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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, blant annet ved eventuell 

ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 

konsekvensutredning.  

Reguleringsplanens innhold  

En reguleringsplan omfatter kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett 

eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i 

kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg 

inneholder planen ofte en planbeskrivelse.  

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

behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.  

Behandling av reguleringsplan  

Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. § 3-7 og jf § 12. Dette gir Statens vegvesen 

mulighet til å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Planen sluttbehandles i 

kommunen. 

Oppstart av planarbeidet er varslet med offentlig kunngjøring. Dette sikrer at grunneiere, og 

andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som 

legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en 

merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen 

til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en 

reguleringsplan.  

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser som 

ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling 

ikke fører fram skal planen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 

endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i 

så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket.  
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2 Planbehandling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 og §12 har Statens vegvesen i samarbeid 

med Modum kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 144 Skalstad - Stalsberg. 

Dette betyr at Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med 

merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter mottar Modum kommune 

planbeskrivelse, plankart og plan og fremmer denne til politisk behandling. Buskerud 

fylkeskommune er vegeier. Hensikten med planarbeidet er å bygge gang- og sykkelveg på 

strekningen for å bidra til sikrere skoleveg, bedre gangadkomst til busstopp og tilrettelegge 

for økt sykkelbruk. 

Planforslaget består av følgende deler: 

 Reguleringsplan detaljregulering 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse 

 

Med vedleggene:   

 Tegningshefte tekniske tegninger 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

 Geoteknisk rapport 

 Innkommende merknader fra høring 

 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 25.juni – 18. august 

2019. Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan vi har planlagt å bygge 

strekningen. Den var lagt ut på rådhuset til Modum kommune og hos Statens vegvesen i 

Drammen. Dokumentene kunne lastes ned fra kommunen sine nettsider eller fra prosjektets 

nettsider hos Statens vegvesen: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekteribuskerud/fv144skalstadstalsberg 

 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Drammens Tidende og Bygdeposten. Grunneiere 

og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på 

høring til offentlige instanser. 

Eventuelle merknader til planforslaget måtte innen 18. august 2019 sendes til: 

Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal, eller på e-post til: 

firmapost-sor@vegvesen.no 

Merk innspillene med «fylkesveg 144 Skalstad – Stalsberg».  

 

Informasjonsmøte 

Statens vegvesen og Modum kommune inviterte til åpent møte om forslaget til 

reguleringsplan torsdag den 15. august kl .18 00 på Modum kommunes tekniske sentral, 

Nedmarken i Geithus. 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Helge Jahn-Larsen tlf. 932 43 098. 

e‐post: helge.jahn-larsen@vegvesen.no 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekteribuskerud/fv144skalstadstalsberg
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:helge.jahn-larsen@vegvesen.no
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Kontaktperson i Modum kommune: Øistein Lid-Larsen, tlf. 48 12 40 09 

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt relevant 

justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.  Kommunens 

vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. plan‐ og 

bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til fylkesmannen. 

Eventuell klage stiles til fylkesmannen og sendes til kommunen. 

 

3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

 

Prosjektet ligger i Modum kommune, der det planlegges ny gang- og sykkelveg langs fv. 

144 Eikerveien, Hp 1 km 2,1-3,6 på strekningen fra Skalstad til Stalsberg. Total lengde er ca. 

1,5 km.  

 

 

Oversiktskart 
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for strekningen Skalstad – 

Stalsberg? 

Hensikten med planen er å gi gående og syklende et trafikksikkert og attraktivt tilbud langs 

fv. 144 i Modum kommune. Strekningen utgjør en manglende lenke i gang- og 

sykkelvegsystemet mellom Åmot og Geithus. I forkant av reguleringsplanen er det utarbeidet 

et forprosjekt for å kartlegge hvilken løsning som bør bygges langs strekningen og på 

hvilken side av fv. 144 den bør ligge. Forprosjektets anbefalte alternativ med ny gang- og 

sykkelveg på venstre side av fv.144 sett mot Geithus ble godkjent av Buskerud 

fylkeskommune før arbeidet med detaljreguleringsplanen startet. Alternativet gir færrest 

konfliktpunkter med eksisterende bebyggelse, krever ingen nye krysningspunkter og gir 

mindre inngrep i området med SEFRAK-bygninger.  SEFRAK er et landsdekkende register 

over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge.  

Ny gang- og sykkelveg har potensial for å øke andel gående og syklende til Stalsberg 

barneskole i Geithus