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Figur 1: Dagens tilstand

Figur 2: Mulig fremtidig tilstand ved full utbygging i henhold til rammene i dette planforslaget. Denne illustrasjonen er
ikke bindende. Endelig utforming avgjøres i vedtatt byggesak
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1 BAKGRUNN
1.1 FORSLAGSTILLER/ PLANKONSULENT, OPPDRAGSGIVER/ TILTAKSHAVER
Oppdragsgiver er Steinberg Handelseiendom AS.

Planforslaget er utarbeidet Arkitektgruppen Drammen AS på vegne av oppdragsgiver.
Arkitektgruppen Drammen AS har lang og bred erfaring i utarbeidelse av
reguleringsplaner i Drammen og kommunene rundt.
Asplan Viak har utarbeidet rapporter vedr. trafikk, støy, flom og VA som er lagt til
grunn for planforslaget. Multiconsult har utarbeidet geoteknisk rapport basert på
tidligere grunnundersøkelser i området. Sweco har utarbeidet rapport vedrørende
biologisk mangfold basert på befaringer i området.
Planavdelingen i tidligere Nedre Eiker kommune og Drammen kommune har bistått
under planarbeidet

1.2 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for etablering av en dagligvarebutikk/
nærbutikk for boligområdet på Steinberg.

2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET
PLANER OG REGELVERK

2.1

2.1.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Området er i kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 avsatt til LNF-område.
2.1.2 Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / Statlige planretningslinjer/bestemmelser
-

Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser, RPR T-2/08.
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging.
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

2.1.3 Gjeldende regulering
Området er i hovedsak uregulert, men mot rundkjøringen lengst øst er en liten del
omfattet av Detaljregulering MJ E-134 Mjøndalen – Øvre Eiker grense, midtdeler,
vedtatt 08.10.2014. Dette området er der angitt som LNF-område med flomfare.
Foreslått planområde ligger innenfor en påbegynt reguleringsplan for Haftornveien
sør der det ble varslet oppstart i 2012. Denne er imidlertid ikke blitt fremmet og
behandlet.
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2.2

OPPSTARTSMØTE

2.2.1 Oppstartsmøte - politisk forhåndsvurdering
Planinitiativet har blitt behandlet i oppstartmøte 04.04.2018 og råd gitt i
oppstartmøtet er behandlet av politikerne i Utvalg for sentraladministrasjon og
tekniske tjenester (H1) 30.05.2018 (vedlegg 8.1.3). Det er anbefalt fra kommunens
administrasjon og politikere at et planforslag fremmes.
Planprogram ble utarbeidet datert 05.06.2018. Dette
ble behandlet i H1 28.11.2018 og vedtatt med mindre
endringer/ tilføyelser (vedlegg 8.1.4). Revidert
planprogram i henhold til vedtak er datert 04.02. 2019
og er vedlagt (vedlegg 8.1.6).
2.2.2 Varsel om oppstart
Følgende annonse ble publisert i Eikerbladet
07.06.2018 (se også vedlegg 8.2.1):
21 naboer etter liste mottatt av kommunen ble varslet
pr. brev med tilsvarende tekst og utsnitt av kart (se
vedlegg 8.2.2).
21 offentlige etater, interesseorganisasjoner mv. etter
liste mottatt av kommunen ble varslet pr. e-post eller
brev vedlagt tilsvarende tekst og utsnitt av kart (se
vedlegg 8.2.3).
2.2.3

Medvirkningsprosess
Alle merknader og innspill til planoppstart er registrert
og kommentert i planforslaget.

2.3

PRIVATRETTSLIGE FORHOLD

2.3.1 Eiendomsforhold
Planområdet består i hovedsak av tomteareal på eiendommen g/bnr. 25/1 som har
én privat grunneier; Anders Vinsvold. Steinbergveien med gang-/ sykkelvei er i
kommunalt eie.
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3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
3.1 PLANFORSLAGETS HOVEDGREP
Planforslaget innebærer muligheter for å etablere en dagligvareforretning med
tilhørende parkering, varemottak mv. i nær tilknytning til avkjøringen fra E134 til
Steinberg fra øst. Resten av det regulerte området forutsettes i hovedsak å forbli
naturformål av LNF-område som i dag.

3.2 PLANAVGRENSNING
Planavgrensningen er foreslått noe redusert i forhold til varslet avgrensning. Foreslått
plangrense følger tomtegrense mot nærmeste boligeiendom i vest og forlengelsen av
denne sørover til eiendomsgrense mot E-134. Avgrensningen følger videre
eiendomsgrensen mot E-134 mot sør unntatt jernbanens fylling, plangrense mot
Detaljregulering MJ E-134 mot øst og senter av Steinbergveien mot nord. Lengst vest
i Steinbergveien er det foreslått å medta hele Steinbergveien og teknisk veiareal mot
gang-/ sykkelvei.

3.3 AREALOVERSIKT
Bebyggelse og anlegg:
- Forretning - dagligvarer:

BF

= 5.557 m2 = 5.557 m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
-

Kjøreveg:

o_SV

=

908 m2

-

Avkjørsel

o_SKV

=

75 m2

-

Fortau

o_SF1
o_SF2

=
=

12 m2
83 m2

-

Gang-/ sykkelveg

o_SGS

=

60 m2

-

Annen veggrunn, teknisk:

o_SVT1
o_SVT2
o_SVT3
o_SVT4

=
=
=
=

160 m2
85 m2
38 m2
127 m2

-

Annen veggrunn, grøntareal:

o_SVG

=

71 m2 = 1.619 m2

Grønnstruktur:
-

Vegetasjonsskjerm:

f_GV

=

520 m2

-

Blå-/grønnstruktur:

o_G1
f_G2

=
484 m2
= 5.056 m2 = 6.060 m2

f_LNA

= 5.390 m2 = 5.390 m2

LNRF - landbruk, natur og friluftsliv :
-

Naturformål av LNFR:
Sum areal:

= 18.626 m2
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3.4 PLANLAGT AREALBRUK
-

Område BF: Området er regulert til dagligvareforretning med tilhørende
parkeringsplass, kjøre-/ manøvreringsareal, varemottak grøntanlegg og tekniske
anlegg. Leskur for busstopp tillates etablert her.

-

Område o_SV: Området er regulert til kjøreveg og er den delen av Steinbergveien
som ligger innenfor planavgrensningen. Det skal etableres gangfelt som forbindelse
mellom byggeområdet og gang-/sykkelvei på nordsiden.

-

Område o_SKV: Området er regulert til avkjørsel fra Steinbergveien inn på området
for dagligvareforretning.

-

Område o_SF1 er regulert til fortau som skal danne forbindelse fra gangfelt fram til
inngangsområdet til butikken.

-

Område o_SF2 er regulert til fortau som skal danne vente-/ avstigningsareal for ev.
busstopp og forbindelse fram til inngangsområdet for butikken. Dersom busstopp
ikke etableres, skal området benyttes til annet veggrunn tekniske anlegg/ grøntareal.

-

Område o_SGS er regulert til gang-/sykkelvei som skal forbinde eksisterende gang-/
sykkelvei med gangfelt over Steinbergveien.

-

Område o_SVT1 - o_SVT4 er regulert til teknisk vegareal til grøft, snøopplag,
plassering av skilt, belysning mv. Innenfor område o_SVT 4 kan det etableres vente-/
avstigningsareal for buss som skal ha forbindelse til gang-/ sykkelvei o_SGS fra
eksisterende gang-/ sykkelvei langs Steinbergveien fram til gangfelt.

-

Område o_SVG er regulert til annen veggrunn, grøntareal for å skille veiarealet fra
byggeområdet og etablere t grøntbelte mellom Steinbergveien og areal for forretning
og parkering.

