ADRESSE

TELEFON
E-POST
WWW

Ola Roald AS Arkitektur
Øvre Langgate 50 – Tønsberg
Øvre Slottsgate 7 – Oslo
Pb. 274 Sentrum, 3101 Tønsberg
33316471
firmapost@olaroald.no
olaroald.no

DATO

PLANBESKRIVELSE
Til detaljregulering for Eknes Elvepark

Dato:
Rev:
Plan ID:

08.04.2020
15.06.2020
062520160008

Forslagsstiller :
Oppdragsgiver :

Ola Roald AS Arkitektur, v/ Siri M. Ludvigsen
Top Invest AS

// INNHOLD
1

2

3

4

BAKGRUNN..................................................................................................................................................................... 4
1.1

Forslagstiller/ plankonsulent, oppdragsgiver/ tiltakshaver ...................................................................................................... 4

1.2

Hensikten med planarbeidet ................................................................................................................................................................. 4

FØRINGER FOR PLANARBEIDET ............................................................................................................................. 4
2.1

Planer og regelverk ..................................................................................................................................................................................... 4

2.2

Oppstartsmøte .............................................................................................................................................................................................. 6

2.3

Tidligere vedtak i saken ............................................................................................................................................................................ 8

2.4

Privatrettslige forhold................................................................................................................................................................................. 8

DAGENS SITUASJON .................................................................................................................................................. 10
3.1

Beliggenhet og bruk ................................................................................................................................................................................. 10

3.2

Naturgrunnlag ............................................................................................................................................................................................. 11

3.3

Verneinteresser .......................................................................................................................................................................................... 11

3.4

Miljøvernfaglige forhold ......................................................................................................................................................................... 11

3.5

Beredskapsmessige / risiko- og sårbarhetsmessige forhold .............................................................................................. 12

3.6

Barn og unges interesser ...................................................................................................................................................................... 13

3.7

Sosial infrastruktur .................................................................................................................................................................................... 13

3.8

Teknisk infrastruktur (utenom veg) ................................................................................................................................................ 13

3.9

Veg og trafikk .............................................................................................................................................................................................. 13

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ...................................................................................................................... 14
4.1

Planforslagets hovedgrep ...................................................................................................................................................................... 15

4.2

Planavgrensning .......................................................................................................................................................................................... 17

4.3

Arealoversikt................................................................................................................................................................................................ 17

4.4

Planlagt arealbruk ...................................................................................................................................................................................... 19

4.5

Bebyggelsens høyde, plassering og utforming........................................................................................................................... 19

4.6

Utnyttelse ...................................................................................................................................................................................................... 21

4.7

Boligmiljø/bokvalitet................................................................................................................................................................................. 21

4.8

Sosial infrastruktur .................................................................................................................................................................................... 22

4.9

Uteareal .......................................................................................................................................................................................................... 22

4.10

Lekeareal ........................................................................................................................................................................................................ 23

4.11

Grønnstruktur ............................................................................................................................................................................................. 23

4.12

Universell utforming ................................................................................................................................................................................ 24

4.13

Flom- og overvannshåndtering.......................................................................................................................................................... 24

4.14

Miljøoppfølging ........................................................................................................................................................................................... 24

4.15

Trafikkløsninger .......................................................................................................................................................................................... 25

4.16

Parkering ........................................................................................................................................................................................................ 26

4.17

Tilknytning til teknisk infrastruktur ................................................................................................................................................... 26

4.18

Krav til gjennomføring av planen ...................................................................................................................................................... 26

2

5

6

FORSLAGSTILLERS ARGUMENTASJON / VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET ..................................... 27
5.1

Virkning av utbygging .............................................................................................................................................................................. 27

5.2

Virkning av forutsetninger for gjennomføring ........................................................................................................................... 35

MEDVIRKNING I PLANARBEIDET .......................................................................................................................... 35
6.1

Oppfølging av politisk forhåndsvurdering, .................................................................................................................................. 35

6.2

Vurdering av uttalelser/merknader til varsel om oppstart ................................................................................................. 36

7

AVSLUTTENDE KOMMENTAR ................................................................................................................................ 37

8

VEDLEGG ........................................................................................................................................................................ 38

3

1 BAKGRUNN
1.1

FORSLAGSTILLER/ PLANKONSULENT, OPPDRAGSGIVER/ TILTAKSHAVER

Oppdragsgiver er Top Invest AS, som er en lokal aktør som driver med kjøp, salg, utleie, drift og
utvikling av eiendom.
Ola Roald AS Arkitektur er ansvarlig for utforming av planmaterialet. Ola Roald AS Arkitektur har
utarbeidet tilsvarende planer i flere kommuner.
Det opplyses om at Stark arkitekter AS har vært ansvarlig for utforming av deler av planmaterialet fra
oppstartsmøte og frem til årsskiftet 2018/2019. Ola Roald Arkitektur AS har overtatt mye av
grunnlaget for reguleringsplanarbeidet, og endret illustrasjonsprosjektet med tilhørende beskrivelse,
plankart og bestemmelser.

1.2

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal
og lek, i kombinasjon med næring. Arealet reguleres i hovedsak til sentrumsformål. Boligene har kort
avstand til Krokstadelva, og planen regulerer kantsonen til bekken til offentlig friområde og turveg.
Planområdet inkluderer et større område med flere grunneiere, hvor det pr. dags dato ikke foreligger
konkrete planer for utvikling. Planen vil likevel legge føringer for hvordan området kan utvikles på en
best mulig helhetlig måte.

2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET
2.1

PLANER OG REGELVERK

2.1.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Kommuneplanens arealdel
for Nedre Eiker kommune.
Arealdel 2015 – 2026 ble
vedtatt av Kommunestyret
den 7 oktober
2015.Området er avsatt til
sentrumsformål og
friområde, og er berørt av
hensynssone for flom og
støy.

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

4

2.1.2 Statlige planretningslinjer
Statlige planretningslinjer som berører tiltaket er:
2018 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning).
2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø.

2.1.3 Annet overordnet regelverk
-

T-1442/2016 Støy i arealplanleggingen

-

T-2/11 Flaum og skredfare i arealplanar: Retningslinjen skal bidra til at hensynet til flom og
skredfare ivaretas i arealplaner. For detaljreguleringsplaner innebærer dette at fareområder blir
identifisert og markert med gjentaksintervallene som er angitt i byggeteknisk forskrift. Der det
skal bygges, må de risikoreduserende tiltakene som skal til for å oppnå god nok trygghet,
oppgis. Eksisterende forhold som virker inn på tryggheten må oppgis.

-

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

-

Naturmangfoldloven

-

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035

-

Pbl §1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

2.1.4

Pågående planarbeid i nærområdet

Det er ingen pågående reguleringsplaner i nærområdet. Detaljreguleringen for tilstøtende
område i sør, Bekkebo, ble vedtatt 11.05.2016. Denne planen ses i sammenheng med planen for Eknes
Elvepark, og viderefører grøntdraget langs elva.
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Figur 2 Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner. Kilde: drammenskart

2.2

OPPSTARTSMØTE

2.2.1 Oppstartsmøte - politisk forhåndsvurdering
Det ble holdt oppstartsmøte 04.11.2016, med påfølgende politisk behandling av oppstartsmøtet.
Vedtak i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester - 17.01.2017:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 tilråder Utvalg for Sentraladministrasjon og tekniske
tjenester at det arbeides videre med detaljregulering for Gamle riksvei 361 m.fl..
Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester vedtar derfor rådene gitt i oppstartsmøtet.
Følgende forhold presiseres:
-

Grense mellom Grønnstruktur og Sentrumsformål må detaljeres basert på flom- og

-

erosjonssikringstiltak

-

Mulig forurenset grunn og behov for avbøtende tiltak bør kartlegges

-

Turveg langs Krokstadbekken bør inngå i planen

-

Fortau langs sørsiden av Gamle riksvei bør inngå i planen

-

Opparbeidelse av turveg og fortau bør inngå som rekkefølgekrav

-

Rekkefølgekrav for gangbru (i tilstøtende detaljregulering for Bekkebo) bør vurderes

-

Rekkefølgekrav for lekeplass (i tilstøtende detaljregulering for Bekkebo) bør vurderes

-

Bebyggelsens grunnplan bør henvende seg mot gate langs Gamle riksvei

-

Deler av bebyggelse kan utredes i inntil 5 etasjer, mot at avbøtende tiltak gjøres.

-

Begrunnelsen for vedtaket er å samordne og tydeliggjøre kommunens råd til tiltakshaver så
tidlig som mulig i planarbeidet.

6

2.2.2 Varsel om oppstart
Planarbeidet ble varslet i Drammens Tidende den 21.02.17 og ved brev til naboer,
høringsinstanser m.fl. postet 21.02.17. Det kom inn 7 merknader til planen.

