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1. Sammendrag 

Nordbohus AS er engasjert av Nordbohus Modum AS til å fremme detaljreguleringsforslag for 
eiendommen med gnr. 86 bnr. 10 som ligger langs Badeveien ca. 2 km vest for Vikersund. 
Eiendommen var bebygget med et lagerbygg og et mindre uthus. Dette er nå revet. Gjennom 
tidligere drift av eiendommen er det foretatt masseuttak på store deler av tomten. Det er søkt 
om, og gitt tillatelse fra kommunen, til utjevning og tilføring av masser. Dette arbeidet er 
igangsatt. Adkomst til område skal skje via Haraldsrudveien. 
Planområdet er på 28,5 daa og det søkes om en utnyttelse 31 boenheter. Fem tomter for 
tomannsboliger og 21 tomter for eneboliger. I tillegg legges det opp til en sentral felles 
lekeplass. 
 
Planområdet ligger sentralt i forhold til Modum Bad og vil tilføre området boliger i minst to 
kategorier (tomannsboliger/rekkehus og eneboliger). Tanken er å kunne tilby en boform som 
kan appellere til både førstegangsetablerere og familier. Området har nærhet til teknisk 
infrastruktur. Ny gang og sykkelvei langs Badeveien er under arbeid. Avstand til Vikersund, 
med full dekning av sosial infrastruktur, som barnehage, skole og SFO, er ca. 2 km. 
 
Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av sentrumsnære 
områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. 
 

2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for minst 31 nye boenheter. Planlagt 
bygningstypologi faller inn under kategorien frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse. 
Formål tenkes opprettholdt i tråd med gjeldende kommuneplan samt kommuneplan under 
rullering. 
Planen er utformet som en detaljert reguleringsplan som skal avklare: 
- bebyggelsens mulige høyde og utstrekning 
- avgrensing av tomter og fellesarealer 
- trafikkløsninger som adkomst, frisiktsoner, trafikksikkerhetstiltak etc. 
- parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private- og fellesarealer 
- løsninger for avfallshåndtering 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
 
Plankonsulent: 
Nordbohus AS, Avdeling for plan og arkitektur, v/Rita Einevoll 
Strandveien 43, 7067 Trondheim 
 
Forslagsstiller:  
Nordbohus Modum AS v/Jan Henning Kleiv 
Heggenveien 21, 3370 Vikersund 
 
Grunneier: 
Nordbohus Modum AS 
Heggenveien 21, 3370 Vikersund 
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2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det er gitt tillatelse til riving av eksisterende bebyggelse samt oppfylling av området, med rene 
masser. 
 
2.4 Utbyggingsavtaler 
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid ble det også kunngjort oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale. I den videre planprosessen er det ikke jobbet videre med en 
slik atale. Det skal imidlertid lages en avtale for vei, vann og kloakkanlegg. Denne 
utbyggingsavtalen skal inkludere grunneier for Haraldsrudveien. 
 
2.5 Krav om konsekvensutredning 
Planmyndigheten er ansvarlig myndighet i forhold til å avklare om et reguleringsarbeid faller 
inn under forskriftens saklige virkeområde. Dette innebærer både vurderingen av om planen 
omfattes av forskriftens § 3, første ledd nr. 1 eller 3, og hvis den gjør det, om den omfattes av 
oppfangskriteriene i § 4. 
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskriftens virkeområde ble avklart i 
oppstartsmøte med kommunen og private forslagstiller.  
 
Planforslaget er ikke  

a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn 
angitt i § 2 bokstav d,  

b) Detaljregulering på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller 
områderegulering,  

c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II 
 
På bakgrunn av dette er det avgjort i oppstartsmøte den 16.06.17, at planarbeidet ikke utløser 
krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

 

3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Det er avholdt oppstartsmøte med Modum kommune ved enhet for Areal, Landbruk og Miljø 
den 16.06.17.  Møtereferat er vedlagt. 
I oppstartsmøte ble det foreslått at planprosessen skal utføres som en enkel detaljplan, altså 
plantype A (Planutkastet samsvarer helt med kommuneplanens arealdel (KPL). Et mindre 

planområde der det er få offentlige interesser, få nabointeresser og mindre kompliserte 

tekniske forhold (f. eks. grunnforhold, topografi, flom o.l.) 

 
Varsel om igangsetting av planarbeid ble kunngjort i Bygdeposten og på kommunens 
hjemmeside den 20.06.17, med frist for uttalelse til planarbeidet den 08.09.17.  
Hjemmelshavere og berørte parter ble varslet i eget brev (se vedlegg for kopi av 
kunngjøringsannonse, brev og adresseliste). 
Det er i løpet av planprosessen gjennomført drøftinger og avklaringer med kommunen i forhold 
til plangrense, byggegrense mot veg og bebyggelsens plassering på tomten, plassering av felles 
lekeplass, universell utforming, adkomst etc. Det er også ført dialog med renovasjonsselskapet 
i forhold til plassering av renovasjon. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært vurdert iht. 
følgende: 
 
Rikspolitiske /statlige retningslinjer 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging er at: 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 
og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange.  
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 
 
I sin forhåndsuttalelse skriver Fylkesmannen i Buskerud følgende: 
«Ved rulleringen av kommuneplanens arealdel for 2011 – 2020 hadde Fylkesmannen 

innsigelse til det samme området nr. 51 bademoen/haraldsrud jf. brev av 25 mai 2011. 

Fylkesmannen viste til at det planlagte boligområdet ligger langt fra de etablerte tettstedene 

og vil ikke bygge opp under kommunens ønske om å styrke distriktssentrene. Avstanden til 

tettstedet gjør videre at transportbehovet for det aller meste vil bli basert på bruk av privatbil. 

I denne forbindelse viser vi til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014 og nasjonale mål for 

reduksjon i utslipp av klimagasser. Det ble også påpekt at det ikke er gang- og sykkelveg mot 

Vikersund, eller tilgang til kollektivtransport. Fylkesmannen trakk innsigelsen til området med 

forutsetning om at utbygging først kan skje etter at tilfredsstillende gang- og sykkelvei mot 

Vikersund sentrum er etablert jf. kommuneplanbestemmelse § 2-3 Rekkefølgekrav - teknisk 

infrastruktur og samfunnstjenester (pbl. § 11-9 nr. 4). Fylkesmannen forutsetter at 

reguleringsplan følger opp dette og at det settes ned tilsvarende rekkefølgekrav.» 

