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BESKRIVELSE TIL:
FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ORMÅSEN B6 og 
B7
Sakens bakgrunn, beskrivelse av planområdet, eierforhold, planstatus, planforslaget, og konsekvenser 
av planforslaget.

1. BAKGRUNN
1.1. Planen fremmes av Ormåsen Utbygging AS.

1.2 Fagkyndig for planarbeidet har vært Sweco Norge AS.

1.3 Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse 
med tilhørende anlegg. 

1.4 Det ble avholdt oppstartsmøte med Øvre Eiker kommune v/Anders Stenshorne fredag 5. juni 
2015.

Foreløpig planforslag ble presentert for representanter fra Øvre Eiker kommune torsdag 11. 
februar 2016.

1.5 Oppstart av planarbeidet ble varslet i Drammens Tidende torsdag 1. oktober 2015 og på Øvre 
Eiker kommunes hjemmesider. Annonsen ble samtidig sendt som brev til øvrige interessenter og 
hjemmelshavere i området i henhold til adresseliste mottatt fra Øvre Eiker kommune. Svarfrist 
var satt til torsdag 31. oktober 2015. Det kom inn 11 innspill. Oppsummering og kommentering 
av kunngjøringsinnspill samt kopi av kunngjøringsinnspill følger som egne vedlegg.

Planavgrensning er justert noe i forhold til det som er varslet. Etter ønske fra Øvre Eiker 
kommune er hele Jungerveien nord og sør for eksisterende boligfelt i Beversvingen tatt med i 
planområdet. I planen reguleres hele veibredden slik veien ligger i dag. Det er vurdert at dette er 
en mindre vesentlig endring slik at det ikke er behov for at saken må varsles på nytt. Alle naboer 
til denne delen av Jungerveien i Beversvingen ble varslet høsten 2015.

Det ble holdt et møte hos Øvre Eiker kommune fredag 20. november 2015 hvor områdeutvikling 
av Ormåsen var tema. I møtet deltok 16 representanter fra både kommunen og organisasjoner. 

Planen har blitt utarbeidet i løpende dialog med Øvre Eiker kommune. I tillegg til plankart og 
bestemmelser er det utarbeidet en ROS-analyse, støyutredning, illustrasjonsplan, og en veiplan. 
Illustrasjonsplanen viser en mulig utnyttelse av området innenfor planforslagets rammer.

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger sør på det eksisterende boligområdet på Ormåsen, ca 8 km sørvest for 
Hokksund og 6 km nordvest for Vestfossen sentrum. Det er bussforbindelse til Hokksund 
sentrum. 

Området som skal reguleres utgjør totalt 321 daa, og omfatter blant annet areal til 
boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grønnstruktur på feltene B6 (197 daa) og B7 
(113 daa) og areal for utfartsparkering på myra vest for Ormåsen skole (2,5 daa). I planområdet 
inngår også eksisterende del gruset del av Jungerveien (ca. 7,5 daa)
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Planområdet

2.2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP
Planområdet består hovedsakelig av skrinne områder, med stein og berg i dagen. Rundt 
områdene med fjell er terrenget ganske fuktig, med til tider større myrpartier. I den sørvestlige 
enden av planområdet (B6) er en eldre dreneringsgrøft synlig. Området er forholdsvis kupert, 
med flatere partier rundt myrene. I disse områdene er terrenget fuktig.

Planområdet er småkupert med innslag av koller, mindre terrengdrag. Området er ikke eksponert 
for vesentlig innsyn. Det er ingen markante terrengformasjoner som begrenser solforholdene 
vesentlig.

Vegetasjonen består hovedsakelig av furuskog, men med noe innslag av gran- og løvtrær. 
Skogbunnen er preget av mye lyng. 

Planområdet ligger mellom kote 179 og 216, der planområdet hovedsakelig er lokalisert ovenfor 
marin grense (188 m.o.h) og primært på bart fjell. Det forekommer derfor ikke kvikkleire. I Norges 
geologiske undersøkelse sin kartløsning «Arealis på nett» foreligger det ikke opplysninger om at 
området er i faresonen for radon eller flom. Ormåsen er ikke avmerket på kommunens temakart 
for kvikkleiresand eller flom.

2.3 FRILUFTSLIV
Ormåsen fungerer som et utfartssted for hele kommunens befolkning. Herfra er det lett tilgang til 
naturen og skogen. Det er utgangspunkt for både lengre og kortere turer sommer som vinter, og 
er særlig mye brukt til ski og orientering.

Innenfor planområdet ligger deler av en lysløype på ca. 5 km som er tilpasset alle brukergrupper. 
Hovedutgangspunktet for lysløypa er på myra vest for skolen ved utfartsparkeringen. Vinterstid 
har skiløpere tilgang til et løypenett som streker seg fra Kongsberg til Modum. Sommerstid er det 
variert turterreng med mange turstier og gode bademuligheter i skogstjern. Jungerveien som tar 
av sør for Beversvingen er en godt brukt turvei som også benyttes av syklister og joggere. 

2.4 VERNEINTERESSER
Buskerud fylkeskommune har foretatt en kulturhistorisk registrering av området i desember 2015. 
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner, men påvist eldre grensemerker 
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innenfor feltet B6 i form av grensesteiner og to bliss, id i Askeladden 215 797, 215 800 og 
215 801. Disse er ikke fredet av kulturminneloven.

2.5 MILJØFAGLIGE FORHOLD
Støy
Området ligger skjermet fra vei og andre støykilder. 

Biologisk mangfold
I området på nordsiden av Jungerveien har Rambøll i 2010 gjort en registrering av biologisk 
mangfold. Da ble det registrert 3 småsalamanderdammer på myra vest for skolen. 
Småsalamanderen som ble påvist har status «nær truet» i Norsk Rødliste. Disse registreringene 
ligger ikke inne i tilgjengelige databaser som Artskart eller Naturbase. Det er ikke registrert andre 
sårbare områder, viktige naturtyper eller prioriterte arter i tilgjengelige databaser innenfor 
planområdet. 

Forurensing
Nord for planområdet ligger Eiker kopperverk. Det er tidligere påvist noe forurensning av 
overvann som dreneres i myrer vest for Ormåsen skole og nord på felt B7 i forbindelse med 
avrenning fra slagghaugene.

