.  

2. NVE 
a) I følge aktsomhetskart for snøskred fremgår det at hele planområdet inngår i sone for 

potensiell snøskredsfare. Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser et potensielt 
fareområde langs bekken nord for planområdet. Videre viser løsmassekartet at det på 
deler av planområdet er marine avsetninger. 

b) Viser til NVE sine retningslinjer 
c) På reguleringsplannivå må det utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. 

Dersom det konkluderes med at det er områder som er flom- eller skredutsatt 
avmerkes på kartet som henynssone og tilknyttes bestemmelser. 

d) Hvis forhold angående vannressursloven skal vurderes, må kommunen være tydelig i 
sin oversendelse i forbindelse med høring at dette er aktuelt.  

3. Buskerud Fylkeskommune 
a) Automatisk fredete kulturminner: BFK har ingen merknader, ut over at de ønsker at 

planens bestemmelser opplyser om varslingsplikten jf Kulturminnelovens § 8.2. 
b) Nyere tids kulturminner: BFK har ingen merknader. 

 
4. Øfstedal 

a) Påpeker at varselet mangler vesentlige detaljer for at han skal kunne vite hva arbeidet 
innebærer for seg. 

b) Vesentlig å få kjennskap til følgende: 
1. Hvor skal blokkene plasseres? 
2. Skal adkomsten til blokken være fra Sognaveien eller fra allerede 

etablert vei inn til Sønderhellene? 
3. Skal fjellet sprenges ned i fjellet til nivået til Sognaveien eller blir 

blokkene veldig høye? 
4. Skal de nye blokkene være identiske med de som allerede er etablert? 

c) Dersom all trafikk til de nye blokkene skal gå inn Sognaveien, vil dette innebære 
vesentlig økning av trafikken i Sognaveien. Nabo er bekymret for hva den økende 
trafikkmengdenvil innebære for de myke trafikantene. Er veibredden i Sognalveien 
tilstrekkelig for å ta i mot en økning på anslagsvis 100 biler? 

5. Åsen 
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a) Ønsker å forsikre seg om at det tidligere lovede ”grønne beltet” mellom 
terrasseblokkene og eneboligfeltet (Øvre Solspillet) fortsatt vil bli opprettholdt. 

6. Finnanger 
a) Den opprinnelige grønne natursonen som var tiltenkt som vegetasjonssone mellom 

boligblokken lengst syd og Øvre Solspillet må bli opprettholdt. Dette vil være med på 
at det ikke blir en fortetting på den ene  siden, og at man åpner for en grønn natursone 
for bomiljøet på den annen side.  

b) Tilveksten av blokker inn i den grønne natursonen vil være estetisk og visuelt 
forstyrrende or nærmiljøets bokvaliteter. Ett inngrep i vegetasjonssonen vil være et 
uforholdsmessig inngrep overfor det eksisterende bomiljø.  

7. Sveaas 
a) Første henvendelse 25.09.15 og 15.10.15 ba om en konkretisering av hva tiltaket 

innebar. Dette bli gitt i svar 16.10.15, hvor hensikten med planarbeidet ble presisert. 
Innspill til planarbeidet ble så mottatt 21.10.15. 

b) Ønskes at grønn natursone som er tenkt som en vegetasjonssone/buffer mellom 
terrasseblokk lengst syd og Øvre Solspillet blir bevart i sin helhet. 

c) Ønsker ikke blokkene nærmer enn hva gjeldende regulering viser, da det vil virke 
sjenerende for eneboligområdet, både i forhold til trafikk, støy og estetikk.  

8. Horgen/Larsstuvold 
a) Det vil være av stor betydning for nabo at blokkene blir lagt nærmest mulig 

Eikseterveien. I teorien kan de få den ene blokka så nærme som 10 meter, noe som 
ikke er ønskelig. 

b) Det er viktig at det utføres utredning av grunnen før sprengning begynner, uavhengig 
av hvor blokkene settes opp. Det påpekes at det er behov for også så sjekke området 
bak Solspillet 4. Grunnen i området er porøs med mage sprekkdannelser, og det  har 
vært nødvendig å gjennomføre sikringstiltak mot ras på eiendommen.  

c) Hvis planlagt atkomstveien til blokkene skal være fra Sognaveien, påpeker nabo at det 
etter deres skjønn må utføres en del utbedringer av denne veien. Denne er neppe bygd 
for den planlagte økte trafikken. Sognaveien er også skolevei, og hvis adkomsten skal 
være fra denne, må den nødvendigvis krysse dagens fortau. 

d) Positive til utbyggingen av området Egge, så lenge det blir tatt hensyn til eksisterende 
eiendommer, de naturskjønne omgivelsene og miljøet. 

e) Ser frem til et kart som viser tiltenkt plassering av blokkene, inkludert adkomstvei til 
disse, samt svar vedrørende geolog. Forventer å få dette før arbeidene starter.  

 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene 
1. Fylkesmannen i Buskerud 

a) Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Området er avsatt til bolig i kommuneplanen, og er således i tråd med 

overordnete føringer. 
• Det anlegges fortau langs atkomstvei. Det er fortau langs eksisterende veier. 

Det er også ”snarveier” ned mot hovedvei. 
b) Klima og energi 

• Byggene skal settes opp i tråd med gjeldende regelverk i forhold til 
energikrav og oppvarming. Valg av enerigforsyning vil detaljeres ved 
byggesak. De mest aktuelle alternativer er vurdert å være luft-vann-
varmepumpe eller jordvarme. 

