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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, herunder leke- og 

oppholdsarealer, i tråd med gjeldende reguleringsplan, i et sentralt og attraktivt område på 

Helgelandsmoen i Hole kommune. Området utgjør nordre del av det som tidligere var Helgelandsmoen 

militærleir.  

Boligene skal være attraktive, miljøvennlige og tilgjengelige, med gode og tilrettelagte uterom, 

grøntområder, fellesarealer og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 144 boenheter, med 

en blanding av rekkehus , 4 mannsboliger, og små lavblokker i 2 etasjer (jf illustrasjonsplan). 

Planforslaget vil sikre fortetting i et allerede etablert boligområde, som allerede er er regulert til 

boligformål og avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder på 

Helgelandsmoen og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse i retning sør og vest. Mot sør i 

retning næringsområdet, Galleri Klevjer og barnehagen på Helgelandsmoen. Ved plassering av 

bebyggelsen innenfor området, skal det sikres at man i størst mulig grad hensyntar omgivelsene, utsyn 

og solforhold for ny bebyggelse. Det tilrettelegges for en høy andel grøntareal og lekeareal internt i 

planområdet, i tråd med kommunale krav og retningslinjer. I tillegg er det tilgang til store grøntarealer, 

både eksisterende og planlagte, i nærområdene.  

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger, hvor Porteveien blir blindvei med redusert trafikk, 

og begrenset trafikk internt i boligområdet. Planens bestemmelser sikrer trafikksikker krysning av 

Fylkesveien ved bussholdeplassen. Det tilrettelegges for ca 216 p-plasser (1,5 pr. boenhet), og 5% av 

disse skal være tilpasset HC. I tillegg foreligger det avtale om tilgang til næringsparken og barnehagens 

parkering på kveldstid. 

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via turveger og gang/og sykkelveger. Nytt 

fortau/G/S vei vil etableres langs adkomstveien ved den tidligere hovedporten, og knyttes til G/S vei 

langs fylkesveien. 

 

Planforslaget sikrer tiltak for støyreduksjon mot fylkesveien og ny adkomstvei til næringsområdet øst og 

sør for planområdet i form av støyskjerm/voll. 

 

Renovasjonsløsninger vil bestå av delvis nedgravd løsning, og overordnet løsning og plassering er 

avklart i samråd med HRA og Hole kommune.   

 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget som viser hvilke konsekvenser 

planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før. Gjennomgangen av mulige 

farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av avbøtende tiltak som er 

innarbeidet i planforslaget er bestemmelser som sikrer: geoteknisk utredning med påfølgende tiltak, 

utredning av erosjonsrisiko langs elva med påfølgende tiltak, trafikksikkerhetstiltak, 

forurensingsundersøkelser med påfølgende tiltak. 
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslag for Helgelandsmoen boligområde på vegne av Block Watne AS, 

avdeling Hønefoss. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse 

med tilhørende anlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune.  Planområdet ligger i et sentralt og 

attraktivt område på Helgelandsmoen, nær grensen mellom Hole og Ringerike. Planområdet er på ca. 

50 daa, og er avsatt til boligformål i reguleringsplan for Helgelandsmoen Næringspark og i 

kommuneplan. 

 

Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet i nærområdet. Planområdet er markert med stiplet sort og 

pil. (Kilde: finn.no og COWI). 

 

Figur 2: Flyfoto som viser Helgelandsmoen i retning nord, med Storelva i bakgrunnen. Planområdet er markert med 

stiplet hvitt. (Kilde: Hole kommune 2012).  
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2 Planprosess og medvirkning 

Eier av eiendommen er Helgelandsmoen Næringspark 

AS. Block Watne sikret seg vinteren 2017 opsjon på 

kjøp av planområdet. Oppstartsmøte for planarbeidet 

ble avholdt hos Hole kommune 15.5.17. I møtet 

orienterte forslagsstiller om sine tanker for utvikling 

av planområdet, herunder boligkonsept og antall 

boliger. Kommunen orienterte om overordnede 

planer, rammer og føringer. Kommunen opplyste om 

hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å 

gjennomføre i forbindelse med utbyggingen. Spesielt  

vann/avløpsproblematikk, støy, trafikk og 

avkjørselsproblematikk. Videre ble detaljeringsgrad 

og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være 

behov for utarbeidelse av konsekvensutredning. 

Videre saksbehandlingsprosess ble avklart.  

Oppstart av planarbeid ble varslet 9.6.17, med frist for 

innsending av merknader 3.7.17. Forslagsstiller har 

mottatt 9 merknader per brev og e-post. Sammendrag 

av-, og kommentarer til merknadene følger i eget 

vedlegg. Merknadene er også vedlagt i fullversjon.  

Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold 

til plan- og bygningsloven. 

I etterkant av varsel er reguleringsplan utarbeidet i 

tråd med kommunens føringer og Block Watnes eget 

utbyggingskonsept. Det ble avholdt et dialogmøte 

med Hole kommune den 12.2.18.  

 

 

Varsel om oppstart 

• Brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid 

• 3 ukers høringsfrist 

Avklaringsmøter  

Ringerike kommune, Block Watne og 
COWI AS 

Utarbeide planforslag  

Politisk behandling av 
planforslaget i Plan- og miljøstyret 

• Planforslag legges ut på høring med 
6 ukers høringsfrist 

Revidering av planforslaget iht. 
merknader.  

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i Plan- og miljøstyret 

før vedtak i kommunestyret  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

9 

3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensning 

I løpet av prosessen med utarbeidelse av planforslaget, har planområdet blitt noe redusert i areal. 

Grunnen er ønske om fokus på arealene som skal reguleres til boligformål og med tilhørende anlegg. 

Videre er de arealene som er tatt ut allerede omfattet av eksisterende reguleringsplan fra 2008, som 

oppfattes som tilstrekkelig. (Det er varslet omregulering av disse arealene på vegne av 

Helgelandsmoen Næringspark, i varsel datert 25.1.18). Planområdet er redusert langs grensen mot 

Storelva i Nordvest, ved parkeringsområdet ved barnehagen, og ved Parkområdet mot Kornmagasinet 

i sørvest.   

 

Figur 3: T.v. Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. T.h. llustrasjon som viser 

planområdets avgrensning etter at det ble redusert. Stiplet strek viser deler av planområdet som er 

tatt ut etter oppstartsvarsel.  (Kilde: COWI 2017).  

 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger på Helgelandsmoen i Hole kommune, nær kommunegrensen til Ringerike. 

Området utgjør nordre del av den tidligere miltærleiren på Helgelandsmoen, i dag Helgelandsmoen 

Næringspark. Planområdet består av noe dyrket mark (vest i planområdet mot Storelva), den tidligere 

hovedporten med "vaktbygningen" og hovedporten, parkerings- og lagerområder, med flere større og 

mindre lager- og verkstedsbygninger tilknyttet næringsparken. På området finnes også en del skog og 

vegetasjon, samt parkmessige arealer sør i området i retning Galleri Klevjer.  
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Figur 4: Hovedadkomsten sett i retning sør. (Kilde: COWI 2017). 

Adkomst til Næringsparken fra fv. 158 går foreløpig gjennom planområdet fra nord, men skal flyttes 

til syd for planområdet ifbm. oppstart. Næringsparken har igangsatt detaljprosjektering av ny 

atkomstvei til næringsparken.  Detaljprosjektering og opparbeiding av denne adkomsten forutsettes 

ferdigstilt før nye boliger kan tas i bruk.  

Planområdet har gangadkomst fra nord gjennom hovedporten, og fra sør via gangport bl.a. ved 

Ringeriksbadet.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet:  
Planområdet: Består av eiendommen, gnr/bnr 225/67.  

Tilgrensende eiendommer: Sør for planormådet ligger parsellen gnr/bnr: 225/82 og 83, mot vest 

Galleri Klevjer: gnr/bnr: 225/78 og barnehagen gnr/bnr: 225/77, mot nord ligger et boligområde med 

Vollmesterboligen - gnr/bnr 225/72, samt øvrige bolighus 225/73 og 180/155, 56, samt eiendommen 

Østby beliggende mot Storelva, gnr/bnr: 180/18. Fylkesveien har gnr/bnr: 2158/1.  

3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Vest i planområdet, mot Storleva ligger dyrket mark med et areal på ca. 0,8 daa. Øst for dette ligger 

den tidligere hovedporten med "vaktbygningen" og hovedporten. Her ligger også parkeringen til 

barnehagen, som er utenfor planområdet.  
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Figur 5: Vaktbygningen ved hovedporten. (Kilde: COWI 2017) 

Lenger øst og sør ligger parkerings- og lagerområder, med 7 større og mindre lager- og 

verkstedsbygninger tilknyttet næringsparken. Flere av bygningene er midlertidig utleid. På området 

finnes også en del skog og vegetasjon, samt parkmessigearealer sør i området i retning Galleri Klevjer.  

 

Figur 6: Tidligere parkeringsområder og lagerbygg. Bolighusene i bakgrunnen ligger utenfor planområdet. (Kilde: 

COWI 2017).    

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Landskapet i området er relativt flatt, og består av et elveslettelandskap. Området ligger mellom kote 

+67 og +70, hvor de laveste punktene er forsenkninger i landskapet sørøst i planområdet. Vest for 
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planområdet ligger flere meandere, flere helt tørre (Lamyra) og delvis gjenfylte, og en med vann 

Juveren.  

Den nordlige delen av planområdet med dyrka mark, vaktbygg og tidligere parkering er flatt. Mellom 

bygninger og åpne flater og gressplener finnes blandningsskog med furu, bjørk, gran og busk. I retning 

sør mellom Portvveien og Fylkesveien fortsetter det flate terrenget, med unntak av enkelte 

forsenkninger i terrenget. Her fiennes mer sammenhengende vegetasjon.  

