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Sammendrag  
Reguleringsplan for Elstangen trådte i kraft 09.09.2002. Feltene Bb og Bf4 ble så trukket ut av reguleringsplan 
for Elstangen, og en egen reguleringsplan for «Elstangen felt Bb og Bf4» trådte i kraft 30. 01.2006.  
Videre har det vært to reguleringsendringer i planen for «Elstangen felt Bb og Bf4».  

- Mindre vesentlig endring av vei, 22.09.2008 
- Justering av byggegrenser 26.01.2015 

Felt Bb er ferdig utviklet basert på siste eksisterende reguleringsendring, med en forenklet planbeskrivelse. 
Formålet med ny reguleringsendring er utvikling av feltet Bf4. For å sikre en helhetlig plan er det naturlig å 
bygge videre på den eksisterende forenklede planbeskrivelsen for felt Bb, og legge til en forenklet 
planbeskrivelse for felt Bf4 her.  
Forhold som ble endret ifm. utvikling av felt Bb, og som har blitt beskrevet i forenklet planbeskrivelse er:  

- Krav til antall parkeringsplasser  
- Gesimshøyde  
- Byggelinjer  
- Atkomstvei  
- Drenering av flomvann  

 
Forhold som blir endret ifm. utvikling av felt Bf4, og som blir beskrevet i forenklet planbeskrivelse er:  

- Felt Bf4 utvides, for å inkludere en del av gnr. 210 bnr. 15 (del av felt B17 i ny kommunedelplan 
for Sundvollen).  

- Arealformålet i felt Bf4 endres fra småhusbebyggelse til blokkbebyggelse.  
- Feltnavnene endres:  

Felt Bb blir til BBB1 
Felt Bf4 blir til BBB2 

Videre følger forenklet planbeskrivelse for felt BBB1 og BBB2. I teksten for felt BBB1 har kun feltnavnet blitt 
endret ifm. denne reguleringsendringen.  



Planbeskrivelse felt BBB1 
Krav til antall parkeringsplasser  
Dagens parkeringskrav pr boenhet:  
2 parkeringsplasser + 0,5 parkeringsplass for gjester pr boenhet.  
1,5 parkeringsplass + 0,5 biloppstillingsplass for gjester pr 1- og 2- roms leiligheter  
 
Forslag til parkeringskrav pr boenhet:  
1,5 parkeringsplass pr boenhet + 20 gjesteparkeringsplasser for felt BBB1.  
I tillegg skal det vises mulighet for utvidelse med 10 ekstra parkeringsplasser som skal etableres hvis behov.  
 
Begrunnelse:  
Se vedlagte skriv fra Loeskollen utvikling AS/Klokkerlia utvikling AS. Argumentene oppsummeres slik:  
- Erfaringer fra Loeskollen viser at 1,67 plasser pr leilighet som er stilt til beboernes disposisjon er tilstrekkelig  
- Styret i Klokkerlia 28 mener at 23 uteparkeringsplasser, hvorav 20 felles gjesteparkeringsplasser vil være 
tilstrekkelig. Dette er delvis motivert av at man da slipper å etablere parkering nordøst for bygget, og benytte 
atkomstvei rundt byggene. Vurderingen av parkeringsbehov til styret i Klokkerlia 28 baserer seg på erfaringer 
de har gjort med bruk av dagens tilgjengelige parkeringsplasser.  
- Beboerne i Loeskollen og Klokkerlia 28 er seniorer som i mindre grad har to biler pr husholdning.  
- Samtidsfaktoren på gjesteparkering tilsier at man ikke trenger å regne 0,5 parkeringsplasser pr leilighet, men 
at 20 gjesteparkeringsplasser totalt sett vil være tilstrekkelig.  
 