-

Område f_GV er regulert til vegetasjonsskjerm for å skjerme eksisterende
boligbebyggelse fra forretningsvirksomheten. Ev. støyskjerm kan også plasseres her.

-

Område o_G1 og f_G2 er regulert til omlegging og videreføring av eksisterende bekk
inkludert skråningsutslag fra oppfylt område og tilstøtende arealer på begge sider.

-

Område f_LNA er regulert til naturformål av LNRF for å i størst mulig grad
opprettholde området med eksisterende vegetasjon, dyreliv mv.

3.5 BEBYGGELSENS HØYDE, PLASSERING OG UTFORMING
-

Kravene til en dagligvareforretning som planlagt tilsier min. 3 m innvendig fri høyde.
For å ta høyde for plass til konstruksjoner, tekniske installasjoner mv. må det
forutsettes en gesims- og mønehøyde på 7 m. Med planlagt oppfylling av terrenget til
kote 5,4, tilsier dette en tillatt gesims- / mønehøyde på maks. kote 12,4.

-

Bygget er forutsatt plassert parallelt med tomtegrense mot vest, ca. 8 m fra denne. I
samsvar med referat fra oppstartmøtet er byggegrense angitt 15 m fra senter av
Steinbergveien.

-

Det forventes at bygget vil bli et rektangulært bygg med flatt tak, men der
inngangspartiet trekkes noe inn og overdekkes. Varemottaket forventes også å ligge
noe inntrukket i forhold til bygningskroppen for øvrig. Det antas at bygget vil bli
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oppført med fasader i sandwichelementer i stål, men med innslag av trepanel for å
«myke opp» uttrykket og tilpasse bygget til omgivelsene som for det meste består av
småskala trehusbebyggelse. For å åpne bygget mot omgivelsene er det stilt krav til
minimum areal av åpninger for vinduer, dører og porter.

3.6 UTNYTTELSE
-

For BF er det tillatt inntil 60 % BYA innenfor angitte byggegrenser der
parkeringsplasser inngår med 18 m2 pr. plass.

-

For samme område er det angitt maks. bruksareal/ BRA = 1.750 m2.

3.7 AREALER
Illustrasjonsplanen viser en løsning med ca. 66 parkeringsplasser. Ved å beregne 18
m2 pr. plass, utgjør parkeringsarealet ca. 1.188 m2. I tillegg kommer areal foran
varemottak, gangsoner mv., antatt ca. 500 m2. Innenfor BYA 60 % betyr det et bygg
med grunnflate maks. ca. 1.600 m2. Illustrasjonsplanen viser et bygg med bebygd
areal ca. 1.500 m2, noe som anses som mest realistisk.

3.8 BYGNINGSMILJØ/-KVALITET
Forretningsbygget vil bli liggende i forlengelsen av et eksisterende boligområde med
småhus langs Steinbergveien. Det er derfor angitt tillatt gesims- og mønehøyde som
tilsier maks. 7 m. Det er videre angitt en vegetasjonsskjerm med bredde 8 m mellom
eksisterende boligbebyggelse og forretningsbygget. Det er også stilt krav om å
benytte trepanel på deler av fasaden for en best mulig tilpasning til småhusbebyggelsen i nærområdet. Illustrasjonsplanen viser et bygg plassert med «ryggen»
mot boligbebyggelsen. Ved en slik løsning vil bygget virke som en skjerm mellom
boligbebyggelsen og parkeringsplassen, inngangen og varemottaket. Innkjøringen til
parkeringsplassen er også lagt lengst mulig unna boligbebyggelsen for å virke minst
mulig forstyrrende på denne.

3.9 UTEAREAL
Utearealene innenfor området for forretningsbebyggelse vil for det meste bestå av
harde flater/ asfalt på manøvreringsareal, parkeringsplasser mv. Gangsoner langs
bygget og foran inngangen forutsettes markert med annen type belegning som f.eks.
heller, betongstein e.a. Det kan etableres noe grøntareal i randsoner rundt
parkeringsarealene og langs Steinbergveien. Vegetasjonsskjerm mot
nabobebyggelsen forutsettes tilplantet med skjermende vegetasjon og trær. Resten
av planområdet forutsettes opprettholdt som naturområde som i dag, men der det
tillates omlegging av bekkeløpet og etablering av skråning opp mot parkeringsplassen
og næringsbygget. Det er angitt at eksisterende, store trær innenfor planområdet i
størst mulig grad skal bevares.

3.10 LEKEAREAL
Ikke relevant i denne planen.

9

3.11 UNIVERSELL UTFORMING
Ny bebyggelse og utearealene innenfor areal avsatt til forretningsbebyggelse
forutsettes oppført med krav til universell utforming i henhold til gjeldende
bestemmelser i lov og forskrifter.

3.12 FLOM- OG OVERVANNSHÅNDTERING
Området er flomutsatt og er omfattet av flere hensynssoner i kommuneplanen som
angir flomfare både fra Drammenselva og fra sidevassdrag. I tillegg er det angitt
hensynssone vedr. overvannshåndtering, flomveier og erosjon som stort sett følger
eksisterende bekkeløp. Det er utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å ivareta
sikkerheten ved en ev. flom (vedlegg 8.5.5). Rapporten og planlagte tiltak er basert på
forutsetninger i TEK-17 § 7-2.
For å sikre bebyggelsen mot en 200-års flom i Kilen er det angitt at terrenget heves til
min. kote 3,17. Vannstanden ved en 200-års flom i Drammenselva er i dette området
angitt til kote 4,9 og vil dermed ramme hele nedre Steinberg. For å sikre mot en slik
flom er det angitt at det kan etableres en flomvoll langs Drammenselva med
flomstengsel og tilbakeslagsventiler med pumpeanlegg langs Kilen. Dette er
imidlertid et altfor omfattende tiltak for et enkelt byggeprosjekt som det her legges
til rette for, og et slikt tiltak må forutsettes gjennomført i offentlig regi. Det er derfor
gitt bestemmelser i planen om at et bygg på området skal sikres mot en 200-års flom
fra Drammenselva uten at skader oppstår, det vil i praksis si at gulv må etableres på
min. kote 5,4 (kote 4,9 + 0,5 m sikkerhetsmargin). Vedlagte tegninger illustrerer en
løsning der terrenget heves til ca. kote 4,2 stigende til kote 5,4 foran inngangen til
forretningen.
Det er utarbeidet en egen rapport for overvannshåndtering og tilknytning for vann og
avløp (vedlegg 8.5.6). Vann og avløp kan kobles til eksisterende kommunalt nett ved
Steinbergveien. Kommunalt nett har tilstrekkelig kapasitet for slokkevann, men det
må etableres minst to uttak maks. 50 m fra hovedangrepsvei. Det legges til grunn at
overvann blir fanget opp og infiltrert på egen grunn. Ved store vannmengder
forutsettes det at overvann forsinkes og fordrøyes og føres via trygge flomveier til
nærliggende bekk og elv (jfr. utredning vedr. flom, vedlegg 8.5.5). Det er i den
forbindelse bl.a. stilt krav til grønne tak som del av tiltakene for fordrøyning av
regnvann. Eksisterende bekk er forutsatt noe omlagt rundt byggeområdet, men uten
å redusere dagens kapasitet for bortleding av overvann. Bekken beholder dermed
minimum samme lengde, bredde og dybde som dagens bekkeløp.
Krav i kommuneplanen i hensynssoner vedr. flom og overvannshåndtering
forutsettes med dette ivaretatt.