• Tiltaket er vurdert i tråd med Lier kommunes sjekkliste for ifht klima. 
c) Støy 

• Vurdering av støyforhold er gjort av Asplan Viak. Ifht dagens situasjon, er 
ÅDT så lav at det ikke gir utslag. Etter utbygging, vil nå situasjon gjøre at det 
blir en gul sone langs Sognaveien frem til ny avkjøring, samt langs atkomsvei. 
Tiltaket vil ikke påføre eksisterende eller ny bebyggelse støy som går over 
anbefalte nivåer. 

d) Barn og unge 
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• Det er regulert inn lekeareal i tråd med gjeldende planer. I tillegg er det satt 
krav til etablering av sandlekeplass mellom byggene innenfor BBB3. Området 
ligger nært friluftsområder, og det er også en ballbane nederst på Solspillet 
som ligger i gangavstand til planområdet, med trygg tilkomst. 

e) Naturmangfold, landskap og vassdrag 
• Det er redegjort for forhold angående landskap, rekreasjon og naturmangfold i 

planbeskrivelsen. Det er ingen områder angitt med særskilt verdi innenfor 
planområdet, men det ligger nært opptil område ved vassdrag med verdi, samt 
tett inntil gode rekreasjonsområder. 

• Området rundt Sogna ligger utenfor planområdet. I denne delen av 
planområdet planlegges ingen nye tiltak. Denne delen av planen er derfor 
opprettholdt som for gjeldende plan.  

• Det er redegjort for nær- og fjernvirkning i planbeskrivelsen. 
• Nye tiltak er utenfor 100-meters sone langs vassdrag. Den delen av området 

som ligger innenfor 100-meters sonen er ferdigstilt i tråd med føringer som er 
gitt i gjeldende plan for Sønderhellene. Det er ikke lagt inn nye arealformål i 
denne delen av planområdet. 

f) Samfunnssikkerhet og beredskap 
• Multiconsult har gjort en vurdering angående snøskred. Det er ikke vurdert å 

være særskilt snøskredfare, men på grunn av bratt terreng, kan det være fare 
for steinsprang. Det er montert sikringsgjerder i forbindelse med bebyggelsen 
som allerede er oppført innenfor planområdet. Det er stilt krav til 
prosjektering og etablering av tilsvarende tiltak for ny bebyggelse. Det vil 
ikke være nye tiltak på nordre del av planområdet, og det vil derfor ikke 
berøre område markert som aktsomhetsområde for jord-og flomskred.  

g) Universell utforming 
• Prinsipper for universell utforming er sikret i bestemmelser.  

2. NVE 
a) Multiconsult har vurdert at området ikke er særskilt utsatt for snøskred, men at det bør 

utføres sikringstiltak i overkant av nye bygninger, pga bratt terreng og mulig fare for 
steinskred. Det er gjort en geoteknisk vurdering av området, som tilsier at det ikke er 
fare for andre skred innenfor planområdet. Nye tiltak vil ikke berøre arealer nord i 
planområdet, eller arealer langs/nær Sogna.  

b) Ok 
c) Se pkt  2a over. 
d) Ok – tiltaket vil ikke berøre vannressurser. 

 
3. Buskerud Fylkeskommune 

a) Ok – tas til etteretning 
b) Ok 

 
4. Øfstedal 

a) Detaljer for utforming av planforslaget, plassering av bygg etc fremgår av 
foreliggende planforslag. Varsel om oppstart var på generelt grunnlag, da detaljene 
ikke var på plass på daværende tidspunkt.  

b) Foreliggende planforslag svarer ut spørsmål stilt i merknad, redegjørelse for valg av 
løsning og faglig begrunnelse er gitt i planbeskrivelse, illustrasjoner, plankart og 
bestemmelser. 

c) Gjeldene plan for Sognaveien og Felt B9 forutsatte at fire bygg skal ha atkomst fra 
Sognaveien. Foreliggende planforslag forutsetter at en blokk til inngår i dette. 
Sognaveien er utformet i tråd med regulering. 

5. Åsen 
a) Planforslaget legger opp til at det blir etablert et grønt belte mellom planområdet og 

Øvre Solspillet. Området er noe redusert i forhold til gjeldende regulering, men er 
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avsatt i form av regulert grønbelte på ca 15 m bredde, samt byggegrense for bolig som 
sikrer en bredde på ca 30m mot sør, og ca 23 m mot øst mot planens begrensing i sør. 

6. Finnanger 
a) Se pkt 4a) 

7. Sveaas 
a) Ok 
b) Se pkt 4a) 
c) Boligene er planlagt noe nærmere eneboligområdet enn det som ligger i gjeldende 

plan. Planlagt grøntbelte vil allikevel ivareta gode avstander mellom nye og 
eksisterende bygg, og sikre at det grønne preget i området opprettholdes.  

