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OVERSIKT 
Plannavn Områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen - Mile 
Arkivsak PLAN-21/02120 
Plan ID  
Hensikt Legge til rette for attraktive næringsarealer, herunder næringer med 

behov for mellomstort areal og lett tilgang til hovedveinettet, nytt kryss 
på E134 detaljreguleres, friluftsområdet rundt Miletjern sikres og 
sykkelvei etableres. Samtidig knytte ansvar for opparbeiding av 
infrastruktur gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler  

Planavgrensning Framgår av kart (figur 2 og 3) 
Framdriftsplan Utarbeide planprogram        august-november 2021  

Vedtak av planprogram        september 2022  
Utarbeide planforslag           fjerde kvartal 2021- andre kvartal 2023  
Førstegangsbehandling       april 2023  
Høring og medvirkning         august-september 2023  
Vedtak av plan                      desember 2023 

Organisering Arbeidet er organisert i henhold til samarbeidsavtale mellom 
kommunen og forslagstiller Norsk Massehåndtering AS (NOMAS). 
Konsulent Henning Larsen/Rambøll på vegne av forslagstiller 
utarbeider planforslaget.  
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1. Innledning 
En områdeplan skal ifølge plan- og bygningsloven utarbeides av kommunen. 
Områdeplan kan også utarbeides gjennom samarbeid mellom kommunen og 
privat forslagstiller. 
Av hensyn til helhetlig planlegging og utfra behov for overordnet avklaring av 
hovedstruktur for områdets infrastruktur finner kommunen det hensiktsmessig å 
bruke områderegulering for utvikling av området i samsvar med kommuneplanen.  
 
På bakgrunn av planinitiativ fra Norsk Massehåndtering AS (NOMAS) og 
drøftinger i avholdt oppstartsmøte 30. september 2021, ble det gjort nærmere 
vurdering av behov for reguleringsplan og konsekvensutredning. Konklusjonen er 
at det må lages en områdeplan med konsekvensutredning og planprogram. 
 
I henhold til samarbeidsavtale mellom kommunen og forslagstiller Norsk 
Massehåndtering AS (NOMAS) har forslagstiller ansvar for utarbeidelse av 
områdeplanen, mens kommunen har det formelle ansvaret for innhold og 
prosess. 
 
Om planprogram: 
Planprogrammet er et fleksibelt verktøy for å styrke den innledende fasen av 
planarbeidet. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for 
planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives 
nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Hensikten med 
planprogrammet er: 

 Redegjøre for mål med planarbeidet. 
 Redegjøre for premisser og rammer i planarbeidet. 
 Beskrive hvordan området ønskes utviklet 
 Beskrive tematiske problemstillinger som skal utredes, herunder valg av 

metode 
 Beskrive organisering og framdrift i planarbeidet. 
 Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet. 

 

1.1 Bakgrunn: 
I henhold til kommuneplanens arealdel skal område Nerkollen – Ryggkollen – 
Mile utvikles til næring. Området benyttes i dag blant annet som masseuttak, men 
enkelte steder nærmer uttak av grus seg tiden for å etablere etterbruk.  
I Drammen kommune og regionen er det stort behov og etterspørsel etter nye 
næringsarealer.  
I forbindelse med areal- og transportplan for Buskerudbyen ble det foreslått å se 
på utfordringen med nye næringsarealer i et regionalt perspektiv. På bakgrunn av 
denne utfordringen satte Buskerudbyen i gang et arbeid for å finne egnede 
arealer (figur. 1). Utredningen pekte blant annet på området Nerkollen – 
Ryggkollen – Mile i Nedre Eiker. 
 
I kommuneplanens arealdel er det fastsatt at nytt kryss på E134 må etableres for 
å kunne utvikle de uregulerte eiendommene i området. 
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I samråd med Drammen kommune har det blitt enighet om å fremme en 
områderegulering. Det er Norsk Massehåndtering AS (NOMAS), i samarbeid 
med andre grunneierinteresser, som sørger for utarbeidelsen av planen. 

 

                             Figur 1 Søk etter mulige næringsområder i regi av Buskerudbyen. 

1.2 Formålet med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å fastsette rammer for arealbruk i området i 
samsvar med kommuneplanens arealdel, øvrige overordnede planer og føringer. 
Områdeplanen skal legge til rette for blant annet attraktive næringsarealer, 
herunder næringer med behov for mellomstort areal og lett tilgang til 
hovedveinettet. Nytt kryss på E134 skal detaljreguleres, friluftsområdet rundt 
Miletjern skal sikres og sykkelvei mellom Mile og Rygh skal etableres.  
 
Samtidig er formålet med planarbeidet å sikre opparbeidelse av infrastruktur 
gjennom rekkefølgebestemmelser.  

 

Figur 2. Planavgrensning for områdeplanen.  



6 

Planprogram – områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen – Mile                   

1.3 Vurdering av utredningsplikt 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 skal det for planer som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn utarbeides et planprogram som 
grunnlag for planarbeidet.  
 
Planen er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, jf. § 4-1 
med tilhørende forskrift. 
Forskrift om konsekvensutredninger (§ 6 bokstav b og vedlegg 1 pkt. 24) 
beskriver tiltak som alltid skal konsekvensutredes: 
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 15 000 m2». 
 