2.6 TRAFIKKFORHOLD
Hovedadkomst
Adkomst til planområdet skjer via Jungerveien. Jungerveien går fra E134 og opp til boligområdet. 
Jungerveien har fartsgrense 60 km/t fra bunnen av bakkene opp til ca. 100 meter før krysset 
med Ormåsenveien. Derfra er fartsgrensen 50 km/t inn til Beversvingen. 

Før Beversvingen svinger Jungerveien sørvest. Veien med en gruset bredde på ca. 4 meter 
benyttes som skogsbilvei og er også en populær turvei. Ca. 100 meter inn Jungerveien er det 
oppført en bom. I tilknytning til bommen er det anlagt en parkeringsplass/snuplass for inntil 3 
biler. 

Gang- og sykkelveier
Gangvei fra boligområdet i Beversvingen på sørsiden av Jungerveien til skole, barnehage, 
innbyggersenter og bussholdeplass på nordsiden av Jungerveien er etablert. Fotgjengere 
krysser Jungerveien i plan på to steder; ved gangvei fra Beversvingen og ved kryss med gruset 
del av Jungerveien. Hokksund sentrum nås via fortau langs Ormåsenveien og etter hvert en 
egen gang/sykkelvei som slutter seg til Gorudveien og fortsetter ned til Sundmoen. 

Antatt trafikkfordeling i sentrumsområdet

Kollektivtrafikk
Det kjøres rutebuss mellom Ormåsen og Hokksund stasjon via Gorud. Busstrafikken kommer inn 
Glimmerveien, og kjører videre Ormåsenveien til holdeplass/snuplass i krysset mellom 
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Jungerveien og Ormåsenveien. Her snur bussen og kjører tilbake samme vei. I tillegg går det 
skolerute mellom Ormåsen og Vestfossen for elever på ungdomsskolen. Skolebussen kjører 
Jungerveien.

Parkering
Det er opparbeidet en parkeringsplass for utfartsparkering ved Jungerveien, vest for Ormåsen 
skole. Her er det om lag 18 plasser. I tillegg kan parkeringsplass ved skolen (ca 45 plasser) og 
snuplass for bussen (ca 30 plasser) benyttes. På store utfartsdager i vinterhalvåret er 
parkeringstilbudet i området ikke tilstrekkelig.

Traktorvei
Innenfor planområdet i øst på felt B6 ligger deler av traktorvei i forbindelse med skogbruk på 
naboeiendommer til planområdet. 

2.7 ESTETIKK OG BYGGESKIKK
Det ligger ingen bebyggelse innenfor planområdene. Felt B6 og B7 grenser begge inntil 
eksisterende bebyggelse i Beversvingen på henholdsvis nord- og sørsiden. Eksisterende 
bebyggelse består av eneboliger. Farger, form og materialbruk er ikke ensartet. 

2.8 SOSIAL INFRASTRUKTUR
Skole
Ormåsen har egen skole med trinn fra 1-7, barnehage med egen naturavdeling og flerbrukshus. I 
tillegg er O-laget lokalisert med eget klubbhus i skolebygget.

2.9 BARNS INTERESSER
Ormåsen skole er det naturlige knutepunktet på Ormåsen. Her er det store muligheter for 
utendørsaktiviteter. Området benyttes i dag av en naturbarnehage, skolen og barn i området for 
øvrig. 

I området rundt barnehagen er det anlagt fresbeegolf. Nord for skolen er det opparbeidet en lang 
akebakke med dosering og voller. Denne er svært populær blant små og store barn. På skolens 
vestside er en ballbinge og et skateareal. Her er det en del vannansamling ved styrtregn. 
Dammen som dannes anses som farlig for de minste barna. Myrområdet er kun i bruk vinterstid 
og nord for myra mot lysløypa er et område som barnehagen bruker til skileik.

2.10 TEKNISK INFRASTRUKTUR
Øvre Eiker Nett har opplyst at de har høyspent- og lavspentinstallasjoner i tillegg til kabler i det 
aktuelle planområdet.

Vann- og avløpsnettet på Ormåsen er bygget ut fra midten av 1980-tallet og senere. Området 
forsynes med vann fra Hovedvannkilde 1, Grunnvannsverket ved Strømbo. Grunnvannsanlegget 
består av syv brønner som pumper vannet opp i et samlebasseng. 
Spillvann ledes til hovedrenseanlegget på Loe Bruk i Hokksund via spillvannsledninger.
Det finnes noen kloakkpumpestasjoner innenfor Ormåsen. 

3. EIERFORHOLD
Det foreligger avtaler mellom grunneiere og kommunen tilknyttet videre utbygging av området. 
Arealene som planlegges eies av Øvre Eiker kommune og Ormåsen Utbygging AS.

Planområdene omfatter helt eller delvis følgende eiendommer:

Gnr/bnr Hjemmelshaver Område
59/24 Ormåsen Utbygging AS B6
62/4 Ormåsen Utbygging AS B7 og Jungerveien
62/179 Øvre Eiker kommune Utfartsparkering
62/180 Øvre Eiker kommune Jungerveien
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4 PLANSTATUS

4.1 KOMMUNEPLAN/DELPLANER
Planområdet ligger innenfor områder vist som fremtidig boligareal (Bp 1 og 2), fremtidig 
sentrumsformål (Sp), og friluftsområde (Frp). Planen viser også fremtidig gang-/sykkelvei langs 
Jungerveien på nordsiden.

Utsnitt fra ”Kommuneplan for Øvre Eiker, delområde Ormåsen 2010-2022”, trådt i kraft 02.02.2011.

I kommunedelplanen for Ormåsen slås det fast at et høydebasseng for å sikre vannforsyningen 
ved eventuell stans i normal vanntilførsel/el-tilførsel i området må etableres før nye 
byggeområder bygges ut. 

4.2 REGULERINGSPLANER
Området er hovedsakelig uregulert. Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplan for 
Ormåsen Sentrum, ID 624_0090, vedtatt 29.10.1989 med endringer i plan vedtatt 03.10.1996, 
25.06.1997 og 19.01.2000. Planområdet er avsatt til kjørevei, gang- og sykkelveg, og offentlig 
friområde. 
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Utsnitt fra ”Reguleringsplan for Ormåsen Sentrum”, trådt i kraft 29.10.1989.

