
1 
 

 

Detaljreguleringsplan 

for 

Haugland 

  
Modum kommune 

 
 

 
Figur 1: utsnitt av flyfoto (Norgeibilder.no) 

PLANBESKRIVELSE 

 
Dato: 25.1.2017 
Revisjonsdato(er): 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Innholdsfortegnelse  

Innholdsfortegnelse 2 

1.  Sammendrag 4 

2.  Bakgrunn 4 

2.1.  Hensikten med planen ......................................................................................................... 4 

2.2.  Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold .............................................................................. 4 

Grunneiere innen planområdet: ....................................................................................................... 4 

Naboer/gjenboere til planområdet:................................................................................................... 4 

Andre instanser og grupper som ellers kan være særskilt berørt: ......................................................... 4 

2.3.  Tidligere vedtak i saken ....................................................................................................... 4 

2.4.  Krav om konsekvensutredning ............................................................................................. 5 

3.  Planprosessen 5 

3.1.  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart .............................................................................. 5 

4.  Planstatus og rammebetingelser 6 

4.1.  Overordnede planer ............................................................................................................ 6 

Kommuneplanens arealdel (2011-2020) ........................................................................................... 7 

4.2.  Tilgrensende planer ............................................................................................................ 7 

5.  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 8 

5.1.  Beliggenhet, avgrensing og størrelse på planområdet .............................................................. 8 

5.2.  Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ............................................................................. 8 

5.3.  Stedets karakter, struktur og estetikk ................................................................................... 8 

5.4.  Landskap ........................................................................................................................... 8 

5.5.  Kulturminner og kulturmiljø ................................................................................................. 9 

5.6.  Naturverdier ...................................................................................................................... 9 

5.7.  Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder ...................................................................... 9 

5.8.  Landbruk ........................................................................................................................... 9 

5.9.  Trafikkforhold .................................................................................................................. 10 

5.10.  Barn og unges interesser ................................................................................................... 10 

5.11.  Sosial infrastruktur ........................................................................................................... 10 

5.12.  Universell utforming/tilgjengelighet for alle .......................................................................... 10 

5.13.  Teknisk infrastruktur; ....................................................................................................... 11 

5.14.  Grunnforhold (stabilitetsforhold, ledninger, rasfare) .............................................................. 12 

5.15.  Støyforhold ...................................................................................................................... 12 

5.16.  Forurensning .................................................................................................................... 12 

6.  Beskrivelse av planforslaget  14 

6.1.  Planlagt arealbruk ............................................................................................................ 15 

6.2.  Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål ........................................................................ 15 

6.3.  Bebyggelsens plassering og utforming ................................................................................. 15 

6.4.  Boligmiljø/bokvalitet ......................................................................................................... 16 

6.5.  Parkering ......................................................................................................................... 16 

6.6.  Tilknytning til infrastruktur ................................................................................................ 16 

6.7.  Trafikkløsning .................................................................................................................. 16 

6.8.  Planlagte offentlige anlegg ................................................................................................. 18 

6.9.  Universell utforming.......................................................................................................... 19 

6.10.  Uteoppholdsareal .............................................................................................................. 19 

6.11.  Kollektivtilbud .................................................................................................................. 20 

6.12.  Kulturminner.................................................................................................................... 20 



3 
 

6.13.  Sosial infrastruktur ........................................................................................................... 20 

6.14.  Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett ....................................................... 20 

6.15.  Plan for avfallshenting/ søppelsug ....................................................................................... 20 

6.16.  Rekkefølgebestemmelser ................................................................................................... 20 

6.17.  Overordnede planer .......................................................................................................... 20 

6.18.  Landskap og naturressurser ............................................................................................... 21 

6.19.  Stedets karakter............................................................................................................... 21 

6.20.  Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi ......................................................................... 21 

6.21.  Forholdet til naturmangfold ................................................................................................ 21 

6.22.  Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk .............................................................................. 22 

6.23.  Uteområder ..................................................................................................................... 22 

6.24.  Trafikkforhold .................................................................................................................. 22 

6.25.  Universell tilgjengelighet ................................................................................................... 22 

6.26.  Økonomiske konsekvenser for kommunen ........................................................................... 22 

7.  Risiko- og sårbarhetsanalyse for planen 23 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. Sammendrag  

Planområdet omfatter gnr. 142 Bnr. 55, et areal på ca. 13 daa på Bråtan i 
Modum kommune.  
Planområdet grenser til reguleringsplan i vest: 0623 1995001 Nordbråtan Syd. 
Området reguleres til boligformål. Det etableres adkomstvei via 
Brantenborgveien. Området detaljreguleres og planen konsekvensutredes da den 
ikke samsvarer med gjeldende kommuneplan. 

2. Bakgrunn 

2.1. Hensikten med planen 

Hensikten med planen som beskrevet i planprogrammet er følgende:  
 
Regulere Gnr. 142 Bnr. 55 (som den står pr. dags dato) til boligformål for å 
kunne bygge en- og tomannsboliger. Gårdstunet ønskes beholdt som egen tomt. 
Deler av arealet innenfor eiendommen er avsatt som LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Ønsket utbygging er derfor ikke i samsvar med den. Noe av 
området ligger innenfor kommuneplanens faresone for ras- og skredfare.  
Formålet med detaljreguleringsplanen er utbygging av boliger gjennom avklaring 
av forhold, konsekvensutredning, jordverninteresser, geotekniske forhold, 
gangvei til nærmeste skole. Boligene innenfor denne reguleringsplanen skal få 
dekket sine behov for lekeplasser på følgende måte.  
✓  Kvartalslekeplass ved Buskerud barneskole 
✓  Uteoppholdsareal innenfor område BUT i denne reguleringsplan. 
 

2.2.  Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

 
Planforslaget er utarbeidet og fremmes av MjøsPlan AS, pb. 6, 2390 Moelv, 
v/arealplanlegger Tor Ivar Gullord og arealplanlegger Helle Flesjå på vegne av 
forslagsstiller, Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS, Disenveien 55,  
3370 Vikersund. Planprogram er utarbeidet av MjøsPlan AS, v/ arkitekt Gabriele 
Niedermeier og arealplanlegger Tor Ivar Gullord. 
 

Grunneiere innen planområdet: 
Omfatter eiendommen, gnr. 142, bnr. 55 tilhørende Øystein Aspenes. 

Naboer/gjenboere til planområdet: 
Boligbebyggelse og landbrukseiendommer grenser til planområdet. 

