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BESKRIVELSE. 
 

 
Generelt 

 

Planområdet grenser mot eksisterende boligbebyggelse / Grønndokka i vest. 
 
For øvrig er planområdet omgitt av naturterreng/ LNF-områder. Planområdet er 
skrinnlendt/ fjell i dagen med blandingsskog – gran langs eksisterende bebyggelse sør 
for høydebassenget og furu som hovedvegetasjon i planområdet for øvrig. 

 
Helt i sør gjennomskjæres planområdet av et flott bekkedrag som er foreslått beholdt 
som grønnstrukturområde i planen, til benyttelse for fri lek/opplevelse. 

 
Kleivlia ligger vakkert og høyt i landskapet med en fantastisk utsikt over dalrommet langs 
Steinsfjorden / Tyrifjorden. 
 
Områdets beliggenhet i forhold til overordnet infrastruktur/ tilbud: 

 
Skole: Sundvollen oppvekstsenter ligger innenfor gangavstand 
Barnehage: Sundvollen oppvekstsenter 

Sundvollen barnehage (begge innenfor gangavstand) 
  Nærbutikk: Sundvollen (Spar) 
Hotell: Sundvollen hotell 
Buss: Busstopp på begge sider av E16 ved bensinstasjonen på  Sundvollen. 
 Skolebuss fra Grøndokka og Sundvollen oppvekstsenter 
Leger: Sundvollen 
 
 

Forhåndsuttalelser 
 

Det er i forbindelse med varsling av oppstart reguleringsplan for Kleivlia – Grønndokka i 
Hole kommune innkommet 2 forhåndsuttalelser fra henholdsvis Statens vegvesen Region 
sør v/ øvre Buskerud distrikt datert 26.06.06 og Buskerud fylkeskommune v/ 
Utviklingsavdelingen datert 06.06.06. 

 
Statens vegvesen påpeker krav om rekkefølgebestemmelser knyttet til avkjørselsforhold/ 
kryss E16 x Fv156. 

 
Det er innhentet en rapport fra SWECO AS v/Terje Wølneberg som 
dokumenterer tilstrekkelig kapasitet i kryssområdet. Rapporten er vedlagt i 
saken. 

 
Buskerud fylkeskommune påpeker generelle planfaglige forhold som vil bli ivaretatt i plan 
og bestemmelser. 
 
Spesielt er det ivaretatt gjennomgående grønnstruktur for å dempe bebyggelsens 
fjernvirkning samt sikre stisystemer / adkomst mot omkringliggende NLF-områder og 
marka ovenfor. 
 
Det er foretatt supplerende undersøkelser knyttet til hydrologi/geologi og trafikk som 
er nedfelt i to rapporter utarbeidet av SWECO. Rapporten følger vedlagt 
reguleringssaken. 

 
NVE har sammen med Fylkesgeologen avgitt forhåndsuttalelse i forbindelse 
med hydrologi/geologi. 

 
Reguleringsplan, beskrivelse og bestemmelser er vurdert i hendhold til NVE, uttalelse 
datert 17.2.2012. Gjennom SWECO sin rapport datert 12.7.2012, er at området ikke er 
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utsatt for rasfare og kan utbygges i samsvar med sikkerhetskravene i TEK10, dersom en 
følger rådene om faglig bistand og fofrsiktighetsregler under prosjektering og 
anleggsvirksomhet. 

 
 
Byggeområder 

 

Boligutbyggingen i planområdet er planlagt som en utvidelse av 
eksisterende boligbebyggelse i Grønndokka. 

 
Det legges opp til et helhetlig arkitektonisk uttrykk i Kleivlia basert på en "moderne 
funkistil" hvor bygg og landskap integreres og hvor hovedvolumer utformes med tilnærmet 
flate tak.  

 

Tomtene for frittliggende boligbebyggelse skal bebygges med eneboliger organisert 
langs adkomstvei / kjørevei SKV1-2. Tillatt grad av utnytting er %-BYA=25%. 
Gesimshøyde er fastsatt i bestemmelser.  

 

Arealene for blokkbebyggelse skal bebygges med terrasseblokker.  
  Tillatt grad av utnytting er %-BYA=40%. Gesimshøyde er fastsatt i bestemmelser. 
 
Bebyggelsen blir liggende i til dels sterkt hellende terreng. Der terrenget er brattest har 
en løst uytbyggingen ved å regulere områdene til terrasseblokker. De øvrige områdene 
er lagt ut til eneboliger med tillatt bileiligheter. Terrenget der er ikke brattere enn at de 
ved god planlegging og eventuelt felles utspenging innen hvert delområde kan la seg 
bebygge. For å kunne avbøte på bratte atkomster er retningen på tomtgrensene knekt 
mot vegen slik at avkjørselen til hver enkelt tomt kan få litt bedre stigningsforhold.  

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Langs Dronningveien er planlagt nytt fortau for å sikre gangveiforbindelse ned til 
gang/ sykkelvei gjennom Grøndokka. 
 