4.3 PÅGÅENDE PLANER
Øvre Eiker kommune har satt i gang et arbeid med ny utomhusplan i tilknytning til skolen, 
storkiosken og bussplassen. I dette arbeidet inngår det også en trafikksikkerhetsvurdering, hvor 
sammenkobling av gangveier blir vektlagt.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1 DETALJERING AV PLANFORSLAGET

Planforslaget er utarbeidet med tanke på salg av tomter til selvbyggere. I tillegg er det inngått en 
utbyggingsavtale for et større område nord på felt B6 for utbygging av konsentrert 
småhusbebyggelse.

Planområdet på ca. 321 daa foreslås disponert på følgende måte:

Arealformål Feltnavn daa
1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B1 0,1

Boligbebyggelse - 
Frittliggende 
småhusbebyggelse

B6.1 – B6.28, 
B7.1 – B7.8

137,1

Boligbebyggelse - 
Konsentrert 
småhusbebyggelse

Bk6.1, Bk7.1 36,2

Forretning BF 5
Nærmiljøanlegg 
(offentlig, felles)

BNA 5,7

Energianlegg BE 0,05
2. Samferdselsanlegg 

med tilhørende 
infrastruktur

Kjørevei (offentlig, 
felles)

SKV 23,4

Fortau o_SF 1,6
Gang- og sykkelvei o_SGS 1,1
Gangvei/gangveiareal o_SGG 0,1
Annen veigrunn - 
grøntareal

o_SVG 13,1

Parkeringsplasser 
(offentlig, felles)

o_SPP 2,6

3. Grønnstruktur Friområde o_GF 84,5
5. Landbruks-, natur- og 

friluftsformål samt 
reindrift

Skogbruk LSK 10,0

SUM 320,8
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Plankart

5.2 BEREGNING AV UTNYTTELSESGRAD, %BYA
Felt B6.1 – B6.28 og B7.1 – B7.5 planlegges med en maksimal utnyttelse på %-BYA = 30%.
Felt Bk6.1 og Bk7.1 planlegges med en maksimal utnyttelse på %-BYA = 35 %.
Dette inkluderer areal til parkering.

5.3 PLANSTRUKTUR B6
Boligfeltet B6 er på ca. 197 daa. Feltet består av 89 eneboligtomter med en størrelse som 
varierer mellom 800 – 1100 m2. Det er planlagt 11 tomannsboligtomter og et felt for konsentrert 
småhusbebyggelse (kjede-/rekkehus) på ca. 24 daa. Felt B6 får adkomst fra Jungerveien like 
vest for krysset med Ormåsenveien. Rekkehusfeltet får avkjøring fra den delen av Jungerveien 
som tar av i krysset sørvest for Ormåsen skole. Det blir ingen gjennomkjøringsmulighet til resten 
av felt B6 fra rekkehusområdet, For rekkehusområdet vil det i søknad om tiltak utarbeides en 
utomhusplan som viser plassering av internveier, grøntområder, lekeplasser, garasjeanlegg og 
boliger internt på feltet. Ved innkjøring til felt B6 på østsiden er det foreslått et areal på 5 daa til 
forretning. Her kan det etableres et samlet forretningsareal på inntil 1500 m2 BRA.

Tomtene ligger lokalisert i grupper/nabolag med adkomst fra offentlig kjørevei. Ingen tomter har 
direkte adkomst til hovedveien inn i felt B6. Det er lagt vesentlig vekt på at alle boligene skal få 
gode utsiktsforhold og solforhold. Terrenget varierer fra flatt til forholdsvis bratt. Terrenget og 
tilstøtende vei påvirker hvordan de enkelte boliger plasseres og om det er naturlig med adkomst i 
underetasje eller til hovedetasjen. På grunn av terrengsprang innenfor tomtegrensen har en del 
av tomtene i bestemmelsene fått krav om underetasje i bestemmelsene. Disse tomtene er 
merket med «U» på plankartet.

Generelt gjelder 4 meter byggegrense, men for å bevare «grøntdrag» mellom boligene ut til 
omkringliggende grøntområde er det på flere tomter lagt inn byggegrense på 8 meter. En god del 
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av tomtene i sør og vest på felt B6 grenser blir liggende i liten avstand til omkransende LNF-
område. For å sikre gode solforhold og unngå at evt. trær som blåser over ende treffer 
boligtomtene er det avsatt et 4 meter bredt belte som friområde. I disse friområdene åpner 
reguleringsbestemmelsene opp for at vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og sol. 
På disse tomtene er det foreslått en byggegrense på 6 meter for å hindre store terrenginngrep i 
ytterkant av tomter med store terrengsprang. På denne måten vil ikke boligfeltet skape 
terrengendringer som påvirker rekreasjonsområdet på utsiden og tilgangen til disse områdene vil 
bli bevart. I enden av alle boligveier og fellesatkomster ligger veiene i samsvar med dagens 
terrenghøyde slik at ferdsel fra boligområdet og ut i naturen blir ivaretatt for allmennheten.

Infrastruktur 
Veiene er dimensjonert i henhold til Øvre Eiker kommunes ”Normal for Vei og Gateutforming”, 
datert 31.oktober 2010. Det er benyttet ulike veiklasser innenfor boligfeltet. Til område B6 er det 
planlagt en egen hovedatkomstvei fra hovedveien Jungerveien. Fra adkomstveien med fortau er 
det internveier til de enkelte delfeltene. Skiltet hastighet innenfor boligområdet er 30 km/t.  

Hovedveien gjennom B6 er ca. 525 meter lang og reguleres som offentlig kjørevei, type 
adkomstvei (A) med fortau på den ene siden. Flere boligveier knyttes til atkomstveien. Disse 
reguleres til boligvei type B2 eller felles avkjørsel type FA2. Hovedatkomstveien avsluttes som en 
liten ringvei. Denne blir regulert som boligvei type B2. Alle boligveiene er planlagt som offentlige 
kjøreveier og har vendehammer mellom de innerste tomtene. Boligveiene er dimensjonert i 
henhold til retningslinjene for atkomstveier til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen med 
tanke på fremkommelighet for renovasjon. I enden av boligveiene er det i tillegg avsatt plass til 
snøopplag. Avkjørsel til hver enkelt tomt er vist med avkjørselspil på plankartet. Plasseringen er 
veiledende, men antallet og fra hvilken vei tomten skal ha atkomst, er bindende. Avkjørslene skal 
oppfylle krav i henhold til Øvre Eiker kommunes veinormal.