Mot vest ved galleri Klevjer er det et parkmessig opparbeidet område. De vestlige delene ligger her 

noe høyere enn resten av planområdet. Området har en åpen karakter med innslag av større trær (furu 

og bjørk), spesielt foran Galleri Klevjer. 

Det er ikke registrert arter av nasjonal interesse, utvalgte naturtyper, verneområder, friluftsområder 

eller inngrepsfrie naturområder innen planområdet (i følge miljødirektoratets naturdatabase). 

Planområdet er heller ikke berørt av verneplan for vassdrag. Fylkesmannen i Buskerud har ifm. 

Fellesprosjektet – Ringeriksbanen E-16 utført en kartlegging for økologisk kompensasjon ifm. 

reguleringsplanen. Kartet viser at planormådet ikke berøres, men at Storelva, utenfor planområdet er 

avmerket med foreslått vern.  

3.2.5 Kulturminner og miljø 

Automatisk fredete kulturminner:  
Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet i 2004. Ifølge 

Riksantikvarens karttjeneste Askeladden og kommunens kartdatabase er det ikke registrert automatisk 

fredete kulturminner innen planområdet. 

Nyere tids kulturminner: 
Området er del av tidligere Helgelandsmoen Militærleir. Sommeren 1868 etablerte 2. Akershusske 

Infanteribrigade seg på Helgelandsmoen, etter at Armédepartementet året før inngikk leieavtale med 

eieren av gården Helgeland om leie av det arealet som het Stormoen. Hole ble tillagt den 

Hallingdalske Bataljon, men Hønefoss, Norderhov og Ådal ble overført til Valdres Bataljon. I 

moderne tid var leiren kjent som Hærens våpentekniske korps skole og øvingsavdeling (HVKSØ) og 

senere Våpenteknisk Regiment (VTR). Befalskolen for hærens våpentekniske korps (BSHVK) og 

Hærens yrkesskole for våpenteknisk befal (HYSVT) var også lokalisert her. Leiren ble vedtatt nedlagt 

13. juni 2001.  

https://no.wikipedia.org/wiki/1868
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A5penteknisk_Regiment&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/13._juni
https://no.wikipedia.org/wiki/2001


 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

13 

 

Figur 7: Kormagasinet (nå Galleri Klevjer) med grøntområde i fogrunnen. Området ligger utenfor planormådet. 

(Kilde: COWI 2017) 

 

Alle bygningene i planområdet er fra tiden som militærleir, herunder Vaktbygningen og verksteds- og 

lagerbyggene. Ingen bygninger eller anlegg er formelt vernet ved fredning eller regulering til bevaring. 

Ingen anlegg er avmerket i forsvarets verneplan, eller oppført i SEFRAK registeret.  

 

Kornmagasinet (nå Galleri Klevjer), som ligger vest for planområdet, er forskriftsfredet etter lov om 

kulturminner. Bygget fungerte i sin tid som lagerbygning. I kulturminnesøk står følgende om bygget: 

Kornmagasinet ligger nord for Valdrestunet og er fra leirens første år. Kornmagasinet ble flyttet fra 

Norderhov kirke. Den store bygningen har høy grad av opprinnelighet og arkitektoniske kvaliteter.   

3.2.6 Trafikkforhold 

Veg og adkomst 

Planområdet og næringsparken har i dag adkomst fra FV. 158 via den gamle hovedporten. Veien inn 

mot næringsområdet heter Portveien. Ut fra denne veien strekker en mindre vei seg sørover langs 

grensen mot fylkesveien, denne gir adkomst til de sørøstre delene av Nærinsgparken og kalles 

Patruljeveien. Portveien deler seg syd for planområdet i Regimentsveien og Furuhallveien, som leder 

videre inn i planområdet, blant annet til Hotell General, og Ringeriksbadet. 
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Figur 8: Oversiktskart over dagens trafikksystem. (Kilde: COWI AS og finn.no).  

 

Dagens trafikk 

Ifølge Nasjonal vegdatabank NVDB 123 er trafikkmengden for Fv158 Norderhovsveien forbi 

planområdet ÅDT 2900, med andel lange kjøretøy 3%. Fartsgrensen forbi planområdet er 40km/t. Det 

finnes trafikktellinger på to forskjellige veger: Fylkesveg 158 – Norderhovsveien (2016) og 

Avkjøringen fra leirområdet til fylkesvegen (2006 og 2008).  

I 2006 ble det gjort en opptelling av lokalene i bruk innenfor leiren. Tabell over ca. kvm bruksareal, 

fordelt på type virksomhet: 

Kontor m.m. Handel Fjernlager Industri Sum 

5.670 m2 0 6.200 m2 6.290 m2 18.160 m² 

 

Fjernlager er arealer som genererer svært lite trafikk. Dette forholdet er inkludert i trafikkanslagene for 

hele planen som vist nedenfor. 

Trafikkproduksjon ihht arealer som er i bruk 

Dersom en legger normtallene i Statens vegvesens Håndbok V713 «Trafikkberegninger» til grunn for 

å regne ut trafikkgenerering, ville arealene som var i bruk i 2006 generere trafikk målt i ÅDT ihht 

høyeste, midlere og laveste tall bli: 

 Gen.tall pr 

100m2 

Høyt Midlere Lavt 

Kontor 6-12 680 450 340 
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Industri 2-6 380 220 130 

Sum ÅDT  1060 670 470 

En kan altså av telt trafikk (ÅDT=460 i 2006) se at de lokale genereringsfaktorene ligger ved de 

laveste anslagene Håndbok V713. Forklaringen på dette må være, at virksomhetene på 

Helgelandsmoen ikke er basert på publikumsrettet virksomhet, pga avstand til gjennomfartsveger 

(E16) og sentra i regionen.  

I en trafikkutredning fra 2008
1
 er barnehagens trafikkgenerering beregnet til en ÅDT på 90 bilturer og 

makstimetrafikk på 15 bilturer.  

Næringsparken har i årene etter 2006 utviklet seg. Flere nye industri/lager bedrifter er etablert, hotell, 

restaurant og Ringeriksbadet med tilhørende anlegg er etablert. Følgende arealer er tatt i bruk: 

Formål Areal 

(m²) 

Turproduksjons-

faktor  

per 100 m2 

Midlere Tur-produksjon 

Kontor m.m. 1 418 6-12 8 113 

Handel 300 15-105 45 135 

Fjernlager 7 533 2-6 3,5 264 

Industri 11 790 2-6 3,5 413 

Hotell 1 418 2,5-4,5  

per hotellrom 

antatt 40 rom 

2,5 

(tur per 

rom) 

36 

Kultur/Badeland 4 856 6-12 

stor usikkerhet i 

turprod.tall. 

8 388 

Institusjon /  

Behandling 

5 121 5-10 

. 

7,5 

 

358 

SUM ÅDT 

Næringspark 

32 436   1600 

Dagens turproduksjon til Helgelandsmoen Næringspark er beregnet til ca. ÅDT 1600. 

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er omfattet av Reguleringsplan for Helgelandsmoen Næringspark, vedtatt 15.12.08. 

Området er regulert til boligbebyggelse, parkeringsplass, kjørevei, felles grøntareal (mot Fylkesvei og 

                                                      

 

 
1
 Trafikkutredning til reguleringsplanen, Helgelandsmoen Næringspark AS, 2008 
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adkomstvei og ved Galleri Klevjer) med ballbane, friluftsområde (på land) ved Storelva, og 

friluftsområde i sjø og vassdrag.  Bolibebyggelse, felt B1 (areal - 10 753m2) reguleres med 

BRA=7600m2, mens felt B1 (areal 28 018m2), reguleres med BRA=20 000m2. I utkanten av 

planområdet mot fylkesveien er det regulert inn en Støykote Lden 55dBA (blå strek). Her er det også 

regulert inn område for støyskjerm/voll og høyspentlinje.  

 

Figur 9:  Gjeldende reguleringsplan, med ny plangrense skissert (stiplet blå). (Kilde: Hole kommunes 

kartdatabase).  

Ifølge Hole kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Hole kommune 2007-2019, vedtatt 02.02.2009, er planområdet avsatt til 

boligformål (fremtidig), erverv (Nåværende), samt friområder (framtidig).  
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Figur 10:  Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor planområdet er markert med blå strek. (Kilde: Hole 

kommune.)  

Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2009, Stadfestet av Miljøvern departementet i 2013. Det legges opp til 

en fullstendig revisjon av arealdelen til kommuneplanen, med unntak av planområdene som dekkes av 

Kommunedelplanene for Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Kommunal planstrategi legger opp til at 

arbeide med disse fullføres og at disse legges inn i arealdelen. Kommuneplanens arealdel skal 

revideres så raskt som mulig og innen 2019. Arbeidet med arealdelen søkes gjennomført i samarbeid 

med Ringerike, Jevnaker og det regionale plankontoret.  

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringeriksbanen og E16 – Fellesprosjektet (Statlig reguleringsplan): Ringeriksbanen er en del av 

InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og 

jernbane i Norge. Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med 

nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden for Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny 

firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot 

Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Planprogrammet for Fellesprosjektet har vært på 

høring. Frist for å sende inn merknader var 10. januar 2017. Forslag til reguleringsplan er sendt til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 9.2.18 og reguleringsplanen legges ut til offentlig 

ettersyn i løpet av våren 2018. Planområdet omfatter søndre del av Helgelandsmoen Nærigsområde, 

og er planlagt på det nærmeste i overkant av 200 m fra ytterkanten av planområdet i vest (Ved det 

parkmessige området). 
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Figur 11: Utsnitt av plankart for fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen, som ble oversendt. Ytterkant av 

planområdet for boligfeltet er skissert til høyre.(Kilde: BANENOR 2018).  

