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Liste over uttalelser (varsel om oppstart av plan) 
 

Nr Navn Dato 

1. Bane NOR 03.07.2020 

2. Friluftsrådenes Landsforbund 29.06.2020 

3. HRA 26.06.2020 

4.  NVE generelt innspill 
NVE konkret innspill 

26.06.2020, 
13.08.2020 

5. Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.08.2020 

6. Statens vegvesen 
Statens vegvesen 

17.09.2020, 
18.11.2020 

7. Elstangen Velforening 17.08.2020 

8. Klokkerlia 28 Borettslag 16.08.2020 

9. Klokkerlia 30 Boligsameie 04.08.2020 

10. Blokk C 04.08.2020 

11. Gnr. 210 bnr. 6, gnr. 210 bnr. 13, og gnr. 232 bnr. 71 18.08.2020 

12. Klokkerenga 19 04.08.2020 



Bane NOR, 03.07.2020 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane NOR har derfor ingen merknader. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Bane NOR har ingen merknader. 
 

Friluftsrådenes Landsforbund, 29.06.2020 
Friluftsrådenes Landsforbund er paraplyorganisasjon for interkommunale friluftsråd over hele landet, og har 
derfor verken som oppgave eller kapasitet til å engasjere seg i lokale plansaker. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Friluftsrådenes Landsforbund har ingen merknader. 

 
HRA, 26.06.2020 
Tilgjengelighet 
Generelle krav HRA nevner er: 

• Kjørebanen skal være min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien og bruer må tåle et akseltrykk på 
9 tonn.  

• Beholdere skal stå lett tilgjengelig i utkanten av boområder og innenfor 10 meter fra vei. Skal en 
renovasjonsbil kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter forskriftens 
bestemmelser.  

• Snuplass skal være tilpasset vegvesenets norm for lastebiler. Det skal ikke være tilrettelagt for parkering 
av biler. Rygging skal forsøkes unngått, og kun for å snu.  

Nedgravde renovasjonsanlegg 
Nedgravde renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere mht. estetikk og lukt, og passer 
best til en bebyggelse på minimum 10-15 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging, og betaler alle 
utgifter knyttet til etablering av anlegg. 
Det finnes 2 muligheter til nedgravde renovasjonsanlegg. 
A. Helt nedgravd: Kun innkastluken er over bakken.  
B. Delvis nedgrav: 60% er over bakken.  
I tette boligområder anbefales helt nedgravde beholdere. Arealkrav blir ca 2x2 meter pr. avfallsgruppe. Med 
totalt 5 avfallsgrupper blir arealkravet dermed 10-14 meter pr. anlegg som er beregnet på 30-33 husstander. 
Beholdere kan stå bak hverandre og på hver side av en snuplass. Det er flere muligheter som må avklares i 
hvert enkelt tilfelle. 
Kapasitetsberegninger 
En utbygger må beregne kapasitet etter oppsatt tømmeintervall.  

Matavfall og restavfall tømmes hver 14. dag 
Papir og plastemballasje tømmes hver 4. uke 
Glass- og metallemballasje tømmes hver 8. uke 

Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar befaring etter søknad, samt 
følger opp saken frem til driftsfase.  
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra husholdning er 
kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av andre enn HRA.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Renovasjon skal plasseres i umiddelbar nærhet til veien Klokkerlia. Det skal etableres nedgravd løsning, og krav 
til utforming skal følges. Nøyaktig plassering og størrelse på areal skal avklares ved rammesøknad.  
 
 
 
 
 



NVE 
NVE, 26.06.2020 
Flom, erosjon, skred og overvann: Pbl setter tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn 
ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, 
erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av 
faren. Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 
mengder overvann. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i vassdragene. Det er 
viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til 
skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og 
våtmarker har en flomdempende funksjon som bør bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller 
resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i 
nedbørfeltet.  
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak: Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som 
kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så må dette komme 
klart frem i oversendelsesbrevet. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  
 
Energianlegg: Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 
 
Hole kommune, 14.07.2020 
Hole kommune sendte den 14.07.2020 direkte forespørsel til NVE og spurte om en ny og mer detaljert og 
spesifikk uttalelse mht. at planområdet er en del av faresonen H310 (ras- og skredfare) i den nylig vedtatte 
kommunedelplanen for Sundvollen. Svar fra NVE følger i neste avsnitt. 
 
NVE svar til Hole kommune, 13.08.2020 
Området er i kommunedelplanen for Sundvollen markert med hensynssone skredfare. Bakgrunnen for 
avgrensingen av denne hensynssonen er aktsomhetskart for skredfare som viser at området har en potensiell 
fare for snøskred og jord- og flomskred. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene og det er heller 
ikke vurdert lokale effekter som klima, skog eller sikringstiltak. Aktsomhetsområdene vil som oftest kunne 
innskrenkes ved nærmere kartlegging av faren. For å faglig definere seg ut av aktsomhetsområdet (eller 
innskrenke det i utbredelse), kreves det at det blir gjort en konkret vurdering av den aktuelle faren. I de fleste 
tilfeller vil det kreve faglig ekspertise. Som en del av planarbeidet må faren for skred avklares nærmere. I dette 
området er det også en utfordring med vann på avveie. Det er stedvis lite definerte avrenningsveier og det 
kan være utfordrende å få vannet ledet trygt forbi bebyggelsen. Dette kan også medføre fare for erosjon og 
skred. Det må gjøres en vurdering av hvilken sikkerhetsklasse den nye bebyggelsen vil komme i og den reelle 
faren for skred og flom må utredes opp mot kravene til sikkerhet gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-2 og 
7-3. Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging 
og byggesaksbehandling tydeliggjør at reell fare skal være avklart ved siste plannivå. I arbeidet med ny E16 og 
Ringeriksbane er det gjort mange utredninger og vurderinger knyttet til skredfare og stabilitet. NVE anbefaler 
at kommunen sjekker ut om det er gjort vurderinger av skredfare som kan være aktuelle for dette området. 
NVE bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov og ber om å bli holdt orientert om 
det videre arbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Flom, erosjon, skred og overvann: En geoteknisk vurdering har blitt gjennomført, og ligger som vedlegg 5. Det 
er ikke påvist kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i undersøkelsene. Faregradskart fra NVE viser 
at tomten ligger utenfor aktsomhetssoner for kvikkleireskred. Beregning av overflatevann er omtalt i Rapport 
grunnundersøkelse (se vedlegg 5). Forslag til løsning er innarbeidet i planbeskrivelsen.  



