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1. Formål med planarbeidet 

 
Bakgrunn 

Sommeren 2011 flyttet Nettbuss sin virksomhet ut av Vikersund sentrum. Dette frigjør et betydelig 
areal i sentrum, og åpner for helt nye muligheter for utvikling av Vikersund sentrum nord. 
 
Modum kommune ønsker å ha en aktiv rolle mht. en langsiktig og bærekraftig utvikling av den 
omtalte nettbusstomta og nærliggende sentrumsarealer. I kommuneplanens arealdel ble derfor 
dette området avsatt som en hensynssone (H810) for omforming og fornyelse, med krav om felles 
planlegging.  
 
Kommunestyret i Modum vedtok 2.5.11 at det skal igangsettes arbeid med planprogram for 
områderegulering av hensynssonen Vikersund sentrum nord. 
 

Forholdet til andre planer 

 
Regional planstrategi for Buskerud 

Buskerud Fylkeskommune har i regional planstrategi fokus på utvikling av levende byer, tettsteder og 
distrikter som virkemiddel for en positiv befolkningsutvikling. Videre fokuserer regional planstrategi 
på bærekraftige lokalsamfunn, næringsutvikling, folkehelse og barn- og unges interesser. 
 

Fylkesdelplan for handel- service- og senterstruktur 

Vikersund har status som distriktssenter i Fylkesdelplanen. Det framgår av denne planen at 
det ikke er behov for tilleggsarealer i sentrumskjernen. Det framgår videre at det ikke er 
større transportetapper innen sentrumskjernen men at det er betydelige topografiske skiller 
i form av Tyrifjorden og Jernbanen for en utvikling av Vikersund sentrum. Videre er det 
formulert som en målsetting i Fylkesdelplanen en fortetting/videreutvikling av Vikersund 
sentrum mot nord. 
 
Handlingsplan TIMEkspressen Linje 10  

Buskerud kollektivtrafikk utarbeidet denne planen i 2006 i samarbeid med dagens aktør 
Nettbuss og de berørte kommunene langs busslinja mellom Hønefoss og Drammen. Arbeidet 
med gjennomføringen pågår fortsatt. Handlingsplanen legger opp til en universelt utformet 
busslinje på både materiell og holdeplasser på denne sentrale bussruta. En universelt 
utformet Vikersund skysstasjon er innarbeidet i disse planene, en målsetting som også er 
sentral i dette planarbeidet.  
 
Kommuneplan for Modum 2011-2020 

Kommuneplanen speiler i stor grad den regionale planstrategien, og angir to fokusområder 
som skal prioriteres høyt i planperioden: 
 

• Forebyggende folkehelsearbeid 
• Attraktivitet for økt befolkning 

 
Dette gir føringer for kommunens virksomhet, både mht. tjenesteproduksjon og i forhold til 
vår rolle som samfunnsutvikler. For å fremme måloppnåelsen for fokusområdene er bl.a. 
følgende strategier for arealbruk vedtatt: 
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• Videreføre gjeldende kommuneplan, med fokus på boligfortetting i eksisterende 

sentra. 

• Lokalisere utbygging ut i fra hensynet til en kostnadseffektiv infrastrukturutnyttelse 

(VA, skole/barnehage, transportbehov m.m.) 

• Sikre tilstrekkelige, sentrumsnære arealer for offentlige og allmennyttige formål. 

• Sette av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling 

• Sikre et nødvendig mangfold i tomtetilbudet, slik at det til enhver tid finnes tomter 

som dekker etterspørsel basert på ulike behov i befolkningen (pris, beliggenhet, 

transport, m.m.) 

 
Bolig- og næringsfortetting i distriktssentrene Åmot øst og Vikersund vil ut i fra dette 
videreføres som satsingsområder framover. For Vikersund distriktssenter vil en miljømessig 
opprusting og økt tilgjengelighet til Tyrifjorden i området Vikersundbrua- Modum rådhus er 
en av våre strategier for å fremme trivsel og folkehelse.  
 