 

Helgelandsmoen Næringspark – østre og vestre leir: 

Helgelandsmoen Næringspark, med bistand av arkitekt Sverre Moe og COWI, startet vinteren 2018 

arbeid med endring av Helgelandsmoen næringspark, samt regulering av et tilleggsareal 

Helgelandsmoen næringspark Vestre leir. Planarbeidet er en konsekvens av endringene som 

fellesprosjektet medfører og skal i stor grad tilpasse seg dette planarbeidet. Det ble varslet oppstart av 

planarbeid for de to planområdene 30.1.2018. Planområdet for Vestre leir grenser inntil 

reguleringsplan for Helgelandsmoen boligområde og omfatter bl.a. eksisterende kryss FV. 158 x 

Portveien, og ny adkomst til Næringsparken i sør, barnehagen og Kornmagasinet og arealet mot 

Storelva.  
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Figur 12: Helgelandsmoen Næringspark - Varselområde.  

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Planstrategi 2016-2020 – Hole kommune: Planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret 

til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i den kommende fireårsperioden for å 

imøtekomme kommunens behov,  herunder om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. 

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Under kap. 7, Utfordringsbilde i Hole, delkap. Vekst, står 

det: "Det er stort behov for nye utbyggingsområder for boliger. Kommunen må ruste seg for å kunne 

håndtere en fortsatt høy befolkningsvekst hvor størstedelen av veksten kommer etter at Ringeriksbanen 

og ny E16 er ferdigstilt (anslått 2024). En fortsatt stor vekst vil medføre behov for flere/større skoler 

og barnehager og økt press på utbygging av sosial og teknisk infrastruktur." 

 

RPR for samordnet areal og transportplanlegging 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Disse retningslinjene, sammen med 

veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven”, stiller krav om at barn 

og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det 

krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og 

annen helsefare.  
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Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012: Formålet med denne 

retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Hole kommune har vurdert at planutkastet samsvarer helt med KPL og at tiltaket ikke medfører 

vesentlige virkninger for samfunn og miljø. På basis av dette stilles ikke krav om 

konsekvensutredning.  

3.3.6 Utbyggingsavtaler 

Det skal igangsettes utbyggingsavtale mellom utbygger og Hole kommune kommune vedrørende 

tekniske anlegg. Dette er varslet i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid 9.6.2017. 
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4 Planforslaget 

4.1 Plankart 

 

Figur 13:  Utsnitt av plankart datert 14.5.18. Gulmerket område er konsentrert småhusbebyuggelse, grått er 

parkering, veg og samferdselsanlegg, mørkegrønt er uteoppholdsareal, lysegrønt er 

friområde/grønnstruktur.  

4.2 Arealregnskap 

 

Formål Areal i daa 
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Bebyggelse og anlegg 

Bolibebyggelse-konsentrert 

småhusbebyggelse 
26 

Renovasjonsanlegg 0,3 

Uteoppholdsareal 2,4 

Samferdselsanlegg 

Annen veggrunn - grøntareal 2,0 

Gangveg/gangareal 2,7 

Parkeringsanlegg 9 

Veg 1,1 

Grønnstruktur 

Friområde 1,5 

Kombinerte grønnstrukturformål 3,5 

Turdrag 1,5 

Planområde - Sum alle formål 49,7 

4.3 Beskrivelse 

4.3.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for utvikling av i overkant av 140 boliger i et sentralt, attraktivt og godt 

etablert område i Hole kommune. Forslaget bidrar til videreutvikling av et areal med lav utnyttelse og 

nedslitt bebyggelse, som er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Hovedintensjonen er å etablere 

attraktive, miljøvennlige og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser. Planforslaget legger 

til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt 

interne trafikkarealer.  

 

Å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse vil være positivt i 

forhold til en samordnet areal- og transportplanlegging. Det vil blant annet danne et større grunnlag for 

kollektivtrafikken i området. Områdets sentrale beliggenhet vil ytterligere styrkes ved vedtak og 

bygging av Fellesprosjekt for Ringeriksbanen/E16.  
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Boligområdene er flateregulert i eksisterende reguleringsplan, og tar i hovedsak utgangspunkt i 

eksisterende felt B1 og B2. Målet er at detaljregulerinsgplanen skal vise nødvendige detaljer for 

byggeområdene, interne trafikkarealer, parkering og lekearealer mm. 

4.3.2 Boligformål 

Felt BKS 1 - 5 er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Feltene ligger i tilknytning til eksisterende 

boligområder i nord og øst, og kan sees på som en naturlig forlengelse av disse. Ved plassering og 

utforming av tiltaket, har det vært fokus på å hensynta omkrinliggende bebyggelse (inkl. det fredete 

kornmagsinet), landskap, elveløpet og elvebredden, og næringsområdet. Bl.a. er forslaget utarbeidet i 

tråd med innspill fra Thomas Klevjer, hvor boligfeltet tilpasses aktiviteten og bebyggelsen ved 

Kornmagasinet. Bl.a. er det lagt inn et turvei mellom felt BKS4 og BKS 5, som danner en akse ut fra 

parken ved Kornmagasinet, til strøksparken i boligområdet.   

 

 

Figur 14:  Utsnitt av illustrasjonsplanen som følger planforslaget ved 1. gangsbehandling. (Kilde: COWI 2018) 

 

I forbindelse med reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan området kan 

utvikles.  Bebyggelsen vist i illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, og endringer kan komme. 
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Det har vært viktig å legge til rette for en god og helhetlig intern bebyggelsestruktur, som sikrer et 

godt tilrettelagt boligområde med gode lekeområder, god tilgjengelighet, gode uterom og gode 

solforhold. 

 

Det legges til rette for totalt ca. 144 boenheter. Rekkehus av typen Kynne, 4 mannsboliger av typen 

Songe og små lavblokker av typen Osen er aktuelle modeller som er benyttet til å illustrere en mulig 

bebyggelse. Disse er lagt til grunn for illustrasjonene og beskrivelsene nedenfor, men andre boligtyper 

som ivaretar tilsvarende hensyn og kvaliteter kan også være aktuelle. 

 

  

Figur 15:  Firemannsboliger av typen Songe - 4 roms. (Kilde: Block Watne) 

 

 

Figur 16:  Lavblokker av typen Osen. (Kilde: Block Watne) 
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Figur 17:  Rekkehus av typen Kynne. 

 

Planforslaget legger til rette for en relativt høy utnyttelse, BYA 45 %. Begrunnelsen for å legge til 

rette for denne unyttelsen, er muligheten til å sikre flere miljøvennlige, gode familieboliger innen 

planområdet. Området ligger relativt kollektivnært, og fortetting vil medføre økt dekning på den lokale 

bussruten. Videre vil en utbygging med relativt høy tetthet sikre en kompakt boligutvikling, hvor 

andre områder i nærheten kan bevares som skogs- eller landbruksområder. Utnyttelsen er beregnet på 

grunnlag av foreliggende illustrasjonsplan.  

  

Bestemmelsene sikrer at det skal anlegges felles uteareal utenfor boligene med nærlekeplass og 

uteoppholdsareal. Alle boligene blir liggende i kort avstand til nærlekeplass og relativt kort avstand til 

områdelekeplassen. 

 

Som planforslaget viser er boligformål delt inn i 5 felt for konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-5. 

Nedenfor beskrives de ulike delområdene.  

 

Boligområdene er prosjektert med et nett av brede og tilrettelagte gang/turveier (3 meter bredde), som 

knytter boligene til fellesarealer, parkering og omkrinliggende områder. Turveiene er kjørbare og er 

dimensjonert for at utrykningskjøretøyer kan komme fram.   

 

Felt BKS 1 - Konsentrert småhusbebyggelse: Felt BKS 1 ligger lengst vest i planområdet, ut mot 

grøntarealet ved Storelva. Arealet utgjør 1,9 daa. Innenfor feltet er det illustrert 2 firemannsboliger av 

typen Songe, i to etasjer. Bebyggelsen på feltet utgjør totalt 8 boenheter.    

 

Volumene er gitt en harmonisk utforming og plassering i terrenget. Byggene planlegges lagt med 

kortenden parallelt med eiendoms- og plangrensen mot nord. Hagene er plassert i sør/vest, inn mot en 

en fellespark felt BUT1, (som beskrives under grønnstruktur). Parkering løses mot øst, hvor også 

avfallanlegget ligger. En turvei er regulert inn og knytter området med adkomstveien  (Portveien) og 

resten av boligfeltet i øst, og elva i vest.  

 

Boligene er planlagt å være funksjonelle boliger med en enkel og symmetrisk fremtoning. 
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Felt BKS 2 - Konsentrert småhusbebyggelse: Felt BKS 2 ligger sør for BKS 1 og fellesparken/turveien 

som ligger imellom. Området grenser mot mot grøntarealet ved Storelva (elveparken) i vest og 

Helgelandsmoen barnehage i sør. I øst grenser området mot parkeringsarealene og adkomstvegen. 

Arealet utgjør 3,7 daa. Innenfor feltet er det illustrert 1 firemannsbolig av typen Songe, ett rekkehus av 

typen Kynne, og 2 lavblokker av typen Osen. Alle boliger er gitt  to etasjer. Den illustrerte 

bebyggelsen på feltet utgjør totalt 24 boenheter.    

 

Firemannsboligen Songe er vist med plassering ytterst mot elva, med uteormåder mot vest. Neste bygg 

i retning øst er rekkehuset av typen Kynne, med 4 boenheter, og uteormåder mot sør/barnehagen. De 

neste to byggene mot øst er 2 lavblokker av typen Osen, med åtte boenheter i hver.     