Andre instanser og grupper som ellers kan være særskilt berørt: 
Statens Vegvesen, Fylkesmannen og Buskerud fylkeskommune: har uttalt seg til 
planprogrammet 
 

2.3.  Tidligere vedtak i saken 
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Kommune: Modum 
Utvalg: Hovedutvalg for teknisk sektor 
Møter: 27.01.2016, sak 2/16. Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn 
vedtatt. 
 01.06.2016, sak 35/16. Planforslaget fastsatt med tilleggspunkter. 
 

2.4.  Krav om konsekvensutredning 

Forslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Da planen kan ha 
vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn så utløser dette krav 
om planprogram og særskilt konsekvensutredning i henhold til PBL § 4-1.  
 

3. Planprosessen 

3.1.  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart og merknader til forslag til planprogram med 
konsekvensutredning: 

 
Det ble varslet om offentlig ettersyn og forslag til planprogram i Bygdeposten 
den 20. februar 2016. Forslaget lå ute til høring fra den 19. februar til den 30. 
mars 2016. Det kom tre innspill til planprogrammet fra følgende instanser: 
Buskerud fylkeskommune (01.03.2016), Fylkesmannen i Buskerud (16.03.2016) 
og Statens Vegvesen (31.03.2016). Merknadene er inkludert i punktene med 
endringer i vedtaket. 
 
Oppsummering av merknader:  
 
Buskerud fylkeskommune  
Fylkeskommunen nevner at det ikke er sannsynlig med funn av arkeologiske 
fredete kulturminner og vil ikke kreve arkeologiske undersøkelser som en del av 
planarbeidet, men ønsker at det legges inn fellesbestemmelse som informerer 
om meldeplikt ved slike funn. 
 
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen ber om at behovet for boligbygging i dette området utredes i 
planarbeidet da tiltaket medfører omdisponering av LNF-område. 
Statens vegvesen 
Vegvesenet viser til normale byggegrenser langs fylkesvei 149 samt støyforhold. 
Vegvesenet forutsetter ny uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planen.  
 
Rådmannens kommentarer til merknader (i saksframlegg) 
I saksframlegget heter det:  
I forrige behandling vedtok Hovedutvalget for teknisk sektor igangsetting av 
arbeidet med planprogram uten krav om ytterligere utredningstemaer. 
Fylkesmannen har i sin merknad påpekt at det må foretas en egen utredning 
rundt behov for boligtomter i tillegg til en rekke momenter som må vurderes 
nærmere i planarbeidet. Tiltakshaver påpeker at ingen av merknadene krever 
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vesentlige endringer eller utvidelser av planprogrammet. Rådmannen deler 
denne vurderingen. Foruten Fylkesmannens kommentarer utløste de to andre 
innspillene ‘ingen behov for endringer’. 
Fylkesmannens forslag til endringer har tiltakshaver foreslått innlemmet i 
planprogrammet. 
 
Konklusjon i saksframlegg: 
 Rådmannen mener tiltakshaver har lagt opp til et omfattende planprogram hvor 
de ulike tema vil bli godt utredet. Allikevel kunne det vært ønskelig at 
planprogrammet tydeligere oppsummerte hva som skal utredes og hva som ikke 
er nødvendig å utrede. Dette anbefales sammenfattet i et utredningsprogram 
som for eksempel i tabellform viser hvilke temaer som skal utredes og hvilke 
som ikke anses som nødvendige å utrede.  
Rådmannen mener også at utredningstema i planprogrammet utvides i tråd med 
innspill fra høringsperioden. Men disse endringene anbefaler Rådmannen at 
planprogrammet vedtas. 
   
Igangsetting av arbeid med planprogram ble vedtatt 27.01.2016, sak 2/16 uten 
krav om ytterligere utredninger.  Etter innkomne merknader i høringsperioden er 
følgende utredningstema lagt til som punkter i vedtaket 01.06.2016 (sak 35/16): 
 

● Behov for fremtidig utbygging av boligtomter i sammenheng med 
befolkningsøkning i Modum må utredes 

● Varselplikt i forhold til oppdagelse av kulturminner må legges inn som 
fellesbestemmelse  

● Behov for grunnboringer må tas med i vurderingen av grunnforholdene  
● Grunnforhold, rasfare, overvannshåndtering og trafikkforhold skal inngå i 

ROS –analyse. Det samme gjelder håndtering av eventuelle forurensede 
masser.  

● Virkninger for gang- og sykkelvei og skolevei må vurderes 
● Bruk av miljøvennlige energikilder må vurderes 
● Behov for småbarnlekeplass må vurderes 
● Behov for støyskjerming må vurderes 
● Kapasitet på vann og avløp må avklares 
● Tilrettelegging for universell utforming tas inn i planarbeidet 
● Fjernvirkning og bestemmelser om valg av fasadematerialer må vurderes. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1. Overordnede planer 

 
Plan- og bygningsloven (PBL) skal legges til grunn. Loven skal sikre samordning 
mellom annet lovverk, som kulturminneloven, naturmangfoldloven, jordloven 
m.fl. 
Relevante forskrifter tilknyttet PBL: 
Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 
Byggteknisk forskrift (TEK 10) 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
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Figur 2: planområdet i gjeldende 
kommuneplan er delvis avsatt som 
LNF-område (grønt på kartet). 
Områder med rød skravur er faresone 
for kvikkleire. 

Figur 3: reguleringsplan Nordbråtan Syd som grenser 
til Gnr/bnr. 142/55 (rød ring). 

Kommunedelplaner:  
- Klima og energi i Modum 2012 – 2016 (vedtatt 2012) 
- Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2020 (vedtatt 2007) 

 
 

Kommuneplanens arealdel (2011-2020)  

I kommuneplanens arealdel er planområdet 
avsatt til boligbebyggelse og LNF-område (fig. 
2). Arealet er for lite til å drive tradisjonelt 
jordbruk. I sørvest berøres eiendommen av 
faresone for ras- og skred. 
 
Tiltaket medfører endringer i forhold til 
gjeldende kommuneplan: 
Den del av planområdet som er avsatt til LNF-
område er ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan.  
  
I Modum kommune er det behov for nye 
boliger for å imøtekomme befolkningsvekst. I 
samfunnsdelen av kommuneplanen til Modum 
kommune er det satt mål om årlig 
befolkningsvekst på 0,6 %. Tomtereserven i 
denne delen av kommunen tilsier at det er 
behov for å utvikle nye områder for 
boligbebyggelse. 
 