Hele feltet ligger over 175 moh. Områder over denne høyden regnes som de mest snørike 
delene av kommunen. Vinterdrift av veitype B2 krever derfor ekstra brede grøfter. Ringveien 
innerst på felt B6 i vest overskrider kravet til lengden på boligveien med ca. 80 meter. Det er 
allikevel vurdert at denne løsningen er den mest optimale med hensyn til vedlikehold, 
snøbrøyting og renovasjon.

I planforslaget er det foreslått et fortau langs hovedatkomstveien i feltet B6. Fortauet starter ved 
krysset med Jungerveien og følger hovedatkomstveien inn til der ringveien starter. Det er ikke 
foreslått fortau langs ringveien da det ansees at trafikken her er liten og hastigheten vil være lav. 
I tillegg ville et fortau kreve et større terrenginngrep. Slik grønnstrukturen er planlagt er det stor 
grunn til å tro at det vil opparbeides trygge snarveier i friområdene gjennom feltet. Der fortauet 
treffer Jungerveien i nord foreslås det et krysningspunkt som binder fortauet sammen med 
tiltenkt fortau på motsatt side videre langs Ormåsenveien mot bussholdeplassen. 

Felt B6 grenser til områder der det både foregår skogshogst og småbeite. For å ivareta 
eksisterende traktorvei øst på felt B6 er det regulert et 6 meter bredt belte til arealformål 
skogbruk. Traktorveien får adkomst fra Jungerveien, og langs Jungerveien er det foreslått et 
areal til velteplass. For å unngå konflikt mellom boligbebyggelse og beiteområdene sør for B6 er 
det i bestemmelsene foreslått et rekkefølgekrav om at et landbruksgjerde med minimum 1,1 
meter høyde skal være satt opp i friområdet/område for skogbruk før det kan gis 
igangsettingstillatelse til bygging på felt B6. 

Grønnstruktur
Feltet B6 har en gjennomgående grønnstruktur med friområder og lekeområder med god kontakt 
til omkringliggende stier. Det er foreslått regulert et større felles nærmiljøanlegg (f_BNA1) på ca. 
3 daa sentralt på feltet som vil fungere som en strøkslekeplass. Da det allerede finnes gode 
muligheter for ballspill ved skolen er det ikke tenkt tilrettelagt for dette her. Nærmiljøanlegget kan 
tilrettelegges med ulike apparater som bidrar til at barn og unge kan aktiviseres og møtes. 
Aktuelle apparater for det felles nærmiljøanlegget kan være ulike turnapparater som for 
eksempel kan lages av stokker/tau. Det kan være stokker til å balansere på, hengende stiger til å 
gå armgang, hoppesteiner, hengebro til å gå og leke på, slengtau og husker mm. Dette er 
elementer som kan passe for både barn og unge. I tillegg bør det settes opp benker og bord slik 
at også foreldre kan møtes og bruke plassene når de er med barna. På denne måten kan et 
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felles nærmiljøanlegg fungere som en sosial samlingsarenaer for boligområdene rundt. I 
bestemmelsene til planforslaget er det stilt krav om utarbeidelse av utomhusplan for 
nærmiljøanlegget. 

Friområdene rundt i feltet vil fungere som «hundremetersskog» og tilby et frilek-tilbud for barn i 
mange aldre. Det er ikke lagt opp til egne mindre lekeplasser på feltet. Mange av tomtene har 
direkte adkomst til offentlige friområder, og alle boligveiene avsluttes også mot grøntområder. 
Dette gjør det mulig å ta seg ut til disse på en enkel måte fra alle tomtene i feltet.

Flere av kollene på feltet er bevart både som grønne buffere mellom boliggrender, som lokale 
lekeplasser for barn i boliggrendene og for å opprettholde ferdselslinjer gjennom området. Alle 
grøntområdene er offentlige. Grøntdragene danner snarveier og bevegelseslinjer på tvers av 
boligfeltet, internt på feltet og ut i naturen omkring. En del av tomtene som er lagt inntil 
høydedragene/kollene, får bestemmelse om utvidet byggegrense slik at huset må tilpasses 
terrengformen. 

Illustrasjonsplanen for felt B6

Teknisk infrastruktur
Teknisk plan for VA-løsninger og EL skal godkjennes av kommunen før igangsettelse. Området 
vil bli tilkoblet det kommunale ledningsnettet. Da det i planområdet er stort sett tynt med 
løsmasseoverdekning og grunt til grunnfjell vil det sprenges grøfter for ledningsnettet. I 
forbindelse med bygging av veiene internt i felt B6 vil ledningsanlegg legges i veiene.
I friområdet sør for delfelt B6.6, som er det laveste punktet på hele felt B6, er det planlagt å 
etablere en pumpestasjon i forbindelse med avløpssystemet. I tilknytning til denne vil det legges 
VA-ledninger i beltet foreslått til friområde sør for delfeltene B6.7 – B6.14.
Det er avsatt plass til oppføring av nettstasjon ved avkjørsel fra Jungerveien. Rundt 
nettstasjonen er det avmerket en 5 meters hensynssone – fareområde høyspenningsanlegg. I 
tillegg vil det være behov for oppføring av en eller flere nettstasjoner i friområde inne på felt B6. 
 
Overvannshåndtering
Overvann fra tak og plasser håndteres lokalt ved direkte infiltrasjon til grunnen på tomtene. 
Overvann fra områdene i vest på felt B6 ledes til en liten bekk som går til Kolbergmyrene. Fra 
området for forretning og tomtene avsatt til tomannsboliger ledes overvannet sørover til 
friområdet og videre utenfor planområdet mot Langebru. For resten av området (ca 95 %) vil 
overvannet ledes mot friområdet avsatt til pumpestasjon. Vannveien er mot Dørja og vil dreneres 
dreneres til Fiskumvannet. Det skal utarbeides eget notat for hvordan overvann er tenkt løst.
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Figur som viser prinsipp for overvannshåndtering på felt B6. Piler angir retning på hvor overvannet skal 
ledes.

Utbygger vil i tillegg til opparbeidelse av veier med tilhørende infrastruktur også foreta en 
grovplanering av området før det foreligger salgsklart.

5.4 PLANSTRUKTUR B7
Boligfeltet B7 er på ca. 113 daa og inneholder 38 eneboligtomter med størrelse som varierer 
mellom 800 – 1100 m2.. Det er også planlagt et felt for konsentrert småhusbebyggelse (rekke-/ 
kjedehus) på ca. 11 daa. Feltet B7 planlegges ut fra en videreføring av Jungerveien nordover fra 
der den ender i dag ved Beversvingen. Jungerveien avsluttes like nord for avkjørselen til felt B7. 
For det konsentrerte boligområdet (Bk7.1) vil det i søknad om tiltak utarbeides en utomhusplan 
som viser plassering av internveier, grøntområder, lekeplasser, garasjeanlegg og boliger internt 
på feltet. Området får atkomst via intern boligvei.