 

Volumene er gitt en harmonisk utforming og plassering i terrenget. Lavblokkene og rekkehuset 

planlegges lagt i retning øst/vest, parallelt med den eiendoms- og plangrensen mot barnehagen i sør. 4 

mannsboligen er lagt i retning nord/syd.  Uteområdene er plassert i sør/vest, inn mot barnehagen og 

elva. Mot nord ligger fellespark felt BUT1 (som beskrives under grønnstruktur). Boligene vil ha felles 

uteraealer. Parkering løses mot øst, hvor også avfallsanlegget ligger. En turvei er regulert inn og 

knytter området med adkomstveien  (Portveien) og resten av boligfeltet i øst, og elva i vest.  

 

Det er illustrert funksjonelle boliger med en enkel og symmetrisk fremtoning. Songe 4 og Kynne har 

pultak, liggende panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg. Osen har flatt tak, liggende 

panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg.  

 

BKS 3 – Konsentrert småhusbebyggelse: Felt BKS 3 ligger nord i området, på østsiden av Portveien. 

Området grenser mot en turvei i øst, og parkeringsarealer i nord og øst. og fellesparken/turveien som 

ligger imellom. Arealet utgjør 3,8 daa. Innenfor disse feltene er det illustrert 3 tremannsboliger av 

typen Songe, ett rekkehus av typen Kynne, og 1 lavblokk av typen Osen, som beskrevet over. Alle 

boliger er gitt  to etasjer. Den illustrerte bebyggelsen på feltet utgjør totalt 24 boenheter.    

 

Illustrasjonen viser de 3 tremannsboligene Songe sør i feltet. I øst er illustrert et rekkehus av typen 

Kynne. I midten av feltet ligger en fellespark/nærlekeplass. Boligene har uteormåder mot sørvest.  

   

Volumene er gitt en harmonisk utforming og plassering i terrenget. Lavblokkene og rekkehuset 

planlegges lagt i retning øst/vest, parallelt med den eiendoms- og plangrensen mot barnehagen i sør. 4 

mannsboligen er lagt i retning nord/syd.  Uteområdene er plassert i sør/vest. Boligene vil ha private og 

felles uteraealer. Uteområde er avhengig av boligtype. Parkering løses mot øst og nord, hvor også 

avfallområdet ligger. En turvei, kalt Porttversen, er regulert inn og knytter området med adkomstveien 

(Portveien) og resten av boligfeltet i øst, og elva i vest.  

 

De illustrerte boligene er funksjonelle med en enkel og symmetrisk fremtoning. Songe 4 og Kynne har 

pultak, liggende panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg. Osen har flatt tak, liggende 

panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg 

 

BKS 4 – Konsentrert småhusbebyggelse: Felt BKS 4, ligger midt i området, og grenser mot 

adkomstveien/portveien i nord/vest, vendesløyfe og Strøkspark/torg i sør og parkeringsanlegg mot 

fylkesveien i øst. Arealet utgjør 8,3 daa. Innenfor feltet er det illustrert 7 firemannsboliger av typen 

Songe, en lavblokk av typen Osen og 2 rekkehus av typen Kynne. Alle boliger er gitt  to etasjer.  

Den illustrerte bebyggelsen på feltet utgjør totalt 44 boenheter.    

  

Volumene er gitt en harmonisk utforming og plassering i terrenget. Lavblokken er lagt nordøst i 

området der parkeringsplassen og den norde gangaksen møtes.Videre er det vist 7 firemannsboliger, 

med varierende plassering og hovedretning omkring en Fellespark/nærlekeplass i nord, og 
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Strøkspark/strøkstorget i sør, mot felt BK5. De to rekkehusene av typen Kynne er plassert sørvest i 

feltet, mot den innregulerte turveien kalt Galleri alléen. Denne knytter parkeringsplassen i øst, med 

strøkstorget, som videre knyttes til parken/området ved Galleri Klevjer.  

 

Uteområdene er plassert i sør/vest. Boligene vil ha private og felles uteraealer. Uteområde er avhengig 

av boligtype. Parkering løses mot øst, hvor også avfallormådet ligger.  

 

De illustrerte boligene er funksjonelle med en enkel og symmetrisk fremtoning. Songe 4 og Kynne har 

pultak, liggende panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg. Osen har flatt tak, liggende 

panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg. 

 

For BKS 5– Konsentrert småhusbebyggelse: Felt BKS 5, ligger sør området, og grenser mot 

adkomstveien til næringsormådet i sør, Gallerialleen og Strøkspark/torg i nord og parkeringsanlegg 

mot fylkesveien i øst. Arealet utgjør 8,3 daa. Innenfor feltet er det illustrert 6 firemannsboliger av 

typen Songe og 5 rekkehus av typen Kynne. Alle boliger er gitt  to etasjer. Bebyggelsen på feltet 

utgjør totalt 44 boenheter.    

 

De illustrerte volumene er gitt en harmonisk utforming og plassering i terrenget. De 6 

firemannsboliger, med varierende plassering og hovedretning er lagt sør for Strøkspark/strøkstorget i 

sør og galleri alleen. De 5 rekkehusene av typen Kynne er plassert sør i feltet, mot strøkslekeplassen i 

sørvest, og mot en parksone og adkomstveien til næringsområdet i sør.  

Uteområdene er plassert i sør/vest. Boligene vil ha private og felles uteraealer. Uteområde er avhengig 

av boligtype. Parkering løses mot øst, hvor også avfallormådet ligger.  

 

De illustrerte boligene er funksjonelle og er gitt en enkel og symmetrisk fremtoning. Songe 4 og 

Kynne har pultak, liggende panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg. Osen har flatt tak, 

liggende panel, og vinduer med store glassflater og funkispreg. 

  

Parker og uteoppholdsarealer 

Boligområdet planlegges med svært rause park og utomhusarealer. Disse sikres i egne formål 

Uteoppholdsareal, friområde, turdrag, og i byggeområdene gjennom bestemmelser. Krav til 

grøntareal/lekeareal i kommuneplanen er 40 m² pr. boenhet, og 144 boenheter gir da et behov på 5 

760m2 grøntareal. Slik området er planlagt i rgeuleringsplan og illustrassjonsplan, legges det til rette 

for over 10 000m2 grøntareal, altså nesten dobbelt av kravet. Videre er det store park og grøntområder 

i nærormådet, ved Galleri Klevjer, og barnehagen, samt skogsområder i øst.  

BUT2 - Strøkstorg - Sentralt i byggområdet BKS 5, planlegges et strøkstorg/park. Arealet er avstatt til 

uteoppholdsareal i plankart, med et areal på ca. 1.1 daa. Området vil være et samlingspunkt og 

møteplass for boligområdet. Her planlegges et torgareal med sitteplasser, plen og vegetasjon, og 

mulige funksjoner som "Klubbhus", vaktmesterbod, sykkelverksted, drivhus og lekeplass.  
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Figur 18: Foreslått strøkstorg, fellespark og nærelekepark beliggende sør i området, som vist i 

illustrasjonsplanen. Illustrasjonen er veiledende og endringer kan kommer. (Kilde: COWI 2018) 

BUT1 – Fellespark – Sentralt i byggområdet BKS 1, planlegges en fellespark. Arealet er avsatt til 

uteoppholdsareal i plankart, med et areal på ca. 1.2 daa. Området vil være et samlingspunkt og 

møteplass for boligområdet. Her planlegges et parkareal med sitteplasser, plen, vegetasjon og 

lekeplass. 

f_GF – Elveparken: Mellom BKS1 og elva legges en fellespark, som er regulert til friområde. 

Området planlegges om et park- friareal med mulige funksjoner som bålplass, kajakkhus og områder 

for opphold og frilek. Området er knyttet til resten av boligfeltet via gangveier, og ligger ca 50 fra 

regulert brygge i Storelva.  

 

Figur 19: Foreslått fellespark ved elva, og fellespark/nærelek for BKS1 og 2, beliggende nordvest i området, 

som vist i illustrasjonsplanen. Illustrasjonen er veiledende og endringer kan kommer. (Kilde: COWI 

2018) 
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Andre fellesparker: I tillegg planlegges tre andre fellesparker mellom bygningsvolumene, innen 

byggeområde. Disse kombineres ofte med nærlekeplasser, og er sikret i reguleringsbestemmelsene.  

 

Figur 20: Referansebilder – Elveparken. Kajakkhus, bålplass og lavterskel aktivitet (Kilde: COWI 2018) 

 

Lekeplasser:  
Lekearealene er plassert både sentralt i planområdet og litt i utkanten, med en hensiktsmessig 

plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst for alle. Lekeplasser er delt i 

nærlekeplasser og områdelekeplasser. Nærlekeplassene er plassert sammen med strøks- og 

fellesparkene, hvor det vil være oppholdsarealer for alle. Lekearealene plasseres solrikt og lunt, ifht. 

terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen. 

Områdelekeplassen er plassert syd i planområdet, men i kort gangavstand fra alle boenheter.  

Nærlekeplasser: Konseptet legger opp til anslagsvis 5 nærlekplasser som skal plasseres sentralt i 

boligområde, med mulighet til adkomst uten krysning av kjørevei. Nærlekeplassene er lagt inn i 

byggeområdene BKS 1-5, og sikres i reguleringsbestemmelse. Grunnen til de ikke er gitt eget formål 

er å sikre fleksibilitet og sikre mulighetene til å justere boligtyper/løsninger i detaljprosjekteringsfasen. 

