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FORORD 

 

Hva er en reguleringsplan 

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 

planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 

nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging En reguleringsplan 

omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Både kart og bestemmelser 

er juridisk bindende.  

 

I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 

behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. 

 

Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre 

at grunneiere og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides 

et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for 

merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av 

planen blir foretatt. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en 

reguleringsplan. Kommunen kunngjør planvedtaket etter vedtak. 

 

Sektormyndighetene har innsigelsesrett mot reguleringsplaner, og kommunestyres 

endelig vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Pbl. §1-9.  
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1. INNLEDNING 

Kommunestyret vedtok den 6.12.2013 i K-sak 103/12: «Budsjett 2014 – økonomiplan 

2014 -2017» i punkt 15 å sette av penger til prosjektering av gangvei på 

Haugerudsletta. Vedtak om oppstart av planarbeid ble gjort 28.5.14 i sak HTF 30/14. 

Det søkes samarbeid med fylkeskommunale og statlig myndighet for raskest mulig 

realisering av gangveien. 

 

Forslaget til reguleringsplan fv. 35 Gang- og sykkelveg Haugerudsletta er utarbeidet av 

Modum kommune i samarbeid med Statens vegvesen. Rambøll Norge AS har bidratt 

med prosjektering. Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og 

bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan.  

 

Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn er blitt kunngjort i Bygdeposten og 

Modum kommunes nettsider. Planforslaget har også vært tilgjengelig på rådhuset i 

Modum.  

 

Planen er tildelt planID: 2014005.  

2. BAKGRUNN OG FORMÅL 

2.1 Planområde 

Planområdet ligger langs fv. 280 fra Vikersund nord i retning Hallingdal i Modum 

kommune og strekker seg fra planlagt g/s-veg ved Vikersund N-krysset til eksisterende 

g/s-veg på Hære. Gangveien planlegges i sin helhet å ligge sør for fylkesveien. 

Planområdet omfatter en strekning på ca. 2500 lm med en bredde på ca. 15 meter fra 

senterlinjen på fv. 280. 

 

 

Oversiktsbilde, planområde vist med oransje linje.  
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2.2 Formål med planen 

Hensikten med prosjektet er å få bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for 

gående og syklende, tryggere skoleveier og et sammenhengende gang- sykkelvegnett 

mellom grender og tettsteder i kommunen. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i 

prosjektet er å sikre best mulige forhold for nærmiljø og naturressurser, og at alle 

grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine interesser gjennom 

informasjon og medvirkning. 

 

Reguleringsplankartet m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold 

til hvilke tiltak som kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. Vedtatt 

reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 

tiltaket. Planen vil også muliggjøre at utbyggingen kan skje etappevis. 

 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Forhold til andre planer 

Gang- og sykkelveien er i henhold til kommuneplanens arealdel 2011-2020, og er et 

trafikksikkerhetstiltak som er beskrevet i Modum kommunes trafikksikkerhetsplan for 

perioden 2011 til 2018 som tiltak TR4. 

 

 

Utsnitt av Kommuneplans arealdel. Rød stiplet strek: Gang- sykkelveg. Lilla areal: Tveføtrud næringsområde. 

 

Midt på strekningen ligger et ikke utbygd næringsområde. Reguleringsplan for 

Tveføtrud næringsområde ble 1.gangsbehandlet 8.10.14. Det er avsatt arealer til g/s-

veg i denne planen. 

 

Planområdet grenser helt inntil Reguleringsplan for Kryss rv. 35 x fv. 280 Vikersund 

nord vedtatt 18.3.2014, som regulerer g/s-veg videre mot Vikersund sentrum. 

  

Gang- og sykkelveger langs det gamle fylkesvegnettet blir primært bygget av 

fylkeskommunen før ferdig anlegg overdras kommunene etter bygging og driftes og 

vedlikeholdes av kommunene. Langs det nye fylkesveg-nettet (tidligere riksveier) 
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derimot har fylkeskommunen drifts- og vedlikeholdsansvaret. Fv. 280 var tidligere 

riksveg. Bygging av tiltaket ligger foreløpig ikke inne i noen budsjetter. Kommunen 

ønsker å legge til rette for raskere realisering av tiltaket ved å bidra med 

planleggingsarbeid. 