Vassdrag- og grunnvannstiltak: Ikke aktuelt. Planområdet ligger ikke i nærheten til vassdrag eller 
grunnvannreservoarer. Tiltak i forbindelse med reguleringsplanen vil ikke føre til skader eller ulemper for 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann.  
Energianlegg: Ikke aktuelt. Planen kommer ikke i berøring med energiinteresser.  
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 14.08.2020 
Støy: I det videre planarbeidet ber Fylkesmannen om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med Klima- 
og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt for støyverdier som 
overstiger de gjeldende grenseverdiene med nærheten til E16. Det er derfor viktig at planforslaget sikrer 
gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk. Fylkesmannen ber om 
at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i 
planen. Fylkesmannen ber i den sammenheng om at støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir tatt inn i 
bestemmelsene slik at den blir juridisk bindende for området. Støy på uteareal, lekeplass og utenfor vindu i 
støyfølsomme rom skal ikke overstige denne grensen. Dette er med på å sikre god miljøkvalitet for de som skal 
bo i området. 
 
Barn og unges interesser: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, 
og Fylkesmannen ber om at det sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av 
betydning for barns lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes 
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det legges vekt på 
trafikksikre løsninger og trygg skolevei.  
 
Grøntområder: Ved planlegging av nye boligområder er det også viktig å legge til rette for enkel tilgang til 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte bolig. Det må 
derfor redegjøres nærmere for friluftsinteressene i området og natur- og landskapsforhold som et viktig 
grunnlag for utforming av planen. Eventuelle områder av verdi for friluftsliv, landskap og biologisk mangfold 
må innarbeides i planen som en del av grønnstrukturen. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres 
for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp.  
 
Estetisk utforming, energieffektive bygningsløsninger og universell utforming: Ny bebyggelse må gis en god 
estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og landskap. Det er en 
nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger. Et viktig tiltak er å satse på alternative 
oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging 
av passivhus/nullhus/plusshus. Fylkesmannen vil også minne om prinsippene om en universell utforming. 
Dette er forhold som det må redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene.  
 
ROS-analyse: ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Konsekvensene av klimaendringene skal vurderes, og høye klimaframskrivinger skal legges til grunn for 
planleggingen. Videre går det frem av punkt 4.3 at planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, 
overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Kommunene skal ta utgangspunkt i 
naturbaserte overvannsløsninger. Fylkesmannen ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig 
ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Støy: Støyretningslinjene T-1442/2016 skal følges. I støykartet til Statens vegvesen ligger planområdet utenfor 
aktuell støysone, og støytiltak vil trolig ikke bli nødvendig mht. nåværende E16.   



 
Med ny E16 vil støybildet bli annerledes. En støyrapport har blitt utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen 
for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Figuren under viser støysonekartet fra støyrapporten, med 
planområdet plassert over. Som figuren viser vil ikke ny E16 føre til at planområdet (mht. bolig og 
uteoppholdsareal) blir støyutsatt. Støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB har blitt tatt inn i 
bestemmelsene. 

 
«Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal det gjennomføres en 
støyvurdering, og plan for eventuelle støytiltak skal være godkjent.» har blitt lagt inn som 
rekkefølgebestemmelse.  
Barn og unges interesser: Avstand og størrelse på lekeplasser og lekeområder er 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. 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.  
Grøntområder: En tursti ligger sør-vest for planområdet, og skal ikke bli påvirket negativt i forbindelse med 
planforslaget. Det planlegges i BBB2 etablert felles uteareal mellom de to nye blokkene. Det vil også være 
uteareal rundt byggene, med varierende stigningsforhold.  
Estetisk utforming, energieffektive bygningsløsninger og universell utforming: 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. Universell utforming er sikret i planbestemmelsene, og vil bli lagt til rette 
for så langt det lar seg gjøre og virker hensiktsmessig. Felles utearealer som skal være tilgjengelig for 
allmennheten skal som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper.  
ROS-analyse: ROS-analyse har blitt utarbeidet i forbindelse med eksisterende planer. Risikonivået vil være likt 
for felt BBB2 som det var for BBB1 når dette ble bygget. Det konkluderes derfor med at det ikke er behov for 
en ny/oppdatert ROS-analyse i forbindelse med den aktuelle reguleringsendringen.  
 



Statens vegvesen, 17.09.2020 
Planarbeidet berører riksvei E16. Varselet innebærer regulering av en utvidelse av boligområde med 
blokkbebyggelse inntil 30 leiligheter. Atkomst skjer nå via kryss med E16 x fv. 2848 Utstranda. Utbyggingen vil 
være i strid med rekkefølgebestemmelse i kommunedelplan for Sundvollen om nytt kapasitetssterkt kryss ved 
Tyriheimen.  
 
Kommunedelplan 
For statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng med hensyn 
på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent kommune(del)plan.  
 
Trafikkanalyse 
Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de trafikkmessige 
virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med 
en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) 
må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området 
kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.  
 
Detaljplan 
Langs riksveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn-teknisk anlegg». Det 
må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive nødvendige kryssinger av 
riksveg. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riksveger og eventuelle avvik fra 
vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering før endelig 
planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn. 
 
Gjennomføringsavtale 
Endringer på vårt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås 
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.  
 
Byggegrenser og støy 
Normal byggegrense for riksveger er nå 50 m med mulighet for vegmyndigheten til å fastsette økt generell 
byggegrense til 100 m/50 m. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det 
aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær riksveg kreves støyforholdene dokumentert og 
nødvendige tiltak innarbeides i planen. «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 
Buskerud» er godkjent i Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på 
riksvegnettet økes til 100 m.  
 