 
 
 
 

4.2. Tilgrensende planer 

 
Nordbråtan syd - vedtatt 02.02.1995 (fig. 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Figur 4: Planområdet i blått, med terreng, omliggende 
bebyggelse og veier. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1. Beliggenhet, avgrensing og størrelse på planområdet 

 
Planområdet ligger sentralt til i Åmot i Modum kommune på vestsiden av 
Drammenselven og sør for elva Simoa. Det er cirka 2 kilometer kjøreavstand fra 
Åmot sentrum. Adkomst til grunneiendommen fra Refsalveien (fylkesvei 149).  
 
Planområdet følger eiendomsgrensene og omfatter hele Gnr/Bnr 142/55, i tillegg 
til en del av Brantenborgveien i nord. Området utgjør til sammen ca. 13 daa. 
Planområdet grenser til boligområder i øst og vest. Refsalveien avgrenser 
området i sør, og Brantenborgveien avgrenser planområdet i nord.  
 
 
 

5.2.  Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 
Området er i dag i hevd som landbruksjord og det har i senere tid foregått 
juletreproduksjon på arealet. Eiendommens tun ligger i sør-østre del av 
eiendommen. Søndre del av eiendommen er noe kupert og da aller mest i det 
sørvestre hjørnet. Arealet i nord er regulert til landbruks- natur- og 
friluftsområde i kommuneplanen. 
 

5.3.  Stedets karakter, struktur og estetikk 

 
Struktur og estetikk/byform 
 
Strukturen i området følger det kuperte terrenget, hvor bebyggelsen 
hovedsakelig er plassert på høydene. Veiene i området har ingen bestemt 
struktur, men ser ut til å ha 
blitt opprettet etter behov i 
sammenheng med 
eksisterende bebyggelse og 
terreng (fig. 4). 
 
Eksisterende bebyggelse 
 
I planområdet er det 
bebyggelse tilknyttet 
gårdstun; våningshus og låve. 
Bygningene har saltak og er 
rødfargede.  
 

5.4.  Landskap 
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Topografi og landskap  
Planområdet ligger mellom 58 og 64 moh. Den sør-østlige delen av området er 
noe kupert, med et lite dalsøkk som går fra vest til øst sør i planområdet. Den 
nordlige delen av planområdet ligger litt høyere og er flatere, med noe helling 
mot øst (fig. 4).  
 
 
Solforhold 
 
Området ligger åpent til, og har gode solforhold. 
 
Lokalklima 
 
Data fra nærmeste målestasjon (Glitrevann) har mangelfulle data, og har bare 
data fra november 2015. Det er derfor her hentet data fra nest nærmeste 
målestasjon i Drammen (Berskog). De siste 13 måneder var høyeste temperatur 
31,4 grader (3. jun. 2016) og laveste -19,7 grader (18. jan. 2016). Mest nedbør 
på ett døgn var 53,2 mm (3. sep. 2015). Største snødybde var 27 cm (11. jan. 
2016). Sterkeste vind var 9,0 m/s. gjennomsnittlig vindstyrke pr mnd. ligger 
mellom 1,2 og 2,0 m./s. 
 

5.5. Kulturminner og kulturmiljø 

 
Det er ikke registrert kulturminner i nærområdet. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning 
det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at 
også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. 
Melding om funn skal straks meldes inn til Buskerud Fylkeskommune, j.fr. lov om 
kulturminner §8, annet ledd.  
 

5.6.  Naturverdier 

 
I følge artsdatabanken er det observert Gulspurv (Emberiza citrinella) i området 
som har status nær turet (NT). Dette utløser ikke krav om vern av habitat. 
 

5.7.  Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

 
Ingen stier eller uteområder innenfor selve området, men flere stier og 
turmuligheter i nærområdet (ut.no) 
 

5.8.  Landbruk 

 
Deler av eiendommen er avsatt til LNF-område som tilsier dyrka/dyrkbar mark i 
kommuneplanens arealdel. I praksis er det dyrket juletrær på området de siste 
årene. Området anses for lite til og innestengt for tradisjonelt jordbruk. 
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5.9.  Trafikkforhold 

 
Innenfor planområdet er det ingen veier utenom adkomstveien fra Refsalveien til 
eksisterende tun. Brantenborgveien i nord er opparbeidet som grusvei, og 
betjener i dag ca. 7 eiendommer. Refsalveien (Fv149) grenser til området i sør.  
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er i dag ikke gang- og sykkelsti langs Fv149 tilgrensende området. I følge 
Modum kommunes plan for trafikksikkerhet er det gang- og sykkelvei fra Åmot 
og frem til innkjørsel til Brantenborgveien. Det er gangsti mellom 
Brantenborgveien og Lampeveien i vest mot skole og barnehage. Tilgrensende 
reguleringsplan Nordbråtan syd har regulert gangvei frem til Haugland. 
 
Kollektivtilbud 
400m til bussholdeplass vestover langs Refsalveien og ca. 600m til 
bussholdeplass i Strandgata. 
 

5.10. Barn og unges interesser 

 
Barn og unges interesser er ivaretatt ved at planen åpner for fri gjennomgang til 
Refsalveien. Langs Refsalveien er det satt av areal til fremtidig gang- og 
sykkelsti. Selv om ikke denne kreves opparbeidet i forbindelse med denne 
planen, er det ikke uvesentlig at det vil bli gang- og sykkelvei her i fremtiden. 
Nord for planområdet er det regulert gjennomgang (sti) mot Lampeveien som gir 
en trafikksikker og kort vei til skole og barnehage, samt de lekearealene og 
fritidstilbud som er der. Det er turområder i nærheten av området, og 
idrettsanlegg i Åmot og ved Nymoen. Det er rideskole ved landbruksskolen ca. 2 
km unna. På Søndre Modum ungdomsskole i Åmot er det ungdomshus, innendørs 
skytebane og sjakklubb. Det er skiskytteranlegg på Simostranda og fotballbaner 
på Haugfoss Stadion som ligger omtrent 2,5 km unna byggeområdet. Flere 
idrettstilbud finnes i Åmot i tillegg til barnekor og korps. Det er også lokalt 
skytterlag, fiskeforening og trialklubb i Modum. Det er til sammen ca. 170 
foreninger med tilbud til ulike aldersgrupper i kommunen. 
 

5.11. Sosial infrastruktur 

 
Det er barnehage og barneskole i gangavstand til planområdet. Ungdomsskole, 
videregående skole og andre sosialtjenester finnes i Åmot. I Modum kommune er 
det et mangfoldig tilbud av fritidsaktiviteter for folk i ulike aldersgrupper.  