Tomtene ligger lokalisert i grupper/nabolag med atkomst fra offentlig kjørevei. Ingen tomter har 
direkte atkomst til hovedveien inn i felt B7. Det er lagt vesentlig vekt på at alle boligene skal få 
gode utsiktsforhold og solforhold. Terrenget varierer fra flatt til forholdsvis bratt. Terrenget og 
tilstøtende vei påvirker hvordan de enkelte boliger plasseres og om det er naturlig med adkomst i 
underetasje eller til hovedetasjen. På grunn av terrengsprang innenfor tomtegrensen har en del 
av tomtene i bestemmelsene fått krav om underetasje i bestemmelsene. Disse tomtene er 
merket med «U» på plankartet.

Generelt gjelder 4 meter byggegrense, men for tomter som grenser til omkringliggende LNF-
område er det foreslått en byggegrense på 10 meter for å hindre store terrenginngrep i ytterkant 
av tomter med store terrengsprang. Det betyr at bebyggelsen og eventuelle terrengendringer må 
konsentreres på den delen av tomten som ligger nærmest avkjørselen. På denne måten vil ikke 
boligfeltet skape terrengendringer som påvirker rekreasjonsområdet på utsiden og tilgangen til 
disse områdene vil bli bevart. I enden av alle boligveier og fellesatkomster ligger veiene i 
samsvar med dagens terrenghøyde slik at ferdsel fra boligområdet og ut i naturen blir ivaretatt 
for allmennheten. Det legges også inn en utvidet byggegrense for flere av tomtene på innsiden 
av ringveien slik at den byggbare delen av tomten får en brukbar form.

Infrastruktur 
Veiene er dimensjonert i henhold til Øvre Eiker kommunes ”Normal for Vei og Gateutforming”, 
datert 31.oktober 2010. Det er benyttet ulike veiklasser innenfor boligfeltet. Til område B7 er det 
planlagt en egen hovedatkomstvei fra videreføring av hovedveien Jungerveien. Fra atkomstveien 
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med fortau er det internveier til de enkelte delfeltene. Skiltet hastighet innenfor boligområdet er 
30 km/t. 

Hovedatkomstveien gjennom B7 er ca. 150 meter lang og reguleres som offentlig kjørevei, type 
atkomstvei (A) med fortau på den ene siden. Hovedatkomstveien ender i et kryss der den går 
over i en ringvei, dimensjonert etter klasse boligvei (B2). Ringveien er i underkant av 400 meter 
lang og 26 eneboligtomter har avkjørsel fra denne. Boligveien som tar av fra atkomstveien mot 
nord er dimensjonert som B2 og har vendehammer. Det konsentrerte boligområdet (Bk7.1) får 
atkomst fra denne boligveien. Boligveien som tar av fra atkomstveien mot sør, er dimensjonert 
som en felles avkjørsel (FA1) og har også vendehammer. Boligveiene er dimensjonert i henhold 
til retningslinjene for atkomstveier til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen med tanke 
på fremkommelighet for renovasjon. I enden av boligveiene er det i tillegg avsatt plass til 
snøopplag. Avkjørsel til hver enkelt tomt er vist med avkjørselspil på plankartet. Plasseringen er 
veiledende, men antallet og fra hvilken vei tomten skal ha atkomst, er bindende. Avkjørslene skal 
oppfylle krav i henhold til Øvre Eiker kommunes veinormal.

Hele feltet ligger over 175 moh. Områder over denne høyden regnes som de mest snørike 
delene av kommunen. Vinterdrift av veitype B2 krever derfor ekstra brede grøfter. 

I planforslaget er det foreslått et fortau langs sørsiden av hovedatkomstveien i feltet B7. Fortauet 
starter ved krysset med hovedveien Jungerveien og følger hovedatkomstveien inn til der 
ringveien starter. Det er ikke foreslått fortau langs ringveien da det ansees at trafikken er liten og 
hastigheten lav. I tillegg ville et fortau kreve et større terrenginngrep. Slik grønnstrukturen er 
planlagt er det stor grunn til å tro at det vil opparbeides trygge snarveier i friområdene gjennom 
feltet. Der fortauet treffer Jungerveien i nord er det vurdert at det ikke vil være behov for å 
opparbeide et krysningspunkt mot gang- og sykkelvei på motsatt side. Området ligger i enden av 
hovedveien, det vil være relativt lite trafikk og lav hastighet. 

Grønnstruktur
Feltet B7 har en gjennomgående grønnstruktur med friområder og lekeområder med god kontakt 
til omkringliggende stier. Det er foreslått regulert et større offentlig nærmiljøanlegg (o_BNA2) på 
litt over 2 daa i feltets ytterkant mot nord som vil fungere som et aktivitetsområde. Området ligger 
på myr som magasinerer overvann med avrenning fra slagghaugene ved Eiker Kopperverk. I 
forbindelse med realisering av planforslaget vil eksisterende bekk renskes opp og myrområdet 
fylles opp. Nærmiljøanlegget kan tilrettelegges som et aktivitetsområde med nærhet skogen. 
Aktuelle aktiviteter det kan tilrettelegges for er BMX-løype for sykkel. I tillegg bør det settes opp 
benker og bord slik at også foreldre kan møtes og bruke plassen når de er med barna. På denne 
måten kan et større aktivitetsområde fungere som en sosial samlingsarena for boligområdene i 
nærheten og oppleves som et alternativ til allerede eksisterende områder for ballspill, skating og 
vinteraktiviteter ved skolen. I bestemmelsene til planforslaget er det stilt krav om utarbeidelse av 
utomhusplan for nærmiljøanlegget. 