Detaljert utforming av lekeplassene sikres i utomhusplan. Lekeplassene skal utformes i tråd med 

kommunens mal 4226. 
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Figur 21: Referansebilder for nærlekeplass  vann, terrengformasjoner og trestubber til uprogrammert, fri lek. (Kilde: 

COWI 2018) 

Områdelekeplass: Det legges til rette for en områdelekeplass sør i området, i arealet som er avsatt til 

kombinerte grønnstrukturformål. Området er planlagt tilrettelagt for ballspill, ballaktivitet og frilek, og 

vil fungere som et tilskudd barna bosatt i planområdet og i nærmiljøet. Det er avsatt areal til en 

balløkke. Mot sør beholdes eksisterende furuvegetasjon, noe som fysisk skjerming mot næringsparken, 

og fine områder for frilek og opphold. Området knyttes til boligfeltet med flere turstier og G/S veien 

som binder søndre og nordre del av næringsparken sammen. Arealet vil oppleves som en forlengelse 

av parkarealene omkring kornmagasinet.     

 

Figur 22: Foreslått områdelekeplass beliggende sørvest i området, som vist i illustrasjonsplanen. Illustrasjonen 

er veiledende og endringer kan kommer (Kilde: COWI 2018). 
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Annen grønnstruktur i nærheten:  
Det finnes pr. i dag ingen tilrettelagte lekeplasser i umiddelbar nærhet til planområdet, men det er god 

og trafikksikker tilgang til park, friområder og til Ringeriksbadet. Gjeldende reguleringsplan for 

Næringsparken sikrer et stort felles grøntanlegg på 9,5 daa inntil boligområdet. Det planlagte 

parkområdet ved Kornmagasinet (Galleri Klevjer)  vil fungere som en aktivitetsareal også for boligene 

omkring. I planen ligger det flere grøntarealer i kort avstand mot Storelva og store arealer til friluft, lek 

og idrett lenger syd. Arealene i syd vil til dels rammes av fellesprosjektet, E16 og Ringeriksbanen. Det 

forutsettes at formålene og kvaliteten i de øvrige arealene i all hovedsak ivaretas ved omregulering. 

  

Figur 23:  Utsnitt av gjeldende regulering for Helgelandsmoen næringspark, som viser regulerte grøntområder.  

I nærområdet for øvrig, er det tilgang til friluftsområder og skogsområder. Særlig gjelder dette 

områden øst for Fylkesveien.  

Samferdselsanlegg 

SV1 – Portveien - Hovedadkomstveien inn til boligormådet og barnehagen (Portveien), vil får en 

oppgradering som følge av planforslaget. Ny løsning sikrer en oppstramming av vegløsning, bedre 

trafikksikkerhet og bedre helhetsløsning. Vegen gis en kjørebredde på 5,5m, som inkluderer 

vegskulder på 0,25m x 2. Videre er det plass til 1.5m til annen vegrunn/grøft/snøopplag på sørsiden av 

vegen. På nordsiden av vegen legges til rette for fortau med bredde 3m, dette inkluderer vegskulder på 

0,25m x 2.  
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Figur 24: Portveien med omkringliggende samferdselsanelgg (markert med oransje),  som vist i illustrasjonsplanen 

(Kilde: COWI 2018).   

Vegen vil være hovedadkomst for det nye boligfeltet, Helgelandsmoen barnehage, samt ca. 30 

eksisterende boliger nord for planområdet. Adkomstvegen har sideveger ut til parkeringsanlegg SPA1, 

2 og 3, og ender i en kombinert vendesløyfe/parkeringsplass S. Vegen videre fra vendesløyfen mot 

næringsparken vil være stengt for biltrafikk, og fungere som G/S vei. SV1 vil være privat.  

Adkomst videre inn på parkeringsarelaer f_SPA 1-4 og Helgelandsmoen barnehage, er avmerket med 

piler.  

 

Figur 25: Typiske normalprofiler – adkomstvei. (Kilde: COWI 2018) 
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Parkeringsanlegg: Det planlegges totalt 214 p-plasser, noe som gir ca. 1,5 p-plass pr. boenhet. Det er 

tilrettelagt for over 5% HC-parkeringsplasser på området. Sykkelparkering iht. normen. Det vurderes 

som tilstrekkelig, og er gjort på basis av at området ligger kollektivnært, sentralt og at løsningen skal 

være fremtidsrettet og miljøvennlig. Det er dessuten inngått en avtale som gir boligområdet tilgang til 

barnehagens og næringsparkens nærliggende parkeringsarealer, utenom arbeidstid.   

I parkeringsanleggene er det tilrettelagt for tre renovasjonsanlegg, ett ved innkjøring i nord, ett lenger 

sør i samme felt, og ett i vest. Her er det tilrettelagt for snumulighet i plass til 

vendesløyfe/vendhammer i anlegget. 

SPA 1: Parkeringsareal som skal dekke nordvestre del av boligområdet. Her legges det til rette for 

totalt 46-p-plasser, hvorav 29 er carporter, 14 er vanlige p-plasser og 2 er HC – parkering. I 

parkeringsanlegget er det tilrettelagt for renovasjonsanlegg, og tilrettelagt for snumulighet i 

snuhammer.  

SPA 2-3: Parkeringsareal som skal dekke sørøstre del av boligområdet. Her legges det til rette for 

totalt 147-p-plasser, hvorav 85 er carporter, 54 er vanlige p-plasser og 7 er HC – parkering. I 

parkeringsanlegget er det tilrettelagt for to renovasjonsanlegg, ett ved innkjøring i nord, og ett lenger 

sør, og tilrettelagt for snumulighet i plass til vendesløyfe i anlegget.  

SPA4 Vendesløyfe og parkeringsareal i kombinert anlegg som skal dekke vestre del av boligområdet. 

Her legges det til rette for totalt 24-p-plasser, hvorav 25 er vanlige p-plasser og 2 er HC parkering.  

  

Figur 26: Fra illustrasjonsplanen. Snuplasser (iht. krav fra HRA) (Kilde: COWI 2018) 

 

Støyskjerming:  
Det er utarbeidet en støyrapport som konkluderer med behov for en 2,5 meter høy støyvoll/skjerm mot 

fylkesveien og ny adkomst til næringsparken. Skjermen ligger hovedsaklig innen parkeringsplassen 

SPA2 og grøntdraget GTD1.  

- støyvoll er prosjektert 1 meter over prosjektert terreng på p-plass, bredde 3,5 meter, 1:1,5 fall  

- vollen ligger innenfor reg. støyvoll/skjem-grense 
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Skjerm på toppen av voll, OK høyde +72,5, skjerm skal ligge 2,5 m over eks vei (denne ligger ca jevnt 

på kote +70).  

For ytterligere informasjon vises til støyrapport vedlegg 6.  

Klima og energi:  
Boligene innen planormådet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter høye krav til bl.a. 

lav energibruk i byggene. Det er ifølge Hole kommune ikke aktuelt med fjernvarme i området.  

Planforslaget legger til rette for utbygging av kjedete eneboliger og rekkehus , dette er bygningstyper 

som bruker mindre energi enn frittstående eneboliger. Videre legges det til rette for boliger i et område 

som er relativt kollektivnært, ogs om vil kunne styrke belegget på den lokale bussruten.  

4.3.3 Teknisk infrastruktur 

Topografi: 

Helgelandsmoen er et området på øst- og sørsiden av Storelva, ved munningen av Tyrifjorden, i Hole 

kommune i Buskerud. Område fremstår som flatt og karakteriseres i kvartærgeologiske kart som 

elveavsetning. Utbyggingsområdet ligger hovedsakelig rundt kote +67-70, noe hellende mot Storelva 

mot nordvest. Før elva skrår terrenget bratt og elva ligger på ca. kote +63,0. Høydeforskjell mellom 

vannkant og opp til skråningstopp er ca. 5 m.  

Geotekniske grunnundersøkelser er foretatt av Løvlien Georåd, 2018. Områdestabiliteten vurderes 

som tilfredsstillende og grunnen beskriver beskrives som et tynt topplag av torv og fyllmasser over 

sand. Sonderingsboring ble foretatt til 20-21m og det ble ikke påtruffet fjell – sand hele veien. Det ble 

ikke utført målinger av grunnvannstand eller poretrykk, men det antydes at et fall i sonderings-

motstandenpå ca. 6 – 8 m kan være indikasjon på grunnvannstand. Dette sammenfaller med 

vannspeilet i Storeelva.   

I grunnvannsdatabasen Granada (NGU) finnes det en boreprøve fra området. Prøven antyder at 

løsmassene er av mer enn 8 m tykkelse og at stabil grunnvannsstander å finne på ca. på 5,0 m dybde. 

Eksisterende vann- og avløpsanlegg: 

Hole kommune forsyner Helgelandsmoen med en tilførselsledning (vann) fra sør av dimensjon Ø200. 

Vannet stammer fra Gjesvalåsen høydebasseng (kote +163). Høydeforskjellen mellom basseng og 

utviklingsområdet tilsier et teoretisk trykk på 93 kN. Vanntrykket reduseres og trykket i 

vannledningene ligger på 5 kN. Høydebassenget ligger nærmere enn 11 km med ledninger unna (ca. 6 

km i luftlinje). 
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Figur 27: Utsnitt av eks. vann og avløpsanlegg, Helgelandsmoen. (Kilde: Hole kommune og COWI 2018) 

Spillvann fra Helgelandsmoen ledes til pumpestasjon i nord for så å pumpes til Hole Renseanlegg i 

sør, i underkant av 1 km avstand (luftlinje). Hole RA ligger på ca. kote +69,0  

Det er ikke kommunalt overvannsnett i området. 

Løsninger for vann og avløpsanlegg: 

144 boligenheter tilsvarer en teoretisk beregnet økning på 66 m³/døgn i middelforbruk (Qmaks 132 

m³/døgn). Se for øvrig beregninger i VA – rapport, vedlegg 8.  