 
Planforslaget følger opp rekkefølgekrav om tilfredsstillende gang- og sykkelvei mot Vikersund. 
Det legges opp til en fortetting i et eksisterende boligområde med ferdig bygget eller planlagt 
bygget infrastruktur, hvor det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et 
transportperspektiv. Det skal etableres gode gang- og sykkelforbindelser mot Vikersund 
sentrum.  
 
Forslagsstiller vurderer på bakgrunn av dette at en fortetting av området er i tråd med Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP 2014) 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Både for områderegulering og detaljregulering kan det gis bestemmelser til arealformål om 
krav til kvalitet og utforming av arealer og fysiske omgivelser, som sikrer definerte 
funksjonskrav. Hensyn til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen og det er tatt spesielt 
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hensyn til plassering av uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og 
tilgjengelighet. Dette redegjøres det for nærmer under punkt for bekrivelse av planforslaget. 
Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å: 

a. Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
b. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
c. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

å redusere klimagassutslipp. 
 
Det bygges moderne og godt isolerte boliger iht. dagens standard for energibesparelse. Det 
satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø med variable boligtyper som vil passe de 
fleste befolkningsgrupper. Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid 
til rikspolitiske eller statlige retningslinjer. 
 

Universell utforming 
Skal hindre forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Området er kupert i 
dag pga tidligere uttak av masser. Men, etter planlagt oppfylling, vil området være tilnærmet 
flatt og lett tilgjengelig. Det er derfor ikke problemer å tilrettelegge området for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Planforslaget ligger helt ideelt til i forhold til universell utforming og 
tilrettelegging for et sentrumsnært friluftsliv. Hele uteområdet vil være universelt utformet og 
tilgjengeligheten til feller uteoppholdsarealer vil være svært god. 
 
Fylkeskommunale planer  
Regionale føringer har vært vurdert i forbindelse med planforslaget. Det er ingenting som tilsier 
at planforslaget er i motstrid i forhold til fylkeskommunal planer 
 
Kulturminner:  
Kulturminneregistrering er gjennomført uten at det ble påvist automatisk fredete kulturminner 
(arkeologisk rapport er vedlagt). Sørvest i området ble det likevel funnet en moderne 
kjellergrop, som fikk id 230477 i kulturminnedatabasen Askeladden. Dette hindrer ikke 
utbygging av området. 
I tillegg har det også blitt gjort vurderinger på bakgrunn av kulturlandskap, landbruksinteresser 
og landskap generelt, uten at noe skulle tilsi at arealet ikke kunne bygges ut. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2027 
Modum kommune ønsker å kjennetegnes av: 

- Gjestfrihet 
- Rikt kulturliv 
- Helse, velferd og trygghet for alle 
- Store attraksjoner og arrangementer 
- Levende næringsliv 
- Gode bo- og oppvekstsvilkår 
- Friluftsliv og rekreasjon i flott natur 
- Sentral beliggenhet 
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Planforslaget er i tråd med føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Haraldsrudhagan blir 
et attraktivt boligområde, med gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.  
 
Kommuneplanens arealdel 2011-2020 
 
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel, hvor området er definert 
som areal avsatt til boligformål. 

 
Kart 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: Modum kommune, kartløsning på nett. 

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er uregulert 
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4.3 Tilgrensende planer 
Sør for Badeveien ligger reguleringsplan for Haraldsrudmoen (planid 2006001, vedtatt i 2006). 
Omsøkte planforslag kommer ikke i konflikt med tilgrensende planer. 

 
Kart 3: Oversikt over tilgrensende planer. Kilde: Modum kommune, kartløsning på nett. 

 
 
4.4 Temaplaner 
Trafikksikkerhetsplan 
«Fundamentet i Modum kommunes planarbeid med trafikksikkerhet har alltid vært en fysisk 

tilrettelegging for myke trafikanter, i form av gående, syklende og bevegelseshemmede. Med 

en slik strategi vil man kunne oppnå: 

  

• Færre trafikkulykker 

• Mindre biltrafikk og større uavhengighet av biltrafikk 

• Bedret folkehelse og aktivitetstilbud 

• Universell tilgjengelighet 
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Med en slik basis er det naturlig å ta et hovedutgangspunkt for hele Modum kommunes 

trafikksikkerhetsarbeid i vår nasjonale sykkelstrategisom. Statens Vegvesen har utarbeidet 

med hovedmål mål om at det skal bli tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som 

framkomstmiddel. Strategien er utarbeidet som en del av Nasjonal Transportplan 2006—

2015. Hovedmålet i vår nasjonale sykkelstrategi er: at det skal bli tryggere og mer attraktivt å 

sykle.» Kilde: Modum kommunes hjemmesider 

 
Det skal etableres gode gang- og sykkelforbindelser mot Vikersund sentrum. Dette er allerede 
regulert av Modum kommune og lagt inn i rekkefølgebestemmelsene. Det vil si at utbygging 
ikke kan skje før gang- og sykkelvei er etablert. 

 
Klima og energi i Modum 2012-2016 
Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til plan for Klima og energi 
i Modum. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet 
Haraldsrudhagan ligger ca. 2 km vest for Vikersund sentrum, i tillegg til Bergsjøen og 
Tyrifjorden. Planområdet grenser inntil nordsiden av Badeveien, og langs veien består området 
i dag av skog og beitemark, samt enkelte boligfelt. 
Planområdet er på 28,5 daa og er avgrenset av Badeveien i sør, Haraldsrudveien i øst og 
Skinstadveien i vest. I nord fortsetter et ubebygget skogkledt område. 
 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Eiendommen var bebygget med et lagerbygg og et mindre uthus. Denne bebyggelse er nå 
revet. Gjennom tidligere drift av eiendommen er det foretatt masseuttak på store deler av 
tomten. Utjevning og tilføring av masser er godkjent av kommunen og igangsatt. Tillatt 
arealbruk i kommuneplanen er boligformål. Tilstøtende eiendommer i vest og øst er bebygd 
med eneboligbebyggelse. I nord fortsetter et ubebygget skogkledt område. 
 