 

4. EKSISTERENDE FORHOLD  

4.1 Dagens arealbruk og trafikkforhold 

I hovedsak er det jord- og skogbruksproduksjon som er dagens bruk av arealene der 

det planlegges gang- sykkelveg. Det er også innslag av boligtomter og tilgrensende 

framtidige næringsarealer. Det er flere avkjørsler og 4 bussholdeplasser som vil bli 

berørt av tiltaket. Strekningen er deler av skoleveg både i retning Vikersund og Sysle. 

Fv. 280 har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 3170 kjt/døgn og en 

fartsgrense på 80 km/t. I følge Statens vegvesens Håndbok N100 Veg- og 

gateutforming, bør langsgående gang- og sykkelveg etableres når ÅDT er over 1000 og 

strekningen er definert som skoleveg. 

4.2 Teknisk infrastruktur 

MidtNett Buskerud har luftkabler og trafoer med tilhørende anlegg i området. Det er 

ikke noe kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Alle private ledninger er ikke 

kartlagt. Kartlegging av vann og avløp skjer i forbindelse med offentlig ettersyn og 

påfølgende byggeplanlegging. 

4.3 Grunnforhold 

Planområdet omfatter i følge NGU’s løsmassekart områder med tykk havavsetning og 

områder med bart fjell, stedvis tynt dekke.  

4.4 Redegjørelse om naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden. Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper 

for offentlig beslutningstaking (§§ 8 – 12). 

 

Ang. § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre- var-prinsippet: 

Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige kart og 

databaser. Tiltaket berører ingen registrerte naturtypelokaliteter eller truede 

rødlisteforekomster. I Artsdatabanken/Naturbase er det registrert to trekkveier for elg 

over fv. 280 på den aktuelle strekningen. I tillegg er det i nærområdet observert 

fugleartene Heilo og Gulspurv. Alle registreringer er i kategori livskraftig. Det er heller 

ikke kjent forekomster av svartelistede arter. Naturmangfoldlovens § 8 

Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. 
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Utsnitt av Artsdatabanken.   LC  Livskraftig 
 

Ang. § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

Tiltaket innebærer en utvidelse av eksisterende vegtrasé, og utgjør dermed ingen ny 

barriere for eksempel mht. vilt. Det forutsettes at stikkrenner opprettholdes med 

samme utforming eller forbedres (for eksempel større dimensjoner), slik at dette heller 

ikke gir økt barriere-effekt for små virveldyr og virvelløse dyr (insekter osv.).  

 

Den miljømessige belastningen pga. tiltaket vil innebære en marginal økning som følge 

av noe arealbeslag av dyrka mark, men vil ikke ytterligere bryte eller svekke 

landskapsøkologiske sammenhenger. Det vil også bli gjennomført tiltak mot spredning 

av fremmede arter. Tiltaket er derfor vurdert til ikke å føre til økt belastning på 

naturmiljøet, og vil ikke ha vesentlige negative effekter i forhold til økologiske/ 

landskapsøkologiske sammenhenger. 

 

Ang. § 11. Kostnader ved miljøforringelse: 

Det forutsettes at tiltakshaver bærer alle kostnader i forbindelse med avbøtende tiltak 

knyttet til tiltaket. Avbøtende tiltak kan være restaurering av arealer med midlertidig 

arealbeslag (rigg, deponier), tiltak for å hindre eller rense avrenning av partikler, olje 

osv. 

 

Ang. § 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved 

gjennomføring av tiltaket. En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre 

miljø som i henhold til Statens vegvesens retningslinjer for prosjektstyring vil bli 

utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket.  

 

4.5 Kulturminner 

Det er fra før av ingen registrerte kulturminner innenfor planområde utenom funn av 

flintavslag ved eiendom Haugerud, gnr 78/3. Buskerud fylkeskommune har tidlig i 

prosessen varslet at potensialet er til stede for å finne automatiske fredede 

kulturminner og har siden foretatt utgravinger langs traseen. Funn av kulturminner er 

blitt grundig dokumentert gjennom feltundersøkelser foretatt i løpet av høsten 2015. 

 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for kulturminnene med id. 