Vernebestemmelser 

Nedre del av Tyrifjorden og Bergsjø omfattes av fuglelivsfredning etter naturvernloven, først 
fastsatt ved kgl. res. I 1954. I 2009 ble det igangsatt et arbeid vedr. revisjon av 
vernebestemmelsene rundt hele Tyrifjorden. Etter forutgående høringer overleverer 
Fylkesmannen i Buskerud sitt verneforslag til Direktoratet for naturforvaltning høsten 2011. I 
dette forslaget er den aktuelle delen av Tyrifjorden foreslått som biotopvernområde med 
viktig funksjon som vinteroppholdsområde for en del vannfugl, samt viktig område for den 
utløpsgytende storørretpopulasjonen i Tyrifjorden. Verneforslaget har fått en utforming som 
ikke berører de strandnære arealene mellom Modum rådhus og Vikersund bru, dette for å 
unngå unødige konflikter mellom vern og framtidig sentrumsutvikling. Med dette som 
utgangspunkt vil ikke den sentrumsutviklingen det nå skal planlegges for komme i konflikt 
med de nye vernebestemmelsene. 
 
Reguleringsplan for Vikersund sentrum  

Dette er en relativt ny reguleringsplan, vedtatt av Modum kommune i 2008. Den nye 
reguleringsplanen vil dekker de nordre delene av reguleringsplanen fra 2008.  Det er aktuelt 
med en nedskalert arealbruk for skysstasjonen i ny plan i forhold til gjeldende plan. Dette er 
gunstig med tanke på mer konsentrert arealbruk i tettstedene. Strandveiens trase i forhold 
til fjorden vil også bli vurdert i den nye planen. 
 
Reguleringsplan for Strandpromenaden  

Størstedelen av denne reguleringsplanen, vedtatt av Modum kommunestyre i 1990, ligger 
innenfor det nye reguleringsplanområdet. Hele arealbruken i denne delen av 
reguleringsplanen vil bli tatt opp til ny vurdering. 
 
 

Føringer for planarbeidet 

Kommunestyret vedtok 2.5.11 føringer som skal legges til grunn for planarbeidet for 
utviklingen av Vikersund sentrum Nord. 
 

• Utviklingen av området Vikersund sentrum nord skal videreutvikle dagens Vikersund 

som et attraktivt sentrumsområde som tiltrekker seg nye innbyggere og turister 
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• Området inndeles i tre hovedområder: 

o Nettbusstomta: Næring, bolig og trafikkformål. Det skal ikke være bolig på 

grunnplanet (1. etg.) 

o Området videre nordover: Friområder og bolig med lav utnyttelse 

o Arealer nærmest rådhuset: Bolig og offentlige formål    

• Strandveien kan legges om  

• Strandsonen gjøres mer tilgjengelig for friluftsliv og båtbruk i hele området 

• Det skal tilrettelegges gode løsninger for kollektivtrafikk 

• Planbestemmelser skal ivareta kvalitet og estetikk  

• Trivsel og klar miljøprofil skal prege området. Dette ivaretas gjennom bestemmelser 

om energibruk, byggestandard, grøntstruktur, møteplasser mv.  

• Det skal tas hensyn til flomvannstand for alle tiltak i området 

• Vedtatt områderegulering er bindende for fremtidig arealbruk og legges til grunn for 

videre plan- og saksbehandling 

 

2. Beskrivelse av planområdet 
 
Planområdets avgrensing 

Hensynssonen for omforming og fornyelse omfatter et areal på ca. 93 daa. Dette omfatter 
foruten Nettbusstomta og Spar-butikken arealene rundt Vikersund stasjon og Modum 
kommunes veier og eiendommer langs Tyrifjorden opp til Modum rådhus. 

