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Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan for "Elstangen felt BBB1 og BBB2" 
(plan-ID 202010), med plankart datert 12.02.2021, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 
02.02.2021, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. 
ledd. 
 
I tillegg varsles det at reguleringsplanen "Elstangen felt Bb og Bf4" (plan-ID 201305) oppheves ved 
vedtak av reguleringsplanen "Elstangen felt BBB1 og BBB2", ihht. § 12-14 i plan- og bygningsloven. 
 
Plan- og miljøutvalget - 013/21 
22.03.2021  
Møtebehandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK - Plan- og miljøutvalget : 
Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan for "Elstangen felt BBB1 og BBB2" 
(plan-ID 202010), med plankart datert 12.02.2021, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 
02.02.2021, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. 
ledd. 
I tillegg varsles det at reguleringsplanen "Elstangen felt Bb og Bf4" (plan-ID 201305) oppheves ved 
vedtak av reguleringsplanen "Elstangen felt BBB1 og BBB2", ihht. § 12-14 i plan- og bygningsloven. 
 
 



 
 

Sammendrag 
I Klokkerlia ligger reguleringsplanen "Elstangen felt Bb og Bf4", med planid 201305: 

 
Figur 1: Plankart planid 201305 
 
Felt Bb er i dag ferdig utbygd med blokker, mens felt Bf4 er delvis ubebygd. Felt Bf4 er i dag regulert 
til "frittliggende småhusbebyggelse", mens felt Bb er regulert til "blokkbebyggelse". 
 
Tiltakshavers forslag til endring av den eksisterende planen innebærer ingen reelle endringer for felt 
Bb (kun navnet på feltet endres, fra Bb til BBB1), mens det for felt Bf4 foreslåes både utvidelse av 
feltet og en fortetting av området ved at formålet endres fra "frittliggende småhusbebyggelse" til 
"blokkbebyggelse", og at planområdet utvides til å omfatte ca 2,5 daa av felt B17 i 
kommunedelplanen for Sundvollen: 

 
Figur 2: Plankart planid 202010 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for tettere bebyggelse i Klokkerlia, i tråd med kommunale og 
regionale føringer og retningslinjer for areal- og transportbruk. Den ene halvdelen av nytt felt BBB2 
er allerede regulert til bolig (småhusbebyggelse) gjennom felt Bf4 reguleringsplanen "Elstangen felt 
Bb og Bf4", mens den andre halvdelen er avsatt til boligbebyggelse med høyde inntil 13 meter 
gjennom kommunedelplan for Sundvollen. 
 

 
Figur 3: Utsnitt fra plankart kommunedelplan for Sundvollen 
De to blokkene som planlegges innenfor felt BBB2 er trukket noe vekk fra gjennomfartsveien 
"Klokkerlia", altså lenger inn mot felt B17 enn det som egentlig er nødvendig. Dette er fra 
tiltakshavers side begrunnet med at de to ny blokkene i nytt felt BBB2 da vil ligge på samme linje 
med blokkene i felt BBB1, av hensyn til landskapsbildet. I tillegg gjør denne plasseringen av de to nye 
blokkene det slik at solforholdene blir best mulig både for de eksisterende blokkene, og for de nye 
blokkene. Det er av denne grunn det er behov for utvidelse av planområdet inn i felt B17. Både 
kommune og tiltakshaver ser derfor på dette som en naturlig utvidelse av den eksisterende 
reguleringsplanen "Elstangen felt Bf4 og Bb", og ikke som en fullverdig utbygging av felt B17 i 
kommunedelplan Sundvollen. 
 
Derfor er kommunen av den oppfatning at rekkefølgebestemmelsene 2.2.6 og 2.2.7 for felt B17 (i 
bestemmelsene til kommunedelplan for Sundvollen) ikke er aktuelle å hensynta på dette tidspunkt. 
Hele felt B17 er på ca 22,6 dekar, og dette planforslaget berører da kun ca 2,5 av disse.  
 
Av hensyn til den lille utnyttelsen av felt B17 (kun ca 11 % av det totale feltet), og det faktum at 
denne utvidelsen ikke hadde vært så nødvendig omfattende dersom man ikke hadde tatt særskilt 
hensyn til solforholdene i områdene, er kommunen av den oppfatning av at det ikke er nødvendig 
med etablering av samlevei Sa9 (rekkefølgebestemmelse 2.2.6), og at det for dette planforslaget 
fortsatt kan tillates tilkomst til området via dagens E16-kryss ved Elstangen. 
 
 
Tidligere prosess  
Tiltakshaver og kommune gjennomførte oppstartsmøte 05.06.2020, og varsel om oppstart ble sendt 
ut av tiltakshaver til naboer og offentlige instanser 26.06.2020, og samtidig lagt ut på Hole 
kommunes hjemmesider. Høringsfristen ble satt til 18.08.2020, og det kom inn totalt tolv innspill. 
Innspillene er vurdert og svart ut av tiltakshaver i eget vedlegg.  
 