8. Horgen/Larsstuvold 
a) Nærmeste blokk vil ligge ca 30 m fra eiendomsgrense mot Solspillet 4. Dette sikres 

med regulert byggegrense. 
b) Geoteknisk utredelse foreligger, og danner utgangspunkt for føringer gitt for videre 

byggesak. Det er stilt krav til geoteknisk prosjektering før IG. 
c) Sognaveien er bygget som en vei med 6 m bredde og med fortau. Denne er i tråd med 

gjeldende regulering, og veisystemet tar høyde for en utvikling som planlagt. Tiltaket 
fører ikke til en vesentlig økning av antall boligenheter totalt (det fører til en økning), 
men dette er ikke så stort at det utløser krav til utbedring av vei. 

d) Ok 
e) Foreliggende planforslag svarer ut punktene som ble tatt opp i merknad. Geoteknisk 

utredelse følger planforslaget, sammen med en risiko- og sårbarhetsanalyse, samt 
illustrasjonsmateriale for planlagt plassering av bygg etc.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
PLANKART 

 
Figur 5: Plankart 
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Arealformål: 

• §12-5 pkt 1: Bebyggelse og anlegg 
o BBB 1-3: boligbebyggelse, blokkbebyggelse (1113) 
o F_BRE: renovasjonsanlegg (1550) 
o F_BLK1-3: lekeareal (1610) 

 
• §12-5 pkt 2: Samferdselsanlegg og tekniske anlegg 

o o_SKV1: Kjøreveg (2011) (Atkomstvei/del av Sognaveien) 
o o_SF Fortau (2012) (Eksisterende fortau langs Sognaveien) 
o f_SF: Fortau (2012) (Fortau lang atkomstvei) 
o f_SKV1-2: Kjørevei (2011) (felles atkomst) 
o f_SPA1-8: Parkeringsplasser (2082) (felles parkeringsplasser) 
o f_SVG1-2: Annen veggrunn, grønnstruktur (2019) 
o o_SVT1-2: Annen veggrunn, teknisk (2018) 

 
• §12-5, pkt 3: Grønnstruktur 

o f_G1-2: Grønnstruktur (3001) 
o f_GV1-2: Vegetasjonsskjerm (3060) 
o f_GT1: Turvei (3031) 

 
Hensynssoner: 

• Sikringssone frisikt 
• Bestemmelsessone (for garasjeanlegg i sokkel/kjeller) 

 
Grad av utnytting og høyder 
Foreslått maks gesims-mønehøyde er satt til k +194,0 for felt BBB2 og og k+192,0 for felt BBB3. 
Høydene tilsvarer seks etasjer bolig, med parkeringsanlegg i underetasje/kjeller – totalt syv tellende 
etasjer.  
 
Felt BBB1 er ferdig utbygget. Felt BBB2 er regulert med en utnyttelsesgrad med %BYA=35% for 
bygg over kote +175,5, og %BYA=85% for bygg under kote +175,5. Felt BBB3 er regulert med 
utnyttelsesgrad %BYA=45% for bygg over kote +174,5 og %BYA=80% for bygg under kote +174,5. 
Parkeringsanlegg kan etableres utenfor byggegrenser, men innenfor formålsgrenser.   
 
For BBB2 skal uteoppholdsrareal og lekeareal opparbeides i tråd med gjeldende regulering for felt B9. 
Det betyr at BLK1 og BLK2 skal opparbeides som lekeareal for BBB1 og BBB2. I tillegg skal det 
etableres en sandlekeplass på minimum 100 kvm mellom byggene innenfor BBB2, på tak over 
parkeringskjeller.  
 
For BBB3 skal MUA være 75 kvm egnet uteoppholdsareal pr boenhet, hvorav inntil 20 kvm kan 
være på privat balkong. Det skal også opparbeides 2 sandlekeplasser mellom byggene innenfor BBB3, 
på minimum 100 kvm pr stk. 
 
Bebyggelsens plassering 
Byggene er foreslått lagt inn mot den skrånende åsen. Nordre blokker plasseres tilsvarende som 
eksisterende blokker, med synlige sidefasader og fronter som trapper bakover mot åsen. De tre søndre 
blokkene er foreslått plasser som terrasserte blokker, der hver etasje har tilknytning til terreng. 
Samtlige blokker er lagt oppå parkeringskjeller som ligger delvis under terreng. Eventuell 
møneretning er parallell med kotene. Plassering av bebyggelse over hhv kote +174,5 og +175,5 er 
sikret med byggegrenser. Det er satt krav til at innenfor BBB2 skal bebyggelsen etableres som to 
bygg, og innenfor BBB3 skal bebyggelsen etableres som tre bygg. Parkeringsanlegg i kjeller/sokkel 
kan etableres ut over angitte byggegrenser, men innenfor angitt sone for bestemmelsesområde. 
 
 



 18

6. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planområdet og forhold til tilliggende areal 
 
Overordnede planer og mål 
 
Dagens forhold: 
Gjeldende kommuneplan er Kommuneplan for Lier 2009-2020. 
 

 
Figur 6:  Kommuneplan Lier 2009-2020 
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Figur 7: Gjeldende plan for” Torstadåsen – felt B9 – Sønderhellene.” 
 
Gjeldende reguleringsplan for gnr/bnr 70/42, 44, 48, 50, 52 og 53 er ”Torstadåsen – Felt B9 _ 
Sønderhellene”, PlanID 117 – vedtatt 27.01.2004, endret 25.04.2006 og 21.08.2007. 
 