Planforslaget faller under dette kriteriet ved at areal som reguleres til næring er 
mer enn 15 000 m2. Det utarbeides derfor planprogram og konsekvensutredning 
for planarbeidet. 
 

1.4 Valg av plantype 
Reguleringsplanen utformes som en områderegulering, med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-2, da det er behov for helhetlig planlegging og avklaring av 
blant annet infrastrukturmessige utfordringer i området. I denne forbindelse vises 
til særlige planfaglige fokusområder for planarbeidet, herunder 
trafikk/rekkefølgekrav om nytt kryss, utvikling med kvalitet, gang- og 
sykkelforbindelser, framkommelighet og overvann. Områdereguleringen være 
mest hensiktsmessig med hensyn til behovet for områdevise avklaringer av 
framtidige næringsarealer som skal detaljreguleres senere. 
 
Reguleringsplanen benevnes som områderegulering med konsekvensutredning. 
Områdereguleringen omfatter plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 
med konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram. 

 

2.0  Prosess og medvirkning  
2.1 Generelt om planprosess med konsekvensutredning 

Figur 3. Planavgrensning for områdeplanen. 
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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og 
problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold 
som vil bli utredet og belyst i konsekvensutredningen. Det skal redegjøres for 
kilder og metoder som skal benyttes. Relevante og realistiske alternativer skal 
beskrives og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og 
utredningsarbeidet. Det skal gjøres rede for planprosessen med frister og opplegg 
for medvirkning. 
 
Det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av 
denne. Der slik kunnskap ikke foreligger skal det i nødvendig grad innhentes ny 
kunnskap. Temaer hvor det foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre 
detaljplaner, analyser og utredninger, eller som er tilfredsstillende utredet i 
overordnet plan vil ikke bli utredet på nytt. 
 
Forslag til planprogram legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av 
reguleringsplanarbeidet og forhandlinger om mulig utbyggingsavtale, slik at 
berørte og interesserte kan vurdere programmet og ev. komme med forslag til 
utredningstemaer og hvordan utredningene bør skje, samt innspill til 
reguleringsplanarbeidet. 
 
2.2 Organisering og medvirkning 
2.2.1 Organisering 

 Forslagsstiller: Norsk Massehåndtering AS (NOMAS) i samarbeid med 
andre grunneierinteresser. Kontaktperson er Ole Terje Letmolie. 

 Plankonsulent: Henning Larsen AS/ Rambøll på vegne av forslagstiller 
utarbeider planforslaget.  

 Kommunen: har det formelle ansvaret for planprosess og innhold. 
 

2.2.2 Medvirkning 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til 
informasjon og medvirkning, slik at allmennheten og berørte parter sikres 
informasjon ved varsling og offentlig ettersyn. Planprosessen vil bli lagt opp slik 
at sentrale interesser, herunder beboerorganisasjoner, får en reell medvirkning. 
Informasjon om planarbeidet vil bli gjort tilgjengelig på kommunens nettsider.  

I tillegg til de formelle kravene om informasjon og medvirkning etter plan- og 
bygningsloven, gjennomføres følgende medvirkningstiltak. (Dersom det blir møter 
og dialog av betydning for planarbeidet mellom forslagstiller og tredjepart, skal 
kommunen orienteres om innholdet skriftlig): 

 Det skal holdes åpent informasjonsmøte når planforslaget ligger ute til 
offentlig ettersyn.  

 Aktiv involvering av lokale lag og foreninger, herunder velforeningen på 
Ryggkollen.  

 Skoler og barnehager i nærområdet involveres i forbindelse med 
rekreasjons- og nærfriluftsområde rundt Miletjern 

 Planområdet omfatter andre grunneiere enn forslagsstiller og det skal 
derfor dokumenteres skriftlig i planforslaget hvordan andre berørte 
grunneiere har fått opplysninger om og deltatt i planarbeidet. Det er 
forslagsstillers ansvar å sørge for at alle grunneiere innenfor planområdet 
involveres i planarbeidet.  
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 Det er aktuelt å benytte regionalt planforum for diskusjon, samhandling og 
avklaringer.  

 
2.3 Framdriftsplan 
2.3.1 Planprosess 
Figuren under viser en oversikt over den samlede planprosessen i tre hovedfaser. 

 

2.3.2 Framdriftsplan 

Foreløpig fremdriftsplan for områderegulering Nerkollen-Ryggkollen-Mile er vist i 
tabellen nedenfor. Fremdriften vil kunne påvirkes av høringsuttalelser/merknader til 
planprogrammet, varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planforslag. 

Fase  Når  Beskrivelse 
Oppstartsmøte 30. september 2021 Avklare rammer for 

planarbeidet og behov for 
planprogram med KU 

Utarbeide planprogram  
 

August-november 2021  
 

Forslag til planprogram.  
 

Varsel om oppstart av 
planarbeid og utleggelse 
av planprogram til offentlig 
ettersyn  
 

Februar 2022  
 

Annonsering, varsling av 
berørte parter. Utleggelse 
av planprogram til offentlig 
ettersyn (6 uker).  
 

Samråd og medvirkning  Åpent informasjonsmøte 
1. Samrådsmøter med 
kommune og regionale 
myndigheter. 

Gjennomgang av innspill  
 

April/mai 2022  
 

Behandle innspill. 
Eventuelt revidering av 
planprogrammet.  
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Vedtatt planprogram  
 

26. september 2022  
 

Fastsetting i 
formannskapet.  
 