215629 og 216026/1-14 (bosetnings- og aktivitetsspor). Vilkåret for dispensasjon er at 

det skal foretas arkeologiske utgravninger av de berørte kulturminnene i id. 216026/1-

14. Disse to områdene der framgår i planen som bestemmelsesområder.  

Trekkveg, elg 

Trekkveg, elg 

Observert 

rastende Heilo 

Observert 

Gulspurv 



Reguleringsplan fv. 280 - Gang- og sykkelveg - Haugerudsletta  

8 

 

 

Det er også stilt krav om at følgende tekst skal inngå som rekkefølgekrav i planen: 

” Den berørte automatisk fredete kokegropen (id 215629) som er markert som 

bestemmelsesområde #1 i plankartet kan fjernes uten vilkår om ytterligere 

undersøkelse. 

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av 

de berørte automatisk fredete kulturminnene (id 216026/1-14) som er markert som 

bestemmelsesområde #2 i plankartet. 

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.” 

 

Det overnevnte kommer som et supplement til standardteksten om meldeplikt ved funn 

av kulturminner: 

«Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner skal 

pågående arbeid straks stanses, og Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune 

varsles, jfr. kulturminnelovens § 8.2.» 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Standard og plassering 

Gang- og sykkelvegen er planlagt med en bredde på 3,0 m og en skulder på 0,25 m i 

henhold til Statens vegvesens Håndbok N100, se skisse under. Gang- og sykkelvegen 

er plassert på sørvestsiden av fv. 280 med en avstand på 3m fra fylkesvegen. 

Avstanden mellom gang- og sykkelvegen og riksvegen kan på noe få mindre 

strekninger variere som følge av tilpasning til stedlig forhold. Belysning på strekningen 

skal utformes i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 264. 

 

 

Gang- og sykkelveg med tverrprofil jf. Håndbok N100, figur E.27. 

 

Det har vært ytret ønske om at Kongsrudveien skal benyttes som g/s-veg forbi 

Åsmundrudkrysset der denne vegen, med en strekning på 800 m, ligger parallelt med 

fylkesvegen. Kongsrudvegen er en smal grusveg, delvis privat og delvis kommunal. 

Den er både adkomstveg og landbruksveg, noen som kan være uheldig i kombinasjon 

myke trafikanter.  

 

Eksisterende gang- og sykkelveg i begge ender ligger/er planlagt på sørvestsiden av fv. 

280 og det er planlagt undergang ved Vikersund nord-krysset. Det er derfor naturlig å 

legge g/s-vegen i sin helhet på sørvestsiden så ikke brukere må krysse fylkesvegen 

flere ganger enn nødvendig. Gående og syklende fra fv. 141 Torsbyveien må krysse fv. 

280 Krøderveien ved Åsmundrudkrysset eller ved Kongsrud for å komme til ny gs-veg.  
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Modum kommune og Statens vegvesen ønsker å legge til rette for trygg og god 

framkommelighet for myke trafikanter. Et sammenhengende gang- og sykkelanlegg 

langs fylkesvegen er den løsningen vurdert som oppfyller dette best.  

 

Forbi gamle Kongsrud skole og Åsmundrud-krysset legges g/s-vegen i plan med 

fylkesveien. Dette for å bedre siktforholdene til utkjørselen. Det vil også sikre 

massetilgang fra fjellpartiene som må fjernes. 

 

Gamle Kongsrud skole blir i dag brukt til forsamlingslokale. Når g/s-vegen blir lagt 

nærmere høydenivået på fylkesvegen vil en fjellskjæring komme nærmere uteområdet 

til lokalet. Det bør derfor settes opp et gjerde der dagens vegetasjon/større trær skaper 

et naturlig hinder. 

5.2 Avkjørsler og bussholdeplasser 

Eksisterende avkjørsler til eiendommer og tilgang til landbruksarealer skal 

opprettholdes. Nødvendige tilpasninger avklares i forbindelse med offentlig ettersyn og 

påfølgende byggeplanlegging. 

  

Eksisterende busslommer beholdes, men utbedres i henhold til figur E.38 og tabell E.10 

fra Statens vegvesens Håndbok N100. 

  

 



Reguleringsplan fv. 280 - Gang- og sykkelveg - Haugerudsletta  

10 

 

5.3 Universell utforming 

Gjeldende krav til universell utforming legges til grunn i prosjektet, slik at det nye 

veganlegget blir tilgjengelig for alle trafikanter. 