3.13 MILJØOPPFØLGING
Planområdet ligger i et allerede delvis utbygget område og vil ikke medføre
forurensning av vann, grunnvann, drikkevann eller marine ressurser.
Tiltaket er ikke støyømfintlig. Oppfyllelse av forskriftenes krav med hensyn til
beskyttelse mot støy forutsettes ivaretatt, og bestemmelser om slik dokumentasjon
er medtatt i planen.
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Nye bygninger vil bli oppført etter forskriftenes krav med hensyn til varmeisolasjon
og energiøkonomisering. Det er medtatt i bestemmelsene krav om godkjent plan for
energiforsyning før tillatelse til tiltak kan gis. Planen skal også dokumentere at
alternative energibesparende løsninger er vurdert og ligger til grunn for valget av
løsning.

3.14 GRØNNSTRUKTUR
Området er i dag et skogbevokst grøntområde. Det går et bekkedrag gjennom
området som fører til at deler av området er sumpig. Området er omgitt av veier,
jernbane og boligområder på alle sider og ligger til dels betydelig lavere enn
omgivelsene. Med unntak av en sti som går langs E-134 fra jernbaneundergangen
fram til Steinbergveien nord for rundkjøringen, er det ingen stier eller veier innenfor
området, og det antas å ha liten eller ingen verdi som frilufts-/ turområde eller som
lekeområde for barn. Dette understøttes også av barnetråkkanalysen som har vært
gjennomført i området i kommunal regi. Områder som er regulert til forretning og
vegetasjonsskjerm forutsettes oppfylt mens resten av området forutsettes å forbli et
grøntområde som i dag, og nevnte sti vil ikke bli berørt av planen. Det må imidlertid
påregnes noe omlegging av bekkeløpet for å gi plass til oppfyllingen og noe uttynning
av eksisterende vegetasjon. Som tidligere nevnt er det angitt en vegetasjonsskjerm
mellom eksisterende boligbebyggelse og næringsområdet, og det er også angitt et
grøntområde mellom Steinbergveien og næringsområdet.

3.15 KULTURMINNER
Potensialet for funn av automatisk fredede kulturminner er lavt, og det er heller
ingen bygninger eller andre kulturminner som berøres av planen. «Standard»
bestemmelse om varsling ved ev. funn er lagt inn i planen.

3.16 TRAFIKKLØSNINGER
Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse som redegjør for konsekvenser av det
planlagte tiltaket for eksisterende veier og kryss (vedlegg 8.5.7). Denne konkluderer
med at trafikkvekst som følge av tiltaket blir minimal, og at det derfor ikke vil være
behov for spesielle tiltak på eksisterende veier som f.eks. kanalisering av trafikken i
avkjøringen mot forretningen e.a. Det er imidlertid angitt at det bør vurderes en
flytting av nærmeste bussholdeplass noe nærmere planområdet for å gjøre det mer
attraktivt å benytte buss i forbindelse med handleturen. Planbestemmelsene legger
til rette for en slik mulighet.

3.17 TRAFIKKSIKKERHET
Trafikkanalysen (vedlegg 8.5.7) redegjør også for eventuelle trafikksikkerhetstiltak
som vil være nødvendig å gjennomføre. Analysen konkluderer med at på grunn av
beskjeden trafikkvekst, vil trafikksikkerheten og ulykkesrisikoen ikke endres vesentlig
som følge av tiltaket. Foruten det planlagte gangfeltet fra gang- og sykkelveien til
planområdet, vil det derfor ikke være nødvendig med spesielle tiltak ut over de som
allerede foreligger.
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3.18 PARKERING
Parkering for butikken er forutsatt innenfor området avsatt til forretningsbebyggelse.
Kommuneplanen stiller krav til min. 2 biloppstillingsplasser og 3 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA. I praksis vil en dagligvareforretning som det her legges til
rette for, kreve atskillig flere biloppstillingsplasser enn disse kravene tilsier, og
illustrasjonsplanen viser en løsning med ca. 66 biloppstillingsplasser. Det er derfor i
planbestemmelsene stilt krav til min. 4 og maks. 6 biloppstillingsplasser pr. 100 m2
BRA, men ikke flere enn totalt 75 plasser.

3.19 TILKNYTNING TIL TEKNISK INFRASTRUKTUR
Vann og avløp kan kobles til eksisterende kommunalt nett ved Steinbergveien.
Kommunalt nett har tilstrekkelig kapasitet for slokkevann, men det må etableres
minst to uttak maks. 50 m fra hovedangrepsvei.
Elektrisk strøm vil bli ført fram til området fra eksisterende nett langs Steinbergveien.
Eksisterende nett forutsettes å ha kapasitet til det planlagte tiltaket. Dialog med
Glitre Energi tilsier at tiltaket kan knyttes til eksisterende trafo i området dersom
denne opprustes. Det er derfor ikke behov for egen trafo innenfor planområdet.

3.20 KRAV TIL GJENNOMFØRING AV PLANEN
Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet i forhold
til grunnforhold/ fundamentering og flomfare er ivaretatt. Det skal videre foreligge
godkjent VA-plan som redegjør for håndtering av vann, slokkevann, avløp og
overvann i tillegg til godkjente planer for renovasjon, energiforsyning mv. Det skal
også foreligge godkjent utomhusplan som redegjør for overflater, belegning,
fallforhold, slukplassering, kantstein, belysning, skilting, oppmerking, ev. grøntareal
mv.

3.21 FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING AV PLANEN
Gjennomføring av planen er avhengig av en avklaring om at trasé for jernbanen
gjennom Steinberg ikke berører planområdet, at det aksepteres 80 m byggegrense
mot E-134, og at det aksepteres at planene om ny bro over Drammenselva ikke vil
berøre planområdet. Det vises i den forbindelse til eget notat fra Asplan Viak datert
03.09.2019 «Vurdering av framtidig veinett forbi Steinberg», vedlegg 8.5.8. Våre
vurderinger viser der at tiltaket ikke bør komme i konflikt med noen av disse
fremtidige tiltakene, og at planen dermed bør kunne vedtas for gjennomføring.
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4 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
4.1 VIRKNING AV UTBYGGING
4.1.1 Områdets karakter/ landskap:

Planområdet fremstår i dag fra omgivelsene som et naturområde bevokst med skog,
vesentlig bjørkeskog med innslag av gran og furu. Det er en tett underskog av løvskog
og kratt, slik at området framstår litt «utilgjengelig».
Planforslaget medfører at et område langs Steinbergveien inntil eksisterende
boligområde vil bli ryddet og åpnet opp mot omgivelsene. Her blir det etablert en
forretningsbebyggelse med tilhørende innkjøring og parkeringsplass. Resten av
området forutsettes beholdt som naturområde bevokst med skog som i dag.
Områdets karakter vil endre seg lite sett fra E-134, rundkjøringen og starten på
Steinbergveien. Dette er illustrert i vedlagte perspektivskisser, vedlegg 8.7.4 – 8.7.7.
4.1.2 Risiko- og sårbarhet