Avslutning 
Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i samsvar med 
nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. Statens vegvesen har tidligere forutsatt at videre 
utbygging må avvente gjennomføring av nytt kryss, noe som trolig skjer i forbindelse med bygging av ny E16. 
Statens vegvesen vil derfor forutsette at det må inntas en rekkefølgebestemmelse som sikrer dette. Området 
ligger svært nær grensen for gul støysone i støyvarselkart for E16. Støyforholdene må derfor avklares nærmere 
med detaljert støyberegninger. Det forutsettes ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig 
ettersyn.  

 
Hole kommune, 16.10.2020 
Hole kommune ba Statens vegvesen gjøre en ny vurdering av saken den 16.10.2020. Hole kommunes 
oppfatning er at det bør være "lav" bebyggelse nedenfor veien Klokkerlia, og at det bør være "høy" bebyggelse 
ovenfor denne veien. Kommunen er av den oppfatning at en reguleringsendring som innebærer å kun endre 
formålet i felt Bf4 fra "frittliggende småhusbebyggelse" til "blokkbebyggelse"(og ikke utvide planområdet) er 
i tråd med kommunalt overordnet planverk. Hole kommune mener også at en slik endring ikke berøres av 
bestemmelsene for kommunedelplanen, siden det ikke dreier seg om nytt areal avsatt gjennom 
kommunedelplanen. Kommunen opplyser om at tiltakshaver hadde hatt plass til de to planlagte blokkene 



innenfor dagens omriss av felt Bf4 i reguleringsplanen. En av grunnene til at de to blokkene nå har blitt plassert 
lenger unna veien Klokkerlia er hensynet til grunneierne av gbnr. 210/6, som utgjør størsteparten av fremre 
del av felt Bf4. Dersom tiltakshaver kun hadde endret formål innenfor felt Bf4, og ikke lagt opp til noe utvidelse 
av feltet, er kommunen av den oppfatning at vegvesenet ikke kunne vist til rekkefølgebestemmelse for B17. 
Derfor mener kommunen det er feil at vegvesenet nevner rekkefølgebestemmelsen knyttet til felt B17 i 
kommunedelplan for Sundvollen. Planforslaget vil også ta hensyn til at det skal være mulig å etablere ny vei 
Sa9 i bakkant av blokkene, når den tid kommer at hele felt B17 skal bygges ut. 

 
Statens vegvesen svar til Hole kommune, 18.11.2020 
Varselet innebærer at området Bf4 både endres til blokkbebyggelse for 30 leiligheter, samt at området utvides 
inn i området B17 til kommunedelplan for Sundvollen der Statens vegvesen har forlangt at området ikke kan 
utbygges før det er etablert rundkjøring ved Tyriheim. Rundkjøring ved Tyriheim forutsetter at prosjektet 
FRE16 igangsettes.  
 
Hensikten med kravet til kommunedelplanen er at trafikken via vegen Klokkerlia til dagens kryss E16 x fv. 2848 
ikke skal økes mer enn det som allerede inngår i godkjente reguleringsplaner, før det foreligger nye 
vegløsninger. Statens vegvesen presiserer at intensjonen gjelder både endring av formål i dagens 
reguleringsplan og utvidelsen inn i B17.  
Statens vegvesen har forutsatt rekkefølgebestemmelse om at utbygging må avvente ny E16. 
 
Vurdering 
I utgangspunktet ønsker ikke Statens vegvesen mer trafikk til E16 via vegen Klokkerlia. En vurdering av om det 
eventuelt må fremmes innsigelse vil være avhengig av hva som dokumenteres av endringer i trafikken og om 
det blir noen rekkefølgebestemmelser som sikrer gode løsninger for alle trafikantgrupper. Statens vegvesen 
går ut fra at det blir en nærmere utredning/ analyse av dette i planbeskrivelsen til planendringene, og hvilke 
grunner en måtte ha for å avvike intensjonen i kommunedelplanen for dette området framfor andre. 
Statens vegvesen forutsetter fortsatt å få planforslaget til ny uttalelse i forbindelse med eventuelt offentlig 
ettersyn. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Kommunedelplan 
I kommuneplanens samfunnsdel står det at hovedvekt av veksten i kommunen på sikt skal legges til Sundvollen 
området. Det står i punktet «Prioritere en klima- og miljøvennlig arealforvaltning» at kommunen ønsker å 
stimulere til gode, sentrumsnære boligområder på Vik og Sundvollen med gangavstand til viktige funksjoner. 
Dette betyr at det vil bli fortetting i områdene rundt Sundvollen og Vik. Hele planområdet ligger i 
kommunedelplan for Sundvollen, og kan derfor sies å ligge i Sundvollen-området. Det må derfor medregnes at 
områdene rundt Sundvollen fortettes i tråd med de overordnede kommunale planene. Hole kommune og 
forslagsstiller er av den oppfatning at en reguleringsendring som innebærer å kun endre formålet i felt Bf4 fra 
"frittliggende småhusbebyggelse" til "blokkbebyggelse"(og ikke utvide planområdet) er i tråd med kommunalt 
overordnet planverk.  
Trafikkanalyse  
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. 
Detaljplan 
Planforslaget skaper ikke behov for endringer av vegnett. En reguleringsendring er blitt vurdert som dekkende 
mht. ønsket fortetting av området.  
Gjennomføringsavtale 
Planforslaget skaper ikke behov for endringer av vegnett. En gjennomføringsavtale med Statens vegvesen er 
ikke relevant i denne sammenhengen.  
 



Byggegrenser og støy 
Se kommentarer til Støy i merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Støytiltak vil trolig ikke bli nødvendig 
mht. nåværende E16. Ny E16 vil ikke føre til at planområdet (mht. bolig og uteoppholdsareal) blir mer 
støyutsatt. Planområdet ligger ca. 200 meter fra eksisterende E16. Selv etter ny E16 er bygget, og en ny 
byggegrense på 100m blir lagt inn, vil dette ikke få konsekvenser for planområdet.  
 