Utbyggingen vil medføre økt trafikk ned til fylkesvegen og økt belastning i krysset med E16. 
Begge deler vil bli vurdert mht kapasitet før bygging i området kan igangsettes. Alternativ 
atkomst ned til Trøgsle vil kunne bli forlangt. Jfr planbestemmelsene. 

 
 
Kjørevei og fortau. 
SKV1 sikrer adkomst til planområdet inn fra Dronningveien til boligtomter langs denne.  
SKV2 er intern adkomstvei for boligtomtene 14-17 i BFS4 fra Daniel Hansens vei.  
 
Det etableres snuplasser/vendehammer innenfor alle utbyggingsområder for 
boligbebyggelse. Kjøreveiene asfalteres, veiens fundament er vist på reg. plan.  
Snøbrøyting er vurdert iht. norm og vil kunne gjennomføres deretter.  

 
 
Grønstruktur. 

Friområde innefor planområdet vil hovedsaklig bestå av naturområder. I BLK2 skal det 
tilrettelegges for lek og opphold med bl.a liten ballslette.  

 

I tillegg er det vist grøntdrag langs eksisterende bebyggelse i vest. Grøntdraget kan også 
bidra til å sikre avskjæring for overvann. Det forutsettes i planen fri ferdsel over alle 
grøntområder. 
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Universell utforming. 
 
Krav til universell utforming er satt i TEK10. De har en generell gyldighet. I boligene og 
deres nærområder er det spesielt vikitig av kravene overholdes.  
 
Mht krav til maksimal signing vil det alminnelige terrenget her, som mange andre steder i 
Hole, sette begrensninger på hvor det er mulig å innfri dette. En har derfor i 
bestemmelsene sagt at krav til stigninger kan fravikes langs de flels atkomstvegene SKV1 
og SKV2. 
 
 
Forhold knyttet til naturmangfoldsloven  

 
Kleivlia er en vestvendt li med blandingsskog ovenfor eksisterende bebyggelse i 
Grønndokka. Skogområdet består av smale teiger på ca 100 meter bredde og har lav 
bonitet. Det er foretatt blendingshogst i området i perioden 1980 - 1990. Blandingsskogen 
består i hovedsak av bjørk og furu, med innslag av gran i søkk/lavere partier. 
Gran er den dominerende tresorten på arealer regulert til byggeområde.  
 
Syd i planområdet er det avsatt grønnstruktur - naturområde. Området er et spesielt 
landskapsområde, med åpne bekkedrag og oppkommer / iler, hvor grunnvann kommer ut i 
dagen fra sprekksoner fra berggrunnen, med mye rasstein. 
 
Nedre del av GN1 har noe løsmasser / forvitret fjell over fjellgrunn. Området har en frodig 
løvvegetasjon bestående av or, osp og pilarter. Det er flere grunnvannskilder som 
iler/oppkommer fra grunnen som bidrar til å gi området et eksotisk og frodig preg. Øvre 
deler av GN2 har fjell i dagen og vegetasjon bestående av furu, med innslag av bjørk. 
Fjellkollen i dette området vil kunne være et fint utsiktspunkt. 

 

Nord / østre del av planområdet er beholdt som naturområde / friluftsområde 
langs eksisterende driftsvei / tursti oppover i Kleivlia mot marka. 

 
Lia har stedvis preg av gamle lokale steinuttak / heller til lokal bruk.  
 
I hele planprosessen har forholdet til naturverdiene i området vært fokusert på, både mht å 

frembringe kjent kunnskap (dataregistre), utdypet kunnskap (egne feltstudier) og det er 

ført en omfattende dialog med miljøvernmyndighetene. Det har også kommet innspill fra 

naturorganisasjoner. 

Kunnskapsgrunnlaget (§8) er ivaretatt gjennom egne registreringer både gjennom 

databasesøk og feltstudier, så langt det er rimelig i denne saken.. En har så langt det er 

rimelig lagt frem kunnskap og vurdert farene for konflikter.  

Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

virkningene på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik 

at ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig.. 

Bekkedrag i GN2 er skjermet mot inngrep.  Et bekkedrag i byggeområde BFS4 som går 

over tomt nr 10 m.fl. skal legges om til BLK2 og GN3. 

Områdene hvor menneskelig aktivitet skal foregå vil i noen grad kunne økes, i og med at 

det blir fler bosatte i området. Men terrenget tilsier at ferdselen i ho vedsak vil måtte foregå 

på stier. Den samlede belastningen på økosystemet (§10) bør derfor ikke bli utilbørlig 

stort.  

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§11). Men det 

er avstått fra inngrep som kunne medføre slikt.  
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Områdene har gjennom årtier vært benyttet til skogbruk med aktiv avvirkning. Det har alltid 

vært nødvendig med driftsformer som er tilpasset den stedlige naturen (§12).  

Samlet sett vil området gå over fra å være et ekstensivt utnyttet landbruksområde til å bli 

et boligområde som ikke beslaglegger eller presser dyrket mark. Sett i forhold til 

kommunens behov for utbyggingsområder må derfor planen anses å være den beste 

samfunnsmessige løsningen.  