Oppfyllelse av parkeringskravene: 

 P-plasser P-pl. Pr. leilighet 
Klokkerlia 28, 22 leiligheter   
P-krav 1,5 P-plasser pr. leilighet 33 1,5 
P-plasser i parkeringskjeller 31 1,4 
   
Klokkerlia 30-32, 45 leiligheter   
P-krav 1,5 P-plasser pr. leilighet 67,5 1,5 
P-plasser i parkeringskjeller 67 1,5 
   
Utendørsparkering   
Planlagt uteparkering mot atkomstvei Klokkerlia 30-32 23  
   
Parkeringskrav beboere felt BBB1 (33+67,5) 100,5 1,5 
Parkeringskrav gjesteparkering felt BBB1 20 0,3 
SUM parkeringsbehov felt BBB1 iht. foreslåtte 
bestemmelser 

120,5 1,8 

   
Totalt antall parkeringsplasser felt BBB1 (31+67+23) 121 1,8 

 

Gesimshøyde  
Maks gesimsgøyde settes til 10,9 m over terreng ved husets inngangsside.  
 
Dagens bebyggelsesplan som sier høyde 9,1 m over terreng ved husets inngangsside anser vi som for lavt for 
3 etasjer. Antar at dette baserer seg på en etasjehøyde på 2,8 m x 3 etasjer + 0,6 m takisolasjon med fall og 
gesims + 0,1 m fra terreng til gulv. Situasjonen med isolering av takterrasser er da ikke tilfredsstillende løst.  
 
For å sikre ivaretakelse av romhøyde, fremføring av tekniske installasjoner iht Tek 10, konstruksjonstykkelser 
som ivaretar lydkrav og isolasjonskrav iht Tek 10, som samlet sett resulterer i god bokvalitet har vi lagt til grunn 
følgende:  
Etasjehøyde 3,2 m som fordeles på romhøyde 2,6 m, høyde over himling 0,2 m og konstruksjonshøyde 0,4 m  
Det legges inn 0,4 m ekstra til isolasjon, fall og påstøp/flis på takterrasser på dekke over 3. etg.  
Det legges inn 0,8 m ekstra til isolasjon, takfall og gesimsoppbygning på dekke over 4. etg (tak)  



I tillegg er bygget plassert noe høyere i det stigende terrenget. 
 

Byggelinjer  
Byggelinjer på eksisterende plankart er tilpasset en videre utbygging med to blokker etter tilsvarende prisnipp 
som Klokkerlia 22.  
Utbygger planlegger tre blokker etter samme prinsipp som benyttet på Loeskollen.  
Leilighetsantallet er det samme.  
Interne byggelinjer mellom de to ubebygde byggeområdene fjernes slik at man får et sammenhengende felt.  
Byggelinje i vest mot gnr 210/ bnr 12 flyttes til 7 meter fra tomtegrense.  
Planlagte bygg vil stå med et hjørne mot byggelinjen, ikke en hel langside. Virkningen vil på denne måten bli 
mindre påtrengende, og kompensere for større nærhet til nabo. Dagens reguleringsbestemmelser sier 4 meter 
fra nabogrense, mens gjeldende plankart viser 10 meter fra grensen i vest.  
 

Atkomstvei  
Dagens reguleringsplan viser atkomstvei slik den var prosjektert. Veien ble bygget annerledes enn prosjektert. 
Atkomstvei legges inn i reguleringsplanen slik den er bygget.  
 

Drenering av flomvann  
Det kommer på våren store mengder flomvann ned skråningen i nordøst.  
Det skal prosjekteres flomsikring (grøft) som hindrer store mengder med smeltevann å renne inn i 
byggeområdet. Flomsikring skal være utført før det gis ferdigattest på boenhetene. 
 

Planbeskrivelse felt BBB2 
Arealbruk og -utnyttelse 
Hensikt med planen 
Formålet med ny reguleringsendring er utvikling av feltet BBB2. Arealformålet i feltet endres fra 
småhusbebyggelse (Bf4) til blokkbebyggelse (BBB2).  Dette vil åpne for områdefortetting, ved en videreføring 
av dagens eksisterende blokker. Feltet utvides også inn i del av felt B17 i ny kommunedelplan for Sundvollen. 
Dette er i tråd med foreslått ny kommunedelplan for Sundvollen, hvor felt B17 er markert som framtidig 
boligbebyggelse.  
 