Elstangen Velforening, 17.08.2020 
Elstangen Velforening (heretter kalt Velforeningen) har som formål å ivareta interessene til beboerne på 
Elstangen. Som et utgangspunkt støtter Velforeningen Kommunedelplanen for Sundvollen 2020-2030 som ble 
vedtatt av kommunestyret 15 juni 2020, sak 036/20, herunder beslutning om fortetting på Sundvollen og 
Elstangen på allerede regulerte områder. Når det gjelder søknaden om endring av reguleringsplanen for 
Elstangen så har Velforeningen noen merknader som man ber søker og kommunen vurdere nærmere før 
endelig godkjennelse kan gis. Merknadene gjelder særlig trafikksikkerhet og forhold til kommunedelplanen.  
 
Forholdet til reguleringsplanen  
Området som søkes omregulert er i dag satt av til frittliggende småhusbebyggelse. Det vil være delte meninger 
blant beboerne på Elstangen knyttet til ytterligere blokkbebyggelse, men Velforeningen mener det bør 
foreligge særskilte grunner for å endre eksisterende regulering. Men det er klart at basert på dagens 
infrastruktur på Elstangen og boligsammensetning for øvrig, så fremstår eksisterende regulering som den mest 
hensiktsmessige og det er liten tvil om at ytterlige blokkbebyggelse vil forringe områdets karakter. 
Velforeningen ber derfor om at det gjøres en grundig vurdering av hensiktsmessigheten av omreguleringen og 
at andre grunner enn økonomiske legges til grunn.  
 
Forholdet til Kommunedelplan for Sundvollen av 15. juni 2020  
Det fremkommer av reguleringsendringen at søker ønsker å bruke deler av felt B17 til utbyggingen. Det 
henvises i denne forbindelse til referat fra møtet mellom søker og Hole kommune 5 juni 2020 og punkt 5.12 
Vei og veitekniske forhold /trafikksikkerhet/ trafikkavvikling, hvor kommunen ber om en grundig kartlegging 
av trafikksituasjonen på Elstangen. Velforeningen støtter en slik kartlegging, men ønsker at kartleggingen også 
skal inkludere standard på veier til og fra planområdet. Det er Velforeningens vurdering at dagens veistandard 
opp til Elstangen er for dårlig og er ikke dimensjonert for den trafikken som er der allerede i dag. Veien bærer 
preg av det tunge anleggsarbeidet som har pågått på Elstangen de senere år og den burde vært satt tilbake til 
opprinnelig standard. Videre har den økte trafikken redusert trafikksikkerheten på Elstangen og til tross for at 
det er kommet 2 fartsdempere siste år, er det behov for å øke dette antallet. Spesielt vil dette gjelde videre 
oppover feltet forbi de eksisterende fartsdemperne, hvor det vil være en markant økning i trafikk dersom 
denne omreguleringen vedtas. Ikke minst gjelder dette i utbyggingsperioden hvor det nå ferdes titalls barn 
langs denne veien hver morgen og ettermiddag, og oversikten i de store anleggsmaskinene åpenbart er for 
dårlig. For å illustrere utfordringene som vil utspille seg på Elstangen nå og i fremtiden, så henvises det til 
beregningen som er lagt til grunn i Kommunedelplanen (side 23): Her beregnes det 5 bilturer per bolig per 
døgn, for 30 nye boenheter som er planlagt i forslaget så innebærer det ytterligere 150 bilturer på et døgn på 
en allerede høyt trafikkert vei. Det er Velforeningen sitt syn at dette vil kreve ytterligere investering i tiltak for 
å øke trafikksikkerheten. Velforeningen vil også bemerke at det heller ikke er etablert trygg ferdsel for gående 
på hele Elstangen ved bygging av fortau. Velforeningen stiller seg derfor svært positive til merknaden fra 
kommunen om at det skal etableres fortau forbi blokkene (ref punkt 8 i referatet).  
 
Forholdet til bestemmelsene til Kommunedelplanen for Sundvollen av 15. juni 2020  
Av Bestemmelsene til Kommunedelplanen for Sundvollen 20202-2030 fremkommer følgende om felt B17:  
 
2.2.6 «Det kan ikke gis byggetillatelse for feltet B17 før Sa(9) er etablert, og er åpnet som offentlig vei.» 
Velforeningens kommentar: Sa(9) er tilkjøring til felt B17 og Velforeningen ønsker at det utarbeides planer for 
hvordan dette vil se ut og at det vurderes hvilke konsekvenser dette vil ha på søknaden om reguleringsendring.  
 
2.2.7 Rundkjøring ved Tyriheim  
«Det kan ikke gis byggetillatelse for feltene B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B15, B16, B17, BKB1, o_BOP1, BN2 og 
BN3 før det er etablert ny kapasitetssterk rundkjøring ved Tyriheim.» 



Velforeningens kommentar: Velforeningen er ikke kjent med at det er iverksatt arbeider med å etablere denne 
rundkjøringen ber om at det vurderes hvilke konsekvenser dette kan ha på søknaden om reguleringsendring.  
 
3.2.2.2.2 Felt B1-B3 og B7-B17 Byggehøyder 
«I felt B1, B2, B3, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17 kan ny bebyggelse oppføres med 
gesimshøyde inntil 10 meter, og mønehøyde inntil 13 meter. Øverste etasje skal normalt være tilbaketrukket 
med minimum 3 meters inntrekning fra fasadelivet. Høyder fastsettes endelig i reguleringsplan.» 
Velforeningens kommentar: Velforeningen har ikke sett noen plantegninger for hvordan blokkene vil se ut, 
men ber kommunen påse at bestemmelsen over blir etterlevd. Velforeningen ber til slutt kommunen vurdere 
om blokkbebyggelse vil være den mest hensiktsmessige utnyttelse av B17 og om dette er i tråd med 
intensjonen for fortetting for dette feltet. Det er Velforeningens mening at det bør utarbeides en enhetlig plan 
for B17 før det gis tillatelse til å bygge på dette feltet.  
 