Administrasjonens vurdering av innspillene til varsel om oppstart, og tiltakshavers vurdering av disse 
innspillene, er at tiltakshaver har tatt tilstrekkelig hensyn til de mottatte innspillene ved 
utarbeidelsen av sitt planforslag. Både er det gjort endringer i plasseringen av blokkene av hensyn til 



 
 

solforhold for de eksisterende blokkene (basert på innspill fra naboer i de eksisterende blokkene), 
det er gjennomført en geoteknisk vurdering (basert på innspill fra NVE), det er gjennomført en 
trafikkanalyse (basert på innspill fra Statens vegvesen), det er redegjort for støykrav og det er 
gjennomført en ROS-analyse (basert på innspill fra Fylkesmannen/Statsforvalteren i Oslo og Viken).  
 
 
Beskrivelse og redegjørelse av utvalgte temaer omtalt i planforslaget: 
 
Grunnforhold og geotekniske vurderinger 
Det er redegjort for grunnforholdene gjennom en egen rapport, som er gjennomført av firmaet 
Arkimedum AS. Rapporten konkluderer med at det er to ulike typer grunnforhold innenfor 
planområdet, til dels bart fjell og til dels morenemateriale som et tynt/usammenhengende dekke 
over berggrunnen. 
 
Videre fremgår det at ca ¾-del av byggene kommer til å stå på undersprengt fjell, og at massene i 
fremkant av de planlagte byggene består av setningsømfintlig siltig leire, som må masseutskiftes. 
Dette planlegges gjort ved fundamentering på såler. 
 
I bakkant av de planlagte byggene vil fjellskjæringene bli høye, og det opplyses om at løsmassene i 
overkant av skjæringene må sikres slik at det ikke raser ned i byggropa. Dette hensynet er tatt med 
som en del av rekkefølgebestemmelsene i § 4.2. 
 
Landskapsbilde og utsikt 
 
De nye blokkene harmoniserer med de eksisterende blokkene innenfor planområdet, og kan sees på 
som en forlengelse av disse. De nye blokkene er rotert i samme vinkel som de eksisterende blokkene, 
for å få et helhetlig område og et godt landskapsbilde. Nye blokker i felt BBB2 er også trukket lengre 
vekk fra veien for å sikre solforhold og utsikt for de eksisterende blokkene i felt BBB1. 
 

 
Figur 4: De to nye blokkene er tegnet inn til høyre i bildet 
 
Barn og unge, friluftsområder 
 
Det er ikke regulert inn lekeplassareal innenfor nytt felt BBB2, men det skal tilrettelegges for felles 
oppholdsareal mellom, og delvis foran, de to nye blokkene. Dette arealet skal være universelt 
utformet, og det skal utformes slik at det kan benyttes av alle aldersgrupper. Areal til lekeplass er 
satt av gjennom den opprinnelige reguleringsplanen "Elstangen" (planid 200203), og denne er ferdig 
opparbeidet. 
 
En eksisterende tursti går forbi planområdet (devis bak), og denne skal bevares. Allmennhetens 
tilgang til turområdet på oversiden av planområdet vil ikke bli begrenset som følge av planforslaget. 
  
 



 
 

Trafikksituasjonen 
 
Tiltakshaver har redegjort for de trafikale utfordringene i en trafikkanalyse, som ligger vedlagt 
saksfremlegget. Det er i trafikkanalysen estimert turproduksjon for gjeldende regulering og forslag til 
reguleringsendring, og hvordan forholdet til gående og syklende vil bli som følge av planforslaget. 
 
Følgende tall er hentet fra kap. 4.1 i trafikkanalysen: 

· Dagens bilturer per døgn (ÅDT = ÅrsDøgsTrafikk): 938 
· ÅDT ved eksisterende regulering: 45 (938 + 45 = 983) 
· ÅDT ved foreslått regulering: 120 (938 + 120 = 1058) 

Altså innebærer endringsplanforslaget mer enn en dobling av ÅDT for det området som i dag er 
avsatt til småhusbebyggelse (felt Bf4 innenfor dagens reguleringsplan), mens det for hele området vil 
bli en økning i bilturer per døgn på ca 12,8 % hva gjelder dagens allerede utbyggede område (altså 
938 ÅDT), og en økning på ca 7,6 % hva gjelder dagens regulerte område (altså 983 ÅDT).  
 
Med utgangspunkt i dagens utforming av Elstangen-krysset og den beskrevne økningen på 75 ÅDT 
som følge den foreslåtte planendringen anses det at dette er økning i antall bilturer per døgn som 
ikke vil medføre merkbare trafikale konsekvenser. 
 