 
Hydrologisk utredning, geologi, bekker og kilder 

 

 
I forbindelser med reguleringen av et nytt boligområde i Kleivlia ved Sundvollen, har Hole 
kommune bedt om en vurdering av avrenningsforhold, bekker og kilder i det nye 
boligområdet. Det ble derfor gjennomført en befaring juni 2006 av Multiconsult AS og 
senere av Sweco AS våren 2009. Hole kommune ba om en utdypet vurdering av 
hydrologi/ geologi i samsvar med uttalelse fra NVE, datert 17.2.2012. Utvidet utgave av 
Sweco AS sin rapport, datert 12.7.2012, er overlevert Hole kommune.  
 
Det vises til denne rapporten vedrørende geologi og hyrdologi innenfor planområdet. 
 
Løsmassene i området som ønskes regulert, består av forvitret fjell, små blokker og 
stedvis tynt morenedekke. 

 

Forhold påpekt av NVE og redegjort for av Sweco AS er ivaretatt i reguleringsplan for 
Kleivlia med bestemmelser. 
 
Mht klimaendringer og elveflom er flomberegningen foretatt med «rasjonell metode». Det 
er benyttet avrenningskoeffisienter inkludert et tillegg på ca. 30 % for å få en faktor 
representativ for en 200-års flom.  I tillegg er det benyttet en klimafaktor på 1,4 for å 
inkludere en økning i avrenning som følge av forventede klimaendringer. 
 
Klimaendringene vil kunne forårsake nedbørendringer. Årsnedbøren er beregnet å øke 
med 15 prosent. Sesongmessig vil dette fordele seg slik: 
 

 Vinter: 30 prosent 
 Vår: 25 prosent 
 Sommer: 5 prosent 
 Høst: 10 prosent 
  

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og 
hyppighet i alle årstider. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke 
med ca. 20 prosent. Størst økning i intensitet (30 prosent) er forventet i vintermånedene. 
For varigheter kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på større økning enn for 
døgnnedbør. Inntil videre foreslås det av meteorologisk institutt et klimapåslag på minst 40 
prosent på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. 
 
Alle disse forhold skal legges til grunn ved dimensjonering av overvannsløsninger. 
 
To oller (oppkommer) som ligger øst for hhv 231/64 og 231/65 er vist på plankartet, og 
omtalt i fagrapporten fra Sweco. De også må hensyntas når overvann skal prosjekteres. 
 
Bekk som går over tomt nr.10 skal legges om til grense mot lekeområdet BLK2. 
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Skredfare 
 

Nedenforstående er delvis sitater fra notat fra Sweco av 12.2.2014. Det vises til dette. 
Plankartet er omarbeidet siden den gang, så stedsangivelsene er nå tilpasset det nye kartet 
og nye tomtenummer. 
 
Inne i selve reguleringsområdet er det kun mindre skrenter med potensiale for lokale 
utglidninger mindre enn ca. 1 m3 som utgjør en skredfare. Slike utfall vil kun ha moderat fart 
og kraft. Disse påvirker område BBB1 samt tomtene nr 2, 3, 7, 12,13, 16 og 17. Her 
anbefales sikring ved rensk og bolting av lokale skrenter i forbindelse med utbygging. 
  
Ved østlige kant av reguleringsområdet er det noen lokale skrenter hvor det også er en viss 
skredfare i form av lokale utglidinger av steinblokker mindre enn ca. 1 m3. Dette påvirker 
kun et friområde i den nordøstlige delen av reguleringsområdet.  
 
Øverste deler av tomtene 2, 3, 7, 16 og 17 bør ikke bebygges pga skrentene ovenfor. 
 
Fra resten av skråningen over reguleringsområdet og opp til terrenget flater ut over 4-500 m 
er det ingen skredfare som vil komme i nærheten av å påvirke reguleringsområdet.  
 
Sweco anbefaler å ta hensyn til følgende momenter:  

 Sonene med skredfare større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 legges inn i planen som 
hensynssoner.  

 Dersom det blir utført sprengningsarbeider som danner skjæringer høyere enn 2 m 
skal de inspiseres av geolog/ingeniørgeolog og eventuelt sikres med bolter, bånd 
eller nett. Under sprenging går en del av energien med til å sette omgivelsene i 
bevegelse. Sprengningsarbeidene må planlegges og utføres slik at det ikke oppstår 
vibrasjonsskader på bygningskonstruksjoner eller andre installasjoner. I forkant av 
sprengningsarbeidene må det utføres tilstandskontroll av utsatte bygg og 
installasjoner. Det bør defineres grenseverdier for rystelser (i henhold til 
rystelsesstanden NS 8141) og settes opp utstyr for å måle rystelser på den 
nærliggende bygningsmassen.  

 Detaljer i eventuell sikring må prosjekteres på stedet av sakkyndig 
geolog/ingeniørgeolog og må utføres av godkjent foretak med nødvendig 
kompetanse.  