Figur 3 Annonse i DT

Det ble varslet utvidelse av plangrense 22.10.2018 med påfølgende 4 ukers høring.
Det kom inn en merknad til utvidet varsel.
Merknadene blir kommentert i kap. 6, og følger saken som vedlegg.
1. NVE , 14.3.2017.
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2. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 16.3.2017.
3. Fylkesmannen i Buskerud, 3.3.2017.
4. Glitre Energi Nett AS. 22.03.2017
5. Asker advokatkontor AS på vegne av eier av 37/24, Ove Andre Persson, 14.3.2017.
6. Nabo: Halvard Vik, eier av 39/38, 13.3.2017, tilleggsmerknad 04.11.18 etter utvidet varsel.
7. Nabo: Harald Flem.17.04.2018

2.3

TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN

Planforslag for reguleringsplanen ble behandlet 04.02.2020 med følgende vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen med punktene vedlagt:
Planens hensikt.
§ I Hensikten med reg.planen er tredelt:
2.strekpkt. Sikre friområde og tilgang til dette. Fjernes
Hovedmål: Grønnstruktur: Friområde GF 1-2 Fjernes
Hensynssone: Bestemmelsesområde # 1 Gangbru Fjernes
§2.8.2 Utenomhusplan
a. 2.strekpkt. gangbru Fjernes
§ 3.1.5 Uteoppholdsareal og lekeplasser
b. 3.strekpkt. Ny tekst: Krav til nærlekeplass må løses på egen grunn
§ 5.2 Turveg. a. Siste to setninger fjernes. Punktum etter bekkeløpet.
§ 5.3 b. Det tillates opparbeidelse av gangbru fra GFI til GF2 Fjernes
§ 5.4 Gangbru. Denne § fjernes
§ 7.2 Før bebyggelse tas i bruk.
c. Punkt C fjernes
I samråd med administrasjonen er planen er revidert i tråd med vedtaket. Friområder og
lekeplass/turveg er likevel regulert langs elva til senter elv, etter avtale med administrasjonen. For å løse
krav til nærlekeplass på egen grunn er arealkrav til lekeplass pr. boenhet redusert. Dette er nærmere
beskrevet i kap. 4.10 Lekeareal.

2.4

PRIVATRETTSLIGE FORHOLD

2.4.1 Eiendomsforhold
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Figur 4 Illustrasjon som viser eiendomsforhold. Ill:ORA

Top Invest 37/25 (gul)
Persson 37/24 (grønn)
Woll 37/153+606 (turkis)
Eriksen 37/26 (blå)
Kommunen 40/395 (rosa)
Glitre Energi nett 37/269 (oransje)
Aasen 39/12 (lys lilla)
Korneliussen 39/5 (mørk lilla)
Vik 39/38 (rød)
G & R Eiendom AS 37/23 (lys grønn)
Planområdet består at flere grunneiendommer, se illustrasjon over. Eiendom markert i gult eies av
tiltakshaver. Oransje eiendom eies av nettselskapet, og rosa eies av kommunen. Øvrige eiendommer
eies av privatpersoner/foretak.
Det foreligger nå konkrete planer for utvikling og utbygging av eiendom 37/25 (gul).
Planområdet inkluderer også et større område med flere grunneiere, hvor det per dags dato ikke
foreligger planer for utvikling. Planen vil likevel legge føringer for hvordan området kan utvikles på en
best mulig, helhetlig måte.
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3 DAGENS SITUASJON
3.1

BELIGGENHET OG BRUK

Figur 5 Plangrense vist med rød stiplet linje. Kilde: drammenskart, ill: ORA

Planområdet ligger øst i Krokstad sentrum, rett i nærheten av Krokstadbekken. Mot nord ligger
Ekneshallen og Eknes ungdomsskole, og mot sør ligger matbutikken og annen bilbasert handel. Rundt
planområdet ligger det noen mindre butikker. Litt lenger unna, mot vest, ligger barneskolen og 1000årsstedet, og mot sør ligger Buskerud storsenter. For øvrig er det spredt eneboligbebyggelse og
lavblokker i nærområdet.
Området skal utvikles som en del av sentrumsarealet i Krokstadelva, men består i dag av et
nedlagt bakeri, bensinstasjon og noen boliger. Området er flatt og er først og fremst synlig fra
overforliggende boliger oppe i åsen, i tillegg til de nærmeste naboene og tilstøtende veier.
Planområdet er satt av til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, og er en del av Krokstads
langsiktige utviklingsplaner. Krokstadbekken er en del av en sammenhengende grønnstruktur, og tilgang
til bekken er viktig for å få en bærekraftig utvikling av Krokstad.
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Figur 6 Oversikt over nærområdet: Oransje er offentlige tilbud, gul er handel, og grønn er lek og friområder. Plangrense er justert etter
04.02.20. ill: ORA

3.2

NATURGRUNNLAG

Området er i hovedsak flatt, med unntak av områdene ned mot bekken.
Vegetasjonen langs bekken er preget av løvskog/kantvegetasjon. Det er en del forsøpling i friområdet
og i elva. I forhold til biologisk mangfold er det registrert Kanadagullris (fremmed art – svært høy risiko)
og Gulspurv (nær truet) (artskart.no)
Krokstadelva med tilliggende areal, er definert som nasjonalt og regionalt viktig. (Direktoratet for
naturforvaltning)

3.3

VERNEINTERESSER

3.4

MILJØVERNFAGLIGE FORHOLD

Det er ingen kjente verneinteresser med tanke på kulturminner.

Golder Associates og DMR miljø og geoteknikk AS har på vegne av eier utført en geoteknisk vurdering
av området. Denne er vedlagt. Det henvises til nyeste geotekniske notat, hvor det konkluderes med
tilstrekkelig områdestabilitet.
Golder Associates har på vegne av eier utført en redegjørelse over forurensningssituasjonen
av området. Denne er vedlagt. Notatet beskriver at det ikke er registrert noen lokaliteter i
nærområdet hvor det er påvist grunnforurensing i Miljødirektoratets
grunnforurensingsdatabase. I NGU sitt kvartærgeologiske kart er det registrert at eiendommen ligger i
et område med fyllmasser. Opprinnelsen til fyllmassene er ikke kjent. Det har vært drevet
bakerivirksomhet her. Det drives bensinstasjon på naboeiendommen. Det kan ha medført forurensning
til grunnen.
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3.5

BEREDSKAPSMESSIGE / RISIKO- OG SÅRBARHETSMESSIGE FORHOLD

Deler av området ligger under 200-års flomkoten, og området opplever oversvømmelser fra vannet i
Krokstadbekken når det er store vannmengder i Drammenselva. Flom og erosjon langs vassdraget kan
også føre til skred. Planområdet er i tillegg støyutsatt.

Figur 7 Flomsonekart som viser omfang av 200-års flom. Kilde: drammenskart

Figur 8 Støysonekart. Kilde: Drammenskart
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3.6

BARN OG UNGES INTERESSER

3.7

SOSIAL INFRASTRUKTUR

3.8

TEKNISK INFRASTRUKTUR (UTENOM VEG)

3.9

VEG OG TRAFIKK

Området som nå skal bygges ut, er ikke i bruk til lek og opphold per i dag. Arealene grenser til
Bekkebo i syd, grøntområdet rundt bekken mot øst og mot næringsvirksomhet i vest.
Områdene langs bekken og friarealet i planen Bekkebo egner seg godt til lek, men det er
ingen plasser eller spor etter barns lek der i dag. Dette skyldes trolig at tilgjengeligheten er
dårlig, samt at områdets bruk er privatisert av tilliggende eiendommer.

Planområdet ligger svært sentralt med Buskerud storsenter, nærbutikk, Mjøndalen togstasjon, en
idrettsplass, et idrettsanlegg, barnehage, barneskole og ungdomsskole innen gangavstand. Tilgangen til
tjenestetilbud må derfor sies å være svært god.
Ifølge SSB eier 79% sin egen bolig, 29% er barnefamilier og 32% har en inntekt på over
300 000 (eiendomsprofil AS 2012).

Eksisterende bebyggelse er koblet til offentlig vann- og avløpsnett med en kum for
overflatevann på området. Overflateavrenning skjer dels til sluk i tilknyttet offentlig nett, og dels direkte
til terrenget utenfor asfaltdekkene. Vann-/avløps-/overvannskapasitet er i
utgangspunktet tilstrekkelig.