4.1.2.1 Grunnforhold:
Det ble foretatt grunnundersøkelser i området i mai 2018. Basert på disse er det
utarbeidet en geoteknisk rapport (vedlegg 8.5.2) som viser at det er et sandlag med
dybde 5 – 13 m over siltig leire. Noen steder er det sandlag rett over berg der dybden
til berg varierer fra 10 – 18 m. Det er ikke påvist kvikkleire i området, men leiren
synes å være til dels sensitiv. Det er i tillegg utarbeidet et geoteknisk notat som
omhandler jernbanens fylling (vedlegg 8.5.3). Dette konkluderer med at planlagte
tiltak på området ikke vil påvirke fyllingen negativt. Ansvarlig geoteknisk
prosjekterende i en byggesak må vurdere om de foreliggende geotekniske
undersøkelsene er tilstrekkelige for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger.
Det er medtatt i planbestemmelsene at nødvendig dokumentasjon på
tilfredsstillende geotekniske forhold skal foreligge før det gis tillatelse til tiltak.
4.1.2.2 Flom:
Store deler av terrenget i planområdet befinner seg på ca. kote 1,5 – 2,0. Området er
dermed flomutsatt, da nivå for en 50-års flom i Drammenselva er angitt til kote 4,15
og nivå for en 200-års flom til kote 4,90. Det er utarbeidet et notat vedrørende
flomsikring med forslag til tiltak for å sikre området mot flom (vedlegg 8.5.5). Tiltaket
går i første rekke ut på å heve terrenget for bebyggelsen til min. nivå for en 200-års
flom fra Kilen og sørge for at bebyggelsen kan tåle en oversvømmelse fra en 200-års
flom i Drammenselva. Byggeområdet er derfor forutsatt oppfylt til ca. kote 4,2
stigende til ca. kote 5,4 nærmest inngangen til butikken for å oppnå trinnfri adkomst
fra parkeringsarealet. Bebyggelsen er forutsatt med 1. etasje gulv på ca. kote 5,4 og
vil dermed ligge over nivå for en 200-års flom fra Drammenselva inkludert
sikkerhetsmargin på 0,5 m.
Tiltaket innebærer at deler av terrenget blir liggende til dels betydelig høyere enn
omgivende terreng. Adkomst til butikken fra Steinbergveien, som ligger på ca. kote
4,0, må derfor løses med trapper og ramper, enten innvendig eller utvendig. Vedlagte
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illustrasjoner viser en løsning med utvendig rampe og trapp. Mot omgivende terreng
må det etableres skråninger som tilplantes e.a.
En 200-års flom i Drammenselva vil ikke bare berøre planområdet, men også sette
store deler av nedre Steinberg under vann. Flomsikring av Steinberg er imidlertid et
omfattende tiltak som ikke kan belastes et enkelt prosjekt, men må forutsettes
ivaretatt i offentlig regi. For å ivareta dette er det angitt at det kan etableres en
flomvoll på ca. 1200 m langs Drammenselva og flomstengsel og tilbakeslagsventiler
med pumpeanlegg langs Kilen.
4.1.2.3 Overvann:
Det er laget et notat vedrørende overvannshåndtering som redegjør for aktuelle
metoder for lokal overvannshåndtering på området (vedlegg 8.5.6). Pågående
klimaendringer med økt nedbørintensitet tilsier robuste løsninger for håndtering av
overvann, og notatet påpeker en tretrinns strategi for håndtering av nedbør:
1. Fange opp og infiltrere alt regn < 20 mm
2. Forsinke og fordrøye regnvann >20 - < 40 mm
3. Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm
Forutsetninger for løsninger skal være naturlig tilrenning til bekk med utgangspunkt i
eksisterende situasjon, overvannet skal infiltreres og fordrøyes på egen tomt med
bortledning via Kilen til Drammenselven, og håndteringen skal ikke forårsake en
forverring av eksisterende situasjon. Endelig løsning må dokumenteres i byggesak,
men heving av byggeområdet med steinfylling tilsier at fordrøynings- og infiltrasjonsløsninger enkelt kan etableres i forbindelse med dette. Det er stilt krav til grønne tak
på næringsbebyggelsen som del av løsningen for fordrøyning av regnvann.
Endring av bekkeløpet over deler av planområdet forutsettes utført uten å redusere
kapasitet eller påvirke avrenning fra området eller tilstøtende landbruksområder mot
sør. Dette er ivaretatt i planbestemmelsene.
4.1.2.4 Støy:
Det er utarbeidet en rapport vedrørende støyvurdering (vedlegg 8.5.4). Det må
forventes at vifter mv. i tilknytning til ventilasjons-, kjøle- og fryseanlegg kan medføre
noe støy mot omgivelsene. Trafikk til og fra forretningen kan også medføre noe økt
og endret støy fra området. Økt trafikk på Steinbergveien og E-134 er svært
begrenset og støyulempene som følge av dette vil ikke øke merkbart. Det forutsettes
imidlertid at støynivået fra anlegget ikke overstiger krav satt i T-1442/2016 som
angitt i planbestemmelsene. Rapporten angir også at tiltaket, hvis bygget plasseres
som vist i illustrasjonsplanen, vil medvirke til å dempe støybelastningen på en del
eksisterende boliger fra E-134. Det er medtatt i planbestemmelsene at varelevering
og tekniske anlegg skal skjermes mot boligbebyggelsen.
4.1.3 Naturverdier

Området er befart med formål å kartlegge naturverdier og biologisk mangfold, og det
er utarbeidet et notat med bakgrunn i dette arbeidet (vedlegg 8.5.1). Området har
liten verdi for naturmangfold. Området er en del av den grønne korridoren mellom
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dammene i vest og Drammenselva i øst, men korridoren er ganske fragmentert av
dagens infrastruktur. Skogen er ung med triviell vegetasjon og tilbyr ikke biotoper for
sjeldne arter. Planforslaget innebærer at en stor del av området vil bli omformet fra
naturområde til bebyggelse og parkeringsplass og denne delen vil bli hevet en del for
å bli flomsikkert. Dagens bekkeløp må legges noe om og ledes rundt bebyggelsen og
parkeringsplassen. Resterende del av området vil bli beholdt som naturområde, og
her kan dagens vegetasjon i stor grad beholdes. Korridorfunksjonen påvirkes derfor i
mindre grad, og de registrerte naturtypene vest for planområdet påvirkes ikke. Det er
medtatt i planbestemmelsene at bekken skal tilrettelegges for eksisterende flora og
fauna inkludert amfibier. Det er angitt i bestemmelsene at eksisterende, store trær i
størst muliggrad skal bevares.
4.1.4 Kulturverdier

Det er ikke registrert kulturminner, verneverdige bygg, verneområder e.a. innenfor
planområdet.
4.1.5 Trafikk og parkering

I vedlagte trafikkanalyse (vedlegg 8.5.7) er det konkludert med at gjennomføring av
planforslaget vil ha liten innvirkning på trafikksituasjonen i området mht. kapasitet på
veier, kryss, trafikkavvikling, trafikksikkerhet mv. Det er derfor ikke forutsatt noen
tiltak i forbindelse med eksisterende veier og kryss. Det bør imidlertid vurderes om
skilt med redusert fartsgrense 40 km/t bør flyttes til foran innkjøringen til
næringsområdet, men dette er ikke lagt inn i planforslaget. Det er ikke planlagt
spesielle tiltak i avkjøringen til planområdet som f.eks. venstresvingfelt, da et
venstresvingfelt bl.a. kan bidra til økt hastighet på en vei som har eller går over til
fartsgrense 40 km/t.
For å sikre tilknytning fra planområdet mot eksisterende gang-/sykkelvei, er det
foreslått etablert gangvei og gangfelt fra denne over Steinbergveien som forutsettes
å ende nær opp til hovedinngangen til forretningen. På grunn av høydeforskjell
mellom eksisterende gang-/ sykkelvei og Steinbergveien er det lagt til rette for at det
kan etableres en universelt utformet adkomst til gangfeltet.
Området betjenes kollektivt av 2 bussruter; bussrute 52 og bussrute 101 med 3 – 4
bussavganger i timen i retning Drammen og Hokksund. Nærmeste holdeplass ligger i
dag ca. 150 m vest for planområdet. Etableringen tilsier ikke behov for endring av
busstilbudet, men det bør vurderes om nærmeste bussholdeplass kan flyttes
nærmere planområdet eller om det kan etableres et nytt busstopp i tilknytning til
dette. Det vil være naturlig at et busstopp etableres som kantstopp langs
eksisterende vei. Det bør imidlertid være et vente-/avstigningsareal på siden av
veien. For å legge til rette for dette er det medtatt muligheter for et fortau på
sørsiden av Steinbergveien, og i planbestemmelsene er det angitt at areal innenfor
teknisk veiareal o_SVT4 kan benyttes til slikt formål.
Parkering for forretningen er forutsatt innenfor byggeområdet for denne. Slik
illustrasjonsplanen viser er det forutsatt at forretningsbygget skal ligge som en
skjerm, både støymessig og visuelt, mellom boligbebyggelsen og parkeringsplassen.
Innkjøringen til parkeringsplassen er også lagt lengst mulig unna boligbebyggelsen. En
dagligvareforretning vil ha behov for flere parkeringsplasser enn kommunens normer
15