 

5.12. Universell utforming/tilgjengelighet for alle 

 
Deler av området er flatt, men sør i planområdet er det noe kupert terreng. 
Området i sør er derfor noe vanskelig tilgjengelig for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
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Figur 5: utsnitt av kart med eksisterende ledningsnett mottatt fra Modum kommune. 

5.13. Teknisk infrastruktur;  

 
Vann og avløp 
Mot Refsalveien i sør ligger det en kommunal VA-ledning som svinger 
nordvestover sentralt på eiendommen, denne kan ikke flyttes.  
 
Det er ledig kapasitet på det kommunale VA-nettet. Tegning med 
overvannsledning, vannledning, spillvannsledning og målte dimensjoner (fig.5). 
Tilstrekkelig kapasitet er bekreftet av teknisk etat i Modum kommune v/Jan Erik 

Gravermoen. 
Energiforsyning til området leveres gjennom el-nettet. Det er per i dag ikke trafo 
innenfor planområdet, og ingen fjernvarmeløsning. I følge NGU sine sider om 
grunnvarme oppgis det at det er fire ganger dyrere å bore med i løsmasser enn i 
fjell pga. at det da trengs foringsrør. I følge løsmassekart er det i planområdet 
tykk marin avsetning, og man kan da regne med at det er noe dypt ned til 
berggrunn. Alternativt kan det anlegges jordvarme som oppvarmingskilde, med l 
kollektorslanger lagt 80-150 mm under jorda. Jordtyper med høyt fuktinnhold 
som myr, leire osv. er gunstig for denne typen grunnvarme. Sonderingene som 
ble gjort i forbindelse med geotekniske undersøkelser av området viste middels 
fast leire i planområdet. Varmeuttaket er uansett avhengig av jordartstype og 
varmeledningsevnen til denne, og fuktinnhold i jorda. Det er mulig å anlegge 
grunnvarme i planområdet. Løsning for dette fastsettes ikke i denne planen.  
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Figur 7: Løsmassekart fra NGU. 

Figur 8: deler av området berørt av gul 
sone, rød sone er ikke problematisk for 
planområdet. 

5.14. Grunnforhold (stabilitetsforhold, ledninger, rasfare) 

 
I følge Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) er grunnen i området Gabbro, 
amfibolitt og tykk marin avsetning (fig. 7). Deler av området er innenfor 
faresone for kvikkleireskred (fig. 6). Terrenginngrep i byggeområdet kan gjøres i 
henhold til anbefalinger i geoteknisk rapport. Bebyggelse som krever fylling på 
annen manns grunn tillates ikke med mindre det foreligger kontrakt som tillater 
dette 

 

5.15. Støyforhold 

 
Det er utarbeidet støyrapport for området som viser 
at deler av området ligger innenfor gul støysone. 
Ved mottakspunkt 4 m over flate på veg er en del 
av området berørt av gul støysone (fig.8). 
Eksisterende bebyggelse berøres noe. Se vedlegg 
1.; Støyrapport  
 
 
 

5.16. Forurensning  

Grunneier har drevet økologisk 
juletreproduksjon siden 1998, uten 
sprøytemidler. Grunnen anses derfor 
for å ikke være forurenset.  
 
 
 
 
 
 

Figur 6: deler av området er innenfor registrert 
kvikkleireområde. 

Figur 9: Infiltrasjonsevnen i grunnen er dårlig. 
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Figur 10: forslag til planløsning med 8 nye tomter.

6. Beskrivelse av planforslaget  

 

 
Byggeområde for boliger, adkomstvei og uteoppholdsareal har et samlet areal på 
ca. 13 daa. Det eksisterende tunet opprettholdes med tomt på ca. 2 daa. Det blir 
regulert åtte nye boligtomter. Tomtene får formål frittliggende 
småhusbebyggelse. I arealformål frittliggende småhusbebyggelse kan det 
oppføres en- eller tomannsboliger. Modum kommune har bestemmelser som 
begrenser oppføring av tomannsboliger til tomter som har areal på minst 1000 
m2. 
 
Plassering og størrelse på tomtene vises i fig 10. Tomtene vil få en størrelse fra 
0,7 daa til 2,1 daa. Sør-vest i planområdet er det satt av uteoppholdsareal på 
1,4 daa. Grøntkorridor mellom uteoppholdsareal BUT og adkomstvei SKV 2 
knytter området til Refsalveien. BFS 9 opprettholder sin adkomst fra 
Refsalveien, øvrige nye tomter får hovedsakelig adkomst fra Brantenborgveien. 
BFS 8 skal ikke bebygges før BFS 9 skal selges, da deler av området er i aktiv 
bruk i dag av grunneier. Når BSF 8 skal bebygges, kan den ha felles adkomst 
med BFS 9 dersom det er satt opp trafo i område BE og avfallsbeholdere i SVT 
(annen veggrunn). 
 
Langs Refsalveien er det satt av et 3 m bredt areal til annen veigrunn for å sikre 
fremtidig areal til forlenging av eksisterende gang- og sykkelvei. Denne ender i 
krysset mellom Refsalveien og Brantenborgveien i dag.  
 
Brantenborgveien SKV 1 og SKV 2 blir opprustet/opparbeidet etter Statens 
Vegvesens mal for vei- og gateutforming Sa1. I Brantenborgveien er det regulert 
er det regulert 0,5 m. veiskulder istedenfor 0,25 m veiskulder for å øke 
tryggheten for myke trafikanter.  
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6.1.  Planlagt arealbruk 

 
Området reguleres til boligbebyggelse med en- og tomannsboliger. Det blir et 
felles uteoppholdsareal og nærlekeplass. Nye adkomstveier til eiendommene med 
snuhammer.  
 
6.1.1. Reguleringsformål i planforslaget 

 
 
Bebyggelse og anlegg  

● Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BSF) 
● Boligbebyggelse – eksisterende boligbebyggelse som inngår i planen 

innenfor frisiktsone 
● Uteoppholdsareal (BUT) 
● Energianlegg (BE) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

● Kjøreveg (SKV) 
● Gang/sykkelveg (SGS) 
● Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

 
Hensynssoner 

● Faresone – Ras- og skredfare 
● Sikringssone - Frisikt 
● Støysone - Gul sone iht. T-1442 
● Infrastruktursone – Krav vedrørende infrastruktur 

 

6.2.  Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 
- Boligbebyggelse (BFS): åtte fradelte tomter. 
- Uteoppholdsareal (BUT): ca. 1400 m² til uteopphold/uorganisert lek. 
- Kjørevei (SKV): det blir opparbeidet en gjennomgående kjørevei (adkomstvei) 

fra og til Brantenborgveien. Begge reguleres etter Vegvesenets håndbok for 
vei- og gateutforming. Alle svingene har 12,5 m radius i yttersving etter 
kommentar fra renovasjonsselskap.  