Planområdet grenser til Bruveien i vest og til gamle Riksvei i nord. Planområdet har i
dag adkomst fra Gamle Riksvei og Bruveien. Bruveien, som er en viktig forbindelse mellom FV 283,
Gamle Riksvei og Krokstad sentrum, er en tofelts kommunal samlevei. Det er ikke registrert noen
særlige ulykkespunkt i eller ved planområdet. Nærhet til skole gjør at det er sannsynlig at veien med
fortau er brukt som skolevei.
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
I forbindelse med 1. gangsbehandling av planforslaget ble det vedtatt følgende endring i
bestemmelsene:
Før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn tilføyes følgende punkt i
bestemmelsene: 5.1 b): «Bebyggelsens øverste etasje skal tilbaketrekkes minimum 3 m fra
Gamle riksvei, Bruveien og grønnstruktur langs Krokstadbekken».
Dette får konsekvenser for utformingen av bebyggelsen. Illustrasjonene under er oppdatert der det er
relevant. Under følger også en sammenstilling av bygningsutforming før og etter vedtak.
Opprinnelig planforslag

Etter vedtak om tilbaketrukkede toppetasjer
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4.1

PLANFORSLAGETS HOVEDGREP

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsformål med bolig og næringsarealer
herunder forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. Området langs Krokstadbekken reguleres til
friområde og lekeplass. Dette er i tråd med føringer og formål i gjeldende kommuneplan.
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Figur 9 Illustrasjonsprosjekt sett fra sør (etter revidert planforslag er bro over elva nå tatt ut) Ill:ORA

Figur 10 Illustrasjonsprosjekt sett fra nordvest. Ill:ORA
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Figur 11 Illustrasjonsprosjekt sett fra sør led lekeplass og turveg langs elva. Uteområdene er riktig illustrert, øverste etasje er endres
etter vedtak. ill. ORA

4.2

PLANAVGRENSNING

Figur 12 Kart med avgrensing av planområdet. Ill:ORA

4.3

AREALOVERSIKT
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Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Areal (daa)

1130 - Sentrumsformål (2)

5.4

1610 - Lekeplass

0.3

Sum areal denne kategori:

5.8

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Areal (daa)

2011 - Kjøreveg

0.7

2012 - Fortau (3)

0.7

2014 - Gatetun

0.4

2019 - Annen veggrunn - grøntareal

0.1

Sum areal denne kategori:

1,9

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Areal (daa)

3031 – Turveg (2)

0.4

3040 - Friområde (2)

0.6

Sum areal denne kategori:

0.5

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

Areal (daa)

6610 - Naturområde i sjø og vassdrag

0.2

Sum areal denne kategori:

0,2

Totalt alle kategorier:

8,9

Hensynsonetabell
§12-6 - Hensynssoner

Areal (daa)

Rød sone iht. T-1442

0.6

Ras- og skredfare

2.7

Gul sone iht. T-1442

4.0

Frisikt (3)

0.1

Flomfare

1.8

Totalt alle kategorier:

9.3

Bestemmelsesområder
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§12-7 - Bestemmelseområder

Areal (daa)

Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (6)

4.4

Utforming

0.1

Totalt alle kategorier:
4.5

4.4

PLANLAGT AREALBRUK

Hoveddelen av området reguleres til sentrumsformål, herunder bolig, kontor, tjenesteyting, forretning
og bevertning. Det stilles krav til at 1. etasje ut mot Gamle Riksvei skal være til allment tilgjengelige
formål, som bolig, kontor, tjenesteyting og forretning. Det kan også etableres bolig i 1. etasje dersom
boligen på enkelt vis kan endres til f.eks. forretningslokale. Arealet nærmest bekken reguleres til offentlig
friområde og turveg, med krav om at det skal opparbeides en lekeplass i sammenheng med turvegen.
Adkomsten til byggeområdet reguleres til gatetun for å ivareta gode boforhold og adkomst for gående
og syklende, samtidig som veien er en adkomstvei til p-kjeller.

Figur 13 Utsnitt av plankartet

4.5

BEBYGGELSENS HØYDE, PLASSERING OG UTFORMING

Bebyggelsen plasseres med kvartalsstruktur, med fasader ut mot Gamle Riksvei /Bruveien for BS1 og
Gamle Riksvei/gatetunet (SGT) for BS2, slik at det blir en skjermet og støyfri bakgård og grøntareal mot
den solrike delen av eiendommene. Plasseringen er sikret gjennom byggegrenser i planen.
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Figur 14 Illustrasjonsprosjekt sett fra Gamle Riksvei, fra øst. Ill:ORA

Kvartalene vil gi et variert gatebilde gjennom ulike byggehøyder og en oppdeling som gir lys, luft og
siktlinjer mellom bygningene. Byggehøydene varierer fra 3-5 etasjer. Variasjonen er sikret gjennom
bestemmelsesområder i planen. For at fem etasjer ikke skal oppleves som for høyt, er det også i
bestemmelsene stilt krav til maksimal lengde på en bygning. Kvartalet brytes derfor opp i mindre
volumer, med passasjer og siktlinjer mellom bygningene, og mer sollys i gata mot nord. Det gir mindre
bygningsvolum som er tilpasset den lokale bebyggelsesstrukturen i Krokstadelva.

Figur 15 Nivåforskjell mellom bygningene mot Gamle Riksvei for å skjerme mot støy og direkte innsyn. ill: ORA

Inndeling av bebyggelsen kan gi utfordringer når det kommer til støy. Dette er foreslått løst med et
hevet terreng mellom husene, som vil ha tilsvarende effekt som en støyvoll. Det vil trolig bli behov for
støyskjermende vegg til å supplere, men høydeforskjellen vil også holde høyden på støyskjermen nede.
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Nivåforskjellen er skissert nå til 1,2m fra gateplan, og 1,5m fra bakhagen. Nivåforskjellen bidrar til at selv
om det er adkomst mellom bygningene, vil felleshager ikke være synlig fra gata, og dermed oppleves
som mer skjermet og privat.

Figur 16 Illustrasjonsprosjekt sett fra sør. (ill: ORA)

4.6

UTNYTTELSE

4.7

BOLIGMILJØ/BOKVALITET

Bestemmelsene åpner for en utnyttelsesgrad med opp til 70% BYA, og maksimalt tillatt antall
boenheter er 60 for BS1 og 43 for BS2. Potensielt næringsareal innenfor BS1 er 800m2, og 200m2 for
BS2.

Bebyggelsen er plassert slik at man får en skjermet felles bakgård innenfor hvert felt. Her vil det være
felles uteoppholdsareal og lekeplass for små barn og nærlekeplassen BLK. Felt BS1 har felles
uteoppholdsareal som vender mot gatetunet (SGT). Gatetunet skal være en aktiv gate med rom for
opphold, og vil bli en integrert del av fellesrommet og oppholdsrommet. BS1 og BS2 vil trolig
opparbeides i ulikt tempo. Ved å opparbeide gatetunet (SGT) i første byggetrinn, sikrer vi en god
overgang mellom de to prosjektene, og et attraktivt uterom også i midlertidig fase. BS2 henvender seg
mot Krokstadbekken, og kontakten med naturen langs elva vil være en ekstra kvalitet for beboerne.
Reguleringsplanen åpner for gode etasjehøyder, og flertallet av boligene vil være gjennomgående.
Boligstørrelser vil variere fra små (30-50m2) til store (opp til 120m2), mens hoveddelen av leilighetene
vil tilsvare 3-roms leiligheter på 70-80m2. En god boligmiks og tilgang til gode, samlende uteareal kan gi
et godt boligmiljø med kvaliteter for både eldre og barn.
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Figur 17 Bakgården til felt BS2, sett fra øst. Ill:ORA

4.8

SOSIAL INFRASTRUKTUR

4.9

UTEAREAL

Planområdet ligger i gangavstand til barneskolen, ungdomsskolen og idrettshall, og vil være et attraktivt
område også for barnefamilier. Kort avstand til skoler, handel og kollektivtrafikk er også viktige kvaliteter
for eldre, og i tråd med helsedirektoratets veileder Aldersvennlig stedsutvikling (2019, NAL). Det har ikke
kommet innspill som tilsier at prosjektet har konsekvenser for skole- og barnehagekapasiteten i
området.