 

Oversikt over del av Vikersund som omfattes av hensynssone med krav om felles planlegging 

Vikersund – Historisk utvikling 
Vikersundet har i historisk tid alltid vært et sted med stor betydning i Modum. Stedets utvikling 
vedrørende funksjonelle fysiske tiltak fra 1500-tallet kan kort oppsummeres: 
 

1500: Vikerfossen utnyttes til drift av mølle, trolig også sagbruk. 

 

1600-1800: Sagbruk og tømmerfløting blir viktig næring. Ferskvannsfiske er en betydelig 
tilleggsnæring. Vikersundet er et knutepunkt i trafikken. Sundstedet ved Vikersund Gård (nå 
Rådhustomta) utvikles, bl.a. handelssted.  
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1843: Første bru bygges over sundet (trebru), erstattes av ny fagverksbru i stål/tre i 1897. 
Skysstasjonen flyttes fra sundstedet til bruenden. Dette er den spede begynnelsen på etableringen av 
tettstedet Vikersund slik vi kjenner det i dag. 

 

1860: Historiens største flom i Tyrifjorden! Kote 66 mo.h. ble trolig overskredet. (100-årsflom 
beregnet til kote 65,60). 

 

1866: Jernbanen kommer til Vikersund. I 1872 åpnes Krøderbanen. 1909-1911 er dette hovedlinja til 
Bergen. Vikersund ble et viktig trafikknutepunkt, og håndtverks- og handelsvirksomhet vokste fram. 

 

1904 Vikersund får sin første reguleringsplan! 

 

1907 Tyrifjorden reguleres ved dam i Vikerfossen. Manøvreringsreglement fra 1908. Fastsatt HRV 
63,00 m 

 

1900-1950 Industri og servicetilbud etableres (Ullvarefabrikken, meieri, el-verk, 3 hoteller m.m.) 
Boligbygging kommer i gang. Fremdeles er den gamle strandlinja så og si intakt. 

 

1950-60 Behov for mer plass mellom jernbanen og elva melder seg, og utfylling (bl.a. søppel) i 
Grandvika og etterhvert også på Tangen settes i gang. 
Regulanten sprenger/graver renner for å avlede mer vann fra fjorden. Dette har sammenheng med 
reguleringene lenger oppe i vassdraget, men er også en følge av innsnevret elveprofil som følge av 
utfyllinger i Vikersundet. 
 

1975 Riksvei 35 legges utenom Vikersund sentrum, og Strandveien anlegges på fylling av sprengstein 
(fra RV 35-anlegget) ut mot elva. Hovdetjern og Grandvika fylles helt igjen. Idrettsplassen utvides på 
gammel fylling, og evja inn mot Lortbrua fylles igjen. 

 

1980 Utfyllinger, bl.a i forbindelse med bygging av Hotell på østsida. 

 

1990-92: Ny reguleringsdam bygges. Midlertidig anleggsveier og utfyllinger i byggeperioden. 
Betydelige gravearbeider i elva i lengre tid. Hovedløpet ”renskes”. 
 
1990-1992: Utfyllinger i våtmarksområder langs Strandpromenaden Nord og i forbindelse med ny 
parkeringsplass for rådhuset. Gangvei anlegges langs det som er igjen av Hovdetjern.  
Øya tilrettelegges og åpnes som friluftsområde. 

 

1994 Manøvreringsreglementet fra 1908 revideres. HRV blir som tidligere 63,00 m, ny LRV fastsettes 
til 62,00 m, Sommervannstand skal normalt ikke gå under kote 62,75 m. Bestemmelser om 
lukestenging i forb. med stamfiske innarbeides. 

 

1994-1995 Ny Vikersund bru bygges på de gamle fundamentene. Midlertidig kjøreforbindelse 
etableres ved bruk av gamlebrua på nye, midlertidige fundamenter.  

 

1998-2004 Vikersund gata fra undergangen til og med Grandplassen rustes opp. Bankplassen anlagt i 
2001. Utbygging av sentrumsfunksjoner ved Øya renseanlegg. 