legger opp til. Det er derfor i bestemmelsene angitt et krav til min. 4 og maks. 6
parkeringsplasser for bil pr. 100 m2 BRA, men ikke flere enn totalt 75 plasser.
Vedlagte illustrasjonsplan viser en løsning med ca. 66 plasser, og det er lagt opp til
romslige plasser ca. 2,7x5,5 m med ca. 8 m bredde på manøvreringsarealet mellom
plassene.
4.1.6 Teknisk infrastruktur

Det er utarbeidet et notat vedrørende VA-tilknytninger (vedlegg 8.5.6). Forbruksvann
kan kobles med privat stikk til kommunal vannledning (Ø150mm) på motsatt side av
Steinbergveien. Det er antatt et forbruk på maks. 3 l/s.
Det er fra kommunen opplyst at forsyningsnettet har kapasitet til å dekke kravet til
slokkevann på 50 l/s. Det må imidlertid etableres minst to uttak for slokkevann
maksimum 50 m fra hovedangrepsvei. Plassering, utforming mv. må redegjøres
nærmere for i en konkret byggesak.
En Ø225 spillvannsledning krysser Steinbergveien nordvest for planområdet. Det er
opplyst fra kommunen at denne er i dårlig forfatning, men at den har kapasitet for
antatt belastning fra tiltaket. Stikkledning fra tiltaket fram til kommunal ledning
utføres med min. dimensjon Ø110 mm, og tilknytning må skje i tråd med kommunens
VA-norm.
Det er angitt i planbestemmelsene at det i forbindelse med søknad om tillatelse til
tiltak skal foreligge en VA-plan med nærmere redegjørelse for ovennevnte forhold.
Glitre energi har ansvaret for strømnettet i området. Planområdet ligger inntil et
utbygget boligområde, og det forutsettes at tiltaket kan kobles til eksisterende
strømnett. Eksakt punkt for tilknytning, behov for opprusting av eksisterende trafo
e.a. må avklares i en konkret byggesak.
4.1.7 Barn og unges interesser
Ut fra foreliggende opplysninger, befaringer og barnetråkkanalyse som er
gjennomført i kommunal regi, kan vi ikke se at området og tiltaket berører barn og
unges interesser negativt. En dagligvareforretning med lange åpningstider kan tvert
imot bli et sosialt samlingssted og et positivt tilskudd til nærmiljøet for befolkningen
på Steinberg, både barn og voksne.
4.1.8 Landbruksinteresser
Det er ingen landbruksinteresser knyttet til planområdet. Det vises i den forbindelse
bl.a. til erklæring fra grunneier, vedlegg 8.6.1.
Det er angitt at området fungerer som tilsig/ avløpsvei mot Drammenselva fra
landbrukseiendommer sør for E-134 og har betydning for jordvanning. Tiltaket vil ikke
påvirke vannveiene som krysser E-134 eller jernbanen. Avløpsvei mot Drammenselva
via bekk forutsettes opprettholdt med samme kapasitet gjennom planområdet som i
dag, og vil ikke påvirke nevnte funksjon. Det er gitt bestemmelser om at tiltak i
området ikke skal forverre dagens situasjon mht. overvannshåndtering og at dette
skal dokumenteres i byggesak.
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4.1.9 Næringsliv og næringsutvikling
Tiltaket vil ikke ha noen vesentlig betydning for næringsliv og næringsutvikling i
kommunen. Noe av dagligvarehandelen vil bli flyttet hit fra butikker lenger unna, og
Steinberg vil få bedre tilgang til matbutikk lokalt. Det vil bli etablert noen
arbeidsplasser som kan komme beboere i nærområdet til gode.
4.1.10 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen
Det er angitt behov for nærmere dokumentasjon av løsninger for grunnforhold,
overvann og flom og at jernbanens fylling ikke vil bli påvirket av tiltaket. Krav til dette
er angitt i rekkefølgebestemmelsene til planen.

4.2 VIRKNING AV FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING
4.2.1 Eiendomsforhold
Se pkt. 2.3.1 vedr. eiendomsforhold. En liten del av fortau SF2 ligger inne på privat
grunn tilhørende g/bnr. 225/1. Dersom fortau skal etableres, kan det bli nødvendig å
foreta en mindre grensejustering i dette området. Planforslaget innebærer for øvrig
ingen endring.
4.2.2 Juridiske/privatrettslige forhold

Det er ingen juridiske eller privatrettslige forhold til hinder for det planlagte tiltaket.
4.2.3 Grunnerverv

Det vil ikke være behov for innløsning av grunn for gjennomføring av planen.
4.2.4 Kommuneøkonomi

Tiltaket vil ikke ha betydning for kommuneøkonomien på annen måte enn at flere
arbeidsplasser kan bidra til økte skatteinntekter.
4.2.5 Prosjektøkonomi

Prosjektet vil bli realisert og finansiert i privat regi.
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5 KONSEKVENSUTREDNING
5.1 INNLEDNING
Konsekvensutredningen er utført tematisk i henhold til planprogram fastsatt av Nedre
Eiker kommune 04.02.2019. 12 ulike temaer er delutredet, hvorav 10 er redegjort for
under kapittel 4: Virkninger av planforslaget. 2 er utredet i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger og er medtatt her. Under angivelse av metode for hvert
delkapittel, er teksten som beskriver utredningskrav i henhold til planprogrammet
gjengitt i kursiv.

5.2 METODE
5.2.1
Bakgrunn for metode:
Konsekvensutredningen er i hovedsak utredet i henhold til metodikk for konsekvensutredning angitt i Håndbok 140 fra Statens vegvesen der dette er hensiktsmessig.
Metodikken består av en samfunnsøkonomisk analyse av ikke-prissatte konsekvenser.
Konsekvensene måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet, dvs. det såkalte
«0-alternativet».
I planprogrammet er det angitt at en beskrivelse av 0-alternativet tar utgangspunkt i
dagens situasjon uten noen form for utbygging av området, dvs. at det i hovedsak
forblir LNF-naturområde som i dag.
Planforslag med konsekvensutredning er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt
planprogram. Konsekvensutredningen er forsøkt tilpasset plannivået, dvs.
detaljregulering av deler av et LNF-område fastsatt i kommuneplanen.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i foreliggende kunnskap. Der hvor kunnskap
er mangelfull eller ikke foreligger, har det i nødvendig grad blitt innhentet ny kunnskap
ved hjelp av befaringer, utredninger og uttalelser fra relevante faggrupper, personer
mv.
Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av tiltaket for miljø og
samfunn. Det er redegjort under hvert enkelt tema for hva som kan gjøres for å tilpasse
tiltaket til omgivelsene og for hvordan man kan avbøte skader eller ulemper. Det er
også angitt om det må foretas ytterligere undersøkelser og tiltak når prosjektet skal
behandles som byggesak.
5.2.2
Beskrivelse av metode i henhold til planprogram:
Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konsekvenser
knyttet til anleggsaktiviteter som f.eks. trafikk, fremkommelighet og støy. Til
permanent situasjon er det knyttet konsekvenser til varige terrenginngrep,
fjernvirkning, trafikkavvikling, endret bruk av området osv.
I en konsekvensutredning skal konsekvenser av de enkelte utredningstemaer vurderes
opp mot 0-alternativet. Det skal listes opp positive og negative (+/-) konsekvenser i
forhold til 0-alternativet som skal synliggjøre i hvor stor grad tiltaket evt. er i konflikt
med dette.
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Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvensene av tiltaket
sammenlignet med 0-alternativet. Avbøtende tiltak skal beskrives der det er aktuelt og
nødvendig.
For noen temaer er det angitt at de skal konsekvensutredes grundig med bakgrunn i
fagrapporter mv., for andre temaer er det angitt at de blir redegjort for i en enklere
form i planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen forutsettes å inngå som en del av
planbeskrivelsen i ett samlet dokument. Planbeskrivelsen anses dermed som en del av
den samlede konsekvensutredningen.
5.2.3
Innsamling av data, influensområder:
Kilder for utredningsarbeidet og influensområder er redegjort for under hvert deltema,
da dette varierer.
5.2.4