 

6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Overordnede planer og mål 

Planforslaget vil bidra til å realisere overordnede planer og målsetninger.  

6.2 Teknisk infrastruktur 

G/s-vegen blir anlagt i henhold til Statens vegvesens vegnormaler. 

 

Dreneringsforholdene vil i prinsippet bli som i dag. Det legges opp til langsgående 

drenering med grøfter og drensledninger. Eksisterende stikkrenner beholdes eller 

skiftes ut, avhengig av standard og dimensjon. 

 

Det er ikke inntatt krav om etablering av offentlig vann- og avløpsledninger langs 

traseen. Ut fra kommunens totale investeringsbehov for nyetablering og utbedring av 

eksisterende anlegg har ikke kommunen ressurser til et slikt prosjekt. Kommunens 

ressurser er begrenset og de prosjektene som gir høyest miljøgevinst og størst 

verdiskapning må prioriteres. 

 

Det planlegges ny belysning på strekningen. Plassering og utforming avgjøres i 

byggeplan. 

6.3 Landskapsbilde 

Gang- og sykkelvegen langs fv. 280 gir ikke et nytt inngrep i landskapet, men utvider 

det eksisterende vegtraseen igjennom landbruksarealer med jorder, skogstykker, 

gårdstun og noe spredt boligbebyggelse. Sammenhengende linjeføringen med g/s-

vegen på samme side av hovedvegen gir best tilpasning av tiltaket til landskapet.  

 

Tiltak vil føre til at en del kabler i luftstrekk med tilhørende master må flyttes. Det kan 

da samtidig «ryddes opp» og samkjøre disse så langt det går. Det vil gi et 

landskapsbilde med færre forstyrrende momenter. 

6.4 Naturmiljø 

Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 

beslutningstaking (§§ 8 – 12). Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på naturmiljøet, 

eller ha vesentlige negative effekter i forhold til økologiske/ landskapsøkologiske 

sammenhenger. Hensyn til pollinerende insekter 

 

For områdene annen veggrunn- grøntareal er det satt egne bestemmelser om at det 

ikke tillates bruk av plantevernmidler i tillegg til egne bestemmelser om slått og ny 

vegetering/ frøsetting. Disse arealene ligger som akser langs veistrukturen slik at 

pollinerende insekter kan bruke kantvegetasjonen langs fulldyrka jord i deres vandring.   
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6.5 Støy 

Prosjektet er et fremkommelighets - og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. 

Vegens beliggenhet, funksjon eller andre trafikale forhold endres ikke som følge av 

tiltaket og medfører ikke krav om støyreduserende tiltak. I anleggsperioden vil det bli 

forstyrrelser for beboerne i boligområdene langs planstrekningen. 

6.6 Grunnerverv 

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for nødvendig kjøp av arealer. Det 

vil bli tatt kontakt med grunneier eller rettighetshaver på den enkelte eiendom og 

gjennomført befaringer. Avbøtende tiltak kan være aktuelt. Dersom frivillige avtaler 

med grunneierne ikke oppnås, vil planen være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og 

rettigheter. Eiendomsgrenser før og etter tiltak vil bli oppmålt og offentlig kartverk vil 

bli ajourført. 

6.7 ROS-analyse 

Det er ikke utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Kommunen 

og Statens vegvesen ser det ikke som nødvendig av hensyn til tiltakets art og omfang. 

Det generelle risikobildet vil bli forbedret som følge av tiltaket. 

 

Den største risikofaktoren er knyttet at anleggsgjennomføring kan medføre økt fare for 

trafikkulykker i nærområdet i forbindelse med anleggstrafikk og arbeider på/langs 

trafikkert veg. Det er viktig å påse at anleggsarbeidet ikke medfører redusert sikt i 

kryss og avkjørsler. 

 

I forbindelse med byggearbeider er det viktig at anleggsområdet sikres gjennom gode 

arbeidsvarslingsplaner og retningslinjer for HMS som overholdes.  

 

7. MEDVIRKNING OG INNSPILL 

7.1 Medvirkning 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i 

lokalavisen Bygdeposten og på Modum kommunes hjemmeside. Det ble også varslet 

med brev, datert 20.8.2014, til grunneiere og relevante offentlige instanser.  