 Ved arbeid i kritiske områder som eventuelt måtte framkommer underveis, bør det 
utføres ”Sikker Jobb Analyser” (SJA) der arbeidsmetoder, sikringstiltak og behovet 
for beredskapstiltak vurderes spesielt.  

 
Swecos konklusjon: 
Oppsummert er det fra et skredfaglig perspektiv ingenting som står i veien for at området 
kan utbygges, såfremt de nevnte anbefalingene følges opp i utbyggingsfasen. 

 
 
 
 
 
Energibrønner 

Det er boret en del brønner i området ved Sundvollen. De fleste av disse har en høy 
vannkapasitet. Videre har Ringerikesandsteinen høyt kvartsinnhold. Forholdene skulle 
derfor ligge til rette for å etablere energibrønner i området. 

 
 
Fjernvirkning 

 

Kleivlia ligger flott vestvendt med vakker utsikt over dalrommet langs Steinsfjorden/ 
Tyrifjorden. Fjernvirkningen dempes ved at det er regulert grøntdrag/ naturområder 
mellom grupper av bebyggelse samt at grøntområdet i Grønndokka er videreført opp 
gjennom Kleivlia. Likeledes er det bevart et markant grøntdrag langs bekkeløp i søndre 
del av planområdet. Det vil ved utarbeidelse av utomhusplan spesielt legges vekt på 
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bruk av stedegen naturstein i murer, sokler og deler av fasader samt at farger for øvrig i 
fasader tilpasses åsens fjernvirkning med hensyn farger og tekstur.   

 

 
Støyvurdering 

Lydnivået fra vegtrafikk for planlagt boligfelt på Kleivlia ligger i hvit sone i henhold til 
gjeldende retningslinjer for vegtrafikkstøy. Dette vil si at det ikke er noen 
restriksjoner i forhold til støyforholdene på bygging av boliger i dette området. (se 
eget notat fra Multiconsult AS) 

 
Vannforsyning 

 

Tilkobling av vann må foretas ved eget uttak fra bassenget i Grønndokka. Det må 
monteres egne trykkpumper til feltet samt nødstrømsaggregat som sikrer stabil drift. 
 
Hole kommune har trykkforsterker i høydebassenget med utgang på 8,5 bar ved maks 
forsyningsmengde 10 l/sek. Minimum trykk til abonnenter er 2 bar.  
 
Største høydemeter til ny bebyggelse blir mindre enn 40 m (Kote høydebasseng +150; 
Kote vei +165; 6 etasjer terrassert bebyggelse + 21 m). Summen av trykkfall pga. 
høydemeter og trykktap i ledningsnettet antas på det meste å utgjøre 5 bar. Det vil derfor 
bli nødvendig med trykkforsterking på området. 
 
Det settes følgende krav til ytelser mht vannforsyning: 
 

1. Brannhydrant må plasseres innefor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsveg. 
2. Tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av bygget dekkes. 
3. Slukkekapasitet: 

a. Min 20 l/s i småhusbebyggelse 
b. Min 50 l/s fordelt på minst to uttak i annen bebyggelse 

4. Åpne vannkilder må ha kapasistet på 1 times tapping. 
 
Det skal innhentes uttalselse fra Ringerike brann- og redningstjenste mht hva som kreves 
av slokkevann. 
 
 
 

Spillvann 
 

Kapasiteten i eksisterende spillvannsnett skal være tilstrekkelig for tilkobling av spillvann 
fra ny bebyggelse (bekreftet av kommunen). Spillvann ledes ved selvfall i 160 mm PVC-
rør mot eksisterende kommunale kummer i Dronningveien. 

 

 
Overvann 

 

Planen forårsaker ikke at det blir større mengder overvann, men uten tiltak vil det kunne 
bli hurtigere avrenning. Dette pga at noe vegetasjon vil bli fjernet og at det blir større 
andeler harde flater.  
 
At grunnen blir delvis fjernet noen steder og det blir utført spreningsarbeider, vil kunne 
påvirke både grunnvannets årer og mulig føre grunnvann til overflaten, og/eller og 
grunnens evne til å oppta overvannet i positiv eller negativ retning.  
 
Den samlede virkningen er ikke mulig å forutse før arbeidene igangsettes. 
 
Overvann bør i hovedsak behandles lokalt, som fordrøyningsbasseng som forsinker 
avrenning til områdene nedenfor, slik at dagens overvannssituasjon for dem ikke 
forverres. 
 
Hole kommune har ikke kapasitet i eksisterende nett for Grønndokka.. Det skal i 
forbindelse med plan for ledningsanlegg og overvann vurderes muligheten for å lede 



8 
 

overvann til eksisterende bekkeløp. 