 

2005-2006 Fjorden gjort lett tilgjengelig fra brua og 150m nordover.   
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2011 Strandparken anlagt. Nettbuss flytter ut av sentrum. 

 

 

Eksisterende arealbruk innenfor hensynssonen for omforming og fornyelse 

 
Som det framgår av bildet benyttes arealene i dag til en rekke formål: 

• Forretningsdrift (SPAR-butikken) 
• Servicebedrifter (NettBuss, frivillighetssentralen) 
• Trafikkformål (veier, P-plasser, bussterminal, jernbane) 
• Boligformål 
• Offentlige bygninger (Vikersund arbeidssenter) 
• Infrastruturanlegg (VA-anlegg, trafo m.m.) 
• Museumsformål (Krøderbanen) 
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3. Problemstillinger og utredningsbehov  

 

 

Illustrasjonene ovenfor fra landskapsarkitektfirmaet Hindhamar as viser en mulig utvikling av 
Vikersund sentrum nord basert på kommunestyrets retningslinjer for planarbeidet. Siden spørsmålet 
om utfylling eller ikke utfylling, ikke er nevnt i retningslinjene, har vi bedt om to illustrasjoner som 
viser akkurat dette.   
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Som skissene viser vil en ny reguleringsplan for Vikersund sentrum nord, gir store muligheter for en 
framtidig utvikling av Vikersund tettsted. Planen skisserer muligheter både mht. nye byggearealer og 
vesentlige utvidelser av park- og friluftslivsmulighetene i Vikersund. Dette kan vitalisere Vikersund 
gjennom en større befolkningskonsentrasjon og flere forretnings- og tjenestetilbud. I tillegg vil 
Vikersunds rådhus og kulturhus få en mer naturlig og mindre perifer tilknytning til selve sentrum. 
Omfanget av utbyggingen og virkningen av den vil avhenge av om man beslutter å utvide dagens 
arealer mot fjorden eller ikke. 

Endret arealbruk avdekker i de fleste tilfeller nye problemstillinger og utfordringer.  Med tanke på at 
området som nå skal planlegges er stort, og at tiltakene som blir satt ut i livet etter planen, vil prege 
Vikersund som tettsted i uoverskuelig tid, er det nødvendig å gjennomføre en grundig planprosess 
med sikte på å belyse alle konsekvenser og løse de utfordringene som blir avdekket.  

Planen omfatter land- og vannarealer og det vil kunne bli behov for konsekvensvurderinger i forhold 
til følgende temaer: 

• Tettstedsutvikling 
• Trafikkmessige forhold 
• Støy 
• Handel 
• Biologisk mangfold 
• Hydrologi 
• Geoteknikk/geologi 
• Forurensning 
• Estetikk 
• Friluftsliv 
• Energi- og klima 

 

For noen av temaene finnes det mye tilgjengelig kunnskap og godt veiledningsmateriell. For de 
temaene der det er tilfelle, vil det være naturlig at konsekvensvurderingene innarbeides i selve 
reguleringsplanen med tilhørende planbestemmelser. For andre temaer er kunnskapene til dels 
mangelfulle, og det vil være behov for faglige utredninger som underlag for planarbeidet. 

Biologisk mangfold 

I forbindelse med planarbeidet “Vikersund sjøfront”, ble det gjennomført kartlegging og 
konsekvensutredning av biologisk mangfold. Dette var et prosjekt som omfattet store 
utfyllinger i fjorden. Konsekvensene av den planlagte utfyllinga ble vurdert til å ha mest 
negative konsekvenser for ørret, middels konsekvenser for elvemusling og små 
konsekvenser for øvrige organismer. I herværende planarbeid skisseres det to alternative 
løsninger, hhv. uten utfylling og med moderat utfylling av strandsonene i planområdet. 
Dersom det velges en planløsning som innebærer utfyllinger, vil konsekvensene av dette 
være tilstrekkelig dokumentert gjennom den rapporten som ble utarbeidet for “Vikersund 
sjøfront”. 
 
