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1.0

INNLEDENDE OPPLYSNINGER

1.1.
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Dagens tilstand
Følgende eiendommer planlegges å sammenføyes til ett gårds- og bruksnummer og
deretter reguleres. Eiendommene gnr/bnr 50/71, 50/156, 50/103, 50/122.
Eiendommene ligger i et etablert boligområdet på Vinnes, øst for grensen mot Drammen
kommune. Området er preget av eneboliger og blokkbebyggelse nordøst for
eiendommene.
Det finnes noen eksisterende bygg på eiendommene; Den tidligere Serviettfabrikken på
gnr/bnr 50/71 som i dag brukes som kontor, samt at det er plassert en trafostasjon inne i
Serviettfabrikken. Det ligger en gammel garasje på gnr/bnr 50/156, og en gammel garasje
på gnr/bnr 20/122.
Det foreligger flere heftelser.
o Gnr/bnr 50/156 har veirett over gnr/bnr 50/109, samt retten til å ha vannledning
trukket over gnr/bnr 50/109. Eiendommen gnr/bnr 50/156 skal ha adkomstrett for
person og biltrafikk til bolig og alminnelig adkomst for personbiltrafikk til
kontorvirksomhet, mot vedlikeholdsplikt forholdsmessig med bruk av veien.
o Gnr/bnr 50/103: Det er flere eiendommer som har veirett; gnr/bnr 50/22, gnr/bnr
50/24, gnr/bnr 50/50, gnr/bnr 50/103.
Eiendommene gnr/bnr 50/71 og gnr/bnr 50/156 grenser mot en bekk som er delvis åpen på
eiendommen som ligger ned i en ravine. Det vil derfor være nødvendig å utføre
sikkerhetstiltak i forbindelse med håndteringen av denne bekken.
Eiendommene er preget av et skrånet terreng og ny bebyggelse må derfor tilpasses
terrenget.

Kartutsnitt fra kommunens kartportal. Utbyggingsområdet er markert med gult.
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1.2.

Bakgrunn for tiltak / planinitiativet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av et eksisterende
boligområde. I dag er arealene uregulerte, men er i kommuneplanen markert til
boligbebyggelse. I dag er deler av eiendommene bebygd, men lite av arealene er
brukbare. Den tidligere Serviettfabrikken er i dag vanskelig å transformere og
bygningsmassen er fremmed i omgivelsene. Den er derfor uhensiktsmessig å bevare. Ved
å rive denne og garasjen på gnr/bnr 50/156 vil man få frie arealer med gode solforhold
som videre kan utvikles til et boligområde.
I forbindelsen med utbyggingen må man finne en løsning på sikring av bekken som går over
eiendommen, overvannshåndtering, VA og trafikk.
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2.0

BESKRIVELSE AV PLANINITIATIVET

2.1

Formål med planen
Med vårt planinitiativ ønsker vi å legge til rette for fortetting i et eksisterende
boligområde. Ved å fjerne eksisterende bebyggelse og å oppføre mindre volumer tilpasset
situasjonen og terrenget vil vi tilføre en arkitektonisk og estetisk kvalitet til nabolaget.
Reguleringsplanen utarbeides med tanke på rekkehusbebyggelse som tilrettelegges for
barnefamilier. Den lille skalaen på rekkehusene vil passe fint inn i nabolaget som består
mye av frittliggende eneboliger. Uteoppholdsarealer, lekeplass og parkering vil reguleres i
samme området.
Planområdet - varslingsgrense

2.2

Begrunnelse for avgrensningen
▪
▪
▪

Avgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensen til utbyggingsområdet samt deler
av adkomstvei.
I samme området utvikles det to andre reguleringsplaner (detaljregulering for
Vinnesbråtan og detaljregulering for Gamle Vinnesgata). Det blir viktig å få samkjørt
en god løsning på trafikksituasjonen.
Krysset mellom Gamle Vinnesgata og Vinnesgata er inkludert slik at man finner en
helhetlig, trafikksikker løsning på adkomsten.
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2.3