Det skal ved utbygging av infrastruktur og bebyggelse legges inn tiltak om nødvendig 

som sikrer at overvannsutslippet fra planområdet ikke overstiger dagens avrenning fra 

skogsterrenget. 
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HOLE KOMMUNE  

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALPLAN KLEIVLIA 
 

 

 

 Planen er datert    09.03.2017  

Bestemmelsene er datert  09.03.2017 

 
 
Behandlet i planutvalget (offentlig ettersyn) 1. gang: 27.05.2013 
Behandlet i planutvalget (nytt offetnlig ettersyn) 2. gang:23.01.2017 

 
Vedtatt av KOMMUNESTYRET XX.YY.ZZZZ, sak 0XX/ZZ 

 
 
 
 
 
§ 1 FORMÅLET MED PLANEN 

 
Planen skal legge til rette for utvikling til boligformål; frittliggende småhus / eneboliger / 
terrassert blokkbebyggelse og veiformål og grønnstruktur.   
 

 
§ 2 AVGRENSING 

 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert  09.03.2017 
 

 
§ 3 REGULERINGSFORMÅL 

 
Området er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 regulert til følgende formål:  
 
Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg. 

-     Frittliggende småhusbebyggelse                          BFS1-4 
- Blokkbebyggelse, terrasseblokker                         BBB1  
- Lekeområde                                                          BLK1-2 
-  Felles renovasjonoppsamling                               BRE-1 
 

Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
- Kjørevei                                                                 SKV1-3  
- Fortau                                                                    SF1-2 
- Annen veigrunn – grøntareal                                 SGV1-2 
 

Nr. 3 – Grønnstruktur 
- Grønnstruktur – naturområde                                GN1-2  

 
Nr. 6 – Hensynssoner 

- a3) Ras- og skredfare                                            H310 1-8 
- c) Naturmiljø                                                            H560 1 
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§ 4 FELLES BESTEMMELSER 
 
a) Vegetasjon 
Det skal ved utbygging av området tas særlig hensyn til bevaring av eksisterende 
vegetasjon, ved at enkelttrær og landskap bevares i grønnstrukturene i størst mulig grad. 
Vegetasjon innen byggeområdene bør også kunne bevares på de delene som ikke 
bebeygges. Det gjelder spesielt de øvre delene av tomtene innen feltene BBB1, og 
BFS1-3. 

 
 
b) Frisikt 
Terrenget i frisiktsoner må planeres ned slik at terreng vil ligge i nivå med tilstøtende 
veier. Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å plassere innretninger, vegetasjon eller 
gjenstander (herunder parkering) som vil rage høyere enn 0,5m over tilstøtende veier. 

 
 
c) Adkomst / Veitilknytning 
Den eksakte plassering av avkjørsler og internveier fastlegges ved behandling av 
rammesøknad. 

 
 
d) Ledninger 

Kabler for tilførsel av strøm til boliger og gatelys, telefon og evt. kabel TV, skal 
legges forskriftsmessig i grøfter. 

 
 
e) Støy 
Ekvivalent støynivå skal ikke overstige 30 dB(A) innendørs, og 55 dB(A) for 
uteoppholdsarealer. Retningslinjer for vegtrafikkstøy i retningslinjer T1442 (2012) fra 
Miljøverndepartementet skal gjelde. (Jfr. støyrapport – Notat RIA 01 datert 22.06.06 – 
fra Multiconsult AS) 

 
 
f) Grunnvann/ overvann 
Boligområdet skal etableres med et åpent overordnet overvannssystem ved at overvann 
fra tomter og veisystemer ledes til eksisterende vannveier/bekkeløp gjennom 
byggefeltet. Avrenning fra alle internveier ledes til åpen veigrøft og føres via stikkrenner 
under vei i krysningsområder og ved enkeltavkjørsler til resipient/bekkeløp. 

 
Innenfor veiareal kan det etableres åpne overvannssystemer/biologisk/ 

fordrøyningbasseng. I friområder/lekeplasser kan det etableres åpne 

overvannssystemer/biologisk filter/fordrøyning. 

Overvannsproblematikken skal løses ved lokal overvannshåndtering, i tråd med 
«Veiledning for overvannshåndtering» utgitt av Norsk Vann. 
Overvann fra området må fordrøyes før avrenning til eksisterende  
vassdrag/resipient. 
 
Avrenning skal etter utbygging av området være tilnærmet lik før utbygging, slik at 

avrenningsforholdene i resipient/bekk nedstrøms ikke endres. 

Eksisterende vannveier i eller gjennom planområdet, skal beholdes åpne og ikke legges i 
rør, selvom de ikke er vannførende hele året. Det er i planen registrert ett vannførende 
bekkeløp og ett tørrlagt/periodisk vannførende bekkeløp.  

 

Det skal foreligge en godkjent VA-rammeplan som del av IG-søknad for 
infrastrukturarbeider innenfor reguleringsplanområdet. Plan for overvannshåndtering 
skal inngå i VA-rammeplanen. Det må her også gis føringer for hvordan eksisterende 
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vassdrag skal sikres i anleggsperioden. Kommunen kan stille krav til dimensjonereing i 
forhold til forventet økt nedbør i fremtiden. 