Forslag til utredninger: Ingen behov for nye utredninger, NINA Rapport 501, oktober 2009 gir 
en god beskrivelse av biologisk mangfold og konsekvenser ved evt. utfyllinger i fjorden.   
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Hydrologi 
Gjennom idedugnaden i regi av Modum Næringsråd framkom det mange ideer om en bedre 
utnyttelse av Tyrifjorden. Det er bl.a. skissert marina, fjordkafe, brygger, strandpromenader m.m. Det 
å gjøre strandarealene mot fjorden tilgjengelig, er en av føringene som kommunestyret har lagt inn 
for planarbeidet. I og med at utgangspunktet er bratte strender, for en stor del bestående av utfylte 
masser, vil det være behov for å gjøre tilpasninger av strandlinja. Dette vil kunne medføre at deler av 
vannarealene innenfor planområdet skal fylles ut. Utfyllinger kan medføre en innsnevring av 
Tyrifjordens utløpsos. Selv om ”flaskehalsen” mht. avledningskapasitet for Tyrifjorden ligger nede 
ved Vikersund bru, er det behov for å framskaffe den nødvendige dokumentasjon på utfyllingens 
effekt mht. hydrologi. 

  
Normal is-situasjon i Tyrifjordens utløpsos, 9.3.2011 

Forslag til utredninger: Egen fagrapport som belyser utfyllingens effekter mht. vannhastighet, 

påvirkning av flomvannstand og isforhold. 

Metode: Dybdemålinger, beregninger av hydraulisk tverrsnitt og kapasitet i sundet. Relevant 

bakgrunnsdokumentasjon i utførte flomberegninger i forbindelse med reguleringsdam i Vikersund.  

 

Geotekniske forhold 

Sammenligner vi dagens situasjon med Kart fra Vikersund år 1904 ser vi at store deler av 
planområdet ligger på tidligere fyllinger i Tyrifjorden. Massene som har blitt benyttet til 
utfylling har variert ut i fra hva som har vært tilgjengelig – alt fra søppelfylling med blandet 
avfall til reine steinmasser. De siste utfyllingene består av til dels grove steinmasser, og dette 
dominerer en stor del av strandsonen i planområdet. Massene som er fylt ut er i hovedsak 
permeable. Det er registrert setninger i en del av de utfylte områdene opp mot Modum 
rådhus. De eldre fyllingene virker nå stabile. Grunnforholdene bør likevel sjekkes ut før ny 
byggeaktivitet og evt. utfylling i fjorden iverksettes. 
   
Forslag til utredninger: Forut for reguleringsplanen: Bunnforholdene i fjorden må sjekkes ut 
før det tas stilling til omfang av utfyllinger i strandsonene. Det må innhentes en sakkyndig 
vurdering/rapport fra geotekniker. 
I reguleringsplanen/byggesaksbehandlingen: Plankrav om geotekniske forundersøkelser ved 

endret arealbruk og/eller nye byggetiltak i planområdet. 

 

Estetikk 

Tettstedet Vikersund ligger vakkert til ved utløpet av Tyrifjorden. For hundre år siden var 
man like opptatt av Vikersunds fremtid som i dag. I et referat fra ”Vikersund & omegns 
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selskapelige forening” fra 21. november 1904 står det: ”Vikersund vil vel aldri bli nogen by, 
men et stort og pent sted paa landet maa der kunne gjøres ut av det”.  
 