Definisjoner:

Verdi:
Verdivurdering av området beskrives ut fra dagens bruk av området, dvs. 0-alternativet.
Verdien av området for hvert enkelt tema er vurdert og angitt i følgende tabell:
liten
verdi

0
middels
verdi

+
stor
verdi

Et område kan således angis med liten verdi, middels verdi eller stor verdi i forhold til
utredningstema.
Omfang:
Omfang beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre i forhold til 0alternativet.
Omfang av et tiltak er vurdert tilsvarende som negativt eller positivt og angitt i følgende
tabell:
--stort
negativt

-middels
negativt

lite
negativt

0
intet

+
lite
positivt

++
middels
positivt

+++
stort
positivt

Et tiltak kan således angis med intet omfang, lite, middels eller stort negativt eller
positivt omfang.
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Konsekvens:
Konsekvenser vurderes ved å sammenholde verdi- og omfangsvurderingene som
følger:
Et tema med stor verdi vil få større utslag når det vektes mot omfanget, fordi det er
viktigere enn et tema med liten verdi. Konsekvensen vil også vektes tyngre, fordi det er
et punkt som er viktig i positiv eller negativ retning.
Konsekvenser er vurdert som en sammenstilling av verdi vurdert i forhold til omfang.
Konsekvens kan være negativ eller positiv og er angitt i følgende tabell:
---meget
stor
negativ

--stor
negativ

-middels
negativ

liten
negativ

0
ingen

+
liten
positiv

++
middels
positiv

+++
stor
positiv

++++
meget
stor
positiv

Det er gjort en samlet vurdering av konsekvensene ved å gjennomføre planforslaget
basert på resultatene av vurdering av konsekvensene for de enkelte deltemaene.
Vekting av de forskjellige temaene er basert på fagkunnskap og skjønn der de ulike
faggrupper bak delutredningene er trukket inn, og der nasjonale og regionale hensyn
samt hensynet til sikkerhet er vektet tungt. Konsekvensene er vurdert ut fra en
gjennomføring av planforslaget med avbøtende tiltak der dette er angitt.
5.2.5
Avbøtende tiltak:
For hvert enkelt deltema er det vurdert behovet for avbøtende tiltak for å minske
negative konsekvenser i størst mulig grad. Krav til avbøtende tiltak skal innarbeides i
planforslaget og sikres i plankart og/ eller bestemmelser.

5.3 BIOLOGISK MANGFOLD
5.3.1
Forutsetninger:
Planområdets tiltak er vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Utbygging
er forutsatt som angitt i planprogrammet med bygningsmasse med grunnflate ca. 1.500
m2 og med byggehøyde opp mot 7 m. Parkeringsplass etableres for ca. 66 biler. Det vil
ikke bli etablert noe overvannsnett ut av området, og det må forutsettes lokal
håndtering av overvann og utløp til bekk/ elv som i dag.
5.3.2
Influensområde:
Influensområdet for naturtyper og vegetasjon defineres til hele planområdet. For fugl
og annen fauna vil influensområdet variere avhengig av hvilke arter som forekommer.
Som en tommelfingerregel settes influensområdet til en buffersone opp mot ca. 2 km
fra planlagte inngrep.
5.3.3
Innsamling av data/ grunnlag:
- Notat fra Sweco datert 28.06.2018 Naturmangfoldkartlegging KIWI Steinberg.
- Naturmangfoldloven
- Den europeiske landskapskonvensjonen
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5.3.4
Metode, kriterier for arbeidet:
Utredningskrav i henhold til planprogrammet:
I forhold til oppfølging av prinsippene i naturmangfoldloven vil det bli foretatt
registrering av naturtyper, arter, evt. rødlistede arter, trekkveier for vilt m.m.
Utredningsnivå:
Fagrapport som bakgrunn for kapittel i planbeskrivelsen. Fagrapporten vil gi en
beskrivelse av områdets verdi i forhold til vegetasjon og dyreliv. Data vil bli hentet fra
kilder som Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og Artsdatabankens artskart,
evt. tidligere undersøkelser fra området samt egne befaringer. Naturmangfoldlovens
prinsipper om kunnskapsgrunnlaget og samlet belastning vil bli vurdert. Det vil
redegjøres konkret for hvordan prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er vurdert
og fulgt opp.
Konsekvensutredning i henhold til forskrift. Positive og negative virkninger av
planforslaget i forhold til 0-alternativet og eventuelle behov og muligheter for
avbøtende tiltak vil bli utredet i planbeskrivelsen.
5.3.5
Dagens situasjon, 0-alternativet:
Ingen viktige naturtyper, rødlistearter eller andre viktige naturverdier er registrert eller
funnet. Vegetasjonen i planområdet er til dels ung med triviell vegetasjon og tilbyr ikke
biotoper for sjeldne arter. Kun en nær truet art er registrert. Området er en del av den
grønne korridoren mellom dammene i vest og Drammenselva i øst, men korridoren er
ganske fragmentert av dagens infrastruktur. Planområdet kan være en viktig biotop for
spurvefugl og amfibier som frosk og salamander, men ikke for mer krevende, sjeldne
arter. Vannet er for grunt til å være verdifullt for fisk.
Med bakgrunn i ovennevnte registreringer er verdien av området angitt til:
liten
verdi

5.3.6

0

+

Utvikling i tråd med planforslaget:

5.3.6.1 Arealbeslag:
Tiltaket vil legge permanent beslag på en del av planområdet i form av bygningsmasse,
parkering og annen infrastruktur. Denne delen av planområdet vil i stor grad gå tapt
som leveområde for de fleste artene som bruker området i dag. Delene som ikke bygges
ut vil bli regulert til naturområde, og her kan dagens vegetasjon i stor grad beholdes.
Bekken forutsettes ført rundt byggeområdet, og korridorfunksjonen og de registrerte
naturtypene vest for planområdet påvirkes derfor ikke eller i mindre grad.
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5.3.6.2 Forstyrrelser:
Virksomheten vil medføre noe støy i planområdet samt i en buffersone utenfor dette i
form av trafikk, støy fra vifter og aggregater, osv. Støy fra byggeprosessen og senere
driftsfasen vil kunne ha negativ påvirkning på eventuelle dyr og fugler som bruker
nærområdene til anlegget.
5.3.6.3 Belastning:
Ny arealbruk i planområdet vil fjerne eksisterende vegetasjon og gjøre det utilgjengelig
for fauna. Støy og menneskelig aktivitet i anleggsfasen vil kunne ha innvirkning på bruk
av de nærliggende områdene for dyr og fugler. Økt generell menneskelig aktivitet i
nærliggende områder som følge av tiltaket vil kunne være forstyrrende for dyr og fugler
som bruker influensområdet.
5.3.6.4 Avbøtende tiltak:
Opprettholde bekkeløpet fra områder sørvest for planområdet. Omlegging av bekk
rundt byggeområdet, tilrettelegge for stedegen flora og fauna inkl. amfibier og beholde
mest mulig av eksisterende vegetasjon i gjenværende områder.
5.3.7
Omfang av endringer:
Med bakgrunn i at deler av planområdet vil gå tapt som leveområde for de artene som
lever der i dag og føre til forstyrrelser som kan ha negativ påvirkning også på arter
utenfor området, er omfang av tiltaket vurdert som følger:
---