 

g) Overvannshåndtering på det enkelte område/den enkelte tomt. 
Den enkelte tomt i byggefeltet skal tilrettelegges med lokal fordrøyning slik at utslipp fra 
den enkelte tomt til overordnet gjennomgående overvannssystemer ikke overstiger 
dagens avrenning fra eksisterende tomt/terreng før utbygging. Fordrøyning etableres på 
den enkelte tomt enten i lukket pukkmagasin/overvannskasetter eller i åpen fordrøyning. 
 
Drenering av byggegrop skal skje i fordrøyning på den enkelte tomt eller 
direkte til gjennomgående åpent overvannssystem. 
 
Bekkeløp skal ivaretas/sikres som åpne vannveier med tilstrekkelig kapasitet over 
den enkelte tomt ved utbygging selv om de ikke er vannførende hele året. 

 

h) Bestemmelser om automatisk fredete kulturminner 
 
Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
5 meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. 
 
Kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles snarest ved 
eventuelle funn. 
 
i) Brannvann i området 
Krav til brannvann for eneboligene i området er 20 l /sek. For blokkene er kravet 50 l /sek. 
 
 
j) Anleggsarbeider 
Før arbeidene med opparbeidelse starter skal det lages egen plan for ytre miljø i 
anleggsperioden.  
 
Evt. sprenging/pigging på tomtene må koordineres innen hvert delfelt, og massene skal 
behandles slik at det ikke gir fare eller sjenanse for naboer. 
 
 
k) Lekeplasser 
Lekeplasser inkludert lokale sandlekeplasser i BB1 skal opparbeides før det gis 
brukstillatelse til boligene der. 
 
 

 
§ 5 BYGGEOMRÅDER 
 

 
a) Felt BFS1-4. Frittliggende småhusbebyggelse - eneboliger 
 
Områdene skal nyttes til frittliggende eneboliger. Tillatt grad av utnytting er %-BYA= 25%.  
Gesimshøyde er satt til 8 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Boligfelter skal 
utbygges med et helhetlig arkitektonisk uttrykk – byggestil.  
 
Bebyggelsens hovedvolum skal ha flatt tak/pulttak. 
 
Det tillates pulttak på mindre volumer tilknyttet hovedvolum og på eventuelt garasje/ 
anneks.  
 
Det tillates en ekstra boenhet på inntil 70 m2 BRA pr. frittliggende enebolig. Det tillates 2 
underetasjer på samlet maks 7 meter i bratt terreng.  
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Terrengmurer og deler av fasader skal søkes oppført i stedegen naturstein.  
Fasademateriale og fargebruk skal så langt det er mulig tilpasses åsens tekstur og 
fargeuttrykk for å dempe fjernvirkning av bebyggelsen.  
 
Bekkeløp skal holdes åpene ved utbygging av tomtene, og skal ha tilstrekkelig kapasitet 
som sikkerhet mot flom/vannskade.   

 
 
b) Garasjer og parkering 

Innenfor tomtene avsettes plass til dobbel garasje/carport pr boenhet samt 2 
biloppstillingsplasser på egen grunn. For bi-leilighet avsettes 1 biloppstillingsplass i 
tillegg.  Garasjer og boder kan oppføres som frittliggende garasjer eller som tilbygg til 
hovedbygningen eller integrert i bebyggelsen, evt. som felles garasjeanlegg. Frittliggende 
garasjer kan plasseres 6 meter fra reguleringsgrensen for vei ved innkjøring vinkelrett på 
veien, og inntil 2 meter når garasjen plasseres parallelt med veien. Frittliggende 
garasje/garasjeanlegg kan plasseres 1 meter fra nabogrense.   

 
For tomter med vanskelige terrengforhold kan det etableres garasjer 
innbygd i terreng. 
 
 
 
c) Felt BBB1. Blokkbebyggelse - terrasseblokker 
 
Område BBB1 skal nyttes til terrasseblokker. Tillatt grad av utnytting er %-BYA= 40%.  
 
Bygg skal terrengtilpasses. 
 
Det tillates bygd inntil 22 leiligheter i området, fordelt på minimum tre bygg. 
 
Bebyggelsens hovedvolum skal ha flatt tak/pulttak. 
 
Terrengmurer og deler av fasader bør oppføres i stedstilpasset naturstein.  
 
Fasademateriale og fargebruk skal så langt det er mulig tilpasses åsens tekstur og 
fargeuttrykk for å dempe fjernvirkning av bebyggelsen.  
 
I området skal det anlegges sandlekeplasser som skal vises i situasjonsplanen. 

 
 
d) Garasjer og parkering 

 
Innenfor område BBB1 avsettes det plass til 2 parkeringsplasser i felles garasjeanlegg. I 
tillegg avsettes plass til 0,5 gjesteparkeringsplasser pr boenhet. 

 
 
e) Ett-trinns søknadsbehandling / rammesøknad  
 
For begge byggeområdetypene stilles det krav til godkjent utomhusplan som 
del av søknad. 
 

Søknad skal vise: 

- Tomtedeling/eiendomsgrense. 