Utarbeidelse av forslag til 
områderegulering  
 

Fjerde kvartal 2021- 
andre kvartal 2023  
 

Utarbeide planforslag og 
utredninger iht. 
planprogram.  
Samrådsmøter med 
kommune og regionale 
myndigheter.  

Innsending for 1. gangs 
behandling  
 

Høsten 2022  
 

Ferdig planforslag.  
 

1. gangsbehandling  
 

April 2023  
 

Behandling i 
formannskapet. 
 

Offentlig ettersyn  
Gjennomgang av innspill 
og forberede 
sluttbehandling  

April/mai/juni 2023  
 

Utleggelse av planforslag 
til offentlig ettersyn (6 
uker).  
Åpent informasjonsmøte 
2. 

Gjennomgang av innspill 
og forberede 
sluttbehandling  
 

August-september 2023  
 

Behandle innkomne 
innspill, ev. revisjon av 
planforslaget.  
 

Politisk sluttbehandling  
 

Desember 2023  
 

Sluttbehandling i 
formannskapet/ 
kommunestyret (vedtatt 
plan).  
 

Med forbehold om endringer. 

 

3.0 Dagens situasjon 
3.1 Beliggenhet 

Planområdet er ca. 2000 daa stort og ligger ca. en kilometer fra Mjøndalen 
sentrum/stasjon, og ca. syv og en halv kilometer fra Drammen 
sentrum/stasjon (figur 4). 

Figur 4. Oversiktsbilde viser planområdets beliggenhet
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3.2 Arealbruk 

Planområdet kjennetegnes av store masseuttak, men flere steder nærmer 
uttak av masser seg ferdige. 

Tett på planområdet ligger det landbruksarealer av høy kvalitet. Nord for 
planområdet ligger boligområdet på Ryggkollen og videre vestover ligger 
Mjøndalen.  

Miletjern er registrert som naturtypen rik kulturlandskapssjø i gjengroing og er 
fremdeles svært viktig for fugl. Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi), 
rik kulturlandskapssjø av næringsrik utforming. Avgrensingen inkluderer også 
kantsoner av skog. Tjernet er først og fremst en viktig våtmarkslokalitet for 
fugl, både som hekkelokalitet og ved trekk.  

Det går en høyspentmast gjennom planområdet. 

3.3 Mobilitet 
Eksisterende kjøreatkomster til planområdet skjer i hovedsak via både 
Drammensveien (FV28) og Orkidehøgda (FV36) som er tilkoblet E134.  
Informasjon om dagens trafikkmengde på hovedveinettet i området for 2020 er 
hentet fra NVDB (Norsk vegdatabank). I følge NVDB er flere av 
trafikkmengdene blitt redusert siden 2017. (figur 5)  

 
 
 
 
 
 

 
3.4 Eiendomsforhold 

Figur 5. Dagens trafikkmengder iht. NVDB. Bakgrunnskart: finn.no
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Planområdet består i hovedsak av store eiendommer, men det er også 
mindre eiendommer. De mindre eiendommene vil trolig bli redusert når 
vegframføring er valgt.  
 
Alle grunneierne i området er varslet om planarbeidet og de fleste 
samarbeider med Norsk Massehåndtering AS om planinitiativet. Under er 
gnr./bnr. innenfor planområdet listet opp: 

• 203/6  
• 203/8   
• 203/8  
• 203/8  
• 204/1  
• 204/4  
• 204/5  
• 206/4  
• 206/4  
• 206/14  
• 206/1, 2, 12  
• 208/6  
• 208/8  
• 208/10  
• 208/25  
• 208/58  
• 209/1  
• 209/2  
• 209/3  
• 209/6  

• 209/12  
• 209/13  
• 209/20  
• 209/21  
• 209/30  
• 209/33  
• 210/12  
• 210/16  
• 210/24  
• 210/121  
• 210/142  
• 210/170  
• 210/180  
• 210/203  
• 210/206  
• 210/211  
• 210/213  
• 211/1  
• 211/2  
• 211/10  

• 211/13  
• 211/30  
• 211/31  
• 211/54  
• 211/67  
• 211/107  
• 211/108  
• 211/109  
• 211/4, 8, 9  
• 212/12  
• 212/73  
• 212/159  
• 251/1  
• 253/1  
• 254/1  
 

 
4.0 Overordnede planer, retningslinjer og føringer 

4.1 Aktuelle lover 
 Plan og bygningsloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, og 12 med tilhørende 

aktuelle forskrifter 
 Naturmangfoldloven 
 Friluftsloven 
 Vegloven 
 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
 Vannressursloven 
 Kulturminneloven 
 Folkehelseloven 
 Forurensingsloven 

 
4.2 Rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer 

 Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging 
(2019) 

 Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging 
2021(Forventninger til kommunal arealplanlegging | Statsforvalteren i 
Oslo og Viken) 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
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 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planlegging 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 Statlige planretningslinjer for universell utforming 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i 

kommunene 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-

1520) 
 Retningslinje for flaum- og skredfare i arealplaner (2014) 
 Retningslinje T-1442 «Behandling av støy i arealplanleggingen» 
 Vegvesenets håndbøker 

 
4.3 Regionale planer 

 Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 23 
 Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 
 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 

 
4.4 Lokale planer (kommunalt plangrunnlag) 

 Kommunal planstrategi 
 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2021 (politiske 

satsingsområder som er relevant for planen; omstillingsdyktig 
næringsliv, klima- og miljøvennlig utvikling samt deltakende 
innbyggere)   

 Kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker, vedtatt 2015 
 Kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på 

strekningen Gulskogen-Hokksund 
 Temaplaner, herunder «Sykkelplan 2021-2031» 

 
4.5 Pågående planarbeid 

 Arbeidet med kommuneplanens arealdel som kan påvirke 
planområdet pågår. 
 