Eksisterende vannledninger og vannforsyning ansees som tilfredsstillende mht. økt vannuttak som 

følge av utbyggingen, både mht. forbruksvann og brannvannsuttak.  

Det forutsettes at brannvannsuttak på 20 l/s er tilstrekkelig for dette boligfeltet. Nytt boligområde kan 

med fordel anlegges med ringforsyning for å sikre tilstrekkelig vann, både mht. kvantitet og kvalitet.   

Spillvann: 

Oppsamlingsnettet (spillvann) og pumpeledning på Helgelandsmoen ansees å ha god kapasitet. 

Eksisterende Helgelandsmoen pumpestasjon og Hole renseanlegg (RA) er imidlertid presset mht. 

kapasitet (personlig melding, Roar Frydenberg, Hole kommune, 14/2-18). Det bør tas høyde for at det 

er nødvendig å utbedre/erstatte eksisterende pumpestasjon. Konsekvenser av en økt døgn-belastning 

på 66m³ må undersøkes nærmere for å kaste lys over hvilke tiltak som kan/må gjøres for at 

pumpestasjon og RA skal kunne håndtere den økte belastningen. 
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Overvann og overvannshåndtering 

Da det er ikke kommunalt overvannsnett i området må nedbør og overvann håndteres lokalt.  Det er 

ikke noe som tilsier stor tilførsel av overvann fra omliggende areal til utbyggingsareal. Overvann i 

området vil stamme fra nedbør og snøsmelting på/over området. Med et areal på 49 daa, hvor en større 

andel bebygges med impermeable overflater, kan det allikevel dreie seg om betydelige mengder 

overvann. Det er derfor nødvendig å legge til rette for forsvarlig overvannshåndtering og flomveier.   

Det anbefales at det benyttes lokal overvannsdiponering (LOD). Overvann samles opp og ledes på 

terreng og det legges til rette for naturlig infiltrasjon. Avstanden ned til grunnvann er imidlertid ikke 

stor og det bør legges til rette for overløp/ utløp til Storelva (dette er hensymtatt og vist i 

illustrasjonsplan). Utløpet kan da benyttes ved større nedbørhendelser og/eller utilstrekkelig 

infiltrasjon. Det bør også legges opp til flomvei til Storelva ved ekstreme nedbørhendelser. Dette kan 

gjøres gjennom utforming av terreng, stier og/eller veier med nødvendig kapasitet og helning mot elva. 

Det anses ikke å ha konsekvenser for liv og helse hvis dette ivaretas. Selve utløpet til Storelva kan 

legges i rør eller på terreng. Om overvannet skal ledes til elva på terreng bør flomarealet plastres e.l. 

for å unngå graving/skade fra vannmengdene.      

Takvann og overflatevann fra veger søkes infiltrert tilbake til grunnen og/eller fordrøyd naturlig i 

grønnstrukturer, veggrøfter og annet egnet arealer. Faktisk infiltrasjonsevne bør avdekkes gjennom 

testing.  

Konklusjon:  

Den tekniske infrastruktur mht. vann og avløpsanlegg for utbygging av Helgelandsmoen anses som 

gjennomførbart. Ytterligere undersøkelser vedrørende kapasitet ved Helgelandsmoen pumpestasjon og 

Hole RA må gjennomføres og eventuell fordeling av kostnad ved ny infrastruktur mellom utbygger og 

Hole kommune må på plass. 

For ytterligere informasjon vises til VA-rapport vedlegg 8. . 

Kraftforsyning 

Kraftforsyning: Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, jf. kartskisse under.  
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Figur 28: Strømforsyningsnett i og ved planområdet (Ringerikskraft). (Kilde: COWI 2018) 

› Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase/fiberkabeltrase  

› Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase  

› Orange firkant med svart kant rundt – Fiberkum  

› Grønn firkant – Lavspent kabelskap  

› Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase  

› Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase  

› Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk  

› Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast  

 

I sin uttalelse til varsel om oppstart viser Ringerikskraft til forskrift for elektriske forsyningsanlegg 

(fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på 

høyspentlinjen til nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter. Likeledes er den minste 

horisontale avstanden fra kabel til nærmeste punkt på bygning 2,0 meter. Dette forholdet er ivaretatt i 

planforslaget. I plankartet er hensynssone (tidl. faresone) høyspentledning lagt inn, og denne sikrer 

den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen.  
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Det kan ligge skjult/ikke registrerte anlegg fra tiden området var forvarsanlegg. Disse bør kartlegges 

og tas med i utredningen ifm. senere detaljprosjektering av området. 

Fjernvarme: Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter 

strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene. Området ligger utenfor nett for fjernvarme. 

4.3.4 Støy 

Det er beregnet støy fra veg- og jernbanetrafikk på fasader og uteområder for Helgelandsmoen 

boligområde i Hole kommune. Støyberegninger er utført for 1. og 2. etasje.  

Resultater 

Resultatene viser at det vil være nødvendig med skjerming mellom boligfeltet og fylkesveg 158. For å 

unngå gul støysone på fasadene som vender mot den nye adkomsten sør for området må det også 

bygges en skjerm her.  

Støyvoll/skjerm skal anlegges med høyde 2,5 m. iht. angitt plassering i plankart. I følge simuleringene 

vil kun ett av byggene som har for høye støynivåer forårsaket av trafikk på Fv. 158 og ny adkomst ha 

en overskridelse på 1 dB, dette kan anses som en liten overskridelse av anbefalte grenseverdier.  

 

Figur 29:  Støy fra vegtrafikk (uten fellesprosjketet E16-Ringeriksbanen) og uten støytiltak. (Kilde: COWI 2018) 
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Figur 30:  Støy fra vegtrafikk med beregninger fra fellesprosjketet E16-Ringeriksbanen) og med støytiltak for 

boligområdet. (Kilde: COWI 2018) 

Det er beregnet situasjon med ny E16/Ringeriksbanen etter at forslag til reguleringsplan kom 9/2-

2018. Forslaget viser at bane og vei skjermes forbi boligfeltet og bidraget fra tiltaket vil dermed være 

begrenset. Med bygging av langsgående støytiltak både for E16 og nær boligfeltet, vil ett bygg lengst 

sørøst få en beregnet overskridelse av grenseverdien på 1-2 dB i andre etasje. 

  

Figur 31:  Tv. Støysonekart for Fellesprosjketet E16-Ringeriksbanen datert 9.2.18. Th. Støysonekart for 

dobbeltspor. Helgelandsmoen boligområde omfarres ikke av gul støysone. (Kilde: COWI 2018). 

 

Avbøtende tiltak:  

› Plankart og bestemmelser sikrer anleggelse av støyvoll og/eller skjerm med høyde på 2,5 m. 

mellom Fv. 158 og boligområdet og mellom ny adkomst til næringsområdet i sør og 

boligområdet.  

› Evt. støytiltak ifm. med prosjektet Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet – er foreslått i 

planforslag oversendt KMB 9.2.18. Støyskjermingstiltak er lagt inn.  Dog er planen ikke vedtatt 

pr.d.d. 
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› Teknisk forskrift sørger for at øvrige nødvendige tiltak vil bli utført i forbindelse med 

prosjektering og utførelse. 

 

For ytterligere informasjon vises til støyvurdering, vedlegg 6.  

4.3.5 Renovasjon 

Løsning for renovasjon er utarbeidet i samråd med HRA og Hole kommune. Det tilrettelegges for 3 

fellesarealer, vist i plankartet som BRE1 – BRE3. Det er planlagt til sammen 16 avfallsbrønner. 

Løsningen tilrettelegger for halvt nedravde brønner, samt areal avsatt til 3 stk glasscontainere.  

Anleggene er plassert i området i tråd med innspill fra HRA. De skal være så tilgjengelig som mulig, 

for å sikre hensiktsmessig løsninger og for å lette forholdene for de renovasjonsansvarlige. Det er også 

lagt stor vekt på trafikksikkerhet.   

Anleggene er plassert som følgende:  

BRE1: Omfatter 2 anlegg med plassering ved innkjøring til parkeringspalssen i nordøstre del av 

boligfeltet. Arealet sikrer mulighet for utvidelse og glassinnsamling.  

BRE2: Omfatter 1 anlegg, samt 1 glassgjenvinningsanlegg i østre del av feltet. Her tilrettelegges for 

snuplass for kjøretøy iht. HRA's dimensjoner.  

BRE3: Omfatter 1 anlegg for nordvestre del av boligområdet. Her tilrettelegges for vendehammer iht. 

HRA's dimensjoneringskrav.  

Avfallsløsninger er vist i illustrasjonensplanen, vedlegg 12.  

4.3.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er i planområdet ivaretatt ved at det tilrettelegges for flere lekeplasser, både 

nærlekeplasser og områdelekeplass, både sentralt og i utkanten av planområdet. Videre er det god og 

trafikksikker tilgang til nærliggende park og friormåder og til Ringeriksbadet, som ligger i nærheten. 

Parkering samles på tre områder, og boligområdene skal ha mest mulig bilfrie gangveger, tilrettelagt 

for myke trafikanter. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, og vil 

være en berikelse for nabolaget.  

Det vil i planforslagets rekkefølgebestemmelser sikres en trafikksikker krysning av Fylkesveien til 

bussstopp for skolebusser ved adkomst til Portveien. 