7.2 Sammendrag av innkomne uttalelser og merknader 

Det kom inn 8 merknader til planarbeidet. Under gjengis hovedtrekkene i merknadene 

samt planleggers kommentar av disse. 

 

1. Statens vegvesen Region sør 

Ser det som svært positivt at det blir lagt til rette for utbygging av gang og sykkelveg. 

Det bør vurderes om det er behov for nye busslommer. 

For regulering av støyømfintlig bebyggelse må støyforhold vurderes. 

Endringer av veg- og trafikkforhold på riks- og fylkesveger må ivaretas i planarbeidet. 

   

Kommentar:  

Ut fra bebyggelse og busstilbud er det ikke nødvendig med flere busslomme på 

strekningen. 
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Det er ikke støyømfintlig bebyggelse som reguleres. Prosjektet er et fremkommelighets 

- og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. Vegens beliggenhet, funksjon eller 

andre trafikale forhold endres ikke som følge av tiltaket og medfører ikke krav om 

støyreduserende tiltak. 

Planarbeidet baserer utformingen av tiltaket på Statens vegvesens håndbøker. 

  

2. Buskerud fylkeskommune   05.09.14 

Det er ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner innenfor planlagt trase. 

Det må foretas registreringer før det kan gis uttalelse til planen jf. kulturminneloven § 

9, om undersøkelsesplikten.  

 

Kommentar:  

Gjennomføring av registrering ønskes så snart som mulig.  

 

 

3. Fylkesmannen i Buskerud     16.9.2014 

Ser det som svært positivt at det blir lagt til rette for utbygging av gang og sykkelveg. 

Sammenhengende g/s-veger er viktige for å fremme miljøvennlig transport og 

folkehelse. Tiltak som sikrer trygg skolevei er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for 

barn og unges interesser i planleggingen. Det bør som en del av planarbeidet vurderes 

om det er behov for nye busslommer på den aktuelle strekningen. 

 

Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 

er vurdert og fulgt opp. 

Ved utformingen av tiltaket må det legges vekt på å ivareta landskapsmessige hensyn. 

Planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. 

 

Kommentar:  

Hensynene fylkesmann viser til er fulgt opp i planarbeidet.  

 

 

4. Knut Henning Løiten, eier av gnr. 84/4  27.09.14 

Kongsrudveien bør brukes som g/s-veg på strekningen forbi Åsmundrudkrysset.  

Denne veien er lite trafikkert og er godt egnet til formålet.  

Velges denne løsningen vil mer dyrka mark beholdes i drift.  

 

Og prosjektet blir mindre kostbart, da ikke blir nødvendig å bygge ny g/s-vegen langs 

fv. 280 på strekningen, ca. 850 kortere. 

 

Åsmundrudkrysset bør utbedres slik at det blir med trafikksikkert i forbindelse med 

kryssing av fv. 280 og av-/påstigning på buss. 

 

Grunneier har avgitt grunn til vei tidligere og ønsker ikke å avstå mer grunn.  

 

Det må gjennomføres oppmålingsforretning som fastsetter eksisterende grenser på en 

skikkelig måte. 

 

Kommentar:  

En gang- og sykkelveg som følger fv. 280 på hele strekninger vurderes å gi tryggest 

framkommelighet for myke trafikkater. Kommunen ønsker å bevare dyrka mark, men 

trafikksikkerhet er i denne saken prioritert som viktigere enn det tap av dyrka mark 

inngrepet vil føre til. Planen ønsker å sikre at ny g/s-veg ikke gjør det vanskeligere å 



Reguleringsplan fv. 280 - Gang- og sykkelveg - Haugerudsletta  

 

13 

 

drifte tilgrensende landbruksarealer. Landbruksavkjørsler opprettholdes, dagens 

situasjon tilpasses framtidig anlegg.  

 

Eiendomsgrenser vil bli kartlagt før og etter tiltak i oppmålingsforretninger. 

 

  

5. Terje Bye, eier av gnr. 75/24   26.08.14 

Tiltaket og anleggsarbeidet kan ikke skade eller forurense drikkevannsbrønn på 

eiendommen.  

Hekk mot fv. 280 må erstattes.  

Ved store nedbørsmengder er det overvannsproblemer i området. Dimensjonering av 

eksisterende stikkrenner og framtidig anlegg bør ta høyde for dette.  