Forhåndsstudiene av Vikersund sentrum nord viser et tettsted med bymessig utforming på 
nettbusstomta og en mer parkmessig bebyggelse videre nordover som ivaretar Vikersunds 
grønne preg. Gode retningslinjer for hvordan bebyggelsen skal se ut, vil være avgjørende for 
oppfatningen av tettstedets visuelle kvaliteter. Likeså vil det være avgjørende hvordan 
områdene mellom husene skal utformes, blant annet å knytte Vikersund nærmere fjorden. 
Eksisterende fyllinger ut mot fjorden har bare delvis fått et grønt preg.  Uansett om det blir 
mer utfylling eller ikke, må arbeidet med reguleringsplanen ha spesiell fokus på hvordan 
fyllingsfronten mot vannet skal se ut og ikke minst hvordan det ferdige området i seg selv 
kan skape aktivitet.  En eventuell utfylling vil måtte skje over tid. Det er viktig å ha 
retningslinjer for hvordan denne utfyllingen kan skje på en harmonisk måte, slik at området 
ikke bærer preg av å være en anleggsplass i de neste tiårene. 
 
Tettstedet har bevaringsverdige bygg. Ivaretakelse av disse er et viktig tiltak for bevaring av stedets 

identitet og estetikk. Dette må inngå som en premiss i vurderingen av estetiske hensyn som 

premissleverandør til planarbeidet. 

Forslag til utredning: Eget kapittel i planbeskrivelsen, fulgt opp av planbestemmelser om 

hvordan bebyggelsen og områdene mellom husene kan bidra til en harmonisk utvikling av 

Vikersund sentrum og samtidig styrke sammenhengen mellom fjorden og tettstedet.   

 

Friluftsliv 
Tyrifjorden er viktig for utøvelse av rekreasjon og friluftsliv i Modum. Reguleringsplanarbeidet må 
klargjøre hvilke interesser som knytter seg til Tyrifjorden i dag og om det er andre aktiviteter som det 
også bør legges til rette for. Planarbeidet må drøfte muligheter for å løse dagens konflikt mellom 
badende ungdommer og brukerne av det private småbåtanlegget. Det må vurderes om det er mulig å 
flytte eksisterende badeplass eller båtplasser og utsettingsrampe med hensyn til dybdeforholdene i 
fjorden.  Det må videre settes fokus på muligheten for bygging og utforming av lekeområder for barn, 

aktivitetsanlegg for unge og prommenadeveier og lignende for allmenheten i områdets attraktive 

friarealer mot fjorden. Tilgjengelighet mot fjorden skal vektlegges, her inkludert stopp- og 

avlessingsmuligheter for båteiere og badende. 

Forslag til utredning: Eget kapittel i planbeskrivelsen. 

 

Energi- og klima 

For lav varmetetthet er den vanligste årsaken til at det er ulønnsomt å etablere fjern- eller 
nærvarmenett i et sentrum som Vikersund. Det legges imidlertid nå opp til omfattende 
utbygging til flere formål i planområdet. Dette innebærer at det på sikt vil bli høy 
varmetetthet i området. For å bidra til å nå klima- og energimålene som er fastsatt, er det 
viktig at det legges til rette for bygg- og energiløsninger som er fleksible og 
klimagassvennlige.  
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Forslag til utredning: Tiltak for redusert Energibruk- og klimagassutslipp tas inn som eget 
tema i planbeskrivelsen, og det fastsettes planbestemmelser som sikrer fleksibilitet mht. 
energikilde for alle bygg i planområdet. Varmeplan for Vikersund revideres med bakgrunn i 
det konseptet som blir valgt for utbygging. 

Handel 

Behovet og vellykketheten i utbyggingen av det nordre Vikersund, slik de foreløpige skissene 
angir, avhenger i stor grad av ambisjoner og muligheter for utviklingen av ytterligere 
varehandel i det opprinnelige Vikersund sentrum. Er behovet for større forretningsarealer til 
stede, eller vil ny sentrumsutvikling i Vikersund degenerere det gamle Vikersund sentrum 
og/eller andre forretningsområder i Modum kommune. De nye planene legger primært opp 
til nye sentrumsnære boliger i tilknytning til Vikersund sentrum. Dette betyr først og fremst 
et økt marked for hele det sentrale Vikersund.  Vil dette kunne forsvare en mindre utbygging 
av dagens sentrum i nord?  Det er lenge siden handelssituasjonen i Nordre Modum har 
gjennomgått en vurdering/analyse. Det kan derfor være behov for å utarbeide en 
handelsanalyse for Nordre Modum og Vikersund sentrum som en del av planarbeidet.   