Den vedlagte trafikkanalysen viser også at dagens kryss/veisystem ved Elstangen allerede i dag har 
noen små utfordringer. Disse utfordringene er av svært liten skala, men dette bør gjøres noe med, 
uavhengig av fortetting innenfor planområdet. I og med at dette allerede er en gitt situasjon, og at 
dette er forhold som allerede i dag kan være en utfordring, så anbefales det at veieier gjennomfører 
nødvendig tiltak og vedlikehold for de nevnte tilfellene. (Bl.a. nevnes sikthindrende vegetasjon, 
nymerking av vikelinjer, forlenging av kansteinslinje, alt omtalt i trafikkanalysens kap. 2.3 og 2.4.)  
 
 
 
Vurderinger 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for flere boliger i utkanten av Sundvollen-området, 
nærmere bestemt Elstangen/Klokkerlia, og kommunedirektøren er av den oppfatning at dette 
samsvarer bra med kommunens langsiktige boligstrategi; å satse på Vik og Sundvollen som 
framtidige boligområder og fortettingsområder.  
 
Administrasjonen finner det hensiktsmessig med boligfortetting innenfor planområdet. Det vurderes 
slik at utnyttelsen (og utvidelsen) av det eksisterende feltet Bf4 vil bli en naturlig forlengelse av 
blokkbebyggelsen som allerede ligger i Klokkerlia (innenfor felt Bb i den eksisterende 
reguleringsplanen). Dette er både i tråd med de regionale retningslinjene, men og de føringene som 
er gitt gjennom kommunedelplan for Sundvollen, samt kommuneplanens samfunnsdel og 
kommunens planstrategi.  
 
Kommunen er av den oppfatning at den bebyggelsen som er foreslått gjennom planforslaget vil bidra 
til å påvirke området i Klokkerlia/Elstangen positivt. Selv om dette er en bebyggelse som delvis "tar 
hull på" det store feltet B17 innenfor kommunedelplan for Sundvollen, så mener kommunen at dette 
planforslaget er en naturlig fortsettelse på og en forlengelse av den eksisterende blokkbebyggelsen 
som ligger i dagens felt Bb i reguleringsplanen, og at det ikke er å regne som en fullverdig utbygging 
av felt B17 i kommundelplanen for Sundvollen.  
 
Siden dette kun er en liten utvidelse av det eksisterende planområdet inn i felt B17 i 



 
 

kommunedelplanen for Sundvollen, mener administrasjonen at rekkefølgebestemmelsene §§ 2.2.6 
og 2.2.7 i kommunedelplan for Sunvdollen ikke er å anse som relevante. Når det gjelder § 2.2.6 
legger planforslaget f.eks. ikke opp til å benytte seg av den nye tilkomsten til felt B17, nemlig vei Sa9. 
De to nye blokkene vil få tilkomst direkte fra veien Klokkerlia. Når det gjelder § 2.2.7 konkluderer den 
vedlagte trafikkanalysen med at de to blokkene ikke vil generere så mye trafikk at det blir behov med 
trafikkmessige tiltak i dagens Elstangen-kryss med E16. Altså er vurderingen slik at dagens kryss 
Elstangen/E16 vil ha kapasitet til den foreslåtte fortettingen og utvidelsen av 
reguleringsplanområdet. 
 
Kommunen finner de vurderinger forslagsstiller har gjort vedrørende hensynet til lekeplass, felles 
uteoppholdsareal og friluftsliv som tilstrekkelige, både for det antall nye boenheter som er planlagt, 
men og med tanke på avstanden mellom nye blokker og den eksisterende lekeplassen, og nye 
blokker og turområder i nærheten. 
 
De vurderinger og rapporter tiltakshaver har gjort i forbindelse med landskapsbilde/utsikt og 
geoteknikk finner kommunen som gode og dekkende for de endringer som planforslaget vil medføre 
for området.  
 
Avslutningsvis nevnes det igjen at kommunen finner forslagsstillers vurdering og svar på de 
innkomne merknader ved varsel om oppstart som dekkende, og det er kommunens oppfatning at 
planforslaget har tatt hensyn til de oppstartsinnspill som ble mottatt. I tillegg opplyses det om at 
tiltakshaver har innarbeidet mange innspill i rekkefølgebestemmelsene tilhørende planforslaget, slik 
at nødvendig gjennomføring av ulike tiltak er sikret på de nødvendige tidspunktene i prosessen. 
 
 
Konklusjon  
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det planforslaget som nå foreligger for "Elstangen felt 
BBB1 og BBB2", med plankart datert 12.02.2021, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 
02.02.2021, er av slik karakter at det kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 
 
 
Vedlegg: 
Plankart210212 
Planbestemmelser_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
Planbeskrivelse_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
V1_Merknadsbehandling_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
V2_Utomhusplan_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
V3_Snitt og perspektiver_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
V4_Sol- og skyggeanalyse_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
V5_Geoteknisk vurdering_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
V6_oppdatert trafikkanalyse_Elstangen felt BBB1 og BBB2 
 
 
 
 