- Gang/sykkelvei (SGS): regulert i planen for å sikre fremtidig areal til dette. 
Det stilles ikke krav om opparbeidelse da den ikke tjener eiendommene i 
området. 

- Energianlegg (BE): område satt av i tilfelle det er behov for trafo i området.  
- Annen veigrunn (SVT): området kan benyttes til plassering av 

avfallsbeholdere, samt at det skal holdes åpent foran område for energianlegg 
(BE) dersom det er behov for trafo i området. 

 

6.3.  Bebyggelsens plassering og utforming 

 
6.3.1. Bebyggelsens mønehøyde eller gesims ved flatt tak eller pulttak vil bli 

maksimalt 6,5 m. målt fra planert terreng. Områdene BFS 4, 7 og 8 vil 
tillates oppført med sokkel for å kunne utnytte terrenget i områdene. 
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Takform og husmodell vil være opp til boligkjøper. 
 

6.3.2. Grad av utnytting er maksimalt 30% BYA for BFS 1, 2 og 5. Maksimalt 
25% BYA for BFS 3, 4, 6, 7 og 8. Parkering på grunnoverflaten inngår i BYA. 

 
6.3.3. Fjernvirkning og bruk av fasadematerialer: området ligger lite synlig for 

omgivelsene. Omkringliggende bebyggelse har forskjellig utforming og 
forskjellige farger på fasadene. Det anses derfor som ikkje å være noen fare 
for at reflekterende eller på annen måte dominerende fasader kan bli 
negativt for omgivelsene.  

 

6.4.  Boligmiljø/bokvalitet 

 
Området ligger landlig til. Omkringliggende bebyggelse består av 
landbrukseiendommer og frittliggende småhusbebyggelse. Ca. 2 km til Åmot 
med handels-, aktivitets- og tjenestetilbud og kollektivtransport. 
 

6.5.  Parkering 

Hver enkelt tomt skal ha to parkeringsplasser. Der carport, garasje e.l. ikke 
inngår i husmodell, sikres tilstrekkelig parkeringsplass på tomtens grunn. 
Størrelse på parkeringsplass skal være 3 x 6 m pr. plass.  
 

6.6.  Tilknytning til infrastruktur 

 
Området vil få en gjennomgående adkomstvei fra Brantenborgveien. Det kobles 
på kommunalt VA-anlegg og el-nett fra Midt Nett. Det er regulert et lite område 
for energianlegg (BE) i tilfelle det blir behov for trafo i planområdet. Midtnett vil 
uttale seg om kapasitet og behov ved høring av planforslag. Byggegrense til 
trafo er 5 m. på grunn av brannsikkerhet. Området er plassert 2 m. ut fra veg 
med regulert areal for annen veggrunn mellom BE og SKV 2 for plass til 
parkering ved evt. vedlikeholdsarbeid. 
 

6.7.  Trafikkløsning 

 
Adkomstveien er regulert etter Vegvesenets Håndbok N100 for veg- og 
gateutforming, veinorm Sa1 (fig. 11). Det legges opp til en adkomstvei som går i 
løkke gjennom planområdet. 
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Figur 11: utklipp fra håndbok N100 fra Statens Vegvesen. 

 
Som et alternativ til to adkomstveier med snuhammer er gjennomkjøringsvei 
vurdert (fig.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I alternativ A vil veiareal «spise» av BSF5 eller BSF10, i tillegg til store deler av 
nærlekeplassen så lenge tomtedelingen blir som den er foreslått her. 
Lekeplassen vil bli omringet av vei, som fører til redusert sikkerhet og kvalitet 
ved lekeplassen. I tillegg blir det ikke trafikkfri adkomst mellom lekeplass og 
uteoppholdsarealet.  
Alternativ B tar ikke fullt så mye areal, men adkomst til BSF 8 og 9 må løses ved 
stikkvei eller lignende.  
Alternativ C med felles adkomst BSF 8, 9 og 10 fra Refsalveien er mulig, men en 
mindre god løsning. Innkjøring direkte fra Refsalveien vil øke noe. Lekeplassen 
vil også her være utsatt for noe forbikjørende trafikk.  
 
Løsningen som presenteres i planforslaget med to adkomstveier med 
vendehammer i enden tar hensyn til lekearealet. Det blir da en stille plass som 
alle boenhetene har lett tilgang til, uten bekymring for gjennomgangstrafikk. 
Området vil også bli noe roligere, både med tanke på støy og forstyrrende 
trafikk.  

Figur12: noen av løsningene for gjennomkjøringsvei som har vært vurdert 
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Brantenborgveien (SKV1) opprustes i henhold til Vegvesenets Håndbok N100 
Veg- og gateutforming, etter vegtype Sa1 (med 0.5 m. veiskulder istedenfor 
0.25 m) frem til krysset mellom Brantenborgveien Bjerknesveien. Krysset 
mellom Brantenborgveien og Refsalveien er inkludert i planen med dokumenterte 
frisiktlinjer etter ønske fra Modum kommune. Kravene til frisiktsone for 
uregulerte T-kryss er hentet fra samme håndbok (fig. 13). Stoppsikt for vei med 
ÅDT<500, 50 km/t er 45m. L2 er 10m. Adkomstveiene SKV 2 og 3 opparbeides 
også eter veitype Sa1. 
 

 
Figur 13: Figuren viser hvordan siktkrav regnes ut. 

  
 

6.7.1. Krav til samtidig opparbeidelse 
Før brukstillatelse på eiendommene skal uteoppholdsareal og 
adkomstveier være opparbeidet 

 
6.7.2. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Mellom Brantenborgveien og Lampeveien i vest er det regulert 
gjennomgang/sti i tilgrensende reguleringsplan. Brantnborgveien blir 
opprustet etter vegvesenets håndbok N100 med standard Sa1 og 0,5 m 
veiskulder. Langs Refsalveien er det gang- og sykkelsti fra 
Brantenborgveien og hele veien til Åmot. Det er ikke gang- og sykkelsti 
videre vestover langs Refsalveien, men det er satt av areal i denne planen 
som muliggjør fremtidig opparbeiding av gang- og sykkelsti også her.  

 

6.8.  Planlagte offentlige anlegg  

 
I reguleringsplanen er det satt av areal til gang- og sykkelvei langs Refsalveien 
for å sikre areal til videreføring av eksisterende gang- og sykkelvei som i dag 
ender ved krysset mellom Refsalveien og Brantenborgveien.   
 