5.3 Stedets karakter, struktur og estetikk/byform, eksisterende bebyggelse 
Området i vest og øst samt på sørsiden av Badeveien, fremstår i dag som et boligområde med 
frittliggende eneboliger på forholdsvis store tomter. 
Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk 
småhusbebyggelse. Alle boligene rundt planområdet er trehus med trepanel. Takformen er 
enten saltak eller pulttak. Byggehøyde varierer fra en mønehøyde på 6 meter til 11,5 meter 
over terreng. Tomtene varierer i størrelse. Nyere bebyggelse har mindre tomter enn eldre 
bebyggelse. Området fremstår med varierende tetthetsgrad. 
 
5.4 Landskap, topografi, solforhold, lokalklima 
I dag består planområde av et masseuttak på ca. 9 daa, og 20 daa flatt terreng med hogstfelt og 
lav vegetasjon. 
Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold. 
 
5.5 Estetisk og kulturell verdi 
Haraldsrudhagan er ikke en del av et bevaringsverdig bygningsmiljø. Som nevnt under pkt. 5.3 
består bebyggelsen av tradisjonell småhusbebyggelse. 
Området har ikke en egenart eller kulturell verdi som går utover hva man kan finne i 
tilsvarende boligområder som ligger i distriktet, utenfor de store byene.  
 
5.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjennomført kulturminneregistrering (arkeologisk rapport er vedlagt). Det er ikke 
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområde. Det er funn av flere 
kullfremstillingsanlegg langs Badeveien, blant annet like syd av planområde, id 91664, som nå 
er fjernet. I mai 2015, ble område langs Badeveien registrert, og i den forbindelse ble det 
registrert to groper i planområdet, uten funn av kull. 
 
5.7 Naturverdier  
Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturverdier. Det er foretatt en utsjekk i 
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart i og med at 
planområdet berører natur. Det er ingen rødliste kategori innen eller nær planområdet. Dato for 
utsjekk: 09.11.17 
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5.8 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet i seg selv, er i dag ikke benyttet til rekreasjon.  
På sørsiden av Badeveien finner det en regulert lekeplass (se kart 3). Innenfor de etablerte 
boligområdene på nordsiden av Badeveien finnes det ikke egne lekeplasser. Området er 
omkranset at LNFR-områder og gir gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 
Strøkslekeplass og idrettsanlegg er etabler i tilknytning til skolen i Vikersund, som ligger ca. 2 
km meter unna. 
 
5.9 Landbruk 
Området grenser til LNFR-områder i nord og øst. 
 
5.10 Trafikkforhold 
Planområdet har kjøreadkomst fra Haraldsrudveien. Vegen er uregulert og har en 
kjørebanebredde på ca. 4 meter fra skulder til skulder. Det er regulert inn gang- og sykkelveg 
langs Badeveien. Denne skal opparbeides før området kan bygges ut.  
Plankonsulent har vurdert følgende i forhold til vei «Vegen er allerede opparbeidet og 

fungerer utelukkende som en tilførselsveg frem til den eksisterende bebyggelsen. 

Gjennomkjøringstrafikk vurderes ikke som et problem og man sitter i realiteten igjen med 

tilførselstrafikken til boligbebyggelsen. Tilførselstrafikken vurderes som liten og kan med det 

aksepteres uten fortau. Man vil også ha en lav kjørehastighet som vil være med på å sikre 

myke trafikanter i området» 
 
For å komme frem til skolen og idrettsanlegg i Vikersund, må man benytte den nye gang- og 
sykkelveien. Det etableres også en busslomme ved langs Badeveien rett sør for planområdet. 
 
Fra Vikersund er det cirka to km til Haraldsrudhagan. Det er begrenset rutegående transport 
på strekningen (i hovedsak skolebuss). 
 
Tog: Det er forbindelse med tog og buss til Vikersund fra Bergen/Hønefoss, Oslo/Gardermoen 
og Hokksund. Fra Gardermoen tar du tog mot Kongsberg, går av i Hokksund, og der 
korresponderer det med buss til Vikersund/Hønefoss.  Kilde: Modum bad 

 
Båt: Ikke aktuelt 

 
Fly: Gardermoen internasjonale lufthavn ligger 103 km fra Haraldsrudhagan, og er tilgjengelig 
med både bil, buss og tog. Det tar ca. 1 time og 36 minutter med bil på E16. 
 
5.11 Barns interesser 
Det er ikke kartlagt barnetråkk innenfor planområdet. Siden området har vært benyttet til 
masseuttak har det vært avstengt for uvedkommende. Det er LNFR- områder i umiddelbar 
nærhet til planområdet se også pkt. 5.7. 

 
5.12 Sosial infrastruktur (Skolekapasitet, Barnehagedekning, Annet 
I referat fra oppstartsmøte datert 16.06.17 er det beskrevet at skolekapasitet for Vikersund 
skole bør vurderes. Basert på forhåndsuttalelser foreligger ingen indikasjoner på at det ikke er 
kapasitet på skole eller barnehage. 
Modum har 17 barnehager (8 kommunale og 9 private). Nærmest planområdet ligger Kilden 
barnehage og Brunes Naturbarnehage. 
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Kart 4: Avstand fra planområdet til Kilden barnehage. Kilde: Google Maps 

 

 
Kart 5: Avstand fra planområdet til Brunes Naturbarnehage. Kilde: Google Maps 

 
5.13 Universell tilgjengelighet 
Det er viktig å tenke på en inkluderende og helsefremmende planlegging, hvor fysisk 
tilgjengelighet og sosiale fellesskap for alle i størst mulig grad søkes ivaretatt. 
 
Den norske definisjonen av universell design er en direkte oversettelse av definisjonen utviklet 
av The Center for Universal Design at North Carolina State University. Universell utforming 
defineres som” utforming av produkter, byggverk og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 
spesiell utforming.” Formuleringen” brukes av alle mennesker” gjelder i utgangspunktet uten 
unntak. Omgivelser og produkter utformes slik at de kan brukes av mennesker i alle 
aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår 
bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi) er sentrale. 

 
Planområdet er flatt og svært godt tilpasset universell tilgjengelighet. Det har derfor et stort 
potensial for å kunne planlegges med bygg og omgivelser, som i så stor utstrekning som mulig, 
kan benyttes av hele befolkningen (barn, unge, voksne, eldre, funksjonshemmede og ikke 
funksjonshemmede). 

 
(Se kapittel 6 for nærmere beskrivelse av planforslaget og detaljene rundt den faktiske 
tilretteleggingen for universell tilgjengelighet). 
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5.14 Teknisk infrastruktur 
Kommunale vann- og avløpsledninger ligger tilgjengelig og har kapasitet for ytterligere 
tilkobling. 
 