Krav til uteoppholdsareal følger bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, med min. 10m2 på
balkong og 10m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet (totalt 20m2). Felles uteoppholdsareal ligger på
bakkeplan, med krav til grønn overflatefaktor (GOF) på 0,6. Dette vil gi romslige utearealer med høy
grad av opparbeidelse når det gjelder vegetasjon og overvann.
Området er relativt flatt, med unntak av fall og skråning ned mot bekken. På grunn av
flomfaren må ny bebyggelse etableres på kote +5. For å få en god overgang mellom bolig, privat
uteareal og offentlig friområde og lekeplass mot elva, vil terrenget terrasseres slik at en får flere nivåer
og en gradvis overgang fra privat til offentlig uteareal. Uteområdet vil få flere soner, med lekeplass og
fellesarealer som en «forhandler» mellom det offentlige og det private.
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Figur 18 Illustrasjonsplan Ill:ORA

4.10 LEKEAREAL

Det settes egne bestemmelser for lekeareal, dette er nærmere beskrevet i kap. 5.1.8 Lekeplasser. Det
stilles krav til 8kvm lek pr. boenhet, hvorav min. 100 kvm skal være småbarnslekeplasser innenfor eget
felt. Resten av arealkravet skal være areal til nærlekeplass som skal løses innenfor felt for lekeplass (BLK)
og som en hinderløype/treningsløype langs turvegen GT1. Det stilles krav til solfylte, trygge og
støyskjermede lekeplasser, noe som vil være lett å få til som en del av prosjektenes felles bakhage.
Det er lagt vekt på å få til en tilgjengelig og opplevelsesrik lekeplass for større barn og eldre.
Nærlekeplassen etableres som en hinderløype og vandring langs elva (GF1), med ulike
opplevelseskvaliteter langs en romslig turveg. Dette inkluderer elementer som treningsutstyr, klatrelek
og mulighet for en brygge mot Krokstadbekken. Lekeplassen utformes sammenhengende gjennom hele
planområdet, og kan knytte seg til en eventuell fremtidig turveg videre langs Krokstadbekken. Turvegen
kobler seg til eksisterende turveg mot nord, forbi idrettshallen og skolen, og vil styrke tilgangen til barns
lekeområder i Krokstad.
Sentralt i planområdet utvides lekeplassområdet med en større, sentral plass for mer plasskrevende lek.
Regulert størrelse er 350kvm, med minste bredde 12m.

4.11 GRØNNSTRUKTUR

Planen viderefører den overordnede grønnstrukturen langs Krokstadbekken, og styrker forbindelsen
med en ny lekeplass med offentlig turveg. Bestemmelsene setter 2m som minste bredde for turvegen,
mens regulert bredde er 3m. Det er på nåværende tidspunkt ikke behov for bredere turveg enn 2m,
ettersom turvegen ikke er en del av et større turnett. Regulert turveg går gjennom hele planområdet,
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men traséen har ingen fortsettelse etter at den avsluttes mot sør. Dersom turstien forlenges fra sør i
fremtiden, gir planen hjemmel å utvide bredde av turvegen til 3m.
Kantvegetasjonen langs Krokstadbekken (GF2) skal bevares i størst mulig grad, samtidig som det gjøres
tiltak for å sikre elveskråningen. Det må foretas terrengtilpasninger for å få dette til og for å etablere
turvegen. Det er tidvis svært bratt i skråningen mot elva, og for å hindre for store fyllinger i kantsonen,
åpner bestemmelsene for at deler av turvegen kan etableres som en bryggekonstruksjon på peler
(bestemmelsesområde #1). Turveg på peler kan også være nødvendig for å få til riktig stigningsforhold
iht. UU-krav opp til gatetunet (SGT). Det stilles tilsvarende utformingskrav for denne delen av turvegen
som for turveg for øvrig. Samtidig stilles det krav til at konstruksjoner på peler skal sikres mot flom, og
skal ikke medføre oppstuving av elveløpet. Utforming og materialbruk for bryggekonstruksjonen skal
godkjennes av kommunen.
Vegetasjonen i kantsonen vil i stor grad bidra til å opprettholde dagens nærvirkning for omkringliggende
bebyggelse. Ved etablering av lekeapparater og hinderløype sammen med en tursti tror vi at stien vil bli
populær og gi et verdifullt bidrag til nærområdet.

4.12 UNIVERSELL UTFORMING

Forskriftens krav til universell utforming vil være gjeldende for planområdet. Forskriften og tomtens
stedlige egenskaper gjør at det vil være gode muligheter for å løse kravet uten spesielle tilpasninger.
Terrengforholdene langs elva, og begrensninger på tiltak i kantsonen langs elva, gjør at stien tidvis kan
ha brattere stigning enn 1:20, men ikke brattere enn 1:12 på kortere strekninger. Turvegen skal ha fast
gruset dekke, og være min 2m bred. Dette vil sikre tilgang til nærlekeplassen og elva for alle.

4.13 FLOM- OG OVERVANNSHÅNDTERING

Det stilles krav til grønn overflatefaktor på 0,6, og håndtering av overvann på egen tomt. Krav til plan
for overvannshåndtering, utregning av GOF, samt erosjonssikringstiltak langs elva er satt som
rekkefølgekrav. Prosjektering til søknad om tiltak vil vise endelig løsning for å ivareta
overvannsproblematikk. For å få til GOF på 0,6 kan det være nødvendig med grønne tak.
Fordrøyning av overvann er viktig i området, ettersom elva er flomutsatt. Nivå for 200-årsflom med
klimapåslag er kote +4,9. All bebyggelse skal derfor anlegges over kote +5. Det gis anledning til å bygge
p-kjeller lavere enn flomsikker kote, dersom p-kjeller er flomsikret eller prosjekteres slik at den kan
flomme over. Brygge langs elva skal prosjekteres flomsikker og slik at den ikke fører til oppstuving av
elveløpet. Elvas sider skal erosjonssikres.

4.14 MILJØOPPFØLGING
4.14.1 Støy
Det settes kvalitetskrav til bebyggelse som skal etableres innenfor støysonen, med
unntaksbestemmelser i tråd med retningslinje T-1442 for støy i arealplanleggingen. Bl.a. skal leiligheter
være gjennomgående og ha en fasade mot stille side. Det stilles krav til støyfritt uteareal og lekeplass,
andel soverom mot stille side, og balansert mekanisk ventilasjon. Bebyggelsen er plassert slik at stille
side også er det solfylte arealet, og balkonger vil vende mot stille side. Det vil trolig bli behov for
støyskjerming i åpninger mellom bebyggelsen.
Lekeplasser er i illustrasjonsplanen vist i det som på nåværende tidspunkt er gul støysone. Etter at
bebyggelsen og støyskjermingstiltak er oppført, vil lekeplass likevel ligge i stille sone.
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4.14.2 Forurensing
Tidligere aktivitet i området tilsier at det er potensielt forurensede masser innenfor planområdet, jfr.
Rapport grunnundersøkelse, Arkimedum AS 2017. I forbindelse med rammesøknad for BS1-2 skal det
gjennomføres miljøtekniske undersøkelser innenfor gjeldende felt. Eventuell forurensing i området må
følges opp i prosjektets miljøprogram og miljøoppfølgningsplan, som det settes krav til i planen.
Miljøprogrammet skal beskrive aktuelle problemstillinger og hensyn som må tas for å ivareta miljøet, og
miljøoppfølgningsplanen skal beskrive konkrete tiltak for gjennomføring. Det er spesielt fokus på å
hindre avrenning av forurensede masser ut i elva.

4.14.3 Renovasjon
Søppel skal håndteres som en nedgravd løsning, eller integrert i bebyggelsen. Felles nedgravd
avfallsløsning tillates innenfor gatetunet.

4.15 TRAFIKKLØSNINGER

Samlet adkomst til planområdet skjer fra Gamle Riksvei via gatetunet (SGT). Antall avkjørsler er vist
med avkjørselspil i planen. Endelig plassering av disse vil avhenge av endelig løsning for nedkjøring til pkjeller. Gatetunet skal være et fellesareal mellom gående, syklende og kjørende. Gatetunet er et
område beregnet for opphold og lek hvor motorisert trafikk har begrenset tilgang og omfang. Kjørende
skal gjennom skilting være pålagt å vike for gående og kjøre i gangfart. Gatetunet blir derfor noe mer
enn bare en adkomst, men heller en gate med kvaliteter for beboerne. Både BS1 og BS2 vil ha
uteoppholdsareal eller balkonger som henvender seg mot gatetunet, og en opparbeidelse som legger til
rette for opphold og bruk av gata vil gi økt bokvalitet i området.
Gatetunet vil være adkomstområde for renovasjonsbil og varelevering, og tilrettelegging for alle
trafikanter vil være vesentlig for tilgjengelighet og sikkerhet.

4.15.1 Trafikksikkerhet
I foreliggende rapport om trafikk fra Rambøll (2017) konkluderes det (sitat): Planforslaget vil bidra til en
trafikkøkning på totalt 180 bilturer per døgn (ÅDT) med omtrent 43 bilturer i makstimen. Det er vurdert at
denne økningen ikke vil føre til noen trafikkavviklingsproblemer i dagens veinett. Flere atkomster enn
planområdet har i dag vil føre til flere krysningspunkter, men ved å sikre god sikt og belysning, samt
tilstrekkelige ventearealer er det forventet marginal påvirkning av trafikksikkerheten. Det anbefales å følge
kommunens parkeringsnorm for sykkel, samt plassere oppstillingsplassene nær innganger og gjerne
værbeskyttet. Videre anbefales det å opparbeide fortau langs Gamle Riksvei mot planområdet, samt et nytt
gangfelt over veien der dette fortauet og planlagt turvei langs Krokstadbekken ender.
Det etableres et oppgradert fortau (SF2) på sørsiden av Gamle Riksvei, noe som vil bedre sikkerheten
for gående i området. Fortauet er knyttet til starten på regulert turveg, som gjør at en får en
sammenhengende struktur for gående og syklende i området. Fortauet er regulert til 3m bredde.
Snarveier gjennom området langs bekken vil være viktige for å skape gode og sikre forbindelser for
myke trafikanter. Nærmeste bussholdeplass ligger langs Gamle Riksvei, ved Eknes skole og Kjøsterud
allé. Det er fortau langs Bruveien frem til bussholdeplassene. Med nytt regulert fortau blir det sikker
forbindelse fram til bussholdeplassen.