5.0 Planens innhold og hovedformål 
5.1 Mål 

Overordnet målsetting for arbeidet er å legge til rette for attraktivt område for 
kompetansekrevende næring med behov for mellomstort areal og lett tilgang 
til hovedvegnettet. 

Områdeplanen vil legge til rette for detaljregulering av næringsområder som er 
avsatt i gjeldende kommuneplan.  

Områdeplanen skal løse infrastrukturutfordringene ved å detaljregulere nytt 
kryss på E134. 

    Som delmål skal utvikling av området sikre: 
 Utvikling med kvalitet og god arkitektur 
 At nytt vegsystem etableres  
 Bærekraftig utvikling, herunder klimavennlige løsninger 
 Vern av dyrka jord 
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 At sykkelvei mellom Mile og Rygh etableres i tråd med føringene i vedtatt 
sykkelplan.  

 At Miletjern styrkes som nærrekreasjonsområde 
 At jernbanens behov ivaretas  

Området utvikles i samsvar med kommuneplanens arealdel, hvor arealene er 
i hovedsak avsatt som næring og råstoffutvinning. Arealer avsatt til LNFR og 
grønnstruktur inngår også i områdereguleringen. (Figur 6)   

5.2  Alternativer  
5.2.1 Null-alternativet 
Omfanget av det som planlegges å skje i planområdet skal vurderes i 
forhold til null-alternativet, som tilsvarer utvikling av området uten planlagt 
utbygging.  
 
Null-alternativet består av både dagens regulerte områder og uregulerte 
arealer som omfattes av kommuneplanens arealdel. For hvert 
aktuelt alternativ i utredningstema angis en samlet konsekvens med null-
alternativet som referanse. 
 
5.2.2 Alternative løsninger 
Det skal utredes relevante og realistiske alternativer i 
konsekvensutredningen. Et sentralt tema i planarbeidet er at det skal 
utredes ulike veialternativer og kryssløsninger. Nytt veisystem er en 
forutsetning for å kunne realisere nye næringsarealer innenfor 
planområdet. 
 
Løsninger søkes gjennom alternative vurderinger for følgende forhold 
(figur 7): 

 Nytt kryss på E134, i tråd med kommuneplanen (A)  
 Adkomst fra nytt kryss til Mile/Orkidehøgda/Sagaveien (A-B)  

Figur 6. Planavgrensning (blå stiplet linje) med kommuneplanen og avgrensning av kommunedelplan for 
dobbeltspor.
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 Adkomst fra Mile/Orkidehøgda/Sagaveien til Drammensveien (B-C) 
 Adkomst fra nytt kryss til Drammensveien (A-C)  
 Adkomst til alle næringsområder (N)  
 Sykkelveg gjennom området (S)  
 Kollektivtrafikk og spørsmål om miljøgate på Rygh (K)  
 Avlastende effekter på eksisterende vegsystem og krysset ved 

Mjøndalen (M)  

 

 

Utredning av alternativer gjelder også følgende forhold: 
 Gang- og sykkeltrafikk i/til området 
 Ny sykkelvei Drammen – Mjøndalen gjennom planområdet 
 Kollektivtrafikk på Drammensveien/Miljøgate på Ryggkollen 

 
I forbindelse med utredningene må det beskrives relevante temaer som 
følger: 

 Etappevis utbygging av valgte veiløsninger 
 Adkomst/tilkobling til offentlig vei 
 Mobilitet internt i planområdet 
 Tilgjengelighet og plass for nød- og nyttekjøretøy 

 
Det skal redegjøres for fordeler og ulemper ved de ulike alternativer med 
særlig hensyn på konsekvens for helhetlig utvikling av området, 
konsekvens for tilliggende områder og bidrag til å løse 
infrastrukturmessige utfordringer i området. Områdereguleringen skal løse 
hovedstruktur og sammenheng for hele området samtidig med fokus 
på/vektlegging av nytt kryss og vegsystem som skal detaljreguleres. 
 

5.3 Oppfølging 

Figur 7. Oversiktskart viser grunnlag for alternative vurderinger.
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For å følge opp planforslaget er sentrale temaer miljøoppfølgingsprogram 
og utbyggingsavtale. Ved varsel om planoppstart skal det også varsles 
oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Ved bruk av 
utbyggingsavtale anbefaler planadministrasjonen i Drammen kommune 
parallell behandling av plan og avtale. Med utbyggingsavtale menes avtale 
mellom kommunen og grunneier/utbygger om utbygging av et område, 
som gjelder gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det skal også angis spesifikke hensyn som skal fanges opp ved senere 
detaljplaner innenfor planområdet. 
 