På grunn av at det bare er ni nye boligtomter, følger det ikke krav om 
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opparbeiding av gang- og sykkelvei langs Refsalveien. Det finnes gang- og 
sykkelvei langs Refsalveien fra krysset mellom Refsalveien og Brantenborgveien i 
retning øst. Det er også regulert sti/gjennomgang mellom Brantenborgveien og 
Lampeveien i vest mot skole og barnehage.  
Langs Refsalveien i planområdet er det regulert inn 5 m bredt belte til gang- og 
sykkelvei for å holde areal til dette og muliggjøre forbedring av 
trafikksikkerheten i fremtiden.  
 
 

6.9. Universell utforming  

 
Område for boligbebyggelse og nærlekeplass skal opparbeides slik at kravene i 
Byggteknisk forskrift (TEK10) og plan- og bygningsloven er oppfylt.  
Husmodellene som kjøper kan velge mellom oppfyller minstekrav til universell 
utforming, og det kan velges livsløpsstandard. 
 

6.10. Uteoppholdsareal  

 
Uteoppholdsareal 
Område BUT sør-vest i området blir felles uteoppholdsareal. Det vil ikke bli gjort 
tiltak i området som krever terrenginngrep. 
Det ligger ballbaner o.l. lett tilgjengelig i trafikksikker gangavstand fra området. 
 
Lekeplasser 
Det blir ikke opparbeidet nærlekeplass for små barn i planområdet. Det finnes 
nærlekeplass innenfor rimelig rekkevidde for gående, ca. 0,7 km. Behovet for 
lekeareal/uteopphold for de aller minste anses som dekket av den enkelte tomt 
sin grunn. 
 
Arealstørrelse  
Område BUT 1400 m2. Krav i Modum kommunes Retningslinjer for omfang og 
kvalitet av anlegg for barn og unge er 25 m2 pr. bolig.  
 
Turveier  
Det vil opparbeides en sti (grønn korridor) mellom uteoppholdsarealet og SKV 2. 
Den regulerte grønne korridoren mellom det eksisterende tunet og BSF 8 skal 
opparbeides i forbindelse med opparbeiding av tomt nr. 8. Før den tid kan det 
benyttes en snarvei som faller seg naturlig ellers innenfor tomt 8. Grunnen til 
dette er at deler av BSF 8 brukes aktivt av grunneier i dag, og ønskes ikke 
bebygd før grunneier selger det eksisterende tunet. Det er regulert 
gangvei/gjennomgang mellom Brantenborgveien og Lampeveien nord-vest for 
planområdet, som gir enkel tilgang til lekearealer, skole og barnehage for gående 
og syklende fra boligområdet.  
 
Atkomst og tilgjengelighet  
I den sørlige delen av uteoppholdsarealet er det relativt bratt terreng som kan bli 
utfordrende med hensyn til universell utforming. Området er ellers lett 
tilgjengelig fra alle boenhetene i området.  
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Sesongbruk  
Uteoppholdsarealet vil være godt egnet for vinterlek og uorganisert lek. 
 

6.11. Kollektivtilbud  

 
Det er bussholdeplass langs Refsalveien 400 m vest for planområdet, og 650 m 
øst for planområdet i Strandgata. 
 

6.12. Kulturminner  

 
Løsninger i forhold til kulturminner  
Det er ikke registrert kulturminner i nærområdet. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning 
det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at 
også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. 
Melding om funn skal straks sendes kulturminneavdelingen, Buskerud 
fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner §8, annet ledd.  
 

6.13. Sosial infrastruktur 

 
Tiltaket forutsettes av tilstrekkelig dekning og tilfredsstillende omfang i sosial 
infrastruktur. 

 

6.14. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett  

 
Eiendommene blir tilknyttet offentlig VA-nett som ligger sør i byggeområdet. Det 
er bekreftet tilstrekkelig kapasitet av Modum kommune (se fig. 5). 
 

6.15. Plan for avfallshenting/ søppelsug 

 
Avfallsbeholdere skal oppbevares på de enkelte tomtene, eventuelt på område 
avsatt til annen veggrunn for felles oppstillingsplass (SVT). 

6.16. Rekkefølgebestemmelser  

Rekkefølgebestemmelser er angitt i planens bestemmelser, og sikrer at 
terrenginngrep tilsås, og trafikkområder ferdigstilles så snart som mulig. 

  

6.17.  Overordnede planer 

Tiltaket er ikke i tråd med Kommuneplanens arealdel 2011-2020. Det er derfor 
gjort et grundig dokumentasjonsarbeid for å avklare virkninger av tiltaket. 
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6.18.  Landskap og naturressurser 

 
Området er i dag avsatt til landbruks- natur- og friluftsområde (LNF), og brukes 
til økologisk dyrking av juletrær. I arealressurskartet (AR5) er området registrert 
som åpen fastmark, og har ikke samme status som fulldyrka jord. 
Landbruksmyndighetene i Modum kommune har gitt aksept for utbygging sør for 
Brantenborgveien, men ikke på landbruksparsellen nord for området. 
Opparbeiding av området medfører nedbygging a ca. 6,5 daa dyrkbar mark, og 
det vil føre til en varig endring i eksisterende landskap. 

 

6.19.  Stedets karakter  

Tiltaket medfører nedbygging av eksisterende LNF-område. Området har lite 
innsyn per i dag pga. juletreproduksjon. Det er ellers i omkringliggende område 
åpent landskap med åker og annet jordbruk. Tiltaket regnes derfor ikke til å 
forringe landskapet visuelt for omgivelsene 

 
 

6.20.  Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi  

Ingen kulturminner eller kulturmiljøer er registrert i området. Tiltaket vurderes 
derfor til å ikke ha konsekvenser for disse tema. Det er gjort rede for prosedyre 
dersom slike funn blir gjort i anleggsperioden. 
 

6.21.  Forholdet til naturmangfold  

 
Det er observert Gulspurv i området (Emberiza cintronella) som har status nært 
truet ifølge artsdatabanken sine nettsider. Konsekvensene for naturmiljøet 
vurderes å være begrenset. Vilt kan skremmes av ny aktivitet, men området 
består av boligbebyggelse og landbrukseiendommer og vil ikke gi vesentlige 
konsekvenser for vilt i området. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig. 
 
§ 9 – Føre-var-prinsippet. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes godt nok og da bør føre-var-prinsippet være 
ivaretatt. Det finnes også betydelig lignende naturområder i nærheten av 
planområdet. 
 