4.15.2 Nød- og nyttetransport
Planen ivaretar tilgjengelighet for brannbil. Figur 19 viser mulig oppstillingsplass for brannbil (rødt), og
det er stiplet inn sone for 50m slangeutlegg vist fra foreslått plassering av brannbiler (vist med lastbilsymbol). Gatetunet SGT også skal ivareta snumuligheter for renovasjonsbil, vil veien også være
dimensjonert for brannbil.
Ved brøyting av SGT, må brøytebil snu i enden av veien. SGT er felles, og vil driftes privat. Turveg
GT1-2 (inkl. evt. turveg på peler) skal dimensjoneres for kjøring av liten brøytebil.
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Figur 19 Mulig oppstillingsplass for brannbil (rødt felt), med 50m slangeutlegg (stiplet) fra foreslått plassering av brannbil. ill. ORA

4.16 PARKERING

Parkering skal ligge i p-kjeller med adkomst fra gatetunet. Det er regulert 0,8-1,5 p-plasser pr boenhet,
og 0,5-1,5 pr 100m2 næring. Dette er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan, noe som kommenteres
i kap. 5.1.2. Sykkelparkering er regulert til 2 pr boenhet og 3 pr 100m2 næring. I praksis vil det for BS2,
hvor det nå er planlagt ca. 40 boenheter, bety mellom 32 og 60 p-plasser og 80 sykkelplasser. Ved
gjennomføring av planen vil trolig markedet styre parkeringsbehovet, slik at en ender opp med 1 pplass til hver enhet med tillegg for gjesteparkering (ca. 50p-plasser). Bestemmelsene åpner også for
reduksjon av parkeringskravet med inntil 6 biloppstillingsplasser, dersom boligsameiet har etablert en
fungerende bildelingsordning.
Utendørs sykkelparkering skal ligge nært hovedinngangene, og 50% skal være overdekket.

4.17 TILKNYTNING TIL TEKNISK INFRASTRUKTUR

Det settes krav i bestemmelsene om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett. VA-plan og detaljer
knyttet til dette, sikres gjennom bestemmelsene. Håndtering av overvann og
fordrøyning skal sikres. Trafo-stasjon innenfor planområdet skal integreres i bebyggelsen innenfor BS2,
dette må sikres gjennom avtale med netteier innen søknad om rammetillatelse.

4.18 KRAV TIL GJENNOMFØRING AV PLANEN

Til søknad om tiltak er det stilt krav til gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser registering av
fremmede arter, geoteknisk prosjektering og prosjektering av erosjonssikring av elvekant samt
flomsikring. I tillegg må det foreligge en avtale med netteier om flytting og plassering av trafo-bygg.
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Det er satt krav til ferdigstilling av uteomhusarealer, småbarnslekeplass, gatetun og fortau SF2 i
forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse.
Opparbeidelse av nærlekeplass og turveg er avhengig av fremdrift og avtaler med kommunen, og
opparbeidelse av disse arealene er knyttet til brukstillatelse, der tiltaket skal være ferdig opparbeidet
eller sikret opparbeidet. Dette betyr at det på dette tidspunktet må foreligge en avtale med kommunen
om opparbeidelse av offentlig lekeareal og turveg. Forhandling om utbyggingsavtale er i gang, og vil
foreligge ved 2. gangsbehandling av planen.

5 FORSLAGSTILLERS ARGUMENTASJON / VIRKNINGER AV
PLANFORSLAGET
Planforslaget tilrettelegger for en utvikling av sentrumsformål, i tråd med Nedre Eiker
kommunes kommuneplan. Høydene bygger seg opp fra syd mot nord slik at det blir gode solforhold
for omkringliggende boliger og uteoppholdsarealer. Prosjektet tilfører et urbant tilsnitt til området og
fremhever det urbane i volum, plassering og uttrykk. Det er lagt stor vekt på kantsonen langs
bekkedraget. Intensjonen er å skape liv og aktivitet i området og bygge opp under sentrumsutviklingen i
Krokstadelva.

5.1

VIRKNING AV UTBYGGING

5.1.1 Områdets karakter
Bebyggelsen er arrangert med en kvartalsstruktur som henvender seg mot de viktige gateløpene.
Etablert bebyggelsesstruktur i området er en blanding mellom kjedede bygg som henvender seg mot
gata (sentrum), frittliggende småhusbebyggelse (boligområdet) og større punkthus (skole og idrett).
Planområdet vil bestå av flere selvstendige leilighetsbygg, og fotavtrykk og skala relaterer seg til
størrelsene på andre bygg i området.
Byggehøydene er opp til 5 etasjer, noe som er høyere enn eksisterende bebyggelse i området. Ved
politisk behandling av planinitiativet, ble det det vedtatt føringer for planforslaget, hvor det tillates
bygging inntil 5 etg mot at dette begrenses til en del av bygget, og at det gjøres avbøtende tiltak. For å
avbøte høydevirkningen, trapper bebyggelsen seg ned mot boligområdet mot øst og mot bekken.
Bestemmelsesgrenser setter krav til ulike byggehøyder, fra 3-5 etasjer, med lavere høyde på prosentvise
deler av byggene. Intensjonen i dette planforslaget er å regulere variasjon av byggehøydene for å bryte
opp volumene. I tillegg er det satt begrensninger på total bygningslengde. Ved å skalere ned de enkelte
bygningene, mener vi at til tross for at deler av kvartalet bygges til fem etasjer, vil kvartalet få et lettere
inntrykk og mer lys vil slippe gjennom. Den femte etasjen er begrenset til en mindre del av
utbyggingsområdet hvor høyden vil ha minst konsekvens for boliger i nærområdet. Samtidig legges det
til rette for en tydelig og variert silhuett og gatestruktur.
Oppdatering: I forbindelse med 1. gangsbehandling av planforslaget ble det vedtatt følgende endring i
bestemmelsene:
Før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn tilføyes følgende punkt i
bestemmelsene: 5.1 b): «Bebyggelsens øverste etasje skal tilbaketrekkes minimum 3 m fra
Gamle riksvei, Bruveien og grønnstruktur langs Krokstadbekken».
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Utdrag av solstudier – se vedlegg.
I planavklaringsmøtet for tidligere innsendt planforslag fra Stark arkitekter, ble det framsatt krav om
tilbaketrukket toppetasje som avbøtende tiltak for 5 etasjer. Disse merknadene var rettet til et annet
planforslag og illustrasjonsprosjekt, og nå som vi har sett på området på nytt med et annet prosjekt, har
vi brukt andre virkemidler for å redusere høydevirkningen og for å bryte opp kvartalet, som beskrevet i
avsnittet over. En tilbaketrukket toppetasje mot Gamle Riksvei vil ha liten innvirkning på solforhold til
tilgrensende næringsbygg. Arealet på tak vil ligge i skyggen mot støybelastet gate, og vil derfor ikke ha
reell bruksverdi. Forslaget, slik det foreligger, har en tydelig og god arkitektur. Vi mener denne kvaliteten
forringes med en tilbaketrukket toppetasje, og at et slikt virkemiddel skal brukes der det er nødvendig,
og dersom det tilfører kvaliteter for bygg eller område. Når tilbaketrukket toppetasje brukes som en
norm for alle leilighetsbygg, fører det lett til et generisk utrykk – det gjør rett og slett at «alle»
leilighetsbygg ser så like ut. Vi ber derfor om at behovet for en tilbaketrukket toppetasje vurderes kritisk
før et slik virkemiddel benyttes.
Solstudier viser at boligbebyggelse i området blir lite påvirket av skygge fra tiltaket, og det er gode
solforhold internt i planområdet.
Planområdet består i dag av eldre bebyggelse oppført tilsynelatende uten en overordnet plan.
Utearealer er ikke skjøttet, og det er skrot og avfall i området. Planen vil bidra til heving av kvaliteten på
bygg og uteområder i området, og Krokstadbekken vil bli allment tilgjengelig forbi planområdet.
Prosjektet vil tilføre kvaliteter til Krokstad som sted, og til beboerne i og utenfor planområdet.
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Figur 20 Oppriss som viser høydene på tiltaket. ill: ORA