5.4 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det skal redegjøres for om det er elementer i planen som er avhengig av 
offentlig økonomi og eventuelle andre økonomiske konsekvenser. Det må 
vurderes nærmere om gjennomføring av planen og rekkefølgekrav 
tilknyttet infrastruktur vil ha konsekvenser for kommunal økonomi. 

 

6.0 Utredningsbehov og metode 
6.1 Generelt 

Hensikten med en konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke 
vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre 
med seg, som grunnlag for det videre planarbeidet samt når det skal fattes 
vedtak om planen. 
 

6.2 Utredningstemaene 
Følgende temaer skal konsekvensutredes: 

 
 Utredningstema Undertema 
6.2.1 Næringsvirksomhet Aktuelle næringsvirksomheter 

i planområdet. 
6.2.2 Mobilitet   Transport, veisystem 

og trafikksikkerhet 
 Kollektiv transport 
 Adkomst for bil o.l. 
 Tilgjengelighet for alle 

til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 trafikksikkerhet 
6.2.3 Friluftsliv og nærmiljø   
6.2.4 Landskap og utforming med 

kvalitet 
 

6.2.5 Miljøfaglige forhold  Grunnforhold 
 Støy 
 Skred, flom og 

overvann 
 Luftforurensing 
 Vannmiljø jf. 

vannforskriften 
 Naturmangfold 
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6.2.6 Jordressurser (jordvern) og 
viktige mineralressurser 

 

6.2.7 Kulturminner og kulturmiljøer  
6.2.8 Beredskap og ulykkesrisiko  

  
 
En nærmere spesifikasjon av temaene følger under.  
 

6.2.1 Næringsvirksomhet   
Mål Det legges opp til attraktive 

næringsarealer med behov for 
mellomstort areal og lett tilgang til 
hovedveinettet. Ved utvikling av 
næringsområder må det sees på 
løsninger for å integrere stedlige og nye 
gode kvaliteter. 
 

Utredningsbehov/premisser  Lokale og regionale virkninger av 
nye næringsvirksomheter  

 Konsept for næringsbebyggelsen 
 Funksjoner/arealformål 
 Konsekvens for planområdet, 

nærområdet og for Mjøndalen 
sentrum 
 

Metode  Analyse 
 programmering 
 Diagrammer 
 Beskrivelse 

 
Dokumentasjon Beskrivelse, diagrammer, 

illustrasjonsplan 
 

 
6.2.2 Mobilitet 
Transport, vegsystem og trafikksikkerhet   
Mål For å sikre at ikke trafikken fra de nye 

næringsarealene skal overbelaste dagens 
veisystem, må nytt kryss på E134 
etableres 
 
Nytt hovedveisystem skal etableres 

Utredningsbehov/premisser Det må utredes hvordan utviklingen av 
planområdet påvirker trafikkløsningene i 
området. Det må redegjøres for 
konsekvenser i forhold til 
trafikkproduksjon, trafikkavvikling og 
fremkommelighet på omkringliggende 
veier avgrenset til et influensområde som 
får vesentlig endring i trafikkmengde som 
følge av utbygging innenfor området. 
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Nytt kryss på E134 må 
detaljprosjektertes. I dette legger vi at 
veien må utarbeides med C-tegninger 
som viser at veien er realiserbar. 

Metode  Hovedveisystemet i området må 
utredes med alternativer. (se pkt. 
5.2 Alternativer) 

 Det skal utarbeides en 
trafikkanalyse for biltrafikk som 
redegjør for trafikkavvikling, 
kapasitet og fremkommelighet. 

 Grunnlagsdata og metode i 
trafikkanalysen skal være i 
samsvar med SVVs håndbøker 

 Analysen må ta høyde for verst 
tenkelig trafikksituasjon for å sikre 
god kvalitet. 

 Analysen skal omfatte 
kryssløsninger og kapasitet som 
påvirkes som konsekvens av 
utbygging.  

 I tillegg utføres supplerende 
analyser med fokus på aktiv 
mobilitet.  

 Det skal gjøres egne vurderinger 
av avbøtende tiltak som kan 
redusere trafikkbelastning og 
redegjøre for hvordan dette kan 
sikres i planen. 
 

Dokumentasjon Trafikkanalyse (rapport)  
Analyse av aktiv mobilitet (rapport) 
Notat med overordnet vurdering av 
trafikksituasjonen og eventuelle 
avbøtende tiltak. 

Kollektivtransport  
Mål Å reise kollektivt fra og til planområdet 

skal være attraktivt og lettvint.  
Gode, intuitive gang- og 
sykkelforbindelser til nærliggende 
kollektivnett vektlegges. 
 

Utredningsbehov/premisser  Kartlegge dagens tilbud 
 Planlegge gode forbindelser til 

holdeplasser. 
 

Metode  Avstand til eksisterende 
holdeplass(er) skal dokumenteres. 

 Planen skal dokumentere avstand 
og hvordan området får gode 
gangforbindelser til 
kollektivtraséer/holdeplasser 
 



18 

Planprogram – områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen – Mile                   

Dokumentasjon Trafikkanalyse, rapport, illustrasjoner. 
 

Adkomst for bil, renovasjon, varelevering, nød og nyttekjøretøy 
Mål De skal være trafikksikker adkomst og 

fremkommelighet til planområdet. 
Belastning på eksisterende veinett og 
avkjørsler må vurderes for å finne best 
mulige løsninger 

Utredningsbehov/premisser Trafikksikkerhet og adkomst til 
planområdet for myke trafikanter   
Tilgjengelighet og plass for nød og 
nyttekjøretøy. 