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m  
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 
 
Trafo og Bredbånd fiber 
I sørøst ligger nettstasjon av typen Flex6 oppført i 2008 av Midt Nett Buskerud AS. 
Plasseringen gir god tilgjengelighet for service. Eksisterende trafo er inntegnet i planforslaget. 
 
Renovasjon 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av 
ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre 
Eiker. RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter i 
regionen. Selskapet utfører ikke tjenestene selv, men tegner avtaler med underleverandører slik 
at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud.  
Veistruktur tillater gjennomkjøring av renovasjonsbiler. Det planlegges avfallsbeholdere på 
hver tomt i henhold til RfD sin renovasjonsforskrift. 

 
5.15 Grunnforhold (Stabilitetsforhold, Ledninger, Evt. rasfare) 
Arealet ligger under marin grense. Området er ikke oppført på kart over aktsomhet for 
kvikkleire (utsjekk NVEs skredatlas og NGS løsmassekart den 10.11.17) 
Det er ikke gjort grunnundersøkelser innenfor planområdet, men det er ingen indikasjoner på at 
det utfordringer i forhold til dette innenfor planområdet eller på tilgrensende områder. 
Det er registrert tre grunnvannsborehull i nærheten av området (kilde geo.ngu.no). To av dem 
går i fjell (vest for området) og ett i løsmasser (i øst). Deler av planområdet er registret som 
grus- og pukkforekomst med sikker avgrensing. Forekomsten er definert som lite viktig (kilde 
geo.ngu.no). 
Området er et tidligere sandtak som fylles igjen med rene masser. Egen søknad om 
terrengfylling er innsendt til behandling hos kommunen, og tillatelse er gitt. Det er gode 
infiltrasjonsmuligheter. 
Det ligger teknisk infrastruktur i randsonen av planområdet i form av, va- ledninger og kabler.  

 
5.16 Støyforhold 
Hovedkilden til støy i planområdet er fra vegtrafikk. I forbindelse med planarbeidet er det 
foretatt en vurdering av støyutbredelse fra veitrafikk på Badeveien. Vurderingen er utført av 
Sinus AS den 24.01.18 (se vedlagt støyvurdering). 
Fra kommunen er det mottatt en trafikkanalyse/-prognose for trafikkmengde (ÅDT) på 
Badeveien. Denne ble utarbeidet av Cowi i mars 2014. I denne er det opplyst en framtidig 
trafikkmengde, år 2030, på 900 kjøretøy per døgn Badeveien. Dette prognosepunktet er ved en 
planlagt ny avkjørselsvei til Rv 35 som kommer vest for Vikersund sentrum og ligger ca. 1,5 
km nærmere sentrum enn det aktuelle planområdet. Det er imidlertid få boliger mellom 
planområdet og prognosepunktet, så en ÅDT på 900 kjøretøy per døgn antas derfor å være 
representativ også ved planområdet.  
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Følgende forutsetninger er lagt til grunn for støyvurderingen:  
 

- Trafikkmengde på ÅDT = 900 kjøretøy/døgn i 2030.  
- Tungtrafikkandel på 5 %.  
- Fartsgrense 50 km/t.  
- Trafikkfordeling gjennom døgnet som gruppe 2 i M-128 (veileder til T-1442). Det vil 

si: 84 % dag, 10 % kveld, 6 % natt.  
- Avstand senterlinje – nærmeste bolig: ca. 30 m.  

 
Forenklede beregninger basert på disse forutsetningene gir et uskjermet, døgnvektet 
ekvivalentnivå omkring Lden = 50 - 51 dB ved nærmeste bolig. 
 
På bakgrunn av ovennevnte er det gjort følgende vurdering: 
Badeveien har lav trafikkmengde ("ÅDT er under 1000"). Som beskrevet i M-128 vil ikke 
ekvivalentnivået være beskrivende for støyen. Opplevd trafikkstøy fra vegen vil derfor preges 
av lange perioder uten støy, kun avbrutt av enkelthendelser.  
De forenklede beregningene viser at de planlagte boligene får både terrasse og uteområde på 
bakkenivå med støynivå som er lavere enn anbefalt grenseverdi, Lden ≤ 55 dB.  
På bakgrunn av den lave trafikkmengden med lange stille perioder, og at ekvivalentnivået på 
uteplass vil være under anbefalt grense for ekvivalentnivå er det derfor ikke nødvendig med 
skjermingstiltak mot støy fra vegtrafikken. 
 
5.17 Luftforurensing 
Det er ikke kjent fare for forurenset luft. 
 
5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er ingen kjente farer som rasfare, flomfare, vind, luftforurensing, forurensning i grunnen, 
beredskap og ulykkesrisiko eller andre relevante ROS-tema innenfor planområdet (se vedlagt 
ROS-analyse). 
 
5.19 Næring 
Området er ikke avsatt til næringsvirksomhet. Det ligger ikke nær annen næringsvirksomhet. 
 
5.20 Analyser/ utredninger 
Det er utført registrering av automatisk fredete kulturminner (se vedlagt rapport) 
Det er foretatt en ROS-analyse (se vedlagt ROS-analyse) 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planlagt arealbruk er boligbebyggelse i form at frittliggende samt konsentrert 
småhusbebyggelse. Det er avsatt areal til en sentral felles lekeplass, adkomstveger og område 
for energianlegg (trafo). 
 

 
Kart 9: Plankart som omsøkt (ikke i målestokk) 

 
6.1.1 Reguleringsformål 
Området er regulert til følgende formål: 
 
Arealer for bebyggelse og anlegg (jfr. pbl § 12-5.1) herunder: 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
- Energianlegg 
- Lekeplass 
 
Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl § 12-5.2) herunder: 
- Veg  
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Formål Areal (kvm) Antall boenheter %-BYA 
Boligbebyggelse –  
Frittliggende småhusbebyggelse 

15866,0 21 
(sekundærleilighet 

tillates) 

30 

Boligbebyggelse –  
Konsentrert småhusbebyggelse 

5825,0 10 30 

Felles lekeplass 1712,1   
Energianlegg 143,5   
Felles veg 3784,9    
    
Sum 27331,5  31  
Tabell1: arealoppgave 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
6.2.1 Arealer for bebyggelse og anlegg 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 

Innenfor felt BKS tenkes oppført fem frittliggende boligbygg, med muligheter for to boenheter 
i hvert bygg. Boligene tenkes oppført i to etasjer, med en grunnflate på ca. 280 kvm per bygg. 
Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom 
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader. 
Maks gesimshøyde skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
Maks mønehøyde skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
Alle boenhetene i vil få trinnfri adkomst fra garasje til inngangsparti. 
Boligbyggenes er plassert slik at balkonger og hageareal ligger orientert mot sør. Dette for å 
tilrettelegge for mest mulig solfylt uteoppholdsarealer. Inngangsparti ligger mot nord. 
Bebyggelsens plassering er vist på illustrasjoner/volumstudie vedlagt planforslaget. Den viste 
plasseringen er veiledende. Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser. 
 