Figur 21 Prosjektet, sett fra boligområdet øst – opprinnelig planforslag. ill: ORA

Figur 22 Boligområdet sett fra øst - etter vedtak om tilbaketrukket toppetasje. ill: ORA
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5.1.2 Parkering
Det er foreslått andre parkeringsbestemmelser enn det som er vedtatt i gjeldende arealdel. Arealdelen
setter krav til parkering avhengig av boligstørrelse, med 1 p-plass for leiligheter under 30m2, og 1,5 og
2 p-plasser for større leiligheter.
Planområdet er avsatt til sentrumsformål, og det er gangavstand til viktige funksjoner som nærbutikk,
handel, skole, barnehage, kollektivtrafikk og rekreasjonsmuligheter. Det er i tillegg sykkelavstand til
Mjøndalen sentrum og til toget. Det er gode muligheter for å bo i planområdet uten å bruke bil.
Nedre Eiker kommune har slått seg sammen med Drammen kommune, og områdeplan for Mjøndalen
sentrum ble nylig vedtatt med parkeringsbestemmelser som er mer i overensstemmelse med
parkeringskravene for de ytre delene av Drammen kommune. Situasjonen i Mjøndalen er overførbar til
dette planområdet, og vi foreslår derfor å bruke parkeringsbestemmelsene fra områdeplanplan for
Mjøndalen sentrum i denne planen her, med 0,8-1,5 p-plass pr. boenhet.
I praksis betyr dette at skisseprosjektet innenfor BS2, med 40 leiligheter, får følgende parkeringskrav:
32-60p-plasser (+næringsparkering), i motsetning til kravene fra gjeldede arealdel, som ville gitt krav til
74 p-plasser + næringsparkering (i snitt 1,85p-plass pr boenhet).
Bestemmelsene med 0,8-1,5 p-plasser pr boenhet er mer i tråd med overordnete føringer om
planlegging for mindre bilbruk i kommunene. Vi vil argumentere for at Krokstad er et nærsenter hvor
redusert parkering bør anbefales. Det er ønsket og planlagt en høy arealutnyttelse i området i tråd med
føringer gitt i overordnet plan og ved planoppstart. Det er også satt krav om nedgravd parkeringskjeller.
Nærhet til elva gir begrensninger til størrelse på p-kjeller. Vi vil argumentere for at det er ønsket
arealbruk, kvalitet og stedsutvikling som skal være førende for utnyttelsen av eiendommen, ikke
parkeringskravet.
Krav til sykkelparkering er uendret, med 2 plasser pr boenhet.

5.1.3 Risiko- og sårbarhet
Se egen ROS-analyse i vedlegg 1. Det er kvittert at geotekniske forhold (se Geoteknisk
vurdering i vedlegg) er løsbare. Det er sannsynligvis er forurensning innenfor
planområdet, tiltak for dette er beskrevet i kapittel om forurensning (over). Området er flomutsatt, og
området er angitt med faresone flom med angitt byggehøyde over kote +5. Planområdet er også
støyutsatt, og avbøtende tiltak er fastsatt i bestemmelsene

5.1.4 Naturverdier
Under følger vurderingen etter naturmangfoldslovens kap II, §8-12:
§8 Kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert særlige naturverdier i området, men Krokstadbekken
med kantvegetasjon innehar potensiale for naturverdier. Vegetasjonen innenfor planområdet er spredt
skrotmark med små, selvfrøede trær. Det er ikke vurdert som nødvendig med en utvidet kartlegging av
naturmangfold i planområdet, ettersom aktuelt naturområde reguleres til friområde og naturområde i
sjø og vassdrag.
NML § 9 føre-var-prinsippet:
For å ta høyde for eventuelle sårbare naturverdier i området, stilles det krav om miljøprogram og
miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen og driftsfasen, med fokus på å ivareta vannmiljøet, og å hindre
avrenning av forurensede masser i elva. I forbindelse med rammesøknad skal det gjennomføres en
miljøteknisk kartlegging for å avdekke eventuell grunnforurensing innenfor planområdet, samt
kartlegging av fremmede arter for å hindre spredning av disse. Det er stilt krav til å bevare bekkedraget
med kantvegetasjon.
NML § 10 Prinsippet om samlet belastning:
Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, men vil etter gjennomføring
øke kvaliteten og bruken av området. Vi mener således at man ved fornuftig bruk av jord og
plantetyper vil bedre forholdene for naturmangfoldet.
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NML § 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Tiltakshaver vil bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.
NML § 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Forankring av miljøvennlige driftsmetoder må beskrives i miljøoppfølgningsplan.

5.1.5 Trafikk
I foreliggende rapport om trafikk fra Rambøll (2017) konkluderes det med at økning av trafikk ikke vil
føre til noen trafikkavviklingsproblemer i dagens veinett.

5.1.6 Teknisk infrastruktur
Kommunalt vann- og avløpsnett har tilstrekkelig kapasitet. Ved eventuell etablering av sprinkler, må det
gjøres en ny vurdering av dette. Overvann må håndteres og fordrøyes på egen grunn, og skal ledes til
åpen bekk.
Elektrisk kraft kommer via eksisterende trafoanlegg. Selve trafoen innlemmes i planen og bygget. Det er
en dialog med Glitre Energi om dette. Det forutsettes at dette er avklart før rammesøknad.
5.1.7

Barn og unges interesser

Nærhet til ungdomsskolen, idrettsanlegg, 1000-årsstedet og Krokstadbekken tilsier at både
nærområdet og planområdet vil blir mye brukt av barn og unge. En sti langs elva er allerede etablert
mot nord, og en fortsettelse av denne stien med attraksjoner underveis vil være svært viktig for barn
og unge og for Krokstad som et godt sted å være.
Planforslaget berører ikke områder som i dag nyttes til lek og opphold for barn og unge. Området
vest for Krokstadbekken reguleres til friområde og lek. Det stilles krav til tilstrekkelig areal for lek og
opphold for nye boliger innenfor området. Det sikres gode gangforbindelser til nærliggende skoler.

5.1.8 Lekeplasser
Planforslaget er revidert etter vedtak 04.02.20, slik at areal for nærlekeplass løses innenfor eget
planområde. For å løse arealbehovet for en nærlekeplass innenfor planens rammer, er foreslått
lekeareal delt i to, samtidig som det er foreslått et noe redusert arealkrav til lekeplasser i forhold til
kommunens veileder.
Kommuneplanen for Nedre Eiker har ikke arealkrav til lekeplasser, men Veileder for utforming av
lekearealer i Nedre Eiker kommune anbefaler nærlekeplass (fra 41 til 150 boenheter) på 500 m2. Arealet
gis et tillegg på̊ 10 m2 for hver boenhet utover 60, i tillegg til småbarnslekeplass på 100m2. Veilederen
presiserer at behov for arealtillegget på 10kvm skal vurderes i reguleringsplanen. For et
utbyggingsprosjekt med 103 boenheter tilsvarer dette 930kvm nærlekeplass og 100kvm
småbarnslekeplass. Veilederen beskriver også muligheten for spesialiserte leke- og aktivitetsarealer og
naturlekeplass som en egen lekeplasstype (f.eks. hinder/tarzanløype), uten at denne er definert med
noen arealstørrelse.
Totalt foreslått lekeplassareal i planen tilsvarer 824kvm. I tillegg stilles det krav til opparbeidelse av
turveg som kobler lekearealene sammen. Areal til turveg og lekeplass kombinert tilsvarer 1013kvm.
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Tabell 1 Krav til MUA i reguleringsplan
Plankrav

BS1 (60 enheter) BS2 (43 enheter)

Arealer i
illustrasjonsprosjekt

BS1

BS2

10m2 felles
uteopphold pr.
Boenhet

600 m2

430 m2

Felles uteopphold

1001m2

585m2

10m2 privat
uteopphold pr
boenhet

600m2 løst på
balkong og
terrasse

430m2 løst på
balkong og
terrasse

Privat uteopphold

Min. 600m2

Min. 430m2

100m2
småbarnslek pr
felt

100 m2

100 m2

Småbarnslek

100m2

100m2

Nærlekeplass

626 m2

Annet offentlig
opparbeidet friluftsareal
(tursti)