Metode Trafikkanalyse  
Arealkrav, svingradiuser, 
oppstillingsplasser, rekkevidde 
 

Dokumentasjon Trafikkanalyse, illustrasjonsplan og 
beskrivelse. 
 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Mål Tatt i betraktning områdets nærhet til 

Mjøndalen sentrum og stasjon, må det 
sikres gode forbindelser for gående og 
syklende inn til næringsområdene. Det vil 
være fordelaktig at det legges opp til at 
flest mulig kan benytte kollektiv, sykkel og 
gange til og internt i området. 
 

Utredningsbehov/premisser  Traseen Mile - Rygh i henhold til 
vedtatt sykkelplan. 

 Det må sees på 
ferdselsmuligheter for gang og 
syklende i området. 

 gang og sykkelvei ved Ryghgata 
og ned til undergangen under 
E134, her mangler det en 
forbindelse og det er i dag et 
mindre tråkk som fungerer som 
bindeledd. 

 Etter undergangen er det igjen et 
manglende ledd langs E134 som 
medfører at ferdsel skjer i 
utkanten av jordet. Det må her 
sees på løsninger for å binde 
denne ferdselen sammen på 
ønskelig måte. 

 Legge til rette for et differensiert 
gang- og sykkelnett  
 

Metode  Vurdere eksisterende 
gangnettverk i og rundt området 



19 

Planprogram – områderegulering for Nerkollen – Ryggkollen – Mile                   

og redegjøre for fremtidige behov 
og løsninger.  

 Trafikksikkerhet skal vurderes for 
eksisterende og nye løsninger for 
gang- og sykkeltrafikk. 
 

Dokumentasjon Trafikkanalyse, rapport, illustrasjoner. 
Analyse av aktiv mobilitet. 

 

6.2.3  Friluftsliv og nærmiljø 
Mål Sikre friluftsområdet rundt Miletjern som 

et viktig nærrekreasjonsområde for 
området rundt. 

Utredningsbehov/premisser  
 Tiltaket må ta hensyn til Miletjern 

som viktig frilufsmål og bevaring 
av stisystemer, og allmennhetens 
adgang holdes åpen for fri ferdsel.  

 
 Vurdering av virkning for 

friluftsinteresser og eksisterende 
grønnstruktur/friområder, herunder 
også tilgjengelighet til andre 
uteområder, barn og unges 
oppvekstsvilkår samt folkehelse 
 

 Binde sammen turstier innenfor og 
utenfor planområdet. 

 
Metode Kartlegging av eksisterende turstier 

Behov for nye trasser må vurderes 
 

Dokumentasjon Beskrivelse, illustrasjonsplaner og 
analyse av aktiv mobilitet  

 

6.2.4 Landskap og utforming med kvalitet 
Mål Området vil bli inngangsporten til 

Mjøndalen for de som kommer fra 
Drammen via Drammensveien og E134. 
Føringer som sikrer gode visuelle og 
arkitektoniske kvaliteter, blir viktig å sikre i 
områdeplan. 

Utredningsbehov/premisser  Ved utvikling av næringsområder 
må det sees på løsninger for å 
integrere stedlige og nye gode 
kvaliteter. 

 Tilpasset og sammenhengende 
grønnstruktur og ferdsel er viktige 
premisser som må ligge til grunn 
for utviklingen i hele området og 
enkeltområdene. 
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 Området skal ha god lesbarhet og 

kobling mot tilhørende områder, 
ny bebyggelse og infrastruktur må 
sees i sammenheng. 

 

Metode  En verdivurdering som tar stilling 
til hvor verdifull landskapet er i 
området. 

 Omfangsvurdering innebærer en 
evaluering av hvor store endringer 
og inngrep som kan forventes som 
følge av tiltaket.  

 Konsekvensvurdering: en samlet 
vurdering av forholdet mellom 
verdiene som er i planområdet og 
omfanget av inngrepet.  

 
Dokumentasjon Landskapsanalyse, beskrivelse og 

illustrasjoner 
 

6.2.5 Miljøfaglig forhold 
Grunnforhold 
Mål Dokumentere at byggeområdet er 

skredsikkert og byggbart.  
Vurdere om det er lokale 
forurensningskilder i nærheten som det 
må tas hensyn til eller om tiltaket i seg 
selv innebærer forurensing 
 

Utredningsbehov/premisser Grunnforhold må tas hensyn til i 
planarbeidet. 

Metode Beskrive grunnforhold med særlig fokus 
på at planområdet ligger under 
marinegrense og fare for ras, erosjon, 
grunnforurensing og egnethet for 
utbygging, samt ev. behov for avbøtende 
tiltak. 
 

Dokumentasjon Geoteknisk rapport med eventuelle 
avbøtende tiltak i form av bestemmelser, 
hensynsoner i plankart. 
 

Støy   
Mål Det må ved utforming av planen legges 

vekt på løsninger som bidrar til at ny 
bebyggelse og utearealer får akseptable 
støyforhold. Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442) skal følges, 
samt kommuneplanens arealdels krav til 
støyforhold. 
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Utredningsbehov/premisser  Det skal tilstrebes å finne 
løsninger som ikke gir konflikt 
mellom støy og arealbruk. 