Utbyggingsvolum og byggehøyder
Foreløpig skisseprosjekt viser en utnyttelse for eiendommene gnr/bnr 50/71, gnr/bnr
50/156, gnr/bnr 50/103, gnr/bnr 50/122 med etablering av 12 kjedete rekkehus. I tillegg
etableres det to bygg for renovasjon. Trafostasjonen flyttes ut i eget bygg mot Gamle
Vinnesgata. Bebyggelsen tilpasses terrenget og trappes ned mot bebyggelse som ligger i
lavere terreng.
Bebyggelsen fordeles på 3 rekker som varierer i etasjehøyder og utforming, tilpasset
situasjonen og terrenget de plasseres i. Husrekke A plasseres nord på tomten. Husrekke B
plasseres midt på tomten. Mellom husrekke A og B opprettes det en adkomst vei fra
Gamle Vinnesgata som disse husrekkene skal benytte seg av. Husrekke C plasseres sør på
tomten. Disse boligene får adkomst fra Vinnesgata.

Skisse som viser foreløpig utomhusplan
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Husrekke A ligger i et skrånet terreng, skissert med 2 etasjer der underetasjen ligger delvis
under bakken. Underetasjen har inngangsparti på terreng mot sør og inneholder blant
annet garasje og sportsbod. Husrekke A har hage på fremsiden av huset med gode
solforhold mot sør og en liten balkong i 2.etasje vendt mot sør. 2. etasjen har utgang til en
privat hage mot nord. Hvert rekkehus er forskjøvet i forhold til terreng og skaper en mer
privat inngangssituasjon. Det er skissert 3 boliger i husrekke A.
Husrekke B ligger i et skrånet terreng og er skissert med 3 etasjer, der nederste etasje
ligger delvis under bakken. Hagen ligger sørvendt i tilknytning til underetasjen.
Inngangspartiet og garasjene ligger i tilknytning til mellomste etasje. Garasjen med
takterrasse er plassert mellom boligene og danner et kjedet rekkehus. Takterrassen nås fra
den høyeste etasjen. Husrekke B er ikke en kontinuerlig rekke og separeres av en passasje
slik at beboerne lett kan bevege seg på eiendommen. Det er skissert 5 boliger i husrekke
B.

Skisse som viser et snitt gjennom husrekke A og husrekke B, med felles adkomst.

Husrekke C er skissert med 2 etasjer, der begge etasjene er helt over bakken. Garasje med
takterrasse er plassert mellom husene som i husrekke B. Hagen er plassert mot vest med
gode solforhold. Det er skissert 4 boliger i husrekke C.

Skisse som viser et snitt gjennom husrekke C med husrekke B i oppriss.
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Samlet tilrettelegges det for 12 rekkehus beregnet for barnefamilier.
Felles uteoppholdsarealer og lekeplass er vestvendt og plassert sentralt på tomten mellom
de ulike rekkene. Lekeplassen grenser mot en bekk i vest, det må foretas sikkerhetstiltak.
Parkeringen etableres med 1 garasjeplass til hvert rekkehus, samt noen felles utendørs
parkeringer. Det legges opp til en parkeringsdekning på 1.5 bil per boenhet.
Området ligger i et stille område uten støy, og det vil derfor ikke bli nødvendig å foreta
noen støydempene tiltak.
Følgende områder vil være i tråd med kommuneplanen; Utnyttelse, MUA, GOF og
parkering.
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2.4

Nær- og fjernvirkning
Terrenget er skrånet, høyest i nord og skråner ned mot sør. Rekkehusene tilpasses terrenget
og i husrekke A og husrekke B får derfor en underetasje delvis under terreng. Skalaen på
rekkehus passer fint inn i et eneboligområde, og forskyvning av volumene fører til en
spennende volumsammensetning uten at området leses som kompakt og tett.
Man rydder opp i det etablerte boligområdet ved å rive de eksisterende byggene som står
på eiendommene i dag. Arkitekturen, estetikken og volumet til disse bygningene er i dag
fremmed for området og tilstanden på bygningene er til sjenanse for nabolaget. Ved å
tilføre bebyggelse som tilpasser seg eksisterende omgivelser i volumoppbygning, størrelse
og formål tilfører vi en kvalitet til området og gir liv til eksisterende tomme områder.
Ved å anlegge to forskjellige avkjørsler til de ulike rekkene med kjedehus fordeler man
trafikkbelastningene på Gamle Vinnesgata og Vinnesgata. Asfaltfronten mot Gamle
Vinnesgata blir fjernet, og erstattes med kun én avkjørsel og det blir anlagt grønn
vegetasjon som en buffer mellom Gamle Vinnesgata og eiendommene.
Ved å addere en bebyggelse som tilpasses terrenget og byggene rundt vil ikke den nye
bebyggelsen være fremtredende i silhuetten til området sett på avstand, og områdets
karakter blir ivaretatt.