Forslag til utredning: En handelsanalyse for Vikersund/Nordre Modum, med utgangspunkt i 
relevante foreliggende data for kjøpekraft, omsetning og handelslekkasje. 

Trafikk og støy 

Utbygging av området vil medføre økt trafikk. Det er behov for en trafikkanalyse som 
kvantifiserer disse endringene, og beregner om dagens hovedveisystem er tilstrekkelig 
utbygd i området, og om det har en hensiktsmessig utforming.  

Dagens tilførselsveier til området er Fylkesvei 284 som kommer inn fra syd og går over 
Vikersund bru. Den kommunale Strandveien/Ringeriksveien kommer inn mot Vikersund bru 
fra nord.  Begge de nevnte veiene er forbindelser mot Riksvei 35. Det må foretas en 
trafikkberegning som en del av planprogrammet som klargjør disse trafikkforholdene.  

Strandveien og dagens bussholdeplass i Vikersund beslaglegger store attraktive strandnære 
arealer. Det er på sin plass å vurdere en omlegging av Strandveien inn mot Vikersund 
sentrum med muligheter for busstopp i selve Vikersundgata. Dette vil både kunne vitalisere 
sentrum og frigi store strandnære attraktive arealer. I tillegg bør behovet for en ny 
bussholdeplass nærmere Vikersund rådhus og Vikersund Kurbad, samt mulighetene for 
avlastende parkeringsarealer bak jernbanelinjene, vurderes.  

Parkeringsmuligheter og -behov er en sentral problemstilling i sentrumsområder. Plassbehov 
og lokalisering er sentrale tema her, samt muligheter og sikringstiltak vedrørende parkering 
under høyeste flomvannstand. 

Vikersund stasjon er nå Modums eneste jernbanestasjon hvor passasjertog stopper. Det er 

også museumsjernbanen Krøderbanens største stasjon. Mulighetene for ivaretakelse og 

videreutvikling av disse funksjonene er en sentral del av planarbeidet for videreutviklingen av 

Vikersund som kommunikasjonssenter og for bevaringen av stedets identitet. 

Utbygging av området gir også en økt støybelastning i Vikersund sentrum nord. Det er behov 
for en støyberegning i form av et støysonekart i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442, som viser behovet for gjennomføring av 
støytiltak. 
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Forslag til utredning: Egen fagrapport 

Metode: Trafikkanalyse i form av beregnet trafikkgenerering av nye utbyggingsområder 

sammenholdt med offentlige veiplaner, og utarbeiding av støysonekart med skissering av 

eventuelle tiltak mot støy og forslag til lokalisering og sikringstiltak for parkeringsarealer 

Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i arbeidet med planleggingen av 

Vikersund sentrum nord. Formålet er å vise om alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Analysen skal vise om planlagt 

utbygging representerer en fare for omgivelsene, og om omgivelsene representerer en fare 

for det regulerte området.  

 

Universell utforming 

Universell utforming skal vektlegges i planarbeidet. Vikersund er kommunens administrative 

senter og Vikersund nord ligger plassert i kjerneområdet til kommunens nest største tettsted. 

Planlegging av en universelt tilgjengelig skysstasjon er en sentral del av planarbeidet. Det 

samme vil planleggingen av et universelt utformet gatenett og friområde mot fjorden være. 

Alle bygg i planområdet, herav forretninger, kontorer og boliger skal være utformet for 

universell tilgjengelighet.    

 

4. Planprosess og økonomi 

Viktige forutsetninger for gode framtidsplaner for Vikersund, er en vellykket planprosess og 
tilstrekkelige økonomiske forutsetninger. 