-Middels
negativt

-

0

+

++

+++

5.3.8
Konsekvenser av tiltaket:
Planområdet er omkranset av veier, jernbane og boliger og utgjør ikke en del av andre
viktige naturområder. Selv om vegetasjon i stor grad vil bli fjernet fra planområdet og
denne delen av arealet vil bli utilgjengelig for fauna, vil ikke tiltaket medføre stor
belastning for vegetasjon i en større sammenheng. Planområdet er i utgangspunktet
vurdert til å ha liten verdi. Basert på dette og ovennevnte konklusjoner, er
konsekvensen av tiltaket vurdert som følger:
----

---

--

liten
negativ

0

+

++

+++

++++

Tiltaket vurderes å ha liten negativ konsekvens med hensyn til biologisk mangfold.
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5.4 FLOM
5.4.1
Forutsetninger:
Utbygging er forutsatt som angitt i planprogrammet med bygningsmasse med
grunnflate ca. 1.500 m2 og med byggehøyde opp mot 7 m. Parkeringsplass etableres
for ca. 66 biler. Resterende del av planområdet forutsettes beholdt som naturområde
der bekken ledes forbi utbyggingsområdet.
Flomsonekartleggingen viser at både nedre Steinberg boligområde og planområdet
kan bli påvirket av en flomsituasjon både fra Drammenelva og Kilen. Planområdet
vurderes å ligge innenfor sikkerhetsklasse F2 som betyr at 200-års flom er
dimensjonerende.
5.4.2
Influensområde:
En 200-års flom i Drammenelva vil påvirke planområdet og store deler av nedre
Steinberg. For å sikre mot flom vil det derfor ikke være tilstrekkelig med lokale tiltak
innenfor planområdet
5.4.3
Innsamling av data/ grunnlag:
- Notat fra Asplan Viak datert 27.06.2019, rev. 15.11.2019: NOTAT Steinberg –
Flomvurdering (vedlegg 8.5.5).
5.4.4
Metode, kriterier for arbeidet:
Utredningskrav i henhold til planprogrammet:
Hele området ligger lavere enn angitt kotehøyde for en 200-års flom, og store deler av
området ligger også lavere enn en 50-års flom. Det må gjøres en utredning av
flomfaren, og behov for avbøtende tiltak må klarlegges og medtas i planen.
Utredningsnivå:
Fagrapport som bakgrunn for kapittel i planbeskrivelsen.
Konsekvensutredning i henhold til forskrift: Positive og negative virkninger av
planforslaget i forhold til 0-alternativet og eventuelle behov og muligheter for
avbøtende tiltak vil bli utredet i planbeskrivelsen.
5.4.5
Dagens situasjon, 0-alternativet:
Flomsonekartleggingen viser at både nedre Steinberg boligområde og planområdet
kan bli påvirket av en flomsituasjon både fra Drammenselva og Kilen. Flomsikker
kotehøyde for planområdet inkludert 0,5 m sikkerhetsmargin er kote +3,17 for en 200års flom i Kilen uten flom i Drammenelva, kote +4,65 for en 50-års flom i Drammenelva
og 10-års flom i Kilen, kote 5,15 for en 100-års flom i Drammenselva og 10-års flom i
Kilen og kote +5,40 for en 200-års flom i Drammenelva og 10-års flom i Kilen. Store
deler av terrenget i planområdet befinner seg på ca. kote +1,5 – +2,0, og området er
dermed flomutsatt. Planområdet består for det meste av skog og annen vegetasjon,
og denne delen av området vil derfor i liten grad bli påvirket av en flom.
Steinbergeveien, som er en viktig adkomstvei til planområdet og boligene på
Steinberg, ligger imidlertid på ca. kote +4,0 forbi planområdet og er derfor svært
flomutsatt.
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Basert på ovennevnte er områdets verdi vurdert som følger:
liten
verdi

0

+

5.4.6
Utvikling i tråd med planforslaget:
Byggeområdet forutsettes fylt opp i tråd med anbefalinger i notat vedr.
flomvurderinger til min. kote +3,17. I illustrasjoner til planforslaget er oppfylling
foreslått til ca. kote +4,2 stigende til kote +5,4 ved inngang til butikken. Gulv i
forretningen forutsettes etablert over nivå for en 200-års flom på kote +5,4.
Det er anbefalt å sikre Steinberg mot flom ved en flomvoll mot Drammenselva med
flomstengsel og pumpestasjon. Dette ligger imidlertid utenfor planforslaget og er ikke
vurdert i konsekvensanalysen.
5.4.7
Omfang av endringer:
Planlagt tiltak vil ikke ha noen betydning for omkringliggende terreng og bebyggelse i
forhold til flom, men oppfylling kan virke negativt visuelt i forhold til omgivende
bebyggelse og terreng. Lokal oppfylling for ny bebyggelse og parkering vil bidra til at
deler av planområdet kommer over nivå for 200-års flom, Her etableres imidlertid ny,
flomutsatt bebyggelse som må få krav til flomsikker utførelse. Basert på ovennevnte
vurderes omfang av tiltak som middels negativt.
---

-middels
negativt

-

0

+

++

+++

5.4.8
Konsekvenser av tiltaket:
Med bakgrunn i at dagens verdi av området er angitt som liten, og at tiltakets omfang
er vurdert som middels negativt, er konsekvenser av tiltaket vurdert som følger:
----

---

-liten
negativ

0

++

+++

++++

Tiltaket vurderes til å ha liten negativ konsekvens med hensyn til flom.
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5.5 SAMMENSTILLING AV VIRKNINGENE:
Nedenstående tabell er en samlet framstilling av konsekvenser av tiltaket satt opp mot
0-alternativet:
Utredningstemaer
Biologisk mangfold

Verdi 0-alternativet Omfang av
endringer
Liten
Middels negativt

Konsekvenser av
tiltaket
Liten negativ

Flom

Liten

Liten negativ

Middels negativt

Samlet vurdering av
konsekvenser

Liten negativ

Konklusjonen liten negativ konsekvens er trukket med bakgrunn i de temaer som er
konsekvensutredet i henhold til forskrift. Øvrige temaer er redegjort for i en enklere
form i planbeskrivelsen.

6 MEDVIRKNING I PLANARBEIDET
6.1 OPPFØLGING AV POLITISK FORHÅNDSVURDERING:
Planinitiativet har blitt behandlet i oppstartmøte 04.04.2018 og råd gitt i
oppstartmøtet er behandlet av politikerne i Utvalg for sentraladministrasjon og
tekniske tjenester (H1) 30.05.2018 (vedlegg 8.1.3). Det er anbefalt fra kommunens
administrasjon og politikere at et planforslag fremmes.
Planprogram ble utarbeidet datert 05.06.2018. Dette ble behandlet i H1 28.11.2018
og vedtatt med mindre endringer/ tilføyelser (vedlegg 8.1.4). Revidert planprogram i
henhold til vedtak er datert 04.02. 2019 og er vedlagt (vedlegg 8.1.6).