FELLESOM RÅDER

TEGNFORKLARING SOSI ver. 4.5

PBL §25 REGULERINGSFORM ÅL

I/LA/K

(PBL §25, 1. ledd nr. 1)

LINJESYMBOLER

BA SISKART

Geoteknisk grunnlag : UTM32_EUREF89

Geodetisk høydegrunnlag: NN1954

Vertikalnivå: 2 (på  grun nen/v annoverflate)

Ekvidistanse: 1m

Kartmålestokk: 1:1000 i A3 ark

Siste uttaksdato basiskart: 17.09.2014

RpOmråde

RpGrense

RpFormålGrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Regulert kant kjørebane

BYGGEOM RÅDER

(PBL §25, 1. ledd nr. 7)

EiendomsGrense

Boliger (110)

Felles avkjørsel (710)

Felles parkeringsplass (730)

Felles lekeareal (750)
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Regu leringsp lan m ed  tilhø rende bestem m elser for: 
           LIER KOMM UNE 
           TO RSTA DÅSEN  –  FEL T B9 –  SØN DERHELLENE                                                                                         PLAN ID        504-903-03 -03 

Re v.   Dato: Te kst Saksnr. 
PU 25.04.2006 Mindre vesentlig endring – erstatter tidligere bebyggelsesplan, datert 27.01.2004 i sin helhet 47/2006 
PU 21.08.2007 Mindre vesentlig endring - erstatter tidligere bebyggelsesplan, datert 27.01.2004 i sin helhet 81/2007 
PU 04.12.2012 Mindre endring – justering av plangrense med 4 m mot vest 100/2012 

    
Sak sbe hand ling i følge  pla n- og bygning slove n 
Sak sgang Dato  Saksnumm er  Signatur 
Planoppstart kunngjort:    
1. gangs behandling i teknisk utvalget: 13.05.2003 51/2003 HMPR 
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Siste revisjonsdato 
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Det bekreftes at plankartet er i samsvar med bestyret sitt vedtak:  
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Figur 8:  Gjeldende plan for” Sognaveien.” 
 
Gjeldende reguleringslan for for gnr/bnr 61/81 er ”Sognaveien”, PlanID 504-903-16– vedtatt 
10.10.2011. 
 
Føringer og bestemmelser som er aktuelle for planområdet, er listet opp i kapittel 3.1. 
 
Virkninger av forslaget: 
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med føringer gitt i gjeldende reguleringsplaner. Største endringen er 
for det søndre området, hvor det legges til rette for at det kan bygges en blokk til innenfor området. 
Det betyr noe mindre grøntareal, men det vil fortsatt være god avstand til tilliggende boligbebyggelse. 
Intensjonen bak grøntområder angitt i gjeldende reguleringsplan, er å gi en buffersone mot 
eksisterende boliger, og dette videreføres i planforslaget. I tillegg er det regulert til maksimalt 30 
boliger innenfor søndre del. I og med at tidligere har fjernet et bygg fra nordre del, og nå ”flytter” dette 
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ned til søndre del, vil totalen for de to planene være på omtrent samme nivå som det som opprinnelig 
var tenkt. Vi anser derfor at den totale utbyggingen vil være i tråd med de opprinnelige planene. Med 
bakgrunn i dette, anser vi at planforslaget ivaretar det som er intensjonene i de gjeldende planene. 
 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
 
Dagens forhold: 
Det er ingen interesser innenfor jordbruk, skogsbruk, masseutvinning, friluftsliv, vilt etc innenfor 
planområdet.  
 

 
Figur 9:  Dyrkbar jord (kilde: miljostatus.no) 
 

 
Figur 10:  Skog 
 
 
Virkninger av forslaget: 
Planforslaget har ingen virkninger for ovenfor nevnte interesser.  
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Landskap 
 
Dagens forhold: 
Planområdet ligger i skrånende terreng som heller mot øst. Det ligger tett inntil en skogkledd ås, og 
nært innfarten til Eiksmarka. Planområdet ligger med fantastisk utsikt mot sør og øst, og har greie 
solforhold. Området ligger i overgangen mellom kulturlandskapet og skogsområdet/friluftsområdet. 
Langs planområdet i nord går det en bekk: Sogna.  
 

 
Figur 11:  Landskap 
 
Virkninger av forslaget: 
En utbygging i tråd med planforslaget vil være en videreutvikling av det som er bygget til nå. De to 
nordre blokkene (innenfor felt BBB2) vil utføres tilsvarende som bebyggelsen som allerede er etablert, 
mens de tre søndre blokkene (innenfor felt BBB3) vil oppføres i tråd med definisjonen av terrassert 
bebyggelse gitt i kommuneplanen.  
 
Bebyggelsen vil legge seg inntil åsryggen, og underordne seg horisonten. Det er stilt krav til bruk av 
dempede farger, noe som skal være med på å minske fjernvirkningen. Det vil bli valgt mer duse farger 
enn det som er brukt i de eksisterende byggene. Det legges opp til minst mulig parkering på terreng i 
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det nye forslaget, samt minst mulig trafikkareal. Det skal tilstrebes å opprettholde det grønne preget 
mellom byggene, samt at terrenget skal føres ned og mellom de tre søndre blokkene slik at hver etasje 
får kontakt med terrenget.  
 
Grønn buffersone mot boliger i sør og øst opprettholdes, om enn i noe mindre utstrekning. Avstand til 
søndre del sikres også gjennom angitt byggegrense mot sør.  
 
Utbyggingen vil ferdigstille boligområdet. 
 