Det er ikke lagt opp til egne lekeplasser på feltet for eneboliger, men alle tomter oppfyller kravet 
til uteoppholdsareal på 200 m2. Mange av tomtene har også direkte adkomst til offentlige 
friområder. Alle boligveiene avsluttes også mot grøntområder. Dette gjør det mulig å ta seg ut til 
disse på en enkel måte fra alle tomtene i feltet. Grøntstrukturen ivaretas med en korridor fra 
veisløyfen mot vest for å sikre atkomst til rekreasjonsområdene rundt. Det etableres 
gangforbindelser ut fra alle boliggater til rekreasjonsområdene. Eksisterende lysløype berøres av 
tiltaket og 300 meter av sløyfen vil legges om som illustrert i plankartet. 
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Illustrasjonsplanen for felt B7

Teknisk infrastruktur
Teknisk plan for VA-løsninger og EL skal godkjennes av kommunen før igangsettelse. Området 
vil bli tilkoblet det kommunale ledningsnettet. Da det i planområdet er stort sett tynt med 
løsmasseoverdekning og grunt til grunnfjell vil det sprenges grøfter for ledningsnettet. I 
forbindelse med bygging av veiene internt i felt B7 vil ledningsanlegg legges i veiene.
Det er utarbeidet overordnet VA-plan som er vedlagt planforslaget. Denne viser prinsipper for 
hvordan VA er tenkt løst i felt B6 og B7. Det tillates at noen få boliger i felt B7 kan ha eget privat 
avløpspumpeanlegg. Dette tas inn i kjøpekontrakter på de berørte tomter.
Ved detaljprosjektering har det fremkommet at det ikke er mulig å løse borttransportering av 
spillvann ved selvfall. Det tillates derfor at det etableres en kommunal pumpestasjon for spillvann 
fra eneboligtomter i felt B6. Der det, i henhold til VA-planen, ikke etableres ringløsninger på 
vannledninger vil disse bli private ledninger. Det er avsatt plass til oppføring av nettstasjon ved 
avkjørsel fra Jungerveien. Rundt nettstasjonen er det avmerket en 5 meters hensynssone – 
fareområde høyspenningsanlegg. I tillegg vil det være behov for oppføring av en eller flere 
nettstasjoner i friområde inne på felt B7. 

Overvannshåndtering
Overflatevann fra tak og plasser håndteres lokalt ved direkte infiltrasjon til grunnen på tomtene. 
Vannveiene blir som i dag. Overvann fra B7 skal ledes til bekk vest for feltet, som igjen går til 
Kolbergmyrene. Derfra ledes overvannet videre til Fiskumvannet.
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Figur som viser prinsipp for overvannshåndtering på felt B7. Piler angir retning på hvor overvannet skal ledes.

Utbygger vil i tillegg til opparbeidelse av veier med tilhørende infrastruktur også foreta en 
grovplanering av området før det foreligger salgsklart.

5.5 JUNGERVEIEN
Hovedveien Jungerveien foreslås videreført forbi Beversvingen og avsluttes ovenfor avkjørsel til 
feltet B7. Veien er dimensjonert ut ifra at det skal være en samleveg med fartsgrense 40 km/t. 
Hovedveien foreslås regulert med en 6 meter bred kjørebanebredde og breddeutvidelse i 
horisontalkurvatur. I tillegg kommer det 0,5 meter skulder på begge sider og en 3 meter bred 
grøft mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien. Den eksisterende Jungerveien østover mot 
krysset med Ormåsenveien reguleres til asfaltert veikant, i henhold til dagens situasjon. Arealene 
utenfor asfaltert veikant er ikke tatt med i dette planforslaget, men inngår i kommunens plan for 
kryssområdet med Ormåsenveien.

Gang- og sykkelvei
Det foreslås videreført en parallell gang- og sykkelvei nordover langs Jungerveien med 
tilknytning til eksisterende system i Jungerveien og Ormåsenveien. Bredden er 3 meter asfalt 
med 0,25 meter skulder på begge sider. Gang- og sykkelveien er lagt på innsiden for å følge 
eksisterende anlegg og dermed få færrest krysningspunkter. Det er også med i vurderingen at 
skole og aktivitetsområde ligger på denne siden av Jungerveien.

Det foreslås 2 krysningspunkter på Jungerveien for å ivareta en sikker krysning mellom 
boligområdene på vestsiden av Jungerveien og aktivitetsområdene rundt skolen. 
Krysningspunktene er foreslått der det er naturlig at myke trafikanter velger å krysse 
Jungerveien. Det første krysningspunktet foreslås ved nytt kryss med avkjørsel til B6, der 
fortauet langs boligveien avsluttes mot Jungerveien. På motsatt side av Jungerveien vil 
krysningspunktet treffe et fortau langs fremtidig omlagt Ormåsenveien. Dette fortauet er ikke en 
del av planforslaget, men vil inngå i kommunens planer for kryssområdet. Det neste 
krysningspunktet foreslås ved kryss med gruset del av Jungerveien og avkjørsel til feltet for 
konsentrert bebyggelse (Bk6.1). På motsatt side av Jungerveien treffer krysningspunktet 
eksisterende gangvei langs Jungerveien og gangvei til skolen. 

I bestemmelsene er det satt rekkefølgekrav til at krysningspunktene skal inngå i teknisk plan for 
Jungerveien og være opparbeidet i henhold til Statens vegvesens normaler. Krysningspunktet 
ved felt Bk6.1 skal være etablert før det gis brukstillatelse/ferdigattest til dette feltet.

Utfartsparkering
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Eksisterende utfartsparkering foreslås utvidet på begge sider og opparbeides med totalt 60 – 70 
plasser. Parkeringsplassen vil få atskilt inn- og utkjøring. Det foreslås at toppdekke kan bestå av 
drenerende subbus-materiale.

Jungerveien – skogsbilvei
Det foreslås at dagens Jungerveien med avkjøring fra den asfalterte veien sør for bebyggelsen i 
Beversvingen reguleres i henhold til dagens bruk. Det er planlagt at bebyggelsesområdet for 
konsentrert bebyggelse (Bk6.1) skal ha atkomst fra denne veien. Veien reguleres som felles 
kjørevei med en bredde på 9 meter inkludert skulder og grøft inn til der avkjørsel for felt Bk6.1 
foreslås. Videre vestover langs bebyggelsen i Beversvingen og felt B7 reguleres eksisterende 
grusvei som skogsbilvei med en bredde på 9 meter inkludert skulder og grøft. For å unngå 
støvplager langs veien er det foreslått at hele veien får tilført oljegrus eller tilsvarende som 
slitelag. Parkering ved bommen ivaretas.   