4.3.7 Trafikk 

Trafikk iht. ny reguleringsplan 

Det etableres en ny adkomst til Helgelandsmoen, så det i fremtiden vil være en nordre (eksisterende 

adkomst) og en søndre adkomstveg. Vegen til den nordre adkomst (Portveien) blir stengt for 

gjennomgangstrafikk og vil kun bli benyttet av ca. 180 boliger (ca. 30 eksisterende og 140 nye) og 

eksisterende Helgelandsmoen barnehage. 
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Trafikk til eksisterende kontor, industri/fjernlager etc. i Helgelandsmoen skal benytte den nye søndre 

adkomsten. Eksisterende g/s vegnett i området vil videreføres og forbedres ifm etablering av 

boligområdet. Boligområdet vil knyttes til nærområdet, bussholdeplasser, friluftsområder via et 

helhetlig nettverk av gangveger.   

 

Figur 32: Oversikt over ny adkomstsituasjon, sentrale kjøreveger og mulige gang/sykkelveger med utgangspunkt 

i illustrasjonsplan. Løsningene er retningsgivende Sort farge viser kjøreveg og adkomstveg, brun 

farge viser gangveg og gang-/sykkelveg. Ny adkomst til næringsparken og løsning for Fylkesveien 

reguleres ifm endret reguleringsplan for Næringsparken – som ble varslet vinteren 2018 (Kilde: 

COWI 2018) 

Turproduksjon 

Helgelandsmoen barnehage 

Som beskrevet nederst i avsnitt Feil! Fant ikke referansekilden. i trafikkrapporten er det i 2008 

vurdert, at barnehagen genererer ÅDT på 90 bilturer og makstimetrafikk på 15 bilturer. 
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Boliger 

Det forutsettes at det bor ca. 2,5 personer i hver bolig, og hver person genererer en ÅDT på 2 bilturer. 

De 180 boliger estimeres således at generere en ÅDT på 900 bilturer. 

Makstimen antas at utgjøre 12% av ÅDT, hvilket tilsvarer 108 bilturer. 

Samlet turproduksjon 

Den samlede turproduksjon til/fra Helgelandsmoen via nordlig adkomst estimeres etter etablering av 

boliger til ÅDT på 990 bilturer og makstimetrafikk på 123 bilturer. 

Til sammenligning ble turproduksjonen i 2008 estimert til ÅDT på 530 bilturer og makstimetrafikk på 

75 bilturer. Eksisterende turproduksjon til Helgelandsmoen Næringspark er beregnet ÅDT ca. 1600. I 

tillegg vil trafikk til eksisterende 30 boliger og barnehage komme i tillegg.  

Ved endring av adkomstkryss med separering av boliger og næringsvirksomheter vil det bli mindre 

trafikkbelastning i krysset Fv158 x Portveien. 

Trafikkvekst 

Det er tatt utgangspunkt i de generelle vekstprognosene for Buskerud (hentet fra EFFEKT versjon 

6.6). Disse vekstfaktorene er gjennomsnittverdier for trafikkvekst i Buskerud fylke som helhet. 

Vekstfaktorene tar ikke hensyn til en eventuell ekstraordinær vekst i et område. 

Det antas at de første boligene kan tas i bruk i 2020. Området kan stå ferdig utbygget rundt 2025-30. 

Trafikkveksten er beregnet til år 2030, 10 år etter åpningsår (antatt 2020). På fylkesveg 158 er forutsatt 

en andel tunge (lange > 5,6 m) på ca. 3%. Det er forutsatt at gangfelt på tvers av fylkesvegen er 

etablert, og antall passerende over gangfeltet er estimert til 50 (fotgjengere inkludert gående syklister). 

Oppsetning av trafikalt grunnlag for den fremtidige situasjon er beheftet med noe usikkerhet. 

Dimensjonerende timestrafikk er basert på den høyeste makstime trafikkregistrert i en telling fra uke 

44/45 i uke 16. Det vurderes at denne telling er representativ, men det er en risiko at tellingen ikke 

representerer en reell makstime i rush. Fremskrivning av trafikk: Hvis det f.eks. skjer en stor vekst i 

Helgelandsmoen vil trafikken på fylkesvegen økes med mer enn estimert i det trafikale grunnlag. 

Uavhengig av usikkerheten vil det i en fremtidig situasjon, hvor det fra Portveien kun er trafikk fra 

180 boliger og barnehagen, være god kapasitet i krysset. 

Geometri i kryss 

Krysset Portveien/fylkesvegen er et vanlig vikepliktsregulert T-kryss med refuge/dråpe i 

sekundærveien (Portveien). Eksisterende reguleringsplan sikrer ny busstopp for nordgående busser 

akkurat ved krysset, og for sørgående busser rett sør for krysset. Sørgående bussholdeplass er 

opparbeidet. Den nordgående er ikke opparbeidet (det vurderes at dagens passasjerer bruker den lenger 

nord). 

Det vurderes at kryssgeometri vist i eksisterende reguleringsplan ikke behøver å endres i en fremtidig 

situasjon hvor det bygges 150 nye boliger. I forhold til dagens situasjon vil trafikken i rush økes. Til 

gjengjeld vil andelen av tung trafikk til/fra Portveien bli redusert til nesten ingenting. 
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Figur 33: T.v: Fremtidig utforming av fylkesvegen og nordre kryss iht gjeldende reg. plan. T.h. Kryss 

Fylkesvegen/Portveien, eksisterende adkomst til Helgelandsmoen.  

 

Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen 

Det vises til kap. 3.3.3. Det er utarbeidet 2 alternative løsninger, ett med kryss på E16 ved 

Helgelandsmoen og ett uten kryss. Fellesprosjketet anbefaler løsning uten kryss, mens kommune og 

lokale aktører ønsker kyss her. Om det blir etablert kryss eller ikke vil kunne ha stor innvirkning på 

bruk av området, trafikksløsninger, og ikke minst trafikkbelastning på Fylkesveien. Om det etableres 

kryss, eller ikke er pt. ikke avklart.  

Oppsummering 

Ved ferdigstilling av 150 nye boliger vil det etableres ny adkomst til Helgelandsmoen Næringspark 

(midtre adkomst). Dermed vil nytt boligfelt ikke ha tungtransport knyttet til sin adkomst (nordre 

adkomst). Kapasitetsberegninger er utført for ny situasjon med 150 nye boliger. Beregningene viser at 

belastningsgraden er lav. Belastningsgraden er beregnet til ca. B = 0,2.  

Trafikkmengden i krysset Fv158 med Portveien reduseres ved å separere næringstrafikk i egen 

adkomst. Dagens trafikkmengde er beregnet til ÅDT ca. 1600 i Portveien. ÅDT med 150 boliger er 

beregnet til ca. ÅDT 1000.  

Avbøtende tiltak:  

› Gjeldende reguleringsplan viser nytt gangfelt sør for krysset med Portveien, som bør vurderes 

etablert ifm. utbyggingen. Gangfeltet ved krysset bør være opphøyet og bør etableres med 

intensivbelysning da det blir flere skolebarn som vil benytte gangfeltet. 

› Det kan vurderes å forbedre oppmerkingen i krysset, da denne er temmelig nedslitt. 

› Det bør også vurderes å innsnevre dagens tilfart, og gjøre svingen noe skarpere, slik at 

hastigheten reduseres. 

 

For ytterligere informasjon vises til trafikkanalyse, vedlegg 7. 
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4.3.8 Kulturminner 

Det aktuelle området som skal detaljreguleres, omfattes av en reguleringsplan som ble vedtatt i 2008. 

Det ble ifm. denne reguleringsplanen gjennomført arkeologisk registrering av planområdet. I rapporten 

vises det til arkeologisk registrering av området, og det vises konkret til undersøkelser på jordet som er 

omtalt i deres uttalelse av 28.6.17.  Ettersom det allerede er utført arkeologiske registreringer i 

planområdet ifm. gjeldende reguleringsplan, er det ikke krav om arkeologisk registrering ifm. dette 

planarbeidet. Dette bekreftes av Buskerud Fylkeskommmune i epost av 9.10.17.   

Kulturminneloven sikrer at dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet 

framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i §8, 2. ledd. Så langt en kan se gir ikke planforslaget negative konsekvenser for 

kulturminner eller kulturmiljø. 

4.3.9  Miljømessige forhold 

Grunnforurensning 

I forbindelse med detaljregulering er det utført en orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse, for å 

vurdere om tidligere kjent forurensning ligger igjen eller om det er risiko for annen forurensning i 

området. Videre er det forespurt innspill til videre undersøkelser i prosjekteringsfasen.  

Kilder til foruresning: Bygning 11 på kartet under er en smørehall med oljeutskiller og 

infiltrasjonsledninger. Aktiviteten har ført til forurensning med olje, som ble påvist i 2001. I rapporten 

anbefales det å masseutskifte i området, men det er ikke fremlagt dokumentasjon på at dette er utført.  

Det er opplysninger om fasadekledninger med asbest. Disse kan føre til forurensning av grunnen ved 

nedtaking. Men det er ikke grunn til å tro at det er forurensning med asbest på dette tidspunkt. Sør på 

området er beplantet med trær og det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon for at det har vært 

aktiviteter her som har kunnet føre til forurensning. Ved feltarbeidet 8. februar 2018 ble det observert 

at det til bygning 2 er påfyllingsstuss til drivstofftank,  hvilket betyr det er en tank for drivstoff i 

bakken (Figur 3). Nordøst for bygning 2 er det en vaskeplass med et skilt som advarer om at vannet er 

forurenset (Figur 4). Vaskeplasser er dessuten en kilde til forurensning med olje, PAH og 

tungmetaller, om ikke avløpet har korrekt dimensjonert og vedlikeholdt sandfang. 
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Figur 34:  Tv. Kart med plassering av potensielle foruresningskilder. T.h. Kart med GPS-målte prøvesteder.  