Beliggenhet 
Planområdet på ca. 5,2 daa ligger sørøst for E16, 2 km sørvest for Sundvollen. Innenfor BBB2 skal det bygges 
2 blokker, med 15 leiligheter i hvert bygg.  
 
BYA 
BYA settes likt som felt BB1, til %-BYA=50%.  
 
Arealformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1) 

• Område for blokkbebyggelse (1113) (BBB1 og BBB2) 

• Område for frittliggende småhusbebyggelse (1113) (BFS) 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 pkt. 2) 

• Kjøreveg, offentlig (2011) (o_SKV1) 

• Kjøreveg, felles (2011) (f_SKV2,3) 

• Fortau, offentlig (2012) (o_SF) 

• Annen veggrunn-grøntareal, offentlig (2019) (o_SVG1,2,3,4,5) 
 

Gesimshøyde 
Bygg D og E skal ha en maks kotehøyde på +144,6.  
 



Sol-/skyggeanalyse 
En sol-/skyggeanalyse ligger som vedlegg 4. Denne viser at solforholdene til eksisterende blokker i BBB1 blir 
svært lite påvirket mht. skygge av ny bebyggelse på BBB2. Analysen viser at det kun er på den tiden av året 
rundt 21.03 kl. 15.00 at skygge fra nye bygg vil få negativ konsekvens for blokkene i BBB1, og dette gjelder kun 
for blokken plassert nærmest felt BBB2.  
 
Uteareal/møteplasser 
Det planlegges i BBB2 etablert felles uteareal mellom de to nye blokkene. Arealet skal være universelt utformet 
og tilgjengelig med f.eks. rullestol og barnevogn. Dette gjøres ved å sikre planfri tilgang fra baksiden av 
blokkene, og tilkomst via heis fra inngang på fremsiden. Det vil også være uteareal rundt byggene, med 
varierende stigningsforhold. Felles uteareal vil kunne brukes som møteplasser for både barn, unge og voksne. 
Det vil også være private utearealer på balkonger. MUA fordeles slik:  

MUA m2 

Felles uteoppholdsareal 420 m2 

Balkonger 180 m2 

TOTALT 600 m2 

 
Utbyggingsrekkefølge/gjennomføring 
Alt skal bygges samtidig.  
 

Krav til antall parkeringsplasser  
Forslag til parkeringskrav 

• 1,5 parkeringsplass pr boenhet + 0,3 gjesteparkeringsplasser for felt BBB1.  

• 1,5 parkeringsplass pr boenhet + 0,5 gjesteparkeringsplasser for felt BBB2.  
 

Begrunnelse 
Eksisterende parkeringskrav for felt BBB1 opprettholdes. Her ligger antall gjesteparkeringer pr. leilighet på 0,3. 
Norconsult anser dette som et bilbasert område, med et begrenset kollektivtilbud. Man ser det derfor som 
naturlig å øke antall gjesteparkeringer i felt BBB2 til 0,5 pr. leilighet.  
 
Oppfyllelse av parkeringskravene:  

 P-plasser P-pl. Pr. leilighet P-Kjeller P-utvending 

Klokkerlia Blokk D, 15 leiligheter     

P-krav 1,5 P-plasser pr. leilighet 22,5 1,5   

P-krav 0,5 P-gjesteplasser pr. leilighet 7,5 0,5   

     

Klokkerlia Blokk E, 15 leiligheter     

P-krav 1,5 P-plasser pr. leilighet 22,5 1,5   

P-krav 0,5 P-gjesteplasser pr. leilighet 7,5 0,5   

     

Total parkeringsfordeling blokk D og blokk E  60 2,0 40 20 

     

Totalt krav, 30 leiligheter     

Parkeringskrav for beboere 45 1,5   

Parkeringskrav for gjesteparkering  15 0,5   

SUM parkeringsbehov felt BBB2 iht. 
foreslåtte bestemmelser 

60 2,0   

 
Det er 40 parkeringsplasser i p-kjelleren, og 5 parkeringsplasser for beboere er plassert ute sammen med 15 
gjesteparkeringsplasser. Parkeringskravet er oppfylt.  