5.6 HØYDEBASSENG
I forbindelse med utbyggingen av boligfeltene B6 og B7 skal det være etablert et høydebasseng 
med tilhørende infrastruktur før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest. Til høydebassenget 
vil det opparbeides ny atkomstvei fra gammel gruvevei nordøst for Eiker kopperverk, og en 
ledningstrasé som vist i figur nedenfor. 

 
Figur som viser situasjonsplan for nytt høydebasseng med tilhørende infrastruktur.

6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

6.1 OVERORDNEDE PLANER OG MÅL
Planforslaget medfører ingen vesentlig endringer i forhold til både gjeldende kommune- og 
reguleringsplan. Planen er tilpasset eiendomsgrenser. Det er lagt vekt på at byggeområder, veier 
og grønnstruktur skal tilpasse seg et kupert terreng, eksisterende gangforbindelser og stier. 
Fordelingen av bebyggelses- og grøntområder er i planforslaget derfor noe endret i forhold til 
gjeldende kommuneplan.
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I forhold til kommunedelplanen for Ormåsen ivaretar planforslaget kravet om at et høydebasseng 
skal være etablert før nye byggeområder kan bygges ut. Det er tatt med en 
rekkefølgebestemmelse:

a) Høydebasseng skal være bygd før det gis brukstillatelse for boliger i B7.
b) Det skal ikke gis byggetillatelse for eneboligtomter i felt B6 før høydebasseng er i drift.
c) Det kan gis byggetillatelse for område med konsentrert småhusbebyggelse (Bk6.1) før 

høydebasseng er ferdigstilt. Høydebassenget skal være ferdigstilt senest 9 mnd etter at 
byggetillatelse er gitt.

Planforslaget medfører mindre endring av «Reguleringsplan for Ormåsen Sentrum» vedtatt 
03.10.1996, 25.06.1997 og 19.01.2000. Den delen av Jungerveien som tar av mot sørvest 
nedenfor Beversvingen ikke er opparbeidet i henhold til gjeldende regulering. Bakgrunnen for 
gjeldende regulering var at denne delen av Jungerveien var tiltenkt som adkomstvei for den 
vestlige delen av felt B6 som i gjeldende kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse. I 
planforslaget er hovedatkomsten til felt B6 foreslått fra Jungerveien litt nord for dagens kryss 
med Ormåsenveien. Det er valgt å prioritere å ikke bruke Jungerveien som hovedadkomst til 
hele felt B6 for å redusere de negative konsekvenser for eksisterende boligområde langs denne 
veien. Det er i tillegg planlagt å legge oljegrus på Jungerveien på denne strekningen for å 
redusere eventuelle plager med støv fra veien mot boligområde. Det er kun lagt opp til at 
boligområdet for konsentrert småhusbebyggelse (Bk6.1) benytter den grusede delen av 
Jungerveien som felles atkomstvei med en regulert bredde på 9 meter. Fra eksisterende bom i 
denne delen av Jungerveien reguleres veien videre vestover innenfor planområdet, i henhold til 
dagens bruk, som en skogsbilvei med en regulert bredde på 9 meter. Konsekvensen av 
planforslaget er at et mindre areal av regulert friområde, mellom eksisterende boligtomter og 
regulerte Jungerveien, erstattes av veiformål eller skogsbilformål.   

I forhold til kommunens planer for kryssområdet Jungerveien x Ormåsenveien og rundt skolen 
ivaretar løsningene som blir presentert i dette planforslaget de forholdene som Øvre Eiker 
kommune v/teknisk avdeling har spilt inn.

6.2 VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLDET
Innenfor planområdet er det ikke registrert viktige naturtyper eller prioriterte arter i tilgjengelige 
databaser som Naturbase og Artskart. Vegetasjonen er triviell, og artsinventaret er slik en kan 
forvente utfra berggrunn (lite eller ingen kalkinnslag) og vegetasjonstype. Området er i dag svært 
mye brukt som nærrekreasjonsområde for idrett og friluftsliv. Sannsynligheten for nye 
forekomster av sjeldne eller sårbare arter ansees som liten. Området vurderes derfor å ha liten til 
middels verdi for biologisk mangfold.

I tråd med naturmangfoldlovens §§ 8-12, jfr. § 7, er følgende vurderinger foretatt:

§ 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert viktige naturtyper eller prioriterte arter 
innenfor planområdet. Det er en god del observasjoner i Artsdatabanken fra område og området 
er lett tilgjengelig. Kunnskapsgrunnlaget anses akseptabelt.

§ 9 om føre-var-prinsippet:
Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilfredsstillende slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store 
og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Tiltaket er dessuten svært arealspesifikt 
ved at det dreier seg om et bebyggelsesområde med kjent avgrensning. Vi vurderer derfor at § 9 
vedr. «føre var» ikke vurderes i denne saken.

§ 10 om økosystem tilnærming og samlet belastning:
Små tiltak eller enkeltvis tiltak vil ofte hver for seg ha liten betydning for samlet belastning på 
naturmangfoldet. I denne saken vurderes den samlede belastningen som middels. Tiltakene som 
er planlagt gjennomført vil gi økt bruk av området, men den økte kanaliseringen tiltakene 
innebærer, vil kunne utjevne dette noe.

6.3 NATURGRUNNLAGET OG LANDSKAP
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For B6 og B7 er det i planforslaget lagt vekt på bevaring av karaktergivende koller og grøntdrag, 
og god plassering av bebyggelsen med tilhørende infrastruktur i terrenget slik at graden av 
inngrep kan minimeres blant annet gjennom bevisst bruk av byggegrenser. 

Ormåsen er et viktig utfartsområde for rekreasjon og friluftsaktiviteter. Planområdet er i dag 
omgitt av natur- og friluftsområder i skog og mark. Ved en full utbygging i henhold til 
kommunedelplanen vil planområdet ligge med god forbindelse til friområdene som omgir feltene

For begge feltene er det lagt inn forbindelser som knytter de interne grøntarealene sammen med 
de eksterne.

6.4 VERNEINTERESSER
Ved realisering av planforslaget vil ikke de nyere tids kulturminner som er påvist innenfor feltet 
B6 kunne bevares. Kulturminnene kommer i konflikt med opparbeidelse av atkomstvei og 
boligtomter. Kulturminnene er dokumentert i forbindelse undersøkelser utført i desember 2015.