Frittliggende småhusbebyggelse BFS1, BFS2, BFS3 

Innenfor feltene BFS1 til BFS3 tenkes oppført 21 frittliggende boligbygg, med muligheter for 
en hoveddel og en tilleggsdel i hvert bygg. Boligene tenkes oppført i to etasjer, med grunnflate 
på ca. 200 kvm eller mindre. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. Ved saltak 
skal takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 
grader. 
Maks gesimshøyde skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
Maks gesimshøyde skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
Bebyggelsens plassering er vist på illustrasjoner/volumstudie vedlagt planforslaget. Den viste 
plasseringen er veiledende. Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser. 
 
Energianlegg o_T 

Innenfor dette arealet ligger eksisterende nettstasjon som sikrer strømtilførselen til området.  
 
Lekeplass f_LEK 

I forbindelse med planlegging av lekeplass og uteopphold er følgende sjekkpunkt liste 
gjennomgått for å søke å ivareta faktorer som kan spille inn for å gjøre disse arealene 
vellykket:  
- plassering i forhold til oversiktlighet, trygghetsfølelse og farer 
- mikroklimatiske forhold (vind, sol, skygge, snø, kuldegrop, avrenning) 
- tilgjengelighet til selve området (stigning, hindringer) 
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- tilgjengelighet innenfor selve området 
- arealets størrelse 
 
I den videre planleggingen av plassenes innhold er det viktig å tenke på følgende: 

- ledelinjer, fargebruk, kontraster 
- lekeplassutstyret (er det mulig å bruke for personer med nedsatt   funksjonsevne) 
- sansene (finnes det eksempler på løsninger som kan utvikle/stimulere sansene) 
- beplantning og naturkvaliteter (miljø-psykologi) 
- utfordringer/spenning/variasjon 
- benker og bord (generell møblering) 
- belysning 
- tilbyr plassen noe for alle aldersgrupper 

 
F_LEK er areal avsatt til felles lekeplass. Innenfor felles lekeplass f_LEK tillates det oppført 
utstyr og bygg som er i tråd med intensjonene for en lekeplass. For eksempel felles 
redskapsbod og/eller overbygget areal for plassering av benker og bord Plan for opparbeidelse 
av lekeplassen skal godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen er 
plassert sentralt i planområdets og grenser mot nye boligtomter. Plasseringen gjør at den er 
godt skjermet mot trafikk. 
 
6.2.2 Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg 

Innenfor f_V1 ligger del av Haraldrudveien som er dagens adkomst til eksisterende bebyggelse. 
Innenfor f_V2 skal det etableres felles adkomst for alle boenhetene i planområdet. Vegen er 
dimensjonert som en A1 veg (6-30 boenheter) i henhold til Modum kommune sine 
retningslinjer for dimensjonering av veier. 
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Innenfor delfelt BKS vil boligene bli plassert slik at balkonger og hageareal ligger orientert mot 
sør. Dette for å tilrettelegge for mest mulig solfylt uteoppholdsarealer. Inngangsparti ligger 
mot nord. Bebyggelsens plassering er vist på illustrasjoner til planforslaget. 
Innenfor delfeltene BFS1, BFS2 og BFS3 vil det være opp til hver enkelt tomtekjøper å velge 
sin bolig og hvordan den skal plasseres på tomten. Tomtestrukturen i planforslaget gir rom for 
flere ulike løsninger. 
 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Boligene tenkes oppført i en eller to etasjer. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak. Ved 
saltak skal takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 
22 grader. 
Maks gesimshøyde skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
Maks mønehøyde skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
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6.3.2 Grad av utnytting  
§ 5-2. Bebygd areal (BYA) 
Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS-3940. Areal- og volumberegninger av 
bygninger, men slik at parkerings arealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7.  
Grad av utnytting innenfor område BFS1-BFS3 er 30% BYA.  
Grad av utnytting innenfor område BKS er 30% BYA. 
 
6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Planen inneholder ikke næringsformål 
 
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det er planlagt for 31 boenheter innenfor planområdet. Disse er fordelt i fem tomannsboliger 
og 21 eneboliger. 
 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Typologiene som er tenkt oppført på Haraldsrudhagan blir en blanding av familieboliger på 
romslige tomter og tomannsboliger som kan passe både for familier, for førstegangs- etablerere 
og godt voksne. Området ligger i et etablert boligområde og oppleves som trygt, oversiktlig og 
skjermet. 
 
6.5 Parkering 
Det skal avsettes to parkeringsplasser for bil per boenhet over 70 kvm BRA og en 
parkeringsplass for bil per boenhet under 70 kvm BRA. Areal for garasjer og parkering blir 
dekket på egen tomt. 
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det ligger vann-, overvanns- 
og avløpsledninger i tilknytning til tomten. Det ligger en eksisterende trafo i sørøstlig hjørne av 
tomten.  
 
6.7 Trafikkløsning 
Adkomstvei inn til alle tomtene er tegnet som en sløyfe gjennom området. Dette gir gode 
adkomstforhold for servicetransport inne i området. Det vil ikke bli behov for rygging ved 
varelevering, renovasjon, brøyting osv.   
 
6.7.1 Kjøreatkomst 
Som nevnt under kapittel 5, betjenes planområdet av Haraldsrudveien via kommunal veg 
Badeveien. Badeveien er definert som en samlevei klasse 2. Det er regulert gang- og sykkelvei 
langs Badeveien frem til Vikersund sentrum. Ny kjøreadkomst inn i planområdet er en 
adkomstvei klasse 2, det vil si at den er dimensjonert for 6 til 30 boliger i hht Modum 
kommune sine retningslinjer for dimensjonering av veier. 
 