Bygning 1 og 6 er garasjer til henholdsvis store kjøretøyer og alminnelige personbiler. Sør for bygning 

1 er det opplyst at det har vært ytterligere 2 bygninger av samme størrelse som bygning 1, når denne er 

revet er ikke opplyst. Bygning 2 og 4 er verksteder. Det var ved feltarbeidene ikke mulig å komme inn 

og se om noen av dem har hydrauliske lifter, som kan lekke hydraulikkolje ned i bakken.  Ved et 

unummerert skur øst for bygning 2 og sør for bygning 4 stor det to bilvrak på infiltrerende flater.  

Disse kan lekke olje til grunnen.  

I bakken er det VA-ledninger og strømkabler som ikke er kartlagt. Om disse løper i traséer med pukk, 

kan de fungere som spredningsveier for forurensning med vannbårne partikler og vannløselige stoffer. 

Det er ikke utlevert kartmateriale for denne infrastruktur til den innledende kartlegging, men dette vil 

være relevant i forhold til videre undersøkelser. 

Vurdering: På bakgrunn av historikken og dermed kartlagte kilder til forurensning er utført 

miljøtekniske grunnundersøkelser på en del av området i 7 punkter boret med naverbor ned til 1,5 m 

og samlet inn 15 prøver.   

Det er funnet PCB i 3 prøver opp til tilstandsklasse 2 og tyngre oljer opp til tilstandsklasse 4 i 1 prøve. 

Da det er funnet tiltaksklasse 4 i en prøve (B9 P2) bør det utføres avgrensende prøvetaking.  
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Figur 35:  Det foreslås kompenserende prøvetaking i område 1-3 med utgangspunkt i de tidligere prøvestedene. 

Utover dette foreslås at det tas stikkprøver i område 4 til verifisering av at tilstanden er under 

tilstandsklasse 2.  

Avbøtende tiltak: Det anbefales å utføre videre undersøkelser i 4 områder innenfor 

utbyggingsområdet. I disse områder anbefales det å ta ut prøver med naverbor i sirkler rundt boringene 

som er foretatt i denne undersøkelse. Dette for å avgrense spredningen av forurensning. 

Om de avgrensende og komplementerende undersøkelser viser forurensning over tiltaksklasse 2 

foreslås at det utføres risikovurdering og tiltaksplan med hvilke tiltak som er å anbefale og alternative 

tiltak. Velges det å la noe av forurensningen ligge igjen, skal det begrunnes i risikovurderingen at dette 

er forsvarlig ved ønsket arealbruk. Tilstandsklasse 4 kan ikke ligge igjen i toppjord etter gjennomførte 

tiltak og forurensningen må derfor fjernes.   

For ytterligere informasjon vises til Miljøtekniske grunnundersøkelser, vedlegg 10. 

Grunnforhold 

Det er gjennomført innledende geotekniske vurderinger av tomtens egnethet med hensyn til 

områdestabilitet og fundamentering.  

Topografi og grunnforhold: Mot vest er tomta avgrenset av Storelva og mot øst grenser tomten mot 

Gomnesveien og består i dag av spredt bebyggelse, grøntareal og dyrket mark. Terrenget på tomta er i 

praksis flatt og terrengnivået i området varierer mellom ca. kote +66 til kote +70. I vest skrår terrenget 

bratt ned mot Storelva. Høydeforskjellen fra vannkanten og opp til skråningstopp er ca. 5 m. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

47 

 

Figur 36: Kvartærgeologisk kart fra NGU.  

Området ligger under marin grense (MG) og ifølge kvartærgeologisk kart kan det forventes 

forekomster av elveavsetning i det aktuelle området.  I februar 2018 ble det utført felt- og 

laboratorieundersøkelser i området. Utførte sonderinger indikerer at grunnen består av et tynt topplag 

av torv og fyllmasser over sand ned til avsluttet sonderingsdybde på ca. 20 – 21 m.  Sonderingene er 

avsluttet på ca. 20 – 21 m dybde uten stopp i faste masser eller berg.  Det er ikke utført måling av 

grunnvannstand eller poretrykk i området. Enkelte sonderinger viser  et fall i sonderingsmotstanden på 

ca. 6 – 8 m dybde, erfaringsmessig kan dette være indikasjon på nivå for grunnvannstand. Dette 

sammenfaller anslagsvis med vannspeilet i Storelva.  

Naturfare: Erosjon og tidligere skredhendelser: Det er ikke registrert tidligere skredhendelser i 

nærheten av det aktuelle området. Området grenser imidlertid mot en yttersving av en meander som er 

skapt av Storelva. Erosjon i slike områder er svært vanlig.  

Faresoner kvikkleireskred: Området ligger ikke innenfor en kartlagt faresone for kvikkleireskred. Det 

er heller ikke påvist forekomster av kvikkleire eller sprøbruddmateriale som kan påvirke 

områdestabiliteten. 
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Figur 37: Situasjonsplan med beregningsprofil.  

Vurdering og avbøtende tiltak: Områdestabiliteten vurderes å være å være tilfredsstillende. Utførte 

stabilitetsberegninger ned mot Storelva viser at kritisk skjærflate er svært lokal og vil neppe berøre 

utbyggingsområdet. For detaljprosjektering bør det imidlertid utføres en elvebunnskartlegging i 

Storelva forbi det aktuelle området. Dersom elvebunnsforløpet er verre enn antatt, kan stabiliteten 

forbedres ved for eksempel terrengavlastning langs skråningstopp.  

Siden området ligger i yttersving av en meander vurderes i fagrapporten at erosjonsforholdene bør 

kartlegges i neste planfase. Aktiv erosjon kan om nødvendig forhindres ved erosjonssikring langs elva. 

Tiltakshaver vurderer i dette tilfelle at evt. elvebunnskartlegging og tiltak i elvekant ikke berører 

planområdet. Byggeområdene ligger i betydelig avstand fra elvekant. Annen bebyggelse i nærområdet 

ligger vesentlig nærmere elvekanten.   

Stabilitetsforholdene for øvrig er gode og området ansees som godt egent for planlagt utbygging.  Lett 

bebyggelse med inntil 2 – 3 etasjer kan sannsynligvis direktefundamenteres på tradisjonelle 

sålefundament. For høye og tunge bygg kan fundamentering på peler vurderes.  

Foreliggende notat er innledende og kan ikke ansees som geoteknisk prosjektering. Nødvendige 

geotekniske tiltak må detaljprosjekteres i neste fase. Ved videre planlegging av nye bygg anbefales det 

å ta kontakt med geoteknisk sakkyndig på et tidlig stadium for å avklare hvorvidt utbyggingsplanene 

ivaretar stabilitet og andre geotekniske forhold på tomta.  

For ytterligere informasjon vises til Geoteknisk vurdering, vedlegg 9. 

4.3.10 Universell utforming 

Krav til universell utforming er ivaretatt i planforslaget. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  
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4.3.11 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av et industriområde (tidligere militærområde) og tidligere dyrket 

mark. Det dyrkede arealet grenser mot Storelva i vest, men dette er utenfor planområdet. Mot sør 

består området av furumo med blandet vegetasjon, eldre bebyggelse som delvis er i bruk, bl.a. til lager 

og småbedrifter, grus og asfaltplasser og gressplener.. Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at 

det ikke ligger vernede naturverdier i utbyggings- eller friområdene. Utenfor planområdeti Storelva 

ligger Naturtype Storelva (Averøya-Busund). Dette er beskrevet som en svært viktig lokalitet (A), og 

består av kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier.  

  

Figur 38: Tv. Dyrket mark i retning Storlva, vest i planområdet. Th. blandingsskog med hovedsakelig furu og bjørk, 

øst i planområdet.  

 

§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert naturtyper, Tiltak vil ikke berøre verneområdet. 

Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er nødvendig å 

innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
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Figur 39:Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase med planområdet avmerket med stiplet linje. I 

planområdet finnes en naturtype (Storelva), ellers ingen naturyper på barmark, og heller ikke 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 

 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Dyrket mark mot Storelva, (ca. 0,9 daa), bebygges med boliger og tilhørende anlegg. I 

planområdet sikres det mot Storelva et  friområde/fellespark. Arealet som grenser til Storelva 

videreføres i eks/revidertreguleringsplan for Næringsparken. Den samlede belastningen anes dermed 

å være begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige arter i nærområdet. 

 

Tiltaket vil medføre at noe skog (blandet furuskog) må hogges. Skogen er ikke avmerket som naturtype 

og er ikke vernet.  

 

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vurdering: Ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. vedlegg 11,  for planforslaget som 

viser hvilke konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av 

avbøtende tiltak som kan innarbeides i en arealplan for å unngå uønskede hendelser kan følgende 

nevnes: geoteknisk utredning med eventuelle påfølgende tiltak, kartlegging av Storelvas påvirkning 

med erosjon med eventuelle påfølgende tiltak, trafikksikkerhetstiltak og forurensingsundersøkelser 

med påfølgende tiltak. Tiltakene kan sikres bl.a. i arealplanens bestemmelser. 

 

For ytterligere informasjon vises til ROS analyse, vedlegg 11. 
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6 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Reguleringsplankart, datert 14.5.18 

Vedlegg 2:  Reguleringsbestemmelser, datert 7.5.18 

Vedlegg 3:  Varselmateriale 

Vedlegg 4:  Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart  

Vedlegg 5: Merknader ved varsel om oppstart (samle-pdf for alle merknader)  

Vedlegg 6: Støyutredning, datert 14.2.18 

Vedlegg 7:  Trafikkanalyse, datert 25.9.17 

Vedlegg 8:  VA rapport, datert 9.2.18  

Vedlegg 9: Geoteknisk vurdering, datert 14.2.18 

Vedlegg 10: Miljøtekniske grunnundersøkelser 14.2.18  

Vedlegg 11:  Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 23.2.18 

Vedlegg 12:  Illustrasjonsplan, datert 23.2.18 

 

 

 