Planprosess 
Reguleringsplan for Vikersund sentrum nord varsles utarbeidet som en reguleringsplan i form av en 
områdeplan etter plan- og bygningslovens § 12-2. Dette betyr at den har et langt tidsperspektiv for 
utbygging. Den legger opp til vedtak om hovedveienes utforming, plassering og utforming av 
skysstasjon og parkeringsområder. Videre vil den gi rammene for utbygging av de foreslåtte 
områdene for bebyggelse og anlegg.  

Utbyggingen vil ha virkning for det framtidige Vikersund sentrum, både handelsmessig og estetisk, og 
det vil gi Vikersunds fasade et nytt uttrykk. Det vil også ha betydning for friluftslivets muligheter og 
allmenhetens ferdselsmuligheter i forhold til fjorden. Dette er betydningsfulle forhold i 
kommunesenterets strandområder og tilgrensende vannarealer. Området er avsatt med en 
hensynssone for videre planarbeid, og det skal utarbeides en konsekvensutredning for foreliggende 
reguleringsplan. Planprosessen for områdeplan for Vikersund sentrum nord kan illustreres på 
følgende måte:  
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I en planprosess for en reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides det et forslag til 
planprogram som herved er sendt på høring. Eventuelle merknader til planprogrammet vil bli 
innarbeidet før godkjenning. Planprogrammet danner rammen for den videre utarbeidelsen av 
reguleringsplanen.  

Planprosessen for Reguleringsplan for Vikersund sentrum nord kan gjennomføres etter følgende 
tempoplan: 

Fase Oppgave Tidspunkt    

1 Planoppstart og utsendelse av forslag til planprogram Januar 12    

2 Vedtak av planprogram April 12    

3 Utarbeidelse av planbeskrivelse med konsekvensanalyse Mai  –     
oktober  12 

   

4 Utarbeidelse av plankart med bestemmelser med bestemmelser Novmber 12  
–Januar   13  

   

5 

6 

Utlegging til offentlig ettersyn 

Åpne informasjonsmøter 

Februar  13 

Mars  13 

   

6 Planvedtak Juni  13    

7 Bekjentgjøring Juli  13    

 

Planprosessen kan kanskje gjennomføres raskere. Men i den foreslåtte prosessen er det lagt opp til 
medvirkning og noe tidsforbruk i den forbindelse. Det er av stor betydning både med folkelig 
engasjement og å skape interesse blant investorer. Det er lagt opp til flere faglige utredninger i 
planprogrammet. Flere av disse er avhengig av en barmarksesong, og en rapportering i etterkant av 
dette. Det er videre lagt opp til utarbeidelse av plankart og regulerings bestemmelser når resultatene 
fra fagrapportene foreligger, og ikke i for stor grad foregripe konklusjonene for tidlig i prosessen. 

Kommunen ønsker innspill og råd til foreliggende forslag til planprogram og i arbeidet videre i 
planprosessen.  Kommunens kontaktpersoner i planarbeidet er: 

Kommunegartner Tone Hiorth 

Spesialrådgiver Morten Eken 

Arealplanlegger Øystein Lid Larsen 

Planarbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med ROM eiendom. I tillegg tas det sikte på 
informasjons- og debattmøter og direkte kontakt med ulike foreninger underveis.  

En områdeplan er ment å danne rammene for den videre utviklingen av Vikersund sentrum nord, 
både utbyggings- og bevaringsmessig.  Konkrete innspill i planprosessen vil avgjøre hvilke områder 
man legger opp til en detaljert utforming av og hvilke områder man nøyer seg med å sette rammene 
for.    
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Økonomi 

Kostnader til utarbeidelse av reguleringsplan for Vikersund sentrum nord, er forslått 
innarbeidet i Anlegg 2012. Kostnadene er anslått til cirka 500.000 kroner. 

 