6.7.2 Utforming av veger 
Vegbredden er 7,0 meter fra utside grøft til utside grøft og er uten fortau.   
Området er helt flatt og det er ingen kjente avvik fra vegnormalen i forhold til bredder, sikt 
eller stigningsforhold. Vegsystemet i området er dimensjonert for lav fart og lav ÅDT.  
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6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Gang- og sykkelvei til Vikersund sentrum skal opparbeides før igangsettingstillatelse for ny 
boligbebyggelse kan gis. Felles lekeplass skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse for nye 
boliger kan gis, 
 
6.7.4 Varelevering 
Det er planlagt for at lastebiler skal kunne kjøre inn i selve planområdet. Dette er løst ved at 
adkomstvei går i sløyfe og svingradius er 8 grader.  
 
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Som vist under punkt 5.9 er det tilgjengelighet for gående og syklende i og rundt området. 
Innenfor hver tomt er det krav om avsatt plass til sykkelparkering.  
 
6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Overordnet tanke er at adkomstvegen inn til selve planområdet vil bli til en «blandet bruk» 
situasjon. Der kjørende, gående og syklende deler arealet i felleskap. Det blir som en felles 
gårdsplass. Fellesarealene vil få eget gårds- og bruksnummer og vil tilhøre sameiet eller 
borettslaget i fellesskap. 

 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Ingen nye offentlige anlegg er planlagt. Offentlige anlegg i planen er eksisterende trafo. 
 
6.9 Miljøoppfølging 
I planprosessen er det ikke avdekket behov for spesiell miljøoppfølging eller miljøtiltak, utover 
de generelle krav som allerede er styrt gjennom plan- og bygningsloven. 
 
6.10 Universell utforming  
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer. 
Husbankens minimumskrav til universell utforming er at boligen skal ha livsløpsstandard med 
bl.a. trinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard, 
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke har alle hovedfunksjoner på 
inngangsplanet, er minimumskravet besøksstandard. 
På grunn av områdets topologi er det godt tilrettelagt for at alle boligene kan få trinnfri 
adkomst. Det vil også bli trinnfri adkomst til både felles uteoppholdsarealer, 
renovasjonsløsning. 
 
6.11 Uteoppholdsareal 
Det er satt av et areal på 1,7 da til felles lekeplass innenfor planområdet. Arealet er tenkt som 
en kombinert nærlekeplass og kvartalslekeplass. Arealet ligger skjermet og sentralt i boligfeltet. 
Arealet kan fungere fint som en grønn lomme, med muligheter for ulike aktiviteter for de litt 
større barna. Det gir også muligheter for felles arrangement innenfor sameiet, som for 
eksempel grillfester eller små konkurranser med spill og lek. Gjennom planbestemmelsene er 
det tillatt å føre opp en felles bod og/eller et overbygget areal med plass for benker og bord. 
Det skal fokuseres på utearealer som er utformet etter prinsippene om universell utforming.  
Området er flatt og forholdene ligger godt til rette for å kunne opparbeide uteområder som er 
tilgjengelig for alle. Plan for utearealene skal godkjennes av kommunen. 
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6.12 Landbruksfaglige vurderinger 
Arealbruken for området er ikke relevant i forhold til landbruksfaglige vurderinger. 
 
6.13 Kollektivtilbud 
Busslomme ved Badeveien grenser til planområdet i sør. Det er begrenset rutegående transport 
på strekningen (i hovedsak skolebuss). 
 
6.14 Kulturminner 
Det er ikke avdekt at det finnes kulturminner innenfor planområdet. Arkeologisk rapport er 
vedlagt planforslaget. Dersom det under arbeidet med gjennomføring av planen blir avdekt 
kulturhistoriske funn. Skal arbeidet stoppes og det skal tas kontakt med kulturmyndighetene. 
Utbygger forholder seg til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
 
6.15 Sosial infrastruktur  
Ingen ny sosial infrastruktur innenfor planområdet 
 
6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Området skal tilknyttes eksisterende offentlige vann- og avløpsledninger. Plan for vann og 
avløp vil bli utarbeidet i forbindelse med byggesaken. 
 
6.17 Plan for avfallshenting 
Området er planlagt med standard renovasjonsordning hvor hver bolig har sine beholdere på 
egen eiendom. Ny adkomstveg er dimensjonert for at renovasjonskjøretøy skal kunne kjøre inn 
i boligområdet på en trafikksikker måte. 
 
6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
ROS-analysen har ikke avdekt behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sårbarhet.  
 
6.19 Rekkefølgebestemmelser 
Følgende rekkefølgebestemmelser er inkludert i de juridiske materialet til planen: 
 

5.1 Tekniske planer 

Ved søknad om byggetiltak skal det foreligge godkjente tekniske planer for veg-, vann og 

avløp. Eventuell utbyggingsavtale skal være godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. 

 

5.2 Lekeplass 

Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass f_LEK være ferdig opparbeidet 

 

5.3 Gang- og sykkelvei til Vikersund 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal gang- og sykkelvei til Vikersund være ferdig 

opparbeidet. 
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7. Konsekvensutredning 

7.1 Planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning 
 
7.2 Begrunnelse for hvorfor planen ikke er konsekvensutredingspliktig 
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskriftens virkeområde ble avklart i 
oppstartsmøte med kommunen og den private forslagstiller.  
 
Planforslaget er ikke  

a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn 
angitt i § 2 bokstav d,  

b) Detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller 
områderegulering,  

c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II 
 
På bakgrunn av dette, er det avgjort i oppstartsmøte den 16.06.17, at planarbeidet ikke utløser 
krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

 
8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

I temaene under er ulike virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen forsøkt 
beskrevet, samt hvilke avveininger og tiltak som er gjort. 
 
8.1 Overordnede planer 
Under kapittel fire er det gjort rede for planstatus og rammebetingelser, samt forholdet til 
overordnede planer. Det kommer tydelig frem at fortetting i området er en ønsket situasjon, og 
at planforslaget er i tråd med de føringer som er gitt i forhold til ulike hensyn. Det henvises til 
kapittel fire for en nærmere redegjørelse av forholdet planforslaget har til overordnede planer. 
 