 

Kommentar:  

Prosjektering av overvannshåndtering og registrering av private brønner gjøres i 

forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 

Hekken vil inngå i vurderingen som gjøres når utbygger ønsker å inngå avtale om kjøp 

av nødvendig grunn og rettigheter før tiltaket gjennomføres. 

 

 

6. Gjermund Rønning, gnr 78/2   23.09.14  

Det var med glede vi mottok varsel om oppstart av planarbeid for gang og sykkelveg 

fra Hæhretoppen og ned til avkjørsel Vikersund Nord. Når arbeidet etter hvert kommer 

i gang, må det tas med vann og kloakk opp til Hæhretoppen. Dette vil i tillegg til å gi et 

miljømessig positivt bidrag, også legge til rette for videre utvikling i årene som 

kommer.  

 
Kommentar: 
Det er ikke inntatt krav om etablering av offentlig vann- og avløpsledninger langs 

traseen. Ut fra kommunens totale investeringsbehov for nyetablering og utbedring av 

eksisterende anlegg har ikke kommunen ressurser til å etablere kommunalt VA-anlegg 

langs denne strekningen. Det er andre prosjekter som gir høyer miljøgevinst og større 

verdiskapning som må prioriteres. 

 

7. Synøve Haugerud og Truls E. Moe, eiere av gnr. 93/2 23.09.14 

Vi er svært fornøyd med at Modum kommune nå starter planarbeidet med gang og 

sykkelvei langs FV 280 og imøteser at denne bygges. 

 

Siden veien planlegges over våre nære uteområder ber vi imidlertid om at følgende blir 

vurdert/tatt hensyn til i planprosessen: 

 

Siden vi i dag er sjenert av trafikkstøy fra FV 280 har vi forsøkt å skjerme uteområdet 

vårt med beplantning langs veien, samt en kort provisorisk støyskjerm som i noen grad 

demper trafikkstøyen på gårdstunet. Siden dette trolig vil bli fjernet i forbindelse med 

byggingen av gang og sykkelveien vil vi anmode kommunen om å legge inn permanent 

støyskjerming nord for låven i forbindelse med planleggingen av gang og sykkelvei. 

Vi har tre porter i låven ut mot FV 280.  

 

Vi ber om at adkomsten gjennom disse portene til garasje for traktorer og 

landbruksredskap ikke blir redusert i forbindelse byggingen og siden bruk av den nye 

gang og sykkelveien. 
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Kommentar: 

Prosjektet er et fremkommelighets - og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. 

Vegens beliggenhet, funksjon eller andre trafikale forhold endres ikke som følge av 

tiltaket og medfører ikke krav om støyreduserende tiltak. 

 

Planen ønsker å sikre at ny g/s-veg ikke vanskeliggjør drift av tilgrensende 

landbrukseiendommer. Adkomsten til låven forutsettes opprettholdt ved at dagens 

situasjon tilpasses framtidig anlegget. 

 

 

8. Kari E. Ødegård, eier av gnr. 93/3 13.09.14 

Siktforhold i avkjøringa til Jonsrudveien må forbedres. Bør vurdere å flytte busslomme 

ved avkjøringa til Jonsrudveien for å hindre at store kjøretøy på busslomma hindrer 

sikt. 

 

Kommentar: 

Ny gang- og sykkelveg planlegges å ligge i plan med fv. 280, da må fjellskjæringen 

flyttes lengre fra vegen og siktforholdene i avkjøringen vil forbedres. Busslomma er 

planlagt med beliggenhet som i dag. Busslommer kan ikke benyttes til varig parkering, 

så hindre av sikt pga. store kjøretøy oppholder seg på busslomma må antas å være 

minimale. 

 

Etter 1 gangs behandling i teknisk hovedutvalg, lå planforslaget ute til offentlig ettersyn 

i perioden 16.12.14 – 30.01.15. Det kom i denne perioden inn 6 merknader til planen. 

 

1. Fylkesmannen i Buskerud26.01.2015 

Fylkesmannen er positiv til at det etableres gang og sykkelvei av miljømessige og 

sikkerhetsmessige hensyn. De gir aksept på at det bygges på dyrkbar jord etter 

foreslått plan men ber om at matjord gjenbrukes.   

 

Kommentar: 

Forespørsel om gjenbruk av matjord videreføres slik at det kan stilles vilkår om dette i 

byggetillatelsen.  