 



Landskap, estetikk og stedsutvikling 
Utomhusplan, snitt og perspektiv ligger som vedlegg 2 og 3, og viser tenkt situasjon for felt BBB2. Byggene skal 
harmonisere og sees på som en forlengelse av eksisterende bygg i felt BBB1. Blokkene er rotert i samme vinkel 
som blokkene i felt BBB1, for å få et helhetlig område. Nye blokker i felt BBB2 er også trukket lengre vekk fra 
veien for å sikre solforhold og utsikt til eksisterende bebyggelse i felt BBB1.  
 
En tursti ligger sør-vest for planområdet. Stien skal bevares, og allmennhetens tilgang til turområdet vil ikke 
bli svekket i forbindelse med planforslaget. 

 
Kilde: Ut.no 

 

Universell utforming 
Universell utforming er sikret i planbestemmelsene, og kravene til leiligheter og fellesarealer i de nye blokkene 
skal følge gjeldende teknisk forskrift. Ny bygningsmasse skal ha planfri adkomst fra parkeringsarealet, 
blokkene skal ha heis, og tilrettelagt areal for HC-parkeringsplasser. Felles utearealer som skal være tilgjengelig 
for allmennheten skal som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper. Dette gjøres blant annet 
ved å tilpasse stigning på gang og uteareal. Felles uteareal får planfri tilgang fra baksiden av blokkene, og 
tilkomst via heis fra inngang på fremsiden.  

 

Beredskapsmessige vurderinger 
En geoteknisk vurdering har blitt gjennomført, og ligger som vedlegg 5. I konklusjonen antas det at ca. ¾-del 
av byggene vil stå på undersprengt fjell. I fremkant - mot Klokkerlia - er det ca 3,5 - 5m med løsmasser av siltig 
leire ned til fjell fra overkant ferdig gulv. Massene i fremkant er setningsømfintlig siltig leire, og må 
masseutskiftes ved fundamentering på såler. Evt kan man fundamentere på stålpeler til fjell i disse områdene. 
Fjellskjæringene i bakkant blir høye, og løsmasser i overkant av skjæringene må sikres slik at det ikke raser ned 
i byggegropa. 
 
Det er ikke påvist kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i undersøkelsene. Faregradskart fra NVE 
viser at tomten ligger utenfor aktsomhetssoner for kvikkleireskred. 
 
Kart fra NVE viser at BBB2 ligger innenfor aktsomhetsområde -utløpsområde for snøskred. Det er ikke 
registrert skredhendelser i eller over planområdet (NVEs temakart).  Forholdene er ikke vurdert nærmere.  
 
Aktuell eiendom har i hovedsak blitt registrert med usikker aktsomhetsgrad av radon. Et areal mot nord har 
moderat til lav aktsomhetsgrad av radon. Ettersom det er generelle krav til å gjøre tiltak i byggeprosessen, vil 
faren for at dette skal bli et problem være svært liten. Sikringstiltak i bygg skal gjennomføres etter krav iht. 
gjeldene bestemmelser i lov og forskrift. 



 
Kilde: Rapport grunnundersøkelse, se vedlegg 5. 
 

Barn og unges interesser 
Det er ikke tilrettelagt for egen lekeplass for feltene BBB1 og BBB2. Grunnen til dette er at hele 
området må sees på i sammenheng. I den originale planen for Elstangen ble det satt av 11,8 daa til 
lekeareal og lekeplasser for hele området. Dette har bitt sikret videre når ulike områder har fått egne 
reguleringsplaner. På denne måten er avstand og størrelse på lekeplasser og lekeområder sikret i 
eksisterende naboplaner. Det er ikke behov for tilrettelegging for egen lekeplass for BBB1 og BBB2. 
Det er likevel avsatt felles uteoppholdsarealer som kan brukes til dette formålet. 
 