§ 10 – Økosystemvurderinger og samlet belastning. 
Reguleringen vurderes å ikke medføre noen ekstra belastning på naturtyper eller 
økosystem, utover det som er ivaretatt gjennom overordnet plan. 
 
§ 11 – Kostnader til avbøtende tiltak og vurdering av behov. 
Det vurderes ikke aktuelt å pålegge spesielle tiltak i denne saken. 
 
§ 12 – Alternativ-vurderinger. 
Det vurderes at de negative konsekvensene for naturmangfoldet ikke er større 
enn ved eventuelt andre lokaliseringer av ny boligbebyggelse. 
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6.22. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

 
Området er i dag bruk til landbruksformål og en utvikling av arealet i henhold til 
reguleringsformålet vil gi en varig endring i eksisterende landskap. 

 

6.23.  Uteområder  

 
Tiltaket innebærer regulering av deler av området til uteoppholdsareal som skal 
være åpent for alle. Det er ikke eksisterende uteområder i planområdet. 

 

6.24.  Trafikkforhold  

 
Veiforhold  
Brantenborgveien utbedres med 6 m bredde inkl. 0,5 m veiskulder på hver side 
av kjøreretningene fram til krysset ved Bjerknesveien. Adkomstvei SKV 2 er 
regulert med 6 m. bredde inkl. 0,25 m veiskulder.  
 
Trafikkøkning/reduksjon  
Opparbeiding av arealene i henhold til denne planen vil medføre transport av 
tyngre kjøretøy i anleggsperiode. Utbygging av området medfører en økning i 
antall boenheter på mellom 9 og 12. Brantenborgveien betjener ca. 7 boenheter i 
dag. Trafikk fra området vil være av et begrenset omfang og for en kort periode 
anses konsekvensene av dette som minimal.  
 
Kollektivtilbud 
Det er 650 m til bussholdeplass i Strandgata, og 400 m til bussholdeplass i 
Refsalveien. Det er 2,3 km til Åmot skysstasjon. 
 
Barns interesser  
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn. 
Utbygging antas ikke å forringe areal som benyttes av barn og unge. 
 

6.25. Universell tilgjengelighet  

 
De nordligste tomtene; BFS 1, 2, 3, 5 og 6 ligger på flat eller svakt hellende 
grunn og vil være lett tilgjengelig. Boligkjøpere kan velge husmodell som er 
universelt utformet. Alle tilgjengelige husmodeller fra forslagsstiller (Blå bolig) 
oppfyller minstekravene til tilgjengelighet. På tomtene BFS 4, 7 og 8 som ligger i 
terreng kan det bygges hus med sokkel, med inngang fra oversiden.   
 

6.26. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket vil ha svært begrensede økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Tiltaket ligger i tilknytning til eksisterende boliger og vei.  Det kommunale vann- 
og avløpsnettet har tilstrekkelig kapasitet.  
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7. Risiko- og sårbarhetsanalyse for planen  

 
Sammendrag 
 
Det er utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Gnr. 
142 bnr. 55, Haugland i Modum kommune. Ut fra en total vurdering av 
sannsynlighet og konsekvens, virker det til å liten risiko for alvorlige 
konsekvenser forbundet med tiltaket. Forutsett at det blir gjort tilstrekkelige 
undersøkelser i forbindelse med faresone for kvikkleireskred. 
 
Innledning  
 
I henhold til plan. Og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet ved utarbeidelse av 
planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
knyttes til planområdet og eventuelle endringer som tiltaket medfører eller for 
tiltak som er hjemlet i planen. Hensikten med ROS-analyser er å utarbeide et 
grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan 
integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt 
kunnskap om og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, 
utbyggere, kommunen og publikum for øvrig. For å kunne redusere omfang av 
skader og uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, 
er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen 
bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle 
avbøtende tiltak, og ROS-analysen har i så måte en praktisk verdi i 
gjennomføring av planen. 
 
Metode 
 
En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede 
hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av 
hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og 
årsaksforhold, blir tiltak vurdert for a hindre at de skal oppstå eller for at man 
skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko- 
og sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser 
representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige 
funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og 
konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems 
evne til a fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Temaene 
i ROS-analysen tar utgangspunkt i veilederen "GIS i samfunnssikkerhet og 
arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten er 
det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til 
risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for planen og konsekvenser av 
planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan ha for 
liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. 
Sannsynlighet og konsekvens vurderes som i "Veileder for kommunale risiko- og 



24 
 

sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier: 
 
Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i: 
1. Lite sannsynlig - mindre enn en gang hvert 50. år 
2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig 
3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 
4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig 
tilstede 
 
Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i: 
1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader 
2. Mindre alvorlig: Få små person- eller miljøskader 
3. Alvorlig: Alvorlig person- eller miljøskader 
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd, 
langvarige eller varige miljøskader 
 
Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av 
sannsynlighet og konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor 
Risikomatrise:  

4. Meget 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     

2. Mindre 
sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. 
Alvorlig  

4. Svært 
alvorlig 

 
 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan 
Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres 
 

Hendelse/situasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tilt
ak 

Natur- og 
miljøforhold 

     

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre: 

1. Masseras/skred Ja 1. 3.  Grunnforhold: 
deler av 
planområdet er 
innenfor 
risikosone for 
kvikkleireskred. 
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Det er utført 
geotekniske 
undersøkelser av 
grunnen, som 
konkluderer med 
at det ikke er 
kvikkleire i 
området. For 
utfyllende 
informasjon se 
rapport fra 
geotekniske 
undersøkelser. 

2. Snø/isras Nei    
3. Flomras Nei    
4. Elveflom Ja 1. 2.  NVE: 

planområdet 
berøres av 
aktsomhetsområd
e for flom etter 
metode som gir 
grovt 
overestimert 
vannstandsstigni
ng.  

5. Tidevannsflom Nei    
6. Radongass Usikkert 3. 3.  Aktsomhetsgrade

n for Radon er 
usikker (ngu.no). 
Radon i inneluft 
kan medføre 
alvorlig sykdom 
og død i ytterste 
konsekvens. 

Vær, vindeksponering. Er området: 
7. Ekstremnedbør Ja 3. 2.  Ekstremnedbør 

med 
oversvømmelser 
har forekommet. 
Kun materielle 
skader. 
Løsmasser med 
dårlig 
infiltrasjonsevne
. 