 

2. Statens Vegvesen Region Sør 20.01.2015 

Vegvesenet mener at en rekke kartdetaljer må tillegges slik som profiler med 

kilometer, gårds- og bruksnummer og størrelse på frisiktsoner, og at det må gjøres 

forsøk på sanering av avkjørsler. De presiserer at byggeplaner skal godkjennes av SVV 

og det må inngås gjennomføringsavtale med BFK. 

 

Kommentar: 

Innlemmelse av eiendommer som referanse er tatt med som kartdetaljer, men profiler 

med kilometernummer gir unødvendig kartografisk informasjon. Arealer for frisikt er 

tegnet inn To avkjørsler er tatt ut hvorav en er nedgradert til landbruksavkjørsel. Krav 

om nevnte avtaler videreføres til byggeprosessen. 

 

3. Buskerud fylkeskommune v/ utviklingsavdelingen 22.01.2015 & 03.12.2015 

Fylkeskommunen har bedt om utsatt høringsfrist ved to anledninger i påvente av 

resultater fra feltundersøkelser. De varsler at Riksantikvaren har gitt dispensasjon til å 

bygge over to automatiske fredede kulturminner, men krever at det settes inn 

rekkefølgekrav om utgraving i planens fellesbestemmelser  
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Kommentar: 

Kommunen har avventet endelig høringsuttalelse fra BFK i påvente av arkeologiske 

feltundersøkelser. Rekkefølgekrav om arkeologisk utgraving av bestemmelsesområde # 

1 & 2 er tatt inn i fellesbestemmelsene. 

 

4. Sysle Skole 30.01.2015 

Skolen er positiv til at det bygges gang og sykkelvei av hensyn til fremkommelighet og 

fysisk aktivitet, men ber om at planområdet utvides for å ha med løsning for kryssing 

av fv 280 ved Åsmundkrysset. 

 

Kommentar: 

Planområdet er fastsatt og en utvidelse vil kreve ny varsling av planområde, Statens 

vegvesen jobber med en plan for å bedre bussholdeplassen for skolebarn ved 

Åsmundkrysset som kan bedre situasjonen. 

 

5. Synøve Haugerud & Truls Moe 29.01.2015 

De ber om at dagens utkjørsel mot fv 280 beholdes for å redusere trafikk over eget 

gårdstun og at det settes opp støyskjerm på nordsiden av fv 280 mot deres 

landbrukseiendom. 

 

Kommentar:  

Avkjørselen som det siktes til inngår ikke i denne reguleringsplanen, slik at eventuell 

stenging kan ikke hjemles i dette planforslaget. Etablering av gang og sykkelvei utløser 

ikke mer støy enn trafikken på eksisterende fylkesvei. Dersom det skulle bli aktuelt 

med støyskjerming, vil denne bli plassert utenfor planområdet.  

 

6. Knut Henning Løiten 22.01.2015 

Ønsker at alle hans avkjørsler til landbrukseiendommer opprettholdes og at utbygger 

skal bekoste opparbeidelse av nye/ justerte avkjørsler I tillegg har han ønske om at 

tapt landbruksareal skal erstattes ved at et bekkedrag skal fylles igjen og planeres. 

Ellers etterspør han tiltak for å forbedre trafikksikkerheten ved Åsmundrudkrysset.   

 

Kommentar:  

To avkjørsler er tegnet inn i kartet i tråd med høringsuttalelse fra Statens Vegvesen. En 

avkjøring er tatt ut da denne går gjennom en fjellskjæring og vil være lite anvendelig 

etter at ny gang og sykkelvei er bygd.  

 

Opparbeidelse av avkjørsler inngår i byggearbeidene som følger reguleringsplanen. 

Erverv av grunn foregår etter egne retningslinjer for Statens Vegvesen. 

 

Matjord skal gjenbrukes, men bekkelukking inngår ikke i planen. Bekkelukking vil være 

et betydelig inngrep hvor det ikke er foretatt egen konsekvensutredning.  

 

Statens vegvesen er i gang med planer for å forbedre bussholdeplasser ved 

Åsmundrudkrysset av hensyn til skoleskyss. 

 

Merknaden er i stor grad tatt til følge slik at planforslaget kan sluttbehandles. 