På bakgrunn av kommentarene ovenfor har Velforeningen vanskelig for å se at forholdet til Bestemmelsene 
ikke vil kreve at Rekkefølgebestemmelsene må vurderes og da spesielt punktet «Tilfredsstillende kapasitet, 
trafikksikkerhet og miljø på og langs veinettet, spesielt skolevei frem til busstopp/holdeplass». Det henvises 
for øvrig til kommunens egen risiko og sårbarhetsanalyse som identifiserer trafikksikkerhet og transport som 
en av 3 farer med størst konsekvens og med den konklusjonen at «det må gjennomføres mer detaljerte ROS-
analyser og iverksettes risiko‐ og sårbarhetsreduserende tiltak i forbindelse med de kommende 
detaljreguleringsplanene» ref s29 i planen.  
 
3.1.9 I anleggsperioden 
«I anleggsperioden må det sikres trygge gang- og sykkelforbindelser til skole, barnehage, sentrum, togstasjon 
og holdeplasser i en midlertidig situasjon. Plan for renhold og støvdemping på bygge- og anleggsområder, og 
i tilknytning til transport inn og ut av områdene i bygge- og anleggsperioden, skal foreligge og godkjennes 
samtidig med søknad om tiltak.» 
Velforeningens kommentar: Velforeningen ber om at det fremgår tydelig i en eventuell utredning hvordan 
trafikksikkerheten skal ivaretas i en anleggsperiode. Dette er punkter som var kritikkverdige ved forrige 
byggeperiode av Klokkerlia 30 og var gjenstand for mye debatt og nesten-ulykker på Elstangen.  
 
Elstangen Vel  
Til sist vil styret anmode om at det føres inn som et krav i vedtektene til sameiet at alle beboerne innmeldes i 
Elstangen Vel for å sikre deres representasjon i saker som angår Elstangens beboeres interesser.  
 
Avsluttende bemerkninger  
Velforeningen stiller seg positiv til fortetting i kommunen og på Elstangen i henhold til kommunedelplanen så 
fremt eksisterende infrastruktur legger til rette for det. Dersom det skal avvikes fra vedtatte planer så må det 
utarbeides grundige analyser og iverksettes kompenserende tiltak som reduserer de negative konsekvensene 
av avviket. Oppsummert gjelder dette: 
1) Riktig utnyttelse av felt B17  
2) Sikker adkomst og økt trafikksikkerhet  
3) Utbedring av veistandard  
4) Sikker ferdsel for gående gjennom etablering av fortau  
 
Til slutt vil Velforeningen bemerke at den stiller seg undrende til dersom det gis unntak fra å følge en 
Kommunedelplan som så nylig er vedtatt, og ber kommunen vurdere hvilke konsekvenser dette kan medføre. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forholdet til reguleringsplanen: De nye blokkene vil være en utvidelse av det eksisterende blokkområdet på 
Elstangen. En reguleringsendring for området vil være i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 
planstrategi. I kommuneplanens samfunnsdel står det at «For å få best effekt av ny bane og vei er det viktig å 
konsentrere og på sikt legge hovedvekten av utbygging rundt det fremtidige kollektivknutepunktet 
Sundvollen». I kommunal planstrategi beskrives det at «Det er gitt klare føringer fra nasjonalt hold på at det 
er lite ønskelig med spredt boligbygging, og at det legges opp til en tett utnytting rundt eksisterende tettsteder 



og spesielt rundt kollektivknutepunkt. Det må defineres tydelige avgrensninger for tettstedene.». Hele 
planområdet ligger i kommunedelplan for Sundvollen, og kan derfor sies å ligge i Sundvollen-området. 
Forholdet til Kommunedelplan for Sundvollen av 15. juni 2020: Trafikksituasjonen på Elstangen er kartlagt 
(se vedlegg 6). Trafikksikkerhet skal ivaretas i anleggsperioden.  Veien som brukes til skolevei skal sikres, slik at 
barn og unge fortsatt trygt kan ferdes langs veien, både i en anleggsperiode og etter utbyggingen er ferdig. 
Fortau skal etableres fra rundkjøringen sør-vest for planområdet, og bort til eksisterende fortau.  
2.2.6 «Det kan ikke gis byggetillatelse for feltet B17 før Sa(9) er etablert, og er åpnet som offentlig vei.»: 
Sa(9) er utenfor denne reguleringsplanen ettersom felt B17 som helhet ikke skal bebygges. Delen av B17 som 
er inkludert i planavgrensningen vil være en utvidelse av Elstangen felt Bb og Bf4. Adkomst for uttak av tømmer 
fra 210/15 har blitt undersøkt, og det foreligger tegninger på hvordan dette skal løses.  
2.2.7 Rundkjøring ved Tyriheim: 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. 
3.2.2.2.2 Felt B1-B3 og B7-B17 Byggehøyder: Byggehøyder er fastsatt i reguleringsbestemmelsene. Bf4 
videreføres som en naturlig forlengelse av felt Bb, og en plan for B17 vil komme når dette feltet skal planlegges.  
ROS-analyse: ROS-analyse har blitt utarbeidet i forbindelse med eksisterende planer. Risikonivået vil være likt 
for felt BBB2 som det var for BBB1 når dette ble bygget. Det konkluderes derfor med at det ikke er behov for 
en ny/oppdatert ROS-analyse i forbindelse med den aktuelle reguleringsendringen. 
3.1.9 I anleggsperioden: Trafikksikkerhet skal ivaretas i anleggsperioden.  Veien som brukes til skolevei skal 
sikres, slik at barn og unge fortsatt trygt kan ferdes langs veien, både i en anleggsperiode og etter utbyggingen 
er ferdig.  
Elstangen Vel: Styret anmoder om at det føres inn et krav i vedtektene til sameiet at alle beboerne innmeldes 
i Elstangen Vel. Forslagsstiller takker for invitasjonen og vil legge denne forutsetningen inn i vedtekter og 
salgsmateriell. Forslagsstiller ønsker gjennom det å legge til rette for at alle beboere i Klokkerlia både bidrar 
og nyter godt av den felles innsats som legges i å opprettholde et godt bomiljø for alle. 
 