8. Vindutsatt Nei    
Natur- og kulturområder 
9. Sårbar flora Nei    
10. Sårbar 

fauna/fisk 
Nei    
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11. Verneområder Nei    
12. Vassdragsområ

der 
Nei    

13. Fornminner Nei    
14. Kulturminne/-

miljø 
Nei    

Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for: 
15. Vei, bru, 

knutepunkt 
Nei    

16. Havn, 
kaianlegg 

Nei    

17. Sykehus/-
hjem, kirke 

Nei    

18. Brann, politi, 
sivilforsvar 

Nei    

19. Kraftforsyning Nei    
20. Vannforsyning Nei    

21.Forsvarsområde Nei    
22.Tilfluktsrom Nei    
23.Område for 

idrett/lek 
Nei    

24.Park, 
rekreasjonsområde 

Nei    

25.Vannområde for 
friluftsliv 

Nei    

Forurensningskilder. Vil planområde berøres av eller medføre: 
26.Akutt forurensning Nei    
27.Permanent 

forurensning 
Nei    

28.Støv og støy; 
industri 

Nei    

29.Støv og støy; 
trafikk 

Ja 3. 1.  Økt støynivå i 
anleggsperioden. 
Deretter 
«normal» støy fra 
boligområde. 

30.Støy; andre kilder Nei    
31.Forurenset grunn Nei   Det er ikke 

registrert 
forurenset grunn 
på eiendommen. 
Dersom det 
oppdages eller 
oppstår mistanke 
om forurensing i 
grunnen under 
anleggsperioden, 
kommer 
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forurensingsforsk
riften kap. 2 til 
anvendelse. 
 

32.Forurensning i sjø Nei    
33.Høyspentlinje (em-

stråling) 
Nei    

34.Risikofylt industri 
mm 
(kjemikalier/eksplo
siver osv.) 

Nei    

35.Avfallsbehandling Nei    
36.Oljekatastrofeområ

de 
Nei    

Transport. Er det risiko for: 
37.Ulykke med farlig 

gods 
Nei    

38. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet til 
området 

Nei    

Trafikksikkerhet 
39.Ulykke i av-

/påkjørsler 
Nei   Ikke kjent 

ulykkeso
mråde 

40.Ulykke med 
gående/syklende 

Nei   Ikke kjent 
ulykkeso
mråde. 
Det vil 
kunne 
benyttes 
gangvei til 
skole og 
barnehag
e. 

41.Ulykke med 
anleggsgjennomfør
ing 

Ja  2. 3.  Anleggstr
afikk 
medfører 
økt risiko 
for 
trafikkulyk
ker. 
Utbygging
en sikres i 
henhold til 
gjeldende 
lovverk i 
anleggspe
rioden. 

42. Andre Nei    
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ulykkespunkter 
Andre forhold 
43. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei    

44. Regulerte 
vannmagasiner, med 
spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand mm. 

Nei    

45. Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup osv.) 

Nei    

46. Gruver, åpne 
sjakter, steintipper 
osv. 

Nei    

47. Spesielle 
forhold ved 
utbygging/gjennomfø
ring 

Nei    

 
Risikomatrise og konklusjon 
Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i 
risikomatrisen. Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.  
 

4. Meget 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig 29. 7. 6.  

2. Mindre 
sannsynlig 

  41.  

1. Lite sannsynlig  4. 1.  

 1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. 
Alvorlig  

4. Svært 
alvorlig 

 
Det er fire aktuelle hendelser som har en tilstedeværende risiko. To av temaene 
er vurdert alvorlige; (fargekode rød), henholdsvis fare i forbindelse med 
radongass og kvikkleire (6 og 1). hendelser med mindre risiko, men som må tas 
høyde for er ulykker ved anleggsgjennomføring (41), Elveflom (4) vurderes som 
så lite sannsynlig at det ikke kreves ytterligere tiltak, Ekstremnedbør (7) har 
forekommet, det må tas høyde for overvannshåndtering i de delene av området 
som kan bli rammet av flom i tilfeller med ekstremnedbør. 
 
Hendelse nr. 1: Masseras/skred: NGU sitt kart for faresoner viser at deler av 
området ligger innenfor faresone for kvikkleireskred. Et kvikkleireskred kan få 
svært alvorlige konsekvenser.  
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Tiltak: Det er utført geotekniske undersøkelser i området. Rapporten konkluderer 
med at det ikke er kvikkleire i grunnen og at det kan bygges boliger i området. 
det kan bli nødvendig med noe fylling i deler av området. 
 
Hendelse nr. 6: Radongass: Det finnes ikke data på gjennomførte 
undersøkelser i området. Undersøkelser gjort ellers i distriktet har vist flere 
steder med stor forekomst av Radongass.  
Tiltak: Det må måles og evt. utføres avbøtende tiltak i byggeprosessen som f.eks 
radonsperre mot grunnen.  
 
Hendelse nr. 7: Ekstremnedbør:  
 
 
Utfyllende om noen tema: 
 
Flomfare Området er ikke 
innenfor flomsone, men deler 
av området er innenfor 
aktsomhetsområde for flom. 
Dette i sammenheng med 
bekkeløp som går sør og øst 
for området. Laveste 
høydekote i området er 58 m 
og bekkeløpet ligger på 56. 
Ekvidistansen mellom 
bekkeløpet og laveste høyde i 
området er da 2 m. Det ligger 
kommunale 
overvannsledninger i området. 
 
Vind  
Området er ikke vindutsatt 
 
Støy  
Ny utbygging medfører økt trafikk på veiene inn til planområdet. Denne trafikken 
vil være av liten betydning for fylkesveien, men vil få større konsekvenser for 
belastningen på den private veistrekningen, Brantenborgveien, inn til det nye 
boligområdet. 
 
Det vil i anleggsperioden medføre noe støy for nærliggende eiendommer, men 
dette vil være av begrenset omfang med kort varighet. Etter at området er 
opparbeidet med ny bebyggelse vil det ikke være noe støy til sjenanse for 
naboeiendommer. Det vurderes at støyforholdene ikke trenger å utredes 
nærmere. 
 
Luftforurensning  
Tiltaket vil ikke føre til økt luftforurensing ut over det som er vanlig fra 
privatbilisme og tilknyttet husstandene. 
 
Forurensning i grunnen  
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Tiltaket vil ikke føre til forurensing av grunnen. 
 
Beredskap og ulykkesrisiko  
Det skal utføres geotekniske undersøkelser i området, og rapport skal foreligge 
før planforslaget behandles politisk. 
 
Andre relevante ROS tema  
 
Endringer som følge av planen,  
Samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i tillegg til ev. nye 
tema som oppstår som følge av planleggingen  
 
Vann og avløp  
Tiltaket vil tilknyttes eksisterende vann- og avløpsnett.  
 