Bildet viser en av de eksisterende avkjørslene til en av eiendommene fra Gamle
Vinnesgata med store asfalt områder. Byggets tilstand er preget av manglende vedlikehold.
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Bildet viser den tidligere Serviettfabrikken. Størrelsen og volumoppbygningen er fremmed
til den eksisterende småhusbebyggelsen i området.

2.5

Funksjonell og miljømessig kvalitet
Adkomsten for husrekkene A og B planlegges via Gamle Vinnesgata. 8 boenheter får
adkomst via Gamle Vinnesgata. Husrekke C med 4 boenheter får adkomst via
eiendommen gnr/bnr 50/109 som er en tinglyst rettighet.
Alle rekkehus får gode, solrike uteområder og deler vestvendt fellesområde og lekeplass.
Parkeringen etableres med 1 garasjeplass til hvert rekkehus, samt noen felles utendørs
parkeringer. Det legges opp til en parkeringsdekning på 1.5 bil per boenhet.

2.6

Samfunnssikkerhet
Bekken må håndteres og sikres. Området ligger i faresone for flom i sidevassdrag, og det
er derfor viktig at denne faresonen er inkludert på plankartet og at det blir satt tilhørende
bestemmelser slik at man sikrer trygg bruk av disse arealene.
Trafostasjonen flyttes og legges øst på eiendommen, lett tilgjengelig.

2.7

Berørte interesser
På eiendommen er det ikke registrert noen viktige naturområder, naturtyper eller truede
arter. Eiendommen er heller ikke registrert viktig i forhold til landskap, naturmiljø,
kulturminner eller kulturmiljø.
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2.8

Varsling av planoppstart
Ved planoppstart vil følgende offentlige berørte partert varsles; Buskerud
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, NVE, Statens Vegvesen,
Drammensregionens brannvesen IKS, RfD og Glitre Energi Nett As.

2.9

Medvirkning
Naboer og berørte parter vil varsles med brev.

2.10

Planstatus
▪ I kommuneplanens arealdel 2015-2026 er eiendommen avsatt til boligbebyggelse
og faresone for flom i sidevassdrag (H320-12)
▪ Eiendommene ligger i sone A. Samsvar med kommuneplanen i forhold til
regulering gjeldene for sone A:
§9.1: «I områdene merket «A» skal ikke grad av utnyttelse overstige 35% BYA.»
«For boligområder skal grønn overflatefaktor (GOF) være minst 0.5»
§7.3: «Lekeareal bør ha en størrelse og plassering som ivaretar intensjonene i
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge T-2/08.
§7.4: «Småhus, eneboliger, to-,tre- og firemannsboliger, kjedehus, rekkehus og
sekundærleiligheter: 50 MUA = min. 50 M²
§8.3: «Ved ny bebyggelse skal eksisterende terreng i størst mulig grad bevares, og
vegetasjon skal tas hensyn til.
§13.4 «I områder som omfatter flomveier og erosjonsfare, markert H_320_1-70,
kreves det i forbindelse med utarbeidelse av nye reguleringsplaner nærmere
utredning/undersøkelse med hensyn til overvannshåndtering. Nødvendige
sikringstiltak/avbøtende tiltak må utføres i tråd med utredningens anbefalinger.
▪ Det er planarbeid som foregår både nordøst for eiendommene (Detaljregulering for
Vinnesbråtan) og sør for eiendommene (Detaljregulering for Gamle Vinnesgata).
Disse planinitiativene inkluderer den samme adkomstveien vi har med i vår
avgrensning. Det vil derfor være viktig å samkjøre reguleringen av adkomstveiene.