Det er vurdert at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser sett i forhold til gjeldende kommuneplan 
eller gjeldende reguleringsplaner.  
 
Verneinteresser 
 
Dagens forhold: 
Det er ingen registrerte verneverdier innenfor planområdet.  
 

 
Figur: 12 Kulturlandskap (kilde:miljostatus.no) 
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Figur 13:  Verneplan for Drammen Nordmark angitt med blå skravur (kilde: dirnat.no) 
 
 
Virkninger av forslaget: 
Bebyggelsen vil ligge i overgangen mellom kulturlandskapet og skogsområdet, men har ingen direkte 
tilknytning til kulturlandskapet. Det er vurdert at tiltaket ikke har noen konsekvenser for verneverdier  
 
Naturmangfold 
 
Dagens forhold: 
Det er ingen registrerte forekomster av verdifulle arter/naturtyper innenfor planområdet. 
(dirnat.no/miljøstatus.no) 
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Figur 14: . Arter (kilde: miljostatus.no) 
 

 
Figur 15: . Naturtyper. Markert område i nord er ”Kleivene, Sogna – viktig bekkedrag”. (kilde: miljostatus.no) 
 
 
Virkninger av forslaget: 

Naturmangfoldloven inneholder 5 sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lov: 

§ 8 – kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfold innenfor planområdet): det er ingen kjente 
forekomster innenfor planområdet, og sannsynligheten for at det skal være forekomster av verdi 
eller som er truet er lite sannsynlig.  
 
§ 9 – føre-var-prinsippet: Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er 
kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var-prinsippet tilleggs større vekt. I dette tilfellet er 
kunnskapsgrunnlaget karakterisert som tilstrekkelig for å vurdere om naturmangfoldet blir 
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vesentlig påvirket. Føre-var-prinsippet kommer da først og fremst til uttrykk i forbindelse med 
vurdering av avbøtende tiltak. 
 
§ 10- økosystem-tilnærming og samlet belastning: Med bakgrunn i at det ikke er kjente 
forekomster innenfor planområdet, er det vurdert at tiltaket ikke vil føre til skade på eller belaste 
naturmangfoldet i området. 
 
§ 11- kostnadene skal bæres av tiltakshaver: Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved 
å hindre eller begrense skadene på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter 
 
§ 12 – miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder: Det vil ikke være behov for spesielt 
kompenserende tiltak som midlertidige tiltak i anleggsfasen og som permanente tiltak. 

 
 
Miljøfaglige forhold 
 
Dagens forhold: 
Det er ingen kilder til forurensning innenfor planområdet. Området er ikke utsatt for støy fra trafikk 
eller andre kilder. Området er ikke særlig vindutsatt, men er forholdsvis snørikt om vinteren. 
Planområdet ligger sør-øst vendt, og har gode solforhold morgen, formiddag og tidlig ettermiddag om 
sommeren, og først og fremst om morgen/formiddag i vinterhalvåret.  
 
Virkninger av forslaget: 
Planforslaget vil ikke føre til økt fare for forurensning. Trafikkøkningen vil ikke føre til at eksisterende 
bebyggelse vil få arealer som ligger i gul eller rød støysone. Ny bebyggelse er lagt slik at det ikke vil 
forringe solforholdene for eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er henvendt slik at den får de mest 
optimale sol- og utsiktsforholdene sett i forhold til helningen på terreng og bakenforliggende ås.  
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Figur 16: . Støysituasjon etter gjennomføring av tiltak (kilde: Asplan Viak). 
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Trafikkforhold 
 
Dagens forhold: 
Atkomst til eksisterende bebyggelse er fra Eiksetervegen, via bro over Sogna. Regulert atkomst for 
nedre del av felt B9 og ”Sognaveien” er via regulert avkjøring fra Sognalveien. Sognaveien er bygget 
som to-felts vei med fortau på nordre side.. Sognaveien vil være skolevei fra planområdet og fra 
tilliggende boligområder, via private grusveier som går ned til Egge skole. Se fig.17. 
Trafikksikkerheten anses å være god i området.  
 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet har parkering i underetasje/kjeller, med noe 
gjesteparkering på terreng.  
 
Det er ikke etablert fortau langs Eikseterveien.  
 
Både del av Sognaveien forbi planområdet og Eikseterveien er kommunale veier.  
 

 
Figur 17: Skolevei (kilde:maps.google.no) 
 
 
Virkninger av forslaget: 
En utbygging som forslått er i tråd med utnyttelse i forhold til gjeldende planer. Det legges opp til en 
liten økning av antall boenheter, men dette vil ikke få konsekvenser for utforming av tilliggende 
vegnett.  
 
Det legges opp til at nye boliger i hovedsak vil få parkering i kjeller, med noen gjesteparkeringsplasser 
på terreng. Ny atkomstvei etableres med maks helning 1:10. Foreslått plassering av bygg er planlagt 
med minst mulig trafikkareal på terreng.  
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Geotekniske forhold 
Dagens forhold: 
Det er bart berg i dagen på største del av tomta. I nedre deler det mindre løsmasser med 1-3m blandet 
skogsjord, blokkstein og gravemasser. Berggrunnen består av homogen drammensgranitt. Den er 
generelt lite oppsprukket, men har som vanlig i granittisk berg tre dominerende sprekkstett, med to sett 
tilnærmet vertikale og ett sett som følger terrengoverflaten. Sprekkeavstanden er fra 1 til 5 m, det vil si 
meget godt og stabilt berg utenom de få sprekkene som finnes. 
 