Teknisk infrastruktur 
Overvannshåndtering 

Beregning av overflatevann er omtalt i Rapport grunnundersøkelse (se vedlegg 5). Avrenningen er 
beregnet til 115 liter/sekund. Overvannshåndtering er sikret som rekkefølgebestemmelse. 
 
Det legges avskjærende grøft i overkant av tomten som fanger opp overvann fra skråningen på 
oversiden. Overflatevann fra feltarealet føres videre på utsiden av planområdet, vist som blå stiplet 
linje i situasjonskartet nedenfor. Vannet føres så ut til eksisterende terreng. Svart stiplet linje viser 
stikkrenner, og takvann føres inn på samme overvannssystem. Overflatevann fra parkeringsarealer 
går til åpen grøft langs vegen Klokkerlia, til eksisterende sluk. 
 
Dimensjonering og oppbygging av overvannssystemet skal fremgå i plan for overvannshåndtering iht. 
rekkefølgebestemmelse.  



 
Kilde: Situasjonskart laget basert på Rapport grunnundersøkelse, se vedlegg 5. 
 

Vann og avløp 
Vann og avløp knyttes til offentlig vann- og avløpsledninger som ligger i veien Klokkerlia. VA dimensjoner i 
veien: VL 160mm PVC, SP 160mm PVC, OV 160mm PVC. VA på 210/6 er privat VL 32mm. SP 110mm. 

 
Kilde: Utklipp fått fra Hole kommune 



Kraftforsyning 
Som kartutsnittet fått fra Ringerikskraft viser, er det tre påkoblingsmuligheter til trafo for felt BBB2. 

 
Kilde: Utklipp fått fra Ringerikskraft 

 

Vei- og veitekniske forhold/trafikksikkerhet/trafikkavvikling 
Felt BBB2 får avkjøring fra vegen Klokkerlia. I utomhusplan (vedlegg 2) har intern kjøreveg i feltet en stigning 
på 1:15. 13 gjesteparkeringer og 5 beboerparkeringer er plassert ytterst mot vegen Klokkerlia, og 2 
gjesteparkeringsplasser (HC-parkeringsplasser) er plassert ved inngang til bygg. Parkeringskjeller med 40 
beboerparkeringer er plassert under byggene.  
 
Vegen Klokkerlia har en regulert vegbredde på 6 meter. 
Intern kjørevei frem til parkeringsplasser og parkeringskjeller har en bredde på 4,5 meter.  
 
Det er etablert sammenhengende fortau/gangvei- og sykkelvei fra blokkene i felt BBB1 ned til Sundvollen.  
Dette fortauet skal videreføres forbi felt BBB2. Opprettelse av fortauet ligger som en rekkefølgebestemmelse 
før midlertidig brukstillatelse. Dette vil sikre trafikksikker skolevei, og skape et godt område for myke 
trafikanter. Regulert bredde på fortau er 3 meter. 
 
En trafikkanalyse (vedlegg 6) har blitt gjennomført i forbindelse med planarbeidene. Konklusjonen er at 
forskjellen i ÅDT mellom gjeldende regulering og forslag til reguleringsendring er anslått at utgjør en økning 
på 12 %, men selve antallet er svært beskjedent (75 bilturer pr. døgn). Med forutsetninger som beskrevet i 
trafikkanalysen, vil ikke reguleringsendringen for felt Bf4 medføre merkbare trafikale konsekvenser i 
adkomstkryssene/kryssene mot E16. Det er ikke vurdert at reguleringsforslaget vil utløse behov for tiltak i 
kryss eller for myke trafikanter i området, utover forlengelse av fortau i Klokkerlia forbi felt BBB2. 
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