Klokkerlia 28 Borettslag, 16.08.2020 

På generelt grunnlag vil styret i Klokkerlia Borettslag klage på at en vedtatt reguleringsplan blir forsøkt endret, 
etter at alle som bor i Elstangen boligfelt har oppfattet at dette området er avsatt til småhusbebyggelse og 
ikke blokkbebyggelse. Alle som har flyttet hit og kjøpt en leilighet eller en eiendom forholder seg til vedtatte 
planer og føler seg lurt av et slikt forslag. Dette vil gå ut over alle som bor her ved støy og trafikk av store 
lastebiler under anleggsperioden. Mer trafikk av personbiler vil bli resultatet etter utbyggingen på en vei som 
brukes som skolevei av barn bosatt i området. Her sykler i dag barn på veien for å komme til oppvekstsenteret 
på Sundvollen. De som ser dette fra sine vinduer, ser at det ikke er gunstig allerede i dag i «rushtiden» morgen 
og kveld. Men borettslaget opplever at det er et godt oppvekstområde for barna i dag, og ønsker ikke mer 
trafikk på en trang vei.  
 
Adkomstveien opp til Elstangen boligfelt er allerede for trang på noen områder og er utsatt for ulykker, særlig 
om vinteren. I en brå sving er veien kun 5,20m bred og her må det kjøres sakte for å unngå møteulykker. 
Anleggstrafikk i stor skala med tunge lastebiler vil gjøre det bort imot umulig å passere hverandre. Allerede 
har en mor med to barn gått rundt med bilen i denne trange veien på grunn av issvuller i veien. Og flere har 
kommet på tvers i den brå svingen. Det er også mye trafikk til barnehagen i området. Alle bruker samme 
adkomstvei og en ytterligere økning av trafikken er ikke ønskelig ut fra et sikkerhetssynspunkt.  
 
Det er underlig at utbygger ikke tror det trengs en konsekvensutredning med en slik utbygging. Det er også 
underlig at utbygger hevder utbyggingen ikke vil endre områdets karakter. De som bor i den første blokka, 
forventet at det skulle bygges to nye, like blokker som vår på området da de flyttet inn. I stedet ble området 
utnytte maksimalt ved å presse inn 3 blokker med en etasje høyere en vår blokk. Det ble ikke protestert den 
gang, da området var beregnet til blokker. Men noen i blokka mistet en del sol og fikk en mindre hyggelig utsikt 
fra sine terrasser. Dette vil også de som bor i Klokkerlia 30C også oppleve ved en slik utbygging. Å hevde at 



området ligger nært Sundvollen sentrum er vel å ta i. Det tar over en ½ time å gå i raskt tempo å komme til 
oppvekstsenteret via nåværende gangvei. De fleste tar derfor bil når de skal handle på Sundvollen eller på Vik. 
Det ligger vel også utenfor det området som Staten ved jernbaneverket ønsker utbygging ved Sundvollen 
stasjon.  
 
Styret i Klokkerlia Borettslag er på grunn av de nevnte grunner ikke enig at området skal omreguleres til 
blokkbebyggelse. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Kommunens samfunnsdel legger vekt på at arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere 
transportbehovet, herunder særlig tilrettelegging for gang- og sykkelveier. Det er fortau langs Klokkerlia-veien. 
Dette gjør at barn og unge fortsatt trygt kan ferdes langs veien, både i en anleggsperiode og etter utbyggingen 
er ferdig. Fortauet skal i forbindelse med planforslaget strekkes forbi de nye blokkene, og til den planlagte 
rundkjøringen sør-vest for planområdet. 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. Videre har Klokkerlia-veien blitt brukt til anleggstrafikk i forbindelse med 
bygging av eksisterende blokker. Det er lite trolig at forholdene har endret seg i vesentlig grad siden den gang 
disse blokkene ble bygget. Både anleggstrafikk og personbiltrafikk må uansett ta hensyn til kjøreforholdene, 
også i forbindelse med trafikk til barnehagen.  
 
Som ble beskrevet i bestilling av oppstartsmøte er vår vurdering at utbyggingen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. Dette skyldes at arealet er regulert til boligformål (også den delen av arealet som i dag 
er LNF-område vil i ny kommunedelplan for Sundvollen være boligformål). Området er således i tråd med 
overordnet plan. Det er ikke kjent at området innehar naturresurser, herunder biologiske ressurser som må 
hensyntas. Planområdet ligger i vestvendt skråning hvor vann må tillegges oppmerksomhet, men ikke av 
dimensjoner som krever konsekvensutredning. Beregning av overflatevann er omtalt i Rapport 
grunnundersøkelse (se vedlegg 5). Forslag til løsning er innarbeidet i planbeskrivelsen. Videre vurderes det at 
de to nye blokkene sees på som en forlengelse av det eksisterende blokkområdet, og vil derfor ikke i vesentlig 
grad endre områdets karakter.  
 

Klokkerlia 30 Boligsameie, 04.08.2020 
Før det foreligger et endelig forslag på «arealbruk og arealutnyttelse» som er tilpasset til «eksisterende 
bebyggelse og omgivelser», har ikke styret i Klokkerlia 30 boligsameie et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for 
å vurdere denne saken. Klokkerlia 30 boligsameie kan på denne bakgrunn ikke gi sin tilslutning til de 
endringene som er foreslått i mottatt varsel.  
 
Basert på ulike forslag til situasjonsplan, er det planområdet som er skissert i mottatt varsel ikke stort nok. 
Uavklart forhold knyttet til 210/6 innenfor planområdet og uavklart forhold knyttet til skogsvei for uttak av 
tømmer skaper ytterligere usikkerhet om grunnlaget for en optimal tilpasning. Målet må være at det Klokkerlia 
Utvikling AS ønsker å bygge, i utgangspunktet, har de beste mulighetene for tilpasning til «eksisterende bygg 
og omgivelser». Klokkerlia 30 Boligsameie må, på denne bakgrunn, be Klokkerlia Utvikling AS å fremme forslag 
om endring av gjeldende reguleringsplan basert på en utvidelse av det aktuelle planområdet mot sør.  
 