Virkninger av forslaget: 
Berget kan sikres med godt kjente metoder. På grunn av kort avstand til tørrmur på oversiden av 
byggegropa for de to nordre blokkene anbefales det å ta ut berget med forsiktig sprengning. Detaljert 
rapport for dette er utarbeidet. 
 
 
Risiko- og sårbarhet 
 
Dagens forhold: 
Flom: Området er ikke utsatt for flom.  
 
Ras: Området er ikke utsatt for steinskred. Området langs Sogna, nord for planområdet, er registrert 
med potensiell skredfare.  

 
Figur 18: . Skredfare (www.miljøstatus.no) 
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Området er angitt som mulig utløpsområde for eventuelt snøskred. 
 

 
Figur 19: Snøskred (www.miljøstatus.no) 
 
Kvikkleire: Det er ikke fare for kvikkleire i området. 
 
Radon: Området er angitt med høy forekomst av radon. 

 
Figur 20: Radon (www.miljøstatus.no) 
 
Brann og eksplosjon: Det er ingen virksomheter med særskilt brann- eller eksplosjonsfare. 
 
Høyspentsone: Det går ingen høyspentlinjer gjennom planområdet. Det ligger en trafo innenfor 
planområdet, og fra denne går det en hovedledning østover. De to nordre blokkene er trukket noe 
lenger sydover for å gå fri fra disse.  
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Skytebane: Det er ingen skytebaner nært planområdet. 
 
Sjø: Området ligger med god avstand fra sjø. 
 
Vann og vassdrag: Sogna går nord for planområdet.  
 
Vannforsyningskilde: Det er en grunnvannsbrønn ved en bolig. Området ligger med god avstand fra 
andre vannforsyningskilder. 

 
Figur 21: Grunnvann (www.miljøstatus.no) 
 
 
 
Virkninger av forslaget: 
Flom: Tiltaket berøres ikke av flom, og fører heller ikke til større fare for flom. 
 
Ras: Området ligger sør for Sogna. Nye bygg vil ikke føre til økt skredfare langs denne.  
 
Snøskred: Området er vurdert i forhold til snøskredfare, og Multiconsult har funnet at området ikke er 
særskilt utsatt for snøskred eller at det er særskilt fare for dette. Det vil bli etablert et sikringsgjerde for 
steinsprang på grunn av det bratte terrenget, og dette vil også kunne ta unna noe av energien fra et 
eventuelt snøskred. 
 



 32

 
Figur 22: Forslag plassering av sikringsgjerde for steinsprang (Multiconsult) 
 
Kvikkleire: Ingen konsekvens. 
 
Radon: Nye tiltak må utføres og sikres mot radon. Tiltak mot radon sikres også i gjeldende forskrifter 
og plan- og bygningsloven.  
 
Brann og eksplosjon: Ved utarbeidelse av prosjekt, vil det måtte foreligge en brannteknisk vurdering. 
Denne vil også ta for seg mulige angrepsområder for brannvesenet, og tilkomst for brannbil etc. 
 
Høyspentsone: Det ligger en trafo innenfor planområdet, og fra denne går det en hovedledning 
østover. De to nordre blokkene er trukket noe lenger sydover for å gå fri fra disse.  
 
Skytebane: Ingen konsekvens. 
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Sjø: Ingen konsekvens. 
 
Vann og vassdrag: Ingen konsekvens.  
 
Vannforsyningskilde:  Ingen konsekvens. 
 
 
Sosial infrastruktur 
 
Dagens forhold: 
Området består av boligbebyggelse i form av eneboliger og blokker. Det er en variert 
beboelsessammensetning. I de nye boligblokkene, er det i hovedsak godt voksne par/enslige med 
voksne barn som har bosatt seg. I eneboligområdene er det en mer variert bosetting. Området sokner 
til Egge skole, ca 2 km fra planområdet. Det ligger ingen barnehager i umiddelbar nærhet til 
planområdet.  
 
Det er bussholdeplasser langs Vestsideveien.  
 
 
Virkninger av forslaget: 
Området tilfører boligenheter tilsvarende de som allerede er bygget. Disse er i en noen lavere 
prisklasse enn det som bygges andre steder i kommunen, og treffer derfor et bredere segment av 
befolkningen. Det forventes at disse også vil appellere til voksne mennesker uten barn/med voksne 
barn. Det kan antas at etableringen av boliger på Sønderhellene vil føre til at flere eneboliger vil bli 
tilgjengelige på markedet, som igjen kan føre til en tilflytting/et tilbud til barnefamilier i kommunen.  
 
 
Teknisk infrastruktur 
 
Dagens forhold: 
Vanntilførsel for blokk 1-5 skjer via 160 med mer ledning fra kommunalt nett ved eksisterende 
innkjøring til feltet. Ledningen går via hver blokk og videre ned mot lia mot Sognaveien.  Spillvann og 
overvann føres via felles ledning foran blokkene 1-5 ned lia mot Sognaveien, og tilkobling til 
kommunalt nett der. 
 
Energi: Eksisterende bygg er bygget ut over tid, og etter forskjellig lovverk. De fleste byggene har 
strøm som hovedenergi-kilde. Det siste bygget får deler av varmebehovet dekket av luft-vann-pumpe. 
 