8.2 Landskap 
Gjennomføring av planforslaget vil ha vesentlig innvirkning på det eksisterende landskapet 
innenfor planområdet. Tilbakeføring av massene som er fjernet vil føre til at terrenghøydene 
blir slik de opprinnelig var.  
Området ligger i flatt terreng. Tomten har gode solforhold, og er ikke spesielt vindutsatt.  
Gjennomføring av planen vil ikke påføre ulemper til naboene i form av skygge på utearealer 
eller vindtunnel-effekt. 
Området kan være snørikt om vinteren. Tomtene er store nok til at mellomlagring av snø kan 
skje på egen grunn. Det er også mulig å lagre snø på lekeplassen, slik at snøen kan utgjøre et 
element for lek. 
Organiseringen av bebyggelsen og plassering av de private utearealene tilsier at det kan skapes 
gode mikroklimatiske forhold. Det vises til vedlagte sol-/skyggekart for nærmere redegjørelse 
vedrørende solforhold på uteoppholdsarealene samt skyggevirkning i forhold til 
nabobebyggelse. På bakgrunn av sol-/skyggekartet argumenteres det at forholdene er 
tilfredsstillende både innenfor planområdet og for nabotomtene. 
 
8.3 Stedets karakter 
Stedets karakter som småhusområde vil ikke endre seg. Ny bebyggelse vil bli mer kompakt, 
men vil samtidig gli godt inn med omkringliggende bebyggelsen i forhold til høyde og form. 
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Planbestemmelsene angir bygningenes tillatte volum. Gjennom foreslåtte planforslag mener 
forslagsstiller at området til slutt vil fremstå som et godt boligområde med estetiske kvaliteter 
som ivaretar områdets karakteristiske trekk. 
 
8.4 Byform og estetikk 
Ny bebyggelse og transformering av denne tomten vil gi en økt tetthet i området, men det kan 
ikke sies at gjennomføring av planforslaget vil gi en endring i byform og estetikk. Alle 
eksisterende hovedstrukturer og vegnett vil fortsatt gjelde 
 
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Planforslaget vil ikke innvirke på eksisterende kulturminner eller kulturmiljø.  
 
8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Forslagsstiller har vurdert konkret hvorvidt beslutningen om detaljreguleringen faktisk 
medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt.  
 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og 
vektlagt i saken. 
Planforslaget vil ikke innvirke på naturverdier, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller 
økologiske funksjoner. 
Fordi naturmangfold ikke blir berørt av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak 
på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12. 
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planforslaget vil gi økte muligheter for rekreasjon gjennom ny felles lekeplass og sikring av 
adkomst inn til dette området. 
 
8.8 Uteområder 
Planforslaget vil gi økte muligheter for uteopphold gjennom felles lekeplass. 
 
8.9 Trafikkforhold 
Vegforhold 
Vegsystemet i området vil bli forbedret gjennom ny kryssløsning og bedre frisikt. Opparbeiding 
av nytt kryss samt ny gang- og sykkelveg er allerede igangsatt. 
 
Trafikkøkning 
Antall boenheter på eiendommen økes med 31 enheter. Antall bilturer som hver boenhet 
genererer vil variere ut fra en rekke faktorer. Ved å ta utgangspunkt i erfaringstall for lignende 
situasjoner vil bilturproduksjonen per boenhet trolig ligge i området 3,0-4,0 i døgnet. Således 
vil nye boliger generere maks 124 bilturer per dag. Dette gir da en trafikkvekst på mellom 93 
og 124 daglige bilturer. Vegsystemet rundt planområdet er godt dimensjonert, med 8 meter 
regulert vegbredde. Haraldrudveien er en blindvei og den gir adkomst til ca. 10 
boligeiendommer i dag. Ut fra dette ser vi at det er svært lite trafikk på vegen fra før (maks 40 
bilturer per dag). I samråd med kommunen er det kommet fram til at vegen er godt 
dimensjonert og betrakter trafikkøkningen som akseptabel. 
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Kollektivtilbud 
Planforslaget vil ikke få noen innvirkning på kollektivtilbudet. 
 
8.10 Barns interesser 
Planforslaget søker å ivareta barn og unges interesser ved å fokusere på gode arealer for felles 
uteopphold og lek. Gode leke- og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalitetene som 
betyr mye for livskvalitet og trivsel blant beboerne. Passe store, attraktive og tilgjengelige 
utearealer er viktige for det sosiale livet. I planforslaget vil det være godt over minstekravet til 
brukbart uteoppholdsareal. I tillegg er planområdet omkranset av naturområder, velegnet til lek 
og rekreasjon.  
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget skal kunne føre til negative virkninger i forhold til 
barn og unges interesser, heller det motsatte. 
 
8.11 Sosial infrastruktur 
Skolekapasitet 
Planforslaget vil kunne gi noe økt elevtall. 
 
Barnehagekapasitet 
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for barnehageplasser 
 
Annet 
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for sosiale tjenester da de nye boenhetene fører til nye 
innbyggere som sokner til Modum kommune og Vikersund sentrum. 
 
8.12 Universell tilgjengelighet 
Etter utbyggingen vil det være minst 31 nye tilgjengelige boenheter, med tilhørende utearealer 
som er universelt utformet. 
 
8.13 Energibehov – energiforbruk 
Nye boliger vil være bygget etter dagens standard, med lavt energibehov og forbruk. 
 
8.14 ROS 
Se eget vedlegg med ROS-Analyse. 
Ut fra vedlagte ROS-analyse kommer det frem at planområdet ikke har spesielle utfordringer 
som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av dette området. 
 
8.15 Jordressurser/landbruk 
Ingen konsekvens 
 
8.16 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Som følge av utbyggingen vil det bli økt belastning på det eksisterende va-nettet. 
 
Trafo 
Ingen negative konsekvenser 
 
Annet 
Som følge av planforslaget er ny felles lekeplass sikret 
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8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Et mulig økt antall innbyggere vil kunne føre til økte utgifter i forhold til behov for offentlig 
tjenesteyting. Innbyggere som krever offentlige tjenester vil imidlertid kunne bringe inntekter til 
kommune i form av skattepenger. Det vil være vanskelig å anslå et regnestykke for denne 
planen, da situasjonen også vil forandre seg i forhold til innbyggersituasjonen på området. 
 
8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget vil kunne føre til økt aktivitet for de som driver servicenæring og handel i 
nærområdet. 
 