187 m2

Krav til
lekeplass i
planen 8kvm pr
boenhet

824 m2

Totalt lekeplassareal i
planen

826 m2

Krav til
lekeplass etter
kommunens
norm

100m2 småbarnslek + (500+10x43)
nærlekeplass - veiledende tall =
1030kvm

Totalt lek- og
rekreasjonsareal

1013 m2

Figur 23 Illustrasjon som viser hvordan areal til uteopphold og lek er beregnet i illustrasjonsprosjektet.
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Planområdets egenskaper, og det at de ulike feltene BS1 og BS2 har ulikt eierskap, og vil gjennomføres
på ulike tidspunkt, gjør at det ikke er gjennomførbart å etablere en sentral og stor lekeplass innenfor
planområdet. I tillegg kommer det praktiske ved regulering av eierforhold av planen: nærlekeplasser skal
reguleres offentlig og driftes av kommunen. Dette innebærer at kommunen må kompensere for tapt
grunnareal, samtidig som det er problematisk at hovedandelen av uteoppholdsarealet til beboerne er i
kommunalt eie. Det er derfor sett på alternative måter å løse krav til en større, offentlig lekeplass for
større barn innenfor planområdet.
Ved å dele opp areal til nærlekeplass kan vi i lekeplass BLK ivareta veilederens anbefaling om at en
nærlekeplass skal være en større, samlende lekeplass for plasskrevende lek, med minste bredde 10m.
Samtidig følger planen veilederens beskrivelse av en spesialisert lekeplass, og anbefaling om at ved
utforming av lekeareal kan det gjerne tas i bruk eksisterende kvaliteter på stedet, slike som terrengformer,
vegetasjon og solforhold. Planen foreslår å utnytte elva som en kvalitet, og å etablere en spesialisert
lekeplass tilpasset stedet. Det foreslås å kombinere en turveg langs elva med varierte leke- og
oppholdskvaliteter – en lekesti. Areal til lek skal løses innenfor GF1, GT1 og bestemmelsesområde #1,
med krav at lekeplassen skal utformes som en hinderløype eller treningsløype i kombinasjon med
turvegen. Det settes krav til innhold og kvalitet på lekeplassen. Det er også mange naturlige kvaliteter
langs elva som kan forsterkes med naturelementer langs lekestien. Skråningen ned mot elva er tidvis
svært bratt, og bestemmelsene åpner for at det kan etableres sti og en brygge på peler ved behov.
Dette vil gi unike opplevelseskvaliteter langs elva, noe som kan bli en attraksjon i seg selv.
Høydeforskjell mellom lekeplassen, turstien og beboernes felles uteoppholdsarealer gjør at skillet
mellom offentlig, felles og privat intuitivt oppfattes. Dette er positivt for at lekeplassen skal oppfattes
som allment tilgjengelig.
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Figur 24 Planen setter krav til hinderløype eller treningsapparater langs turvegen.

Lekestien fortsetter forbi BS2 og danner en større, samlende plass i tilknytning til gatetunet, før den
fortsetter forbi BS1 og gjennom planområdet. Det er krav til 100kvm småbarnslekeplass innenfor BS1
og BS2, og det vil være naturlig om disse plassene etableres i nær tilknytning til lekeplassene innenfor
GF1 og BLK.
Planområdet har to utbyggingsfelt med ulike eiere, og de vil trolig bygges ut i ulikt tempo. For å sørge
for tilstrekkelig lekeareal, også når feltene utbygges i flere faser, settes krav til lekeplasstørrelse knyttet
opp mot antall boenheter, med krav om ferdigstillelse av arealer for lekeplass for hvert felt. For BS1
settes det krav til 100kvm småbarnslek innenfor eget formål, og samtidig opparbeidelse av lekeplass
BLK og GT2. For BS2 settes det krav til 100kvm småbarnslek innenfor eget formål, og samtidig
opparbeidelse av lekeplass, friområde og turveg (GF1-2, GT1).
Vi mener med disse reviderte bestemmelsene at kommunens anbefalinger til størrelse og kvalitet på
lekeplass er hensyntatt, og at arealfordelingen mellom ulike typer lekeplass er tilpasset stedets kvaliteter,
og rekkefølge for utvikling av eiendommene.
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5.2

VIRKNING AV FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING

5.2.1 Eiendomsforhold
Planen regulerer annen manns grunn. Tiltakshaver eier BS2, friområdet (GF1-2) og areal for turveg
(GT1). Gatetunet er i hovedsak eid av G & R Eiendom AS, men er regulert bredere enn
eiendomsgrensene, slik at formålet gatetun går delvis inn i naboeiendommene. Eiere av BS1 har ingen
umiddelbare planer for utvikling. Dette betyr at område BS2 vil ferdigstilles først, sammen med
friområdet, turveg GT1 med lekeplass og gatetunet SGT. BS1 vil etter all sannsynlighet inneha dagens
virksomhet og bebyggelse en periode framover. Bestemmelsene er formulert slik at det skal være mulig
å ferdigstille ett område (BS2) før et annet (BS1). Gatetunet, som er felles for BS1 og BS2 skal
opparbeides slik at eksisterende virksomhet får tilgang til sine eiendommer, samtidig som gatetunets
funksjon opprettholdes. Både BS1 og BS2 har tinglyst veirett til adkomstveien.

5.2.2 Kommuneøkonomi
Friområdene, turveg GT1-2 og lekeplass BLK er i dag privat grunn. Det er ingen konflikt mellom privat
eie og offentlig formål. Men dersom kommunen vil ha full råderett til å gjøre tiltak på disse arealene kan
det ikke skje uten grunneiers samtykke eller ved erverv av grunn. Eventuelt erverv av slike friområder
og lekeplasser vil medføre kostnader for kommunen.

6 MEDVIRKNING I PLANARBEIDET
6.1

OPPFØLGING AV POLITISK FORHÅNDSVURDERING,

Føring fra vedtak 17.01.17
Grense mellom Grønnstruktur og
Sentrumsformål må detaljeres basert på flomog erosjonssikringstiltak
Mulig forurenset grunn og behov for
avbøtende tiltak bør kartlegges
Turveg langs Krokstadbekken bør inngå i
planen
Fortau langs sørsiden av Gamle riksvei bør
inngå i planen
Opparbeidelse av turveg og fortau bør inngå
som rekkefølgekrav
Rekkefølgekrav for gangbru (i tilstøtende
detaljregulering for Bekkebo) bør vurderes
Rekkefølgekrav for lekeplass (i tilstøtende
detaljregulering for Bekkebo) bør vurderes
Bebyggelsens grunnplan bør henvende seg
mot gate langs Gamle riksvei
Deler av bebyggelse kan utredes i inntil 5
etasjer, mot at avbøtende tiltak gjøres.

Kommentar
Grensen er satt til 10m fra bekk. Det stilles
krav til prosjektering av erosjonssikringstiltak til
rammesøknad. Det settes krav til avbøtende
tiltak for flom og bygging høyere enn flomkote
+5
Vurdering av fare for forurensing er gjort, se
vedlegg. Krav til miljøtekniske undersøkelser
for hvert felt er satt til rammesøknad.
Turveg inngår i planen.
Fortau inngår i planen.
Opparbeidelse er tatt med som
rekkefølgekrav.
Etablering av bru er ikke lenger aktuelt, etter
planvedtak 04.02.2020
Frikjøp av lekeplassareal er ikke lenger aktuelt,
etter planvedtak 04.02.2020
Ivaretatt med byggegrenser og bestemmelser.
Deler av bebyggelse kan bygges opp til 5
etasjer, fastsatt med bestemmelsesgrenser i
planen. Avbøtende tiltak er nedtrapping til 3
etasjer som fastsatt med byggegrenser, samt
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begrensninger på lengde på bebyggelse for å gi
et smalere/mindre fotavtrykk og flere åpninger
gjennom kvartalet.

6.2

VURDERING AV UTTALELSER/MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART

6.2.1 Tiltakshavers kommentarer til innspillene.
1. NVE: I planarbeidet må det vises hvordan sikkerheten mot flom skal ivaretas. Planområdet
ligger på løsmasser under marin grense. Grunnen må derfor undersøkes og utredes i forhold
til forekomst av kvikkleire, og skredfaren må vurderes. Viser til NGI sin evaluering av risiko for
kvikkleireskred i Nedre Eiker kommune. NVE skal ha planen på høring. Alle dokumenter skal
sendes til nve@nve.no. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet
manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare. NVE anbefaler å bruke
vedlagte sjekkliste i forbindelse med planleggingen.
Kommentar: Innspill ivaretas. Geoteknisk undersøkelse gjennomført, «Geoteknisk vurderingsnotat»
DMR Miljø og Geoteknikk AS, dat. 08.05.2018, ligger til grunn for flomvurderingene. Krav til
erosjonssikring er tatt med i planen, samt avbøtende tiltak for flomfare. Hensynssone flom og skred
tatt med i planen.
2. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen: Det er ikke registrert fredete kulturminner
i nærområdet. Det er registrert et eldre SEFRAK registrert hus, men det er ikke vurdert til
å ha særlig stor verneverdi. De har for øvrig ingen merknader til varslet om oppstart av
planarbeidet.
Kommentar: Merknad tas til orientering.
3. Fylkesmannen i Buskerud: viser til statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging samt regional plan for Buskerudbyen.
- Fylkesmannen kommenterer at deler av området er utsatt i forhold til støy og luftforurensing
fra Bruveien og Gamle Riksvei, utredning må følge plansaken. De ber om at
reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold og
luftforurensing i tråd med anbefalte grenseverdier. Kommentar: Overordnet støysone tatt med
som hensynssone i planen. Avbøtende tiltak for bygging i støysone tatt med som bestemmelser i
planen. Grenseverdier i retninglinje T-1442 gjort gjeldende i planen. Avbøtende tiltak for
luftforurensing, som bebyggelsens plassering og balansert mekanisk ventilasjon, vil også avbøte
luftforurensing i området.
Det vises til RPR for barn og unges interesser. Lekeareal på tak aksepteres ikke som eneste
løsning. Kommunens arealnorm for lek må legges til grunn. Kommentar: Lekeareal er lagt til
bakkeplan, kommunens arealnorm for lekeplasser er lagt til grunn. Krav til størrelse på lekeareal
tatt med som bestemmelser i planen.
- Ber om vurdering av alternative oppvarmingssystemer ut fra klimahensyn. Kommentar: krav til
oppvarmingssystemer er ikke tatt med som bestemmelser i planen. Valg av oppvarmingssystem vil
skje gjennom prosjekteringen av tiltaket. Valg av energiforsyning vil følge kravene i TEK17 §14-4.
- Det minnes om naturmangfold, ivaretagelse av vassdragslandskap og vassdrag. Kommunen må
vurdere hvilken kvalitet og intensjon den har med friområder i en større sammenheng. De
viser for øvrig til NVE når det gjelder forholdet til tilstøtende bekk. Kommentar: Hensynene til
friluftsliv og naturmangfold er ivaretatt gjennom regulert formål friområde, samt bestemmelser til
bevaring av kantvegetasjon og miljøprogram.
- De minner om prinsippene i universell utforming. Kommentar: tatt til orientering.
4. Glitre Energi Nett AS: det er avstandskrav på min. 5 meter fra nettstasjon til bygg. Det er 10
meters sikringssone fra nettstasjon med hensyn til magnetfelt fra nettstasjoner før eventuelle
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tiltak for å redusere feltene. Dersom bygg for varig opphold blir plassert mellom 5 og 10
meter fra nettstasjon må det vurderes om det skal gjennomføres tiltak for å redusere
magnetfeltene. De ønsker dialog om nettforsyningen. Ny bebyggelse er planlagt oppe på
nettstasjonen og på tomt som Glitre Energi eier. Kommentar: Tiltakshaver er i dialog med Glitre
nett. De har tidlig i planprosessen gitt uttrykk for at bygging tett inntil og over nettstasjonen var
mulig. Det medfører at vegger og tak bygges i 20 cm armert betong. Det etableres renner i gulv for
inntakskabler. Det monteres godkjent dør som tåler eksplosjon innenfra. Alle vegger i traforom som
vender mot boligrom kles med 5 mm stålplater. Avtale med netteleverandør må foreligge ved
søknad om tiltak.
5. Nabo: 37/25, Ove Andre Persson via Asker Advokatkontor AS: Eiendommen er tilstøtende
og drives som bilverksted, bensinstasjon og vaskehall. Virksomheten har blitt drevet i 60 år og
har intensjon om å fortsette videre. Denne virksomheten medfører støy hele døgnet. Deler
av eiendommen benyttes som parkeringsplass. Det bes om at nødvendig sikkerhetsfelt
hensyntas i planen i forhold til drivstoffpåfylling. Eieren er opptatt av at de ansattes rettigheter
ivaretas, den daglig drift av næringsvirksomheten ikke hindres i planarbeidet. Kommentar:
Planen regulerer for en fremtidig situasjon, og legger opp til at områdene kan opparbeides i eget
tempo. For felles veiareal settes det rekkefølgekrav til opparbeidelse og kvalitet. Det skal samtidig
sikres tilgang til eksisterende virksomhet fra gatetunet.
6. Nabo: 39/38: Halvard Vik: er eier av eiendom som grenser til planområdet i øst, på den andre
siden av bekken. Han er i utgangspunktet ikke negativ til forskjønnelse og utbygging, men er
bekymret for høyden på bygningen som er skissert. Han mener at belastningen med innsyn for
mange leiligheter direkte til hans eiendom blir for stor. Han viser til gjeldende kommuneplan
som har maks grense på 4 etasjer. Han bemerker at opparbeidelsen av en fiskesti langs bekken
vil fjerne naturlig vegetasjon, øke trafikken forbi hans eiendom og bidra til mer innkikk og
ulempe for han. Planforslaget vil medføre betydelig verditap på hans eiendom. Han ønsker at
prosjektet reduseres til 3 etasjer. Kommentar: Planen legger til rette for den byggehøyden som
kommuneplanen åpner for. I tillegg foreslås det 5 etasjer for deler av tiltaket, som behandlingen av
planinitiativet åpner for. Friområdet langs elva reguleres til offentlig areal i tråd med kommunens
ønsker om allmenn rett til tilgang til elva, og elva som et viktig rekreasjonsområde.
Nabo 39/39 Halvard Vik: Merknad til utvidelse av planområdet:
Utvidelsen av planområdet medfører etablering av gangbro over elva, og videreføring av stien
inn i friområdet i Bekkeboplanen. Dette er en del av Vik sin eiendom, og han er svært negativ
til endringen. Vik er bekymret for økt forsøpling, ferdsel og i verste fall økt kriminalitet/innbrudd
på hans eiendom. Dette var også et innspill til Bekkebo-planen i 2015. I den planen ble det
vedtatt at del av friområdet som ligger på en naturlig høyde skal forbli naturtomt. Området som er
regulert til grønnstruktur i Bekkebo-planen er fortsatt eid av Vik, og han kommer til å motsette
seg etablering av bro så lenge det er tilfellet.
Kommentar: Det er ikke lenger aktuelt å regulere bro over elva.
7. Nabo: Harald Flem, Bruveien: hvilke planer har kommunen og Top Invest for å sikre områder
rundt bekken? Han har hatt flomskader under stormen «Frida». Han har ikke fått
tilbakemelding fra hverken kommune eller NVE i den forbindelse. Skader over tid på utglidning
av masser dekkes ikke av forsikringsselskapet. Han spør om hvordan kommunen tenker seg
opparbeidet fiskesti langs bekken?
Kommentar: Planen stiller krav til erosjonssikring av elva, og endelig prosjektering av bekkekant og
tursti vil foreligge ved rammesøknad av tiltaket.

7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR
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Eknes Elvepark vil bli et flott bolig- og sentrumsprosjekt med høy kvalitet i bygg og på utearealene.
Bebyggelsen henvender seg mot Bruveien og Gamle Riksvei for å bygge opp under sentrumsstukturen i
Krokstad, samtidig som boliger og utearealer skjermes for støy. Plasseringen og støykravene vil også gi
gjennomgående leiligheter, hvor alle har tilgang til solrike utearealer. Det vil bli boliger med gode
bokvaliteter, med tilgang til felles utearealer, og også fellesrom innendørs som samlingsrom og verksted.
Lekeplassene ligger på bakkeplan, og er lett tilgjengelig og oversiktlig for beboere og for besøkende.
Prosjektet er sosialt bærekraftig, og det bygde miljøet har flere formelle og uformelle møteplasser for
beboere og for allmennheten som benytter seg av friområdene. Adkomstveien har også en sosial profil
som gatetun, og utformingen av gatetunet skal oppfordre til lek og opphold.
Bebyggelsen henvender seg mot elva, og med en gradvis overgang mellom offentlig, felles og privat
areal, vil friområdet med lekeplass og boligområdet gjensidig styrke hverandre.
Området er flom-, ras-, og støyutsatt, med muligheter for forurensing i grunnen. Elva er sårbar for
forurensing. Planforslaget svarer opp alle disse momentene slik at planområdet blir trygt for samfunn og
miljø.
Elva blir tilgjengelig for allmennheten, og med en hinderløype og lekeapparater langs elva kan dette bli
et svært attraktivt område for alle i Krokstad. Turvegen fortsetter gjennom hele planområdet, og åpner
for en fremtidig utvikling av rekreasjonsmuligheter langs elva, dersom kommunen skulle ønske det i
fremtiden.
Planen bidrar til tettstedsutvikling gjennom å endre bebyggelse fra industri til sentrumsbebyggelse.
Planlagte tiltak vil bidra til at Krokstad sentrum får en tydeligere profil. Bebyggelsen vil oppgraderes og
bidra til å ruste opp området som i dag oppleves som nedslitt og lite helhetlig.
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