Renovasjon: Eksisterende bygg har renovasjonsrom i underetasje, ett pr bygg. 
 
Virkninger av forslaget: 
 
Vann og avløp: Tilstrekkelig vanntilførsel (også slukkevann)sikres, ved tilførsel både fra intern 
ledning fra øvre del av feltet og via kommunal ledning i Eikseterveien/ Sognaveien. Det siste krever at 
trykkreduksjonen i Eikseterveien flyttes til syd for inntaket til prosjektet i Sognaveien, jfr tegning.  
Ledning som går via hver blokk og videre ned iløpet av Sognaveien, vil også forsyne deler av 
blokkene innenfor BBB2. åAlle ledninger må legges noe om over et kort strekk ved nord-østre hjørne 
av ny blokk innenfor BBB2. 
 



 34

 
Figur 23: VA-ledningsnett (Plankompaniet) 
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Energi: Nye bygg vil bygges etter gjeldende lovverk og forskrifter, pr dags dato TEK10. Valg av 
enerigforsyning vil detaljeres ved byggesak. De mest aktuelle alternativer er vurdert å være luft-vann-
varmepumpe eller jordvarme.  
 
Renovasjon: det vil etableres egen anlegg for renovasjon utenfor hovedbygningene, i tilknytning til 
avkjøring.  
 
 
Estetikk og byggeskikk 
 
Dagens forhold: 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er oppført i tråd med gjeldende plan, og er bygg i 6 etg 
inkludert parkeringsetasje, som trapper seg bakover mot åsryggen. Boligene har gode private 
utearealer i form av balkonger og terrasser mot øst og sør, og felles utearealer mellom bebyggelsen. 
Bebyggelsen er oppført i forholdsvis lyse farger.  
 
Ubebygde arealer fremstår som grønne, og til dels også som anleggsområder.  
 

 
Figur 24:  Bilde tatt fra atkomstvei. (foto: Halvorsen & Reine AS) 
 
 
Hva gjelder fjernvirkning, fremstår de lyse blokkene som ganske tydelige elementer i åssiden.  
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Figur 25:. Fjernvirkning 
 
 

 
Figur 26: . Fjernvirkning 
 
Virkninger av forslaget: 
Planforslaget legger opp til to blokker til, utført på samme måte som eksisterende blokker, men med 
en etasje mer (7 etg istdf 6 etg). Den ekstra etasjen vil legges på et lavere nivå enn opprinnelig planlagt 
i gjeldende plan, og skal ikke overskride regulerte høyder satt i gjeldende plan. Det legges opp til at 
disse to blokkene vil få en lik utførelse som de fem eksisterende, men med en mer dempet 
materialbruk. Disse vil derfor fremstå mer dempet i landskapet i forhold til fjernvirkningene.  
 
For søndre del, søkes det å etablere en blokk ekstra i forhold til det som er lagt inn i gjeldende 
reguleringsplan. Disse tre blokkene skal da oppføres som terrassert bebyggelse slik dette er definert i 



 37

gjeldende plan, og vil i større grad enn den eksisterende bebyggelsen, ligge som en del av terrenget. 
Det søkes at disse også kan etableres i syv etasjer, der nedre etasje vil være parkeringsetasjen. Denne 
vil fremstå som delvis under terreng.  
 

 
Figur 27: . Illustrasjon (Halvorsen & Reine AS) 
 
Stedsutvikling 
 
Dagens forhold: 
 
Gjeldende planer legger til rette for etablering av 9 blokker. (Opprinnelig 10 blokker). Dette for å få til 
en boligvekst også i dette området av kommunen.  
 
Virkninger av forslaget: 
Tiltaket er i tråd med det som lå inne i de opprinnelige planene for området, 10 boligblokker.  
 
 
Barn og unges interesser 
 
Dagens forhold: 
Gjeldende reguleringer har avsatt plasser for lek. Det er etablert en lekeplass i forbindelse med 
eksisterende blokker. Planforslaget berører ikke arealer som i dag benyttes av barn og unge, ut over 
ovenfor nevnte lekeplass. 
 
Det er redegjort for skolevei under punkt angående trafikkforhold. Skolevei går i dag langs 
Sognaveien, som har fortau, ned via Justadveien og Søndre Eggevei (lite trafikkerte veier som går 
langs jordbruksarealer) og ned til Egge Skole.   
 
Det er en ballplass nederst i Solspillet, med god tilkomst fra planområdet. 
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Figur 28: . Ballplass angitt med oransje 
 
 
Virkninger av forslaget: 
Planforslaget ivaretar krav til uteopphold og lek satt i gjeldende planer. 
 
Det er regulert krav til opparbeidelse av utearealer mellom blokkene, oppå parkeringskjeller. Det er i 
tillegg satt krav til etablering av arealer for lek som vist i plankart. Tiltaket vil således tilby nye arealer 
for lek og opphold. 
 
Tiltaket vil ikke føre til oppgradering av tilliggende vegnett. Avkjøring til planområdet vil utformes 
med krav til frisikt, og gående/syklende langs Sognaveien skal ha prioritet i nytt kryss fra Sognaveien 
og inn til plaområdet.  
 