8.19 Interessemotsetninger 
Gjennom planprosessen er det ikke avdekt noen kjente interessemotsetninger 
 
8.20 Avveining av virkninger 
Med bakgrunn punktvis gjennomgang av mulige virkninger av planforslaget, samt ROS-
analyse, kommer det frem at det ikke foreligger grunn til å tro at gjennomføring av planen skal 
føre til virkninger av negativ karakter. Det er imidlertid funnet at flere forhold er positive, som 
blant annet mer areal til uteopphold, effektiv arealbruk gjennom fortetting, energieffektiv 
bebyggelse. 
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9. Innkomne innspill 

9.1 Etter fristens utløp er det kommet inn seks forhåndsuttalelser til planarbeidet (innspillene er 
tatt med som vedlegg til planbeskrivelsen)Sammendrag av merknadene er gjengitt her 
 
Nr Navn Dato 
1 Fylkesmannen i Buskerud 17.07.17 
2 Buskerud Fylkeskommune 03.08.17 
3 Modum kommune - navnekomite 13.07.17 
4 Modum brannvesen 31.08.17 
5 Nabo Håkon Lorenz Kristoffersen (nabolaget Haraldsrudmoen) 08.09.17 
6 Nabo Kjell Grønhovd 31.08.17 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 
kommentar 

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud 

Ber om at forhold knyttet til barn og unges 
interesser, landskap, naturmangfold, støy, 
energi og universell utforming blir 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. 

 

Forslagsstiller er av den 
oppfatning at disse forhold er 
ivaretatt i planforslaget og 
nærmere beskrevet i 
planbeskrivelsen 

 

 

Nr. 2 – Buskerud fylkeskommune 

Automatisk fredete kulturminner: 

Viser til lov om kulturminner §§ 8 og 9 om 
undersøkelsesplikten ved planlegging av 
offentlige og større private tiltak. Krever at det 
gjennomføres gransking for registrering av 
automatisk fredete kulturminner 

Nyere tids kulturminner: 

Ingen merknader til varsel om oppstart av 
planarbeid når det gjelder nyere tids 
kulturminner. 

 

 

Registrering av automatisk 
fredete kulturminner er 
gjennomført. Det ble gjort funn 
av en moderne kjellergrop i det 
sørvestlige del av planområde. 
Denne ble innmålt med CPOS og 
lagt inn i kulturminnedatabasen 
Askeladden med id-nummer 
230477. 

Det ble funnet 14 fordypninger i 
terrenget hvor flere inneholdt 
kullspett. Etter nærmere 
undersøkelser ble det avgjort at 
dette er naturlige groper eller 
groper som har oppstått under 
anleggsarbeid. Altså ikke 
automatisk fredete kulturminner. 

Arkeologisk rapport er vedlagt 
planforslaget. 

 

Nr. 3 - Navnekomite 

Har merknader til navnet Bademoen. 
Navnekomiteen foreslår at plannavnet endres 
til Haraldsrudhagan. 

 

Plannavnet er endret til 
Haraldsrudhagan 

 

Nr. 4 – Modum brannvesen 

Slokkevannet er innenfor regelverket. 
Brannvesenet har ingen merknader til planen. 

 

 

Ingen kommentar 
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Nr. 5 – Nabo Håkon Lorenz Kristoffersen 

På vegne av Nabolaget Haraldsrudmoen 

Uttrykker misnøye til planavgrensning samt 
skisse til detaljregulering. 

Mener prosjektet ikke ivaretar barns sikkerhet 
i forhold til trafikk. 

Mener også at prosjektet ikke harmonerer med 
øvrig bebyggelse som består av eneboliger og 
romslige tomter. Uttrykker skepsis i forhold til 
estetikk og tetthet. 

 

 

Forslagsstiller er av den 
oppfatning at planforslaget 
ivaretar trafikksikkerhet. Ny 
gang- og sykkelvei langs 
Badeveien skal etableres. 

Når det gjelder tetthet, legges det 
fortsatt opp til eneboligtomter på 
største del av arealet. Kun mot 
Badeveien er det noe økt tetthet 
med forslag om tomannsboliger. 

Forslagsstiller bemerker at 
innspillet ikke er signert av andre 
enn Kristoffersen selv. Det er 
ikke navngitt hvilke andre naboer 
som stiller seg bak dette 
innspillet 

 

 

Nr. 6 – Kjell Grønhovd 

Uttrykker skepsis i forhold til estetikk og 
tetthet. Mener det blir for mye «bypreg» med 
en utnyttelsesgrad som foreslått. Synes 
tomanns boliger mot Badeveien blir for 
dominerende. 

Ønsker ikke at Haraldsrudveien skal benyttes 
som adkomstvei. Foreslår ny adkomst til det 
nye feltet midt på sletta mellom 
Haraldsrudveien og Skinstadveien. 

Påpeker at det er viktig med korrekt 
dimensjonert kloakknett 

 

 

Forslagsstiller mener tettheten er 
forsvarlig. Området vil fortsatt 
fremstå som et område med 
frittliggende småhusbebyggelse. 

I samråd med kommunen er 
Haraldsrudveien foreslått som 
adkomstveg. 

Tilfredsstillende dimensjonering 
av VA-anlegget vil bli ivaretatt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Planbeskrivelse - detaljregulering Haraldsrudhagan 

 28

10. Avsluttende kommentar 

Utbyggingen tenkes gjennomført i flere byggetrinn. Det vil si en utbygging av boliger i takt 
med et tomtesalg. Målsetningen er byggestart i løpet av 2019. 
 

11. Vedlegg 

1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. ROS-analyse 
4. Volmstudie og sol-/skyggekart 
5. Referat fra oppstartsmøte 
6. Kunngjøringsannonse 
7. Varslingsbrev 
8. Naboliste 
9. Forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 
10. Forhåndsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune 
11. Forhåndsuttalelse fra kommunens navnekomite 
12. Forhåndsuttalelse fra Modum brannvesen 
13. Forhåndsuttalelse fra nabo Håkon Lorenz Kristoffersen 
14. Forhåndsuttalelse fra nabolaget Haraldsrudmoen/Kjell Grønhovd 
15. Sosi-fil plankart 
16. Kontrollrapport til sosi-fil 
17. Kulturminneregistrering rapport 
18. Trafikkstøyvurdering 
19. Tomtestørrelser 

 
 