6.2 VURDERING AV UTTALELSER/MERKNADER TIL
INNKOMNE MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART:

VARSEL

OM

OPPSTART:

Innkomne merknader følger som eget vedlegg (vedlegg 8.3.1 – 8.3.9).
Liste over innkomne merknader:
1. Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.2018
2. Buskerud fylkeskommune, 13.06.2018
3. Bane Nor, 18.06.2018
4. Statens vegvesen, 27.06.2018
5. Fylkesmannen i Buskerud, 19.07.2018
6. Hilde Birgitte Oulie, 10.08.2018
7. Naturvernforbundet i Eiker, 15.08.2018
8. Jan Erik Tveten, Kirsti Tveten Finstad, 15.08.2018
9. Gunnar Ustad, 16.08.2018
Sammendrag av og kommentarer til merknadene er oppsummert i eget vedlegg
(vedlegg 8.3.10).
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7 FAGLIG BEGRUNNELSE FOR PLANFORSLAGET/ VALG AV LØSNING
Planforslaget ivaretar et langvarig ønske om en dagligvareforretning for befolkningen
på Steinberg. Lokaliseringen er en av de få aktuelle muligheter og ivaretar i stor grad
behovet for reisende med buss og bil til og fra Steinberg for bl.a. handling på vei til/
fra jobb, skole o.a. Planforslaget legger til rette for at det kan etableres busstopp i
Steinbergveien i begge retninger utenfor butikken. Lokaliseringen er heller ikke
lenger unna store deler av boligmassen enn at mange kan gå og sykle til butikken. Det
er utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer med at planlagt tiltak ikke vil ha
vesentlig innvirkning på eksisterende trafikkmengde og trafikksikkerhet i området, og
at tiltak på eksisterende veier og kryss i liten grad vil være nødvendig.
En nærbutikk kan ivareta behov for et samlingspunkt for befolkningen på Steinberg
og som informasjonskanal om store og små begivenheter gjennom f.eks. oppslag,
stands osv. Det kan bli her «folk møtes».
Tomteområdet er i dag et skogbevokst LNF-område som er omkranset av veier,
jernbane og boliger, og som har liten eller ingen verdi verken som naturområde,
landbruksområde, frilufts-/ lekeområde e.a. Området har en viss estetisk verdi som et
grøntområde sett fra omkringliggende veier og jernbane. Planforslaget legger til rette
for at dette inntrykket kan opprettholdes gjennom at store deler av eksisterende
naturområde beholdes uendret, og at omlegging av bekk skal ivareta stedegen flora
og fauna inkludert amfibier.
Eksisterende sti langs sørsiden av planområdet ender i dag ut i området ved
rundkjøringen på E-134, og kryssing av veien her for å nå f.eks. gang-/ sykkelveien og/
eller friluftsområder langs Drammenselva må anses risikofylt. En ny sti fra
jernbaneundergangen fram til planområdet, slik som planforslaget legger opp til, kan
medføre at gangtrafikk til nevnte områder kan ledes trygt via planområdet og nytt
fotgjengerfelt over Steinbergveien.
Området er flomutsatt. Det er pekt på tiltak som må gjennomføres for å oppnå
tilfredsstillende sikkerhet mot flom. Enkelte av de foreslåtte tiltakene innebærer også
flomsikring av store deler av Steinberg for øvrig, og er så omfattende at de må
gjennomføres i offentlig regi. Det er derfor pekt på andre og mindre tiltak for å sikre
bebyggelsen i planområdet mot en 200-års flom fra Drammenselva inntil slike
omfattende tiltak blir etablert.
Området er del av et avløps-/ dreneringssystem fra jordbruksarealer, dammer,
bekker og sumpområder sør for jernbanen og E-134. Dette systemet opprettholdes
gjennom at eksisterende bekkeløp gjennom planområdet forutsettes lagt om rundt
byggeområdet for forretning og beholder dagens kapasitet. Lengde, bredde og dybde
på bekken endres ikke.
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Det er utarbeidet rapporter vedrørende arealbehov og byggegrenser for ny bru over
Drammenselva og utvidelse og kryssløsninger for E-134. Disse konkluderer med at
planforslaget ikke vil komme i konflikt med fremtidige løsninger for disse tiltakene.
Bane NOR har angitt at planforslaget ikke er i konflikt med nåværende trasé og deres
forslag til ny trasé for dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund. Det synes ikke
realistisk å utvide dagens trasé til dobbeltspor, da dette vil rasere store deler av
eksisterende bebyggelse på Steinberg.
Det er utført konsekvensutredning etter forskriften som angitt i planprogrammet for
biologisk mangfold og flom. Konklusjonen på disse områdene er liten negativ
konsekvens. Etter vårt syn er konsekvensen imidlertid så positiv på andre områder at
planforslaget bør kunne vedtas som grunnlag for etablering av en dagligvareforretning på Steinberg.
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8 VEDLEGG
8.1

Oppstart av planarbeidet
1. Forenklet planbeskrivelse, 12.02.2018
2. Referat fra oppstartmøte, 04.04.2018
3. Utvalgssak: Politisk behandling av oppstartsmøte, 30.05.2018
4. Utvalgssak: Fastsettelse av planprogram, 28.11.2018
5. Referat fra møte i regionalt planforum, 12.03.2019
6. Vedtatt planprogram, 04.02.2019

8.2

Varsel om oppstart:
1. Annonsetekst Eikerbladet 07.06.2018
2. Brev til berørte myndigheter, offentlige virksomheter, råd, lag foreninger mv.
3. Brev til berørte naboer og beboere i nærområdet.

8.3

Uttalelser/merknader til varsel om oppstart:
1. Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.2018
2. Buskerud fylkeskommune, 13.06.2018
3. Bane NOR, 18.06.2018
4. Statens vegvesen, 27.06.2018
5. Fylkesmannen i Buskerud, 19.07.2018
6. Helle Birgitte Oulie, 10.08.2018
7. Naturvernforbundet i Eiker, 15.08.2018
8. Jan Erik Tveten, Kirsti Tveten Finstad, 15.08.2018
9. Gunnar Ustad, 16.08.2018
10. Oppsummering av innkomne innspill med kommentarer

8.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse, Arkitektgruppen Drammen AS, 17.06.2020
8.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utredninger
Notat, vurdering av biologisk mangfold, Sweco, 28.06.2018
Datarapport – geotekniske undersøkelser, Multiconsult, 05.06.2018
Geoteknisk notat, Multiconsult, 04.09.2019, rev. 16.09.2019
Rapport, støyvurdering – KIWI Steinberg, asplan viak, 20.06.2019, rev. 20.05.2020
Notat Steinberg – Flomvurdering, asplan viak, 27.06.2019, rev. 15.11.2019
Overvannshåndtering og VA-tilknytninger Steinberg, asplan viak, 27.06.2019, rev. 18.11.2019
Steinberg reguleringsplan - Trafikkanalyse, asplan viak 01.06.2019, rev. 15.11.2019
Notat, vurdering av framtidig veinett forbi Steinberg, asplan viak, 03.09.2019

8.6
Erklæringer
1. Erklæring vedr. anvendelse av del av g/bnr. 25/1 fra grunneier, 10.09.2019
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8.7
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.

Illustrasjoner
Illustrasjonsplan – flyfoto, Arkitektgruppen Drammen AS, 18.06.2020
Illustrasjonsplan, Arkitektgruppen Drammen AS, 15.06.2020
Snitt, Arkitektgruppen Drammen AS, 15.06.2020
Planområdet i fugleperspektiv, Arkitektgruppen Drammen AS, 18.06.2020
Perspektiv sett fra Steinbergveien mot vest, 18.06.2020
Perspektiv sett fra Steinbergveien mot øst, 18.06.2020
Perspektiv sett fra E-134 mot nordvest, 10.09.2019
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