 Det skal gjennomføres 
støyberegninger for den totale 
forventede aktiviteten på området 
(inkludert impulsstøy og 
trafikkstøy)  
 

Metode  Det skal utarbeides støysonekart 
og beregningsresultatene skal 
vurderes opp mot retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442) 

 Støyutredningen skal omfatte en 
vurdering av om utbyggingen vil 
medføre at eksisterende 
omkringliggende bebyggelse får 
støyforhold som overstiger 
grenseverdiene 

 Vurderingen skal også omfatte 
støy i anleggsfasen for nytt 
veisystem som skal 
detaljreguleres. 
 

Dokumentasjon Rapport. Anbefalte støyskjermingstiltak 
og hvilke konsekvenser dette gir for mulig 
arealbruk og mulige 
byggehøyder/volumer må vises. 
 

Flom, skred og overvann   
Mål Overvann forutsettes løst på egen grunn 

så langt det er mulig. Det skal utarbeides 
en helhetlig løsning for håndtering av flom 
og overvann, og prinsipper og 
nødvendige tiltak skal sikres i planen. 

Utredningsbehov/premisser  En helhetlig løsning for håndtering 
av flom og overvann 

 Det er ikke vannkapasitet i 
området og det må utredes 
hvordan dette skal sikres ved 
utarbeidelsen av plan. 

 Avløpskapasiteten i området har 
utfordringer og at det per nå, trolig 
ikke kan gis påslipp til kommunalt 
renseanlegg 

 Risikovurdering av avrenning fra 
vaskeinstallasjon og sigevann, og 
det skal vises hvordan dette er 
tenkt renset før det når 
overvannsnettet 

 Tretrinnsstrategien må legges til 
grunn og følges opp i planarbeidet 
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 Prinsipper og nødvendige tiltak 
skal sikres i planen. 

 Unngå byggverk i lavpunkter og 
flomveger. 

Metode  Flomanalyse 
 Naturlige flomveger kartlegges og 

ev. nye vurderes.  
 Beregne og vurdere 

overvannshåndtering, fare for 
flom, samt ev. behov for 
avbøtende tiltak. 

 Planområdet ligger under marin 
grense og det må derfor gjøres en 
geoteknisk vurdering av området i 
samsvar med NVEs veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred 
(NVE-veileder 1/2019, tabell 3.4 
og vedlegg 1)». 
 

Dokumentasjon Flomrapport 
V/A-plan med V/A-utredning og 
kapasitetsvurdering. Illustrasjonsplan for 
mulig overvannshåndtering. 
 

Luftforurensing 
Mål Alle tiltak skal planlegges slik at 

luftkvaliteten innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende.  

Utredningsbehov/premisser Det må undersøkes om området er utsatt 
for luftforurensing og om tiltakene som 
det legges til rette for innenfor 
planområdet fører til luftforurensning.  
 

Metode Beregninger og vurderinger basert på 
gjennomførte målinger. 
Det bør gjennomføres målinger langs veg 
som korreksjon til beregninger. 
Konsekvenser for utearealer for 
rekreasjon skal utredes. 
 

Dokumentasjon Beregninger som viser dagens situasjon 
og fremtidig situasjon etter utbygging. 
Eventuelle avbøtende tiltak. 
Det skal vurderes konsekvenser av 
utbyggingen for eksisterende bebyggelse. 
 

Vannmiljø jf. vannforskriften 
Mål Miletjern med tilhørende bekk og området 

rundt er viktig vannmiljø som skal ivaretas 
i planen  
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Utredningsbehov/premisser Kravene til vannmiljø i vannforskriften 
legges til grunn for: 
å unngå å forringe tilstanden og 
ta spesielle hensyn til beskyttede områder 
 

Metode Vurdering av hvordan planen vil virke inn 
på vannets økologiske og kjemiske 
tilstand. 

Dokumentasjon Rapport, analyse, illustrasjoner 
 

Naturmangfold 
Mål Ivaretakelse av naturtyper og naturmiljø i 

henhold til naturmangfoldloven 

Utredningsbehov/premisser Miletjern danner viktig naturlandskap som 
skal ivaretas 
 

Metode  En verdivurdering som tar stilling 
til hvor verdifulle sårbare og 
truede arter er for det biologiske 
mangfoldet, og om en utbygging 
kan medføre vesentlig ulempe for 
artene.  

 Omfangsvurdering innebærer en 
evaluering av hvor store endringer 
og inngrep som kan forventes som 
følge av tiltaket.  

 Konsekvensvurdering: en samlet 
vurdering av forholdet mellom 
verdiene som er i planområdet og 
omfanget av inngrepet.  

 
Dokumentasjon Undersøkelse, beskrivelse og 

illustrasjoner 
 

 

6.2.6 Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser  
Mål Vern av jordbruksarealer. 

 
Utredningsbehov/premisser  Verdifulle landbruksarealer ligger 

inntil planområdet 
 Sikring av landbruksarealene og 

langsiktig landbruksdrift. 
 

Metode  En verdivurdering som tar stilling 
til hvor verdifull landbruksarealene 
er i området. 

 Omfangsvurdering innebærer en 
evaluering av hvor store endringer 
og inngrep som kan forventes som 
følge av tiltaket.  
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 Konsekvensvurdering: en samlet 
vurdering av forholdet mellom 
verdiene som er i planområdet og 
omfanget av inngrepet.  