- Parkering, avkjørsler samt områder for håndtering av overvann. 

- Byggegrenser og byggehøyde skal angis som absolutte kotehøyder for den enkelte 

tomt. 
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- Vegetasjon og terrengformer som skal bevares herunder også vegetasjonsskjerm. 

- Materialbruk, farger og fasader 

- Nødvendige snitt og illustrasjoner 

- Konstruksjoner, terrengarronderinger, overvannssystem samt eksisterende og 
fremtidig beplantning.  

- Anlegg for post og søppelhåndtering Utomhusplanen skal vise konstruksjoner, 

terrengarronderinger samt eksisterende og fremtidig vegetasjon samt 

overvannssystemer / håndtering av overvann i byggeområder. 

 

 

f) Felt BLK1 og BLK2. Felles lekeområder. 

 

Det stilles krav til utomhusplan. Området er felles for alle boligeiendommene innen 

planområdet. Del av BLK2 skal ha universell utforming og liten ballslette. Dessuten skal den 

minimum ha en sandkasse og to lekeapparater. 

 

Områdene skal være åpne for fri ferdsel mellom Grøndokka og utmarka på oversida av 

planområdet. 

 

 

g) Felt BRE1. Felles renovasjonsoppsamling. 

 

I dette området skal det anlegges felles renovasjonsbeholdere for hele BBB1. Beholderne 

kan plasseres oppå eller under bakkenivå. 
 
 
 

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

Kjøreveger SKV1-2 
Disse er felles veger. Tverrprofil er vist i eget utsnitt på plankartet.   
 
Kjøreveger skal asfalteres og ha gatelys. 
 
Støttemurer skal ligge minst 4 m fra nabogrense. 
 
 
Kjøreveg SKV3. 
Offentlig kjøreveg. Dronningvegen. Skal asfalteres og ha gatelys. 
 
 
Fortau SF1-2 
Regulert bredde fortau er 4,0m.  SF1 er felles fortau. SF2 er offentlig. Langs sistnevnte skal 
det anlegges støttemur der det er nødvendig, slik at det ikke anlegges vegskråninger ned 
på de bratte tomtearealene. 
 
 
Annen veggrunn-grøntareal SVG1-4 
Disse områdene skal tilsås med stedegent gress/lav vegetasjon. Det kan i disse gjøres tiltak 
for håndtering og fordrøyning av overvann. 
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§ 7 GRØNNSTRUKTUR  

 
Naturområde GN1-4 
Områdene skal gi rom for turvei og opphold. De skal være åpne for fri ferdsel. 
 

Utsiktspunkt og bekkedrag samt kilder/ oppkommer sikres – som del av sammenhengende 
grøntdrag. Det skal opparbeides stier med klopper over bekken i området GN2, fram til 
eksisterende sti i sørvest. Det skal opparbeides sti mellom vegene SF1 og SF2 over GN3 
sør for vanntårnet. 
 
 
§ 8 HENSYNSSONER  

 
Ras- og skredfare H310_1-8 
Innen områdene skal det gjennomføres sikring ved rensk og bolting i forbindelse med 
utbygging.  Alle arbeider skal utføres på basis av geologisk og geoteknisk fagkunnskap. 
Innen områdene skal det tas spesielle hensyn for at sikkerheten gitt i TEK10 blir ivaretatt.  
(SWECO, 12.02.2014) 
 
 
Naturmiljø H560_1 og 2 
I dette området som gjelder bekker skal naturmiljø ivartas mht biologiske egenskaper for 
plante- og dyreliv. Skog- og planteliv skal beholdes så langt det lar seg gjøre. Kun 
nødvendig plukkhogst er tillatt. 
 
 
§ 9  UNIVERSELL UTFORMING. 
 
Ved utforming av bebyggelse, gangforbindelser og uteoppholdsarealer skal prinsipper for 
universell utforming ivaretas så langt det er mulig.  
 
Stigningsforhold for gående skal være maksimum 1:20. Dette gjelder de bonære 
områdene. Men der terrenget er slik at dette ikke er gjennomførbart for de felles 
atkomstvegene SKV1 og SKV2, kan disse ha en brattere stigning.   

 
 
§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELER  

 
a) Lekearealer 
Lekearealer skal være opparbeidet før brukstillatelse for boliger gis.  Det skal opparbeides 
sandlekeplasser mellom blokkene i felt BBB1 før brukstillatelse gis. Anbefalt gangavstand 
maks. 50 m. 

 
 
b) Gangvei/ fortau/sti 
Fortau langs Dronningveien fra SKV1 til eksisterende gang/sykkelvei gjennom 
nedenforliggende boligfelt skal opparbeides før brukstillatelse for boliger gis.   
Stier i områdene GN 2 og 3 skal være etablert før brukstillatelse for boliger gis. 
 
 
c) VVA-anlegg 
Vegene SKV1 og SKV2, unntatt toppdekke, skal være ferdig bygget før det gis tillatelse til 
bygging av boliger. 
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Detaljplan for vei, vann, avløp og overvann skal godkjennes av kommunen før arbeidene 
settes i gang.  
 
Kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av kommunen og tilknytning til offentlige 
anlegg godkjent før igangsettningstillatelse gis.  
  
Vann- og avløpsanlegg skal være ferdig bygget før det gis tillatelse til bygging av boliger.  
Jfr. kommunens VA-norm. 
 
 
d) Opprettelse av matrikkelenheter 
Før igangsettingstillatelse for boliger gis, skal den enkelte parsell være opprettet med eget 
gårds- og bruksnummer. 
 
 
e) Ingeniørgeologi  
Det kreves ingeniørgeologosk inspeksjon av tomtene før, under og etter sprenging. Det 
utarbeides ingeniørgeolgisk rapport etter sprenging og før bygging. Rapporten skal danne 
grunnlaget for prosjektering, fundamentering og sikring. 

Dersom det blir utført sprengningsarbeider som danner skjæringer høyere enn 2 m skal de 
inspiseres av geolog/ingeniørgeolog og eventuelt sikres med bolter, bånd eller nett. Under 
sprenging går en del av energien med til å sette omgivelsene i bevegelse.  

Sprengningsarbeidene må planlegges og utføres slik at det ikke oppstår vibrasjonsskader 
på bygningskonstruksjoner eller andre installasjoner. I forkant av sprengningsarbeidene 
må det utføres tilstandskontroll av utsatte bygg og installasjoner. Det skal defineres 
grenseverdier for rystelser (i henhold til rystelsesstanden NS 8141) og settes opp utstyr for 
å måle rystelser på den nærliggende bygningsmassen.  

Detaljer i eventuell sikring må prosjekteres på stedet av sakkyndig geolog/ingeniørgeolog 
og må utføres av godkjent foretak med nødvendig kompetanse.  

 
 
f)  Skredfare 
Skredfaren skal vurderes før, under og etter utbygging. Før brukstillatelse gis skal det 
påsees at sikkerheten gitt i TEK10 er ivaretatt. For hvert hus skal det være en sikkerhet 
tilsvarende et 1000-årsskred. Dette gjeder også faren for steinsprang/steinskred for 
områdene over/ved Dronningveien.  Rasfarlige løsmasser i rasurene H310_1-8 skal 
fjernes før boligbygging kan starte.  Lokal rassikring mot steinras skal være etablert før IG 
for boliger gis.  Jfr. SWECO's anbefalte tiltak i notat om Skredfarekartlegging datert 
12.02.2014. 
 
 
g)  Atkomst fra E16 
Utbygging av området må avvente omlegging av E16, eller det må gjennomføres en 
utbedring av krysset E16 X Fv156 til en løsning med tilfredsstillende kapasitet og 
trafikksikkerhet før utbygging kan skje Dette må avklares med Statens Vegvesen før det 
gis igangsettingstillatelse for anleggsarbeider i planområdet. 
 
 
h) Atkomst til Kleivlia 
Ny atkomst til Kleivlia skal være bygd før det gis IG. 

 
 
  i) Overvann 
  Før det gis igangsettingstillatelse for anleggsarbeider skal tilstøtende eiendommer på      
  nedsiden av Kleivlia undersøkes for vannføringer.  Forholdene før og etter tiltaket skal  
  dokumenteres.   
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  Plan for håndtering av overvann og vann i grunnen skal godkjennes før IG.  Alt overvann 
må føres til bekk i sør ved 231/307. 

 
 

  j) Utbyggingstakt 
 Veier og infrastruktur til alle tomter skal utføres samlet og det skal stilles fullføringsgaranti   
fra entreprenør/utbygger. 
 
Av hensyn til terrengtilpasning, sprengningsarbeider og uttransportering skal de enkelte 
feltene bygges ut samlet.  
 
 
 k) Skole- og barnehagekapasitet 
 Planområdet kan ikke bygges ut før barnehage- og skolekapasitet er avklart. Jfr. 
Kommuneplanenes §3.1. 
 
 
 l) Rensekapasitet avløp. 
 Planområdet kan ikke bygges ut før rensekapasiteten ved kommunens avløpsanlegg er 
avklart.  
 
 
 m) Utbyggingsavtale 
Før feltet opparbeides skal det inngås utbyggingsavtale med kommunen. 
 
 

 n) Ytre miljøplan 
Før feltet opparbeides skal det utarbeides plan for ytre miljø. 
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 Navn        Dato 
 

1. Reguleringsplan revidert     20.12.2016 
 

2. Plan og profil for adkomstveier     10.10.2016 
 

3. Kleivlia - Geologi og Hydrologi SWECO AS   12.072012 
 

4. Trafikkavviklig og veistandar SWECO AS   21.08.2012 
 

5. Støyrapport - Notat RIA 01      22.06.2006 
 

6. ROS - Analyse       20.12.2016 
 

7. Snitt/illustrasjon tomter     10.10.2016 
 

8. SOSI-fil       20.12.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