2.11

Vurdering av krav til konsekvensutredning (KU)
Planinitiativet er vurdert iht. plan- og bygningsloven §4-1 Planprogram og tilhørende §10
i ’Forskrift om konsekvensutredninger’ (FOR-2017-06-21-854).
Planinitiativet er vurdert til å ikke ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og faller
derfor ikke inn under §4-1. Det vil derfor ikke være behov for et planprogram eller en
konsekvensutredning.
Kommuneplanens arealdel blir lagt som grunnlag for utarbeidingen av reguleringsplanen,
og reguleringsplanen vil derfor i hovedsak samsvare med kommuneplanens arealdel.
På eiendommene som skal reguleres er det ikke registrert viktige naturområder, truede
arter eller naturtyper innenfor eiendommen. Eiendommene er heller ikke registrert som
viktig i forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. (miljøstatus.no)
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2.12

Behov for avklaringer/utredninger
Det er forventet at arbeid med reguleringsplanen vil utløse utredning for følgende
fagområder;
▪ VA- Kapasitet
▪ Vei og trafikk
▪ Sikring av bekk
▪ Andre planarbeider (Detaljregulering av gamle Vinnesgata og Detaljregulering av
Vinnesbråtan i forbindelse av regulering, planlegging og sikring av vei og trafikk,
og vann og avløp)

2.13

Øvrige opplysninger/vurderinger av betydning for planarbeidet
Arkitektkontoret Hauger AS vil stå som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for
Gamle Vinnesgata 37-39 AS. Arkitektkontoret Hauger har sentral godkjenning for
prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 og som søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse
2.
Arkitektkontoret Hauger AS har en rekke erfaring fra tidligere reguleringsprosjekter som
blant annet Detaljregulering for Liebakk i Nedre Eiker kommune, og reguleringsplan for
Sanatorieveien 46 i Drammen kommune.
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UTKAST/FORSLAG TIL TEKST I VARSEL OM OPPSTART
- avklares med kommunen i oppstartsmøtet
- nyttes til nettside, avisannonse og brev

På vegne av <tiltakshaver> varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av
arbeid med detaljregulering for <navn på planen> i Nedre Eiker. Planområdet omfatter
eiendommene <adresser og gbnr>. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre
justeringer av grensen for planområdet. Berørte naboer og grunneiere varsles da direkte.
I kommuneplanen vedtatt 31.08.2011 er planområdet avsatt til <byggeområde>.
Hensikten med planarbeidet er å …..…………………………….
Arealformål som foreslås er :
a) ……………………………..
b) ……………………………..
Velg en av alternativene nedenfor:

Planinitiativet vurderes å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning.
eller

l henhold til plan- og bygningslovens §4-1 utarbeides det planprogram til planarbeidet.
Denne redegjør bl.a. for planprosess, medvirkning, frister, planens, behov for utredninger,
virkninger og evt. avbøtende tiltak. Forslag til planprogram kan leses på www.nettadresse.no og
på kommunens hjemmeside på www.nedre-eiker.kommune.no .
eller

l henhold til plan- og bygningslovens §4-2 utarbeides det planprogram til konsekvensutredning
for planarbeidet. Denne redegjør bl.a. for planprosess, medvirkning, frister, behov for utredninger,
virkninger og evt. avbøtende tiltak. Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan leses på
www.nettadresse.no og på kommunens hjemmeside på www.nedre-eiker.kommune.no
Merknader til dette varselet (+ evt. planprogram) kan rettes til:
<Konsulentfirma> v/ <medarbeider>
< Gateadresse, postnummer>
Tlf:
< tlf. nr. >
e-post: < post@konsulent.no >
Frist: <dd.mm.åååå> (min. 3 uker fra varslingsdato ; 6 uker ved samtidig høring av planprogram)

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.
VARSEL OM FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE
I henhold til §17 i Plan- og bygningslovens av 2008 kan det i tilknytning til reguleringsplanen
inngås forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen gjelder for gjennomføringen av
eventuell framtidig reguleringsplan og omfatter bl.a. trafikkareal og teknisk infrastruktur.
Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:
Nedre Eiker kommune, Virksomhet Samfunnsutvikling,
Postboks C, 3051 Mjøndalen
post@nedre-eiker.kommune.no
Frist: <dd.mm.åååå> (samme som forrige, min. 3 eller 6 uker fra varslingsdato)
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