Boligsameiet mener at utvidelsen av planområdet mot sør, usikkerheten knyttet til 210/6 og adkomst for uttak 
av tømmer fra 210/15, må avklares før Hole kommune kan ta stilling til de reguleringsendringene Klokkerlia 
Utvikling AS foreslår. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er forslagstillers oppfatning at Klokkerlia 30 Boligsameie ikke har hatt et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag 
for å vurdere denne saken fullt ut foreløpig. Informasjonen som har blitt lagt frem er varsel om oppstart, 



planinitiativ og referat fra oppstartsmøte. Mer informasjon, og beskrivelse av et konkret forslag foreligger ved 
høringsrunde etter reguleringsendringen er sendt inn til 1. gangs behandling. Planområdet har blitt utvidet 
mot sør-øst for å gi mindre konsekvenser for naboeiendommer/leiligheter. Eiendomsforholdet innenfor 
planområdet er avklart. Adkomst for uttak av tømmer fra 210/15 har blitt undersøkt, og det foreligger 
tegninger på hvordan dette løses.  
 

Blokk C, 04.08.2020 
Utbygger Anders Bjerke, informerte i 2016 aktuelle kjøpere i Klokkerlia 30 C om tomte oppkjøp syd for blokken. 
Den var regulert til småhusbebyggelse, ikke blokk bebyggelse. Han ga klar informasjon til kjøperne i Blokk C, 
om at det ikke ville bli bygget nye blokker der, men eventuelt lav bebyggelse, enebolig i rekke med 2 etasjer, 
store terrasser, med høy standard. Dette ga de aktuelle kjøpere interesse for å kjøpe. Selger argumenterte 
med at Blokk C fikk en fin beliggenhet, med sol, ingen innsyn og vakker utsikt mot syd-vest. At samme selger 
nå sender inn en søknad om omregulering av området til blokk bebyggelse, gir en sterk følelse av at personer 
i Blokk C har blitt villedet. Blokk C opplever å ha kjøpt leiligheter på premisser som i stor grad avviker helt i fra 
det som ble forespeilet.  
 
Det vil bli en for stor fortetning med 2 blokker på et lite areal. En for høy bebyggelse, vil ta sol lys, utsikt og gi 
økt innsyn. En blokkbebyggelse vil gi en forringelse av bo området for nåværende bebyggelse. Det vil kunne 
føre til psyko-sosiale problemer for beboerne i området. Det er også grunn til å tro at det vil medføre en 
økonomisk forringelse av leilighetene som ligger nærmest de foreslåtte «nye utbyggingsplaner». 
 
Blokk C oppfordrer utbygger å holde seg til planene som ble gitt ved salg av leilighetene i blokk C. I 
utgangspunktet ønsker Blokk C et konstruktivt samarbeid med utbygger, slik at alle parter kan komme frem til 
et godt resultat, ikke minst for de nye kjøpere. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Området som nå søkes omregulert består av flere teiger og gårdsnummer som tilsammen gjør utbyggingen 
som nå foreslås mulig.  Forslagsstiller overtok først en liten hytteeiendom i 2015, deretter et lite jorde i 2017 
før enda en hytte i 2019.  I 2020 ble det avtalefestet med skogeier i bakkant at tilgjengelig areal kan bli stort 
nok for den bebyggelsen det nå reguleres til og nå tilslutt i 2021 at arealet også blir stort nok til at alternative 
plasseringer kan vurderes og med det muligheter til å skape mer plass mellom byggene. 
 
Etter at varsel om oppstart ble sendt ut har derfor forslagsstiller arbeidet videre med detaljering av 
planforslaget.  Målet har vært å lage en situasjon som hensyntar eksisterende boliger lengst syd i Klokkerlia 30 
og andre berørte på en bedre måte.  Gjennom kjøpsavtale med eiere av 210/6 er planområdet utvidet slik at 
de nye byggene kan skråstilles og trekkes lenger tilbake.  Med dette grepet økes avstanden mellom bygg C og 
bygg D og utsiktsforholdene fra bygg C blir godt ivaretatt.  På grunn av vridningen av byggene blir også 
innsynet mellom leilighetene i bygg C og D sterkt redusert.  Forholdet mellom bygg C og bygg D gir nå mer åpen 
situasjon enn den innbyrdes situasjonen mellom byggene i Klokkerlia 30, lenger avstand mellom byggene og 
gode siktlinjer ut fra alle vinduer. En sol/skygge-analyse ligger som vedlegg 4.    
 
I kommuneplanens samfunnsdel står det at hovedvekt av veksten i kommunen på sikt skal legges til Sundvollen 
området. Det står i punktet «Prioritere en klima- og miljøvennlig arealforvaltning» at kommunen ønsker 
å stimulere til gode, sentrumsnære boligområder på Vik og Sundvollen med gangavstand til viktige funksjoner. 
Dette betyr at det vil bli fortetting i områdene rundt Sundvollen og Vik. Hele planområdet ligger i 
kommunedelplan for Sundvollen, og kan derfor sies å ligge i Sundvollen-området. Det må derfor medregnes at 
områdene rundt Sundvollen fortettes i tråd med de overordnede kommunale planene.   
  