 
Dokumentasjon Rapport, beskrivelse og illustrasjoner 

 
6.2.7 Kulturminner og kulturmiljøer  
Mål Ivaretakelse av kulturminner og 

kulturmiljøer innenfor planområdet i 
henhold til kulturminneloven 
 

Utredningsbehov/premisser Bestemmelser og retningslinjer i 
kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljø i Nedre Eiker er relevant for 
planarbeidet 
 

Metode Arkeologiske undersøkelser i henhold til 
kulturminneloven 

Dokumentasjon Rapport om undersøkelse 
 

6.2.8 Beredskap og ulykkesrisiko (ROS-analyse)  
Mål Utredning av risiko- og sårbarhet skal gi 

grunnlag for å forebygge ulempe og risiko 
for skade på og tap av liv, helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mm.  

Utredningsbehov/premisser Det skal utføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for 
planforslaget i henhold til DSB sin 
veileder. I ROS-analysen vurderes 
hvorvidt det planlagte tiltaket vil medføre 
endret risiko for mennesker, miljø og/eller 
materielle verdier. Analysen har et tosidig 
perspektiv der det sees på tiltakets 
påvirkning på omgivelsene og 
omgivelsenes påvirkning på tiltaket. 
 

Metode Utredningen gjøres med utgangspunkt i 
temaveileder fra DSB 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – 
kartlegging av risiko og sårbarhet». 
 

Dokumentasjon ROS-analyse 
 

 
 

6.3 Tema som inngår i planbeskrivelsen 
Temaene listet opp under skal redegjøres for gjennom tekstlig 
oppsummering og vurdering av temaene, ev. med illustrasjoner.  
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6.3.1 Teknisk 
infrastruktur 

Vurdering av behov for tilrettelegging av vei 
med gang- og sykkelvei eller annen 
infrastruktur som vann- og avløp 
Det skal bli gitt en beskrivelse av hvordan 
høyspentkabelen gjennom området skal bli 
håndtert. Beskrivelsen skal vurdere ulike valg 
for flytting av kabelen. 
Det skal også bli gitt en beskrivelse av 
renovasjon, gatelys og elforsyning til 
næringsområdet. 

6.3.2 Jernbane  Jernbanen går tett på planområdet og det er 
planlagt nytt dobbeltspor nord i planområdet. 
Det kan også være aktuelt med et sidespor 
inn i området.  
I planarbeidet skal det redegjøres for 
hvordan planen vil påvirke/ivareta forholdet til 
jernbanen.  
I beskrivelsen skal det inngå:  
1. Beskrivelse av dagens situasjon.  
2. Beskrive hvordan planen vil påvirke 
jernbanen og nærheten til denne.  
 

6.3.3 Næringslivet Vurdering om konsekvenser planen vil ha for 
konkurransemessige virkninger for 
næringsvirksomhet. 
Vurdering av i hvilken grad planen medvirker 
til å oppfylle målene i samfunnsdelen av 
kommuneplanen, andre overordnede planer 
og strategier. 
 

6.3.4 Barn og unges 
interesser 

Det skal synligjøres hvordan barn og unges 
interesser er hensiktsmessig ivaretatt i 
planen. 

6.3.5 Energibruk og 
energiløsninger 

Det skal redegjøres for alternative 
energikilder og miljøvennlige energiløsninger 

6.3.6 Befolkningshelse Hvilken betydning har området for folks 
folkehelse. En evaluering av hvor store 
endringer og inngrep som kan forventes som 
følge av tiltaket, og hvorledes dette vil 
påvirke folkehelsen og vurdering av 
eventuelle avbøtende tiltak 

6.3.7 Anleggsfasen Hovedtrekk i anleggsgjennomføringen og 
virkninger av denne. 
Tilgjengelighet for øvrige eiendommer. 

6.3.8 Trinnvis utvikling Angi hvilke områder som bygges ut først og 
hvordan resterende områder behandles både 
i byggefasen og ved bruk i første 
byggetrinnene. 

 
Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, 
midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. Samlede 
virkninger av planen sett i lys av allerede godkjente planer eller tiltak i 
influensområdet skal også vurderes. 
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6.4 Innhenting av data og metodikk 
Konsekvensutredning med tilhørende datagrunnlag skal være transparent 
og etterprøvbar, beskrive hva som er gjort og hva som ikke er gjort. Den 
må beskrive hvor kunnskapen kommer fra og kvaliteten datamaterialet 
har, med eventuelle usikkerheter, jf. KU-forskriften § 22. Ifølge forskriften § 
17 skal data som samles inn i arbeidet med konsekvensutredningen 
systematiseres og legges inn i offentlige baser. En oversikt over metoder 
for utredning og systemer for å legge inn data ligger i veileder fra Klima- 
og miljødepartementet & Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
«Konsekvensutredninger - anerkjent metodikk og databaser for innlegging 
av data». Det vises også til Miljødirektoratets nettside 
www.miljøkommune.no. 
 
Når det gjelder metoder for utredningen er det nødvendig med 
fagspesifikke metoder for de ulike utredningstemaer. I denne forbindelse 
kan det benyttes Statens vegvesen sin håndbok V712 
Konsekvensanalyser og Miljødirektoratets veileder M-1941. 

http://www.milj%C3%B8kommune.no/