6.5 MILJØFAGLIGE FORHOLD
Støy
Det er ingen utenforstående støykilder utover egen trafikk i planområdet i tilknytning til 
bebyggelsen. I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget er det utarbeidet en egen 
støyutredning knyttet til atkomst for feltene B6 og B7. Denne ligger med som vedlegg (Ormåsen 
– Planlagt boligfelt – støyutredning, Sweco 22.02.2016).

Alle boligenheter både eksisterende og planlagte boenheter har tilgang til uteområde med 
lydnivå under grenseverdi. Det vil ikke være behov for avbøtende tiltak.

Generelt ved etablering av boliger gir støyretningslinjen T-1442 eksempler på krav Øvre Eiker 
kommune kan stille ved bygging i støysonene: 

 Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side. 
 Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 

stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 
 Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. 
 Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 

støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon.

Ingen eksisterende boenheter har lydnivåer på oppholdsareal eller fasade over grenseverdi som 
konsekvens av utbyggingen boligfeltene. 1 av de planlagte boligenhetene langs hovedatkomsten 
i felt B6 har lydnivå på fasade over grenseverdi til gul sone mot veg. Dette gjelder boenhetene 
nærmest atkomstveien på delfelt B6.28 (se vedlagte støysonekart i støyutredning).  Alle 
boenheter, både eksisterende og planlagte, har tilgang til stille side. 

Forurensing
I forbindelse med realisering av planforslaget vil eksisterende bekk renskes opp og myrområdet 
fylles opp. Dette vil bidra til at mer overvann nord for planområdet ledes mot bekken vest for 
boligfeltet B7 og videre mot Kolbergmyrene. Dette medfører at mindre overvann dreneres mot 
myra vest for skolen og forurensingen opphører på denne myra. Dette skal medføre ca 20 % 
mindre overvann til myra ved skolen.

6.6 TRAFIKKFORHOLD 
Planforslaget baserer seg på en blanding av hovedparten eneboliger, noen tomannsboliger og 
rekkehus. På grunn av blandingen av boligtyper og beliggenhet i forhold til avstand til 
sentrumsområder er det for både felt B6 og B7 lagt til grunn en turproduksjon på 4 turer per 
enhet pr. døgn. I tillegg vil en forretning på felt B6 med inntil 1500 m2 BRA ha en turproduksjon 
på 675 turer pr døgn.

Dette vil gi en antatt totalt ÅDT produksjon som vist nedenfor:
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Figur som viser ny ÅDT på atkomstveiene (B6, atkomst BKS1, og B7)

Trafikksikkerhet
I planforslaget er det lagt vekt på trygge og attraktive løsninger for gående og syklende både 
internt i boligfeltene og til skolen. Jungerveien opparbeides med separat gang- og sykkelvei på 
nordsiden med tre kryssingspunkter mot boligområdene på vestsiden, ett i forbindelse med fra 
felt B6 og ett ved avkjørsel til felt B7. For å sikre dette er det i reguleringsbestemmelsene sagt at 
tiltak for trafikksikkerhet skal inngå ved søknad om tiltak for Jungerveien. 

Hovedatkomstvei i felt B6 og B7 skal ha fortau. Utforming og trafikksikring av veier med gangvei, 
fortau, gang- og sykkelvei, bredder mv. er i tråd med Øvre Eiker kommunes norm.

6.7 RISIKO OG SÅRBARHET
Planområdet er vurdert ihht. DSBs veileder; (samfunnssikkerhet i arealplanlegging). Det anses 
ikke å være risiko for uønskede hendelser eller sårbarhetsforhold knyttet til planområdet. Arealet 
anses å være egnet for utbyggingsformålet.

6.8 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Som vedlegg til forslag til reguleringsplan er det en egen plan for vei. Denne planen er utarbeidet 
i samråd med Øve Eiker kommune. Utforming og dimensjoneringen av veier er i tråd med Øvre 
Eiker kommunes norm. Det henvises til vedlagt Vei-plan for veier.

Teknisk plan for vann- og avløp skal foreligge og godkjennes av kommunen før tillatelse til tiltak. 

Traseer for EL. vil bli tegnet inn senere. Det er regulert to områder for plassering av nettstasjoner 
(trafo). Det vil bli behov for ytterligere nettstasjoner. Reguleringsbestemmelsene åpner for at 
nettstasjoner kan plasseres nær infrastruktur i områder regulert til friområde.

ÅDT = 104

ÅDT = 290

ÅDT = 320 ÅDT = 1100

ÅDT = 240



Planbeskrivelse til Detaljregulering Ormåsen B6 og 
B7, Øvre Eiker kommune

Dato: 25.02.2016

Sweco Norge AS 19

Det legges ikke opp til spesielle energiløsninger for feltet. Det finnes ikke eksisterende 
alternative energiløsninger som fjernvarme i området, og det vurderes som for kostnadskrevende 
å etablere slike løsninger i denne utbyggingen.

6.9 BARNS INTERESSER
Planprosessen har hatt som intensjon å skape gode og trygge oppvekstområder for barn. Det er 
regulert 2 større områder spesielt avsatt til lek og aktivitet. Det er kort avstand til 
nærmiljøanleggene som ligger sentralt på feltet B6 og nord på feltet B7. Både felt B6 og B7 
ligger inntil områdets interne grønnstruktur. Dette sikrer god tilgjengelighet til både interne og 
eksterne grøntområder. 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til skiløyper og spesielt område på myra vest for skolen 
egner seg godt til aking og skileik vinterstid. 

Langs Jungerveien er det separat gang- og sykkelvei som er skolevei for barna i området. 
Atkomstveiene inn til felt B6 og B7 har fortau, på boligveier inn til tomtene blir det lite trafikk og 
det er trygt å benytte disse.  

6.10 UNIVERSELL UTFORMING
Både B6 og B7 planlegges med tanke på god tilgjengelighet for funksjonshemmede for områder 
mellom adkomstveier og bebyggelse. Dette må følges opp ved bygging slik at de ulike detaljene 
tilpasses prinsippet om best mulig tilgjengelighet for alle.

6.11 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER:
Planforslaget inneholder totalt 137 boligtomter for frittliggende småhusbebyggelse (100 stk. i B6 
og 38 stk. i B7) samt områder for konsentrert småhusbebyggelse på B6 med et areal på 24,7 
daa og på B7 med et areal på 11,5 daa.

6.12 ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

6.13 FREMDRIFT:
Det tas sikte på å igangsette salg av tomter høsten 2016. 
Det antas at totalt 160-170 husstander utvikles over en 10-års periode. 

6.14 JURIDISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
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