Gnr. 210 bnr. 6, gnr. 210 bnr. 13, og gnr. 232 bnr. 71, 18.08.2020 

Eiere av gnr 210 bnr 6, 13 og gnr 232 bnr 71 ønsker å komme med innsigelser til varselet. Gnr 210 bnr 6, 
benyttes som fritidsbolig, og det har vært en omfattende utbygging og fortetting i området. Dette er ikke en 
ønsket utbygging. Forslaget innebærer en ytterligere fortetting ved at skogområde bygges ut med 
blokkbebyggelse i tillegg til at det foreslås nye blokker på det området som er regulert til småhusbebyggelse. 
En slik fortetting er ikke ønskelig. Det anses uheldig at deler av skogområdet benyttes til bebyggelse. Videre 



vil det ikke være bra for omkringliggende eiendommer at området bebygges med blokker i stedet for 
småhusbebyggelse som forutsatt. Dette vil både ødelegge solforhold og medføre betydelig mer innsyn enn 
forutsatt i reguleringsplanen. Det vises også til at dette vil være i strid med både tidligere reguleringsplans 
bestemmelser om byggehøyde og om bebyggelsesareal og med bestemmelsene om byggehøyde i 
kommunedelplan for Sundvollen. Det er uheldig med en så omfattende fortetting av området før det er 
utarbeidet bedre trafikkløsninger som sikrer god nok infrastruktur. Det vises til kommunedelplanens 
bestemmelse (pkt 2.2.7) om at utbygging må avvente ny kapasitetssterk rundkjøring.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
I forbindelse med planforslaget skal det bygges to nye blokker, som en naturlig forlengelse av felt Bb. 
Skogområdet som er inkludert i planforslaget ligger i den nye vedtatte kommunedelplanen for Sundvollen som 
boligformål, ikke LNF-område slik det er i dag. Arealet regulert til småhusbebyggelse endres til 
blokkbebyggelse. Byggehøyder er fastsatt i reguleringsbestemmelsene. 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.  
 

Klokkerenga 19, 04.08.2020 

Tredjemannskontroll ved utbyggingsprosjekt 
Henviser til artikkel i Ringerikes Blad av 28. Juli d.å. Jeg leste artikkelen med stor interesse, og hilser tiltaket 
velkommen! Sitat:”Kommunen ser imidlertid et ansvar for å påse at byggegrunn og miljøforhold for øvrig blir 
ivaretatt i tiltak, som den har gitt tillatelse til”. Jeg ønsker å understreke ordene: som den har gitt tillatelse til. 
 
Etter 40 år i rollen som prosjekterende/prosjektleder/byggeleder/kommunal saksbehandler, etc., har jeg lært 
hvor viktig at bredden i tiltak som kreves blir ivaretatt i byggetillatelsen. Dermed blir disse tiltakene en del av 
anbudsbeskrivelsen og vil være kjent for byggherren. Det er ikke lett å fange opp alle nødvendige tiltak. En 
tredjemannskontroll kan være til stor hjelp. 
 
Jeg tilhører ”urbefolkningen” her på Elstangen, dvs. at jeg bodde her før utbyggingen. Og som gammel traver 
i ulike prosjekter, har jeg enda lett for å komme med kommentarer på min vandring i området. Bl.a. har jeg 
kommentert ”overvann og avrenning” og ”rør/kulvert-dimensjon”. Mer enn noen gang er disse forholdene 
viktig å ivareta. I min skoletid ble det dosert om regnintensiteter beregnet som et snitt for 10, 20, ja 50 år. Så 
var det å dimensjonere etter type og størrelse på nedslagsfeltet. I dag må en nærmest sette til side disse 
teoretiske beregningene. I dag opplever en ”ekstrem vær” som overgår alle kjente målinger. Følgelig må en ta 
høyde for dimensjoner (særlig viktig er stikkrenner) som langt overgår teoretiske beregninger. Viktig i denne 
sammenhengen er å regulere og arrondere terrenget slik at en ved store byger kan ha overløp ledet fortrinns 
vis direkte til naturlige bekkefar, eller at en opparbeider åpne grøfter som leder til naturlig utslipp. 
 
Så til min personlige sak: Vår adresse er Klokkerenga 19, eiendom 210/8. Men først vil jeg si at vi er strålende 
fornøyd med alle naboene vi har fått, og vi har fått ny adkomst!!!! Før var det stort sett bare elg, rådyr, rev og 
hare, ja også gaupe, vi omgikk. Nå er det barnelek og hyggelige personer i alle aldre som råder plassen. Ja, vi 
er glad for alt som skjer rundt oss. Før utbyggingen var det til tider et godt synlig vannsig forbi vår tomt, 5-10 
m fra tomtegrensen. Vannsiget skjedde i nærmest i et våtmarksøkk tilnærmet noe myrlendt. Etter utbyggingen 
så ligger vi lavest og overvann som måtte komme, vil vi få i fanget. Ettersom bygningen vår er opprinnelig et 
gammelt bygg, som siden er påbygget, er deler av kjellermuren av dårlig kvalitet. Dvs. at vi er ganske sårbar 
for større mengder overvann. Jeg har tidligere fryktet at vi kan få mye overvann fra de siste par blokkene med 
adresse Klokkerlia. Heldig vis har det gått bra så langt. Etter det jeg kan se fra hovedveien der oppe, så slippes 
alt overvann fra uteplassen og parkeringen rett ut på hovedveien! Med det nedslagsfeltet som ligger ovenfor 
blokkene, vil et ”ekstrem vær” påføre ikke bare oss, men også våre nærmeste naboer ovenfor oss - store 
vannskader. Jeg har gjort Hole kommune kjent med dette forholdet i tidligere skriv. 
 



I disse dager er det gjort kjent at det kommer 2 stk. boligblokker til i forlengelsen av de som er bygget. Da er 
mitt høyeste ønske at tiltak vedr. overvann og avrenning blir ivaretatt i gitte byggetillatelse! 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller takker for positiv mottakelse og det nye naboskap i Klokkerlia. Forslagsstiller takker også for 
gode råd i forbindelse med overvannshåndtering og bekrefter at dette vil være et område som vil vies spesielt 
stor oppmerksomhet og følges opp i fortsettelsen. 
Prosjekteringsgrunnlaget utarbeides og kvalitetssikres av konsulenter med høy faglig kompetanse og gode 
rutiner for internkontroll. Hole kommune følger normal prosedyre for behandling av plan- og byggesaker. 
Beregning av overflatevann er omtalt i Rapport grunnundersøkelse (se vedlegg 5). Forslag til løsning er 
innarbeidet i planbeskrivelsen. 
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