For område BBB2 skal arealer for lek dekkes innenfor BLK1 og BLK2, samt mellom bygg og på 
øvrige grøntarealer. For område BBB3 skal arealer for lek og uteopphold dekkes innenfor BLK3, f 
samt mellom bygg og på øvrige grøntareal.  
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Universell utforming 
 
Dagens forhold: 
Eksisterende boligbebyggelse er etablert i tråd med de krav til tilgjengelig boenhet. Del av terreng som 
ikke er for bratt, er utformet i tråd med krav til universell utforming.  
 
Forøvrig er det meget bratt terreng. 
 
Virkninger av forslaget: 
Nye boliger må ivareta krav til tilgjengelig boenhet i tråd med krav satt i TEK10. Dette gjelder også 
for uteområdet. Tiltaket vil føre til at en større del av området vil bli tilrettelagt for bruk for alle.   
 
 
Juridiske forhold 
 
Dagens forhold: 
Det er ingen juridiske forhold som hindrer utbygging i dag.  
 
Virkninger av forslaget: 
Tiltaket er ikke av en slik art at det vil kreve utbyggingsavtale. 
 
 
 
Interessemotsetninger 
 
Dagens forhold: 
Det er ingen interessemotsetninger.  
 
Virkninger av forslaget: 
Tiltaket fører ikke til nye interessemotsetninger.  
 
 
Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 
 
Tiltaket vil ikke utløse økonomiske konsekvenser for Lier kommune.  
Tiltaket har atkomst fra Sognaveien, som er kommunal vei i dag, og som vedlikeholdes av kommunen.  
 
 
Utbyggingsavtale 
 
Tiltaket utløser ikke behov for utbyggingsavtale.  
 
 

7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
Tiltaket anses å være i tråd med intensjoner både i kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplaner. 
Tiltaket vi føre til en liten økning av antall boenheter totalt sett, men denne økningen utløser ikke 
behov for utbedring av eksisterende omkringliggende infrastruktur, ut over det som er beskrevet over.  
 
Krav til utforming og formål er videreført fra gjeldende planer. Største endring er at det nå åpnes for at 
nye blokker kan etableres i syv etasjer i stedet for seks etasjer. Dette øker dog ikke maksimal regulert 
kotehøyde, sammenliknet med gjeldende planer. Muligheten for syv etasjer er et resultat av tilpasning 
til terreng, og et ønske om å etablere parkeringskjeller på et lavere nivå enn det som opprinnelig var 
planlagt, for å unngå høye støttemurer mot Sognaveien og foranliggende bolig i Sognaveien nr....  
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Ved videre prosjektering, dukket det da også opp et behov for å se på utforming av atkomstveien fra 
Sognaveien på nytt, for å minske terrenginngrep og behov for støttemurer. Dette har ført til at denne 
søkes lagt noe anderledes enn i gjeldende plan for Sognaveien. Dette er vist i vedlagt plankart. 
For søndre del, ønskes det å kunne tilrettelegge for en blokk til, totalt 3 blokker. Området er på ca .... 
daa, og har etter vår vurdering rom for en slik utbygging. Grøntsoner son buffersoner mot naboer i øst 
og sør vil opprettholdes, om enn i en noe mindre utstrekning. Det legges opp til at disse grøntsonene 
kan brukes som uteoppholdsareal/lekeareal, og det stilles krav til at man skal tilstrebe at en andel av 
eksisterende vegetasjon skal bestå, alternativt at det skal etableres en vegetasjonssone med stedegen 
vegetasjon, der dette er vanskelig. På denne måten vil naboene fortsatt ha god skjerming mot det nye 
boligprosjektet, samtidig som ny bebyggelse vil måtte etableres i en avstand på ca 30 m fra 
nabogrense i sør, og ca 18 m mot nabogrense i øst.  
 
Ved å stille krav til at hoveddel av parkering skal etableres i lukkede anlegg/i parkeringskjeller, frigjør 
man areal på terreng til uteopphold og grøntstruktur. På denne måten kan man opprettholde det grønne 
preget i skråningen, samtidig som man får gode uteoppholdsarealer på terreng og på tak over 
parkeringsanlegg. Det legges også opp til at avkjøring fra Sognaveien skal være felles avkjøring for 
alle fem blokkene. Denne skal etableres med minst mulig terrenginngrep og utstrekning, og fører 
direkte inn i de to parkeringsanleggene. Noe av arealet i forkant av byggene, må utformes som 
tilkomst for brannbil. Disse vil tilstrebes etablert som del av grøntanlegget, med dekket må være sterkt 
nok til å tåle belastningen av en brannbil.  
 
 
Avbøtende tiltak 

• Krav til utforming og tilpasning gitt i gjeldende planer videreføres i nytt planforslag.  
• Det reguleres inn grøntsoner mot sør og øst. 
• Det stilles krav i bestemmelser til at bygg skal oppføres med en dempet fargebruk, for å 

minske fjernvirkningen. 
• Størst mulig andel av parkering skal anlegges under terreng/i parkeringsanlegg, for å unngå 

store trafikkarealer på terreng. 
 

 
8. ILLUSTRASJONER 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
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Figur 29: . Illustrasjosplan (Halvorsen & Reine AS) 
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Figur 30: . Illustrasjoner (Halvorsen & Reine AS) 
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Figur 31: . Profil BBB2  (Halvorsen & Reine AS) 
 
 

 
Figur 32: Profil BBB3  (Halvorsen & Reine AS) 
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Figur 33: Profil BBB3 gjennom uteområde/akebakke (Halvorsen & Reine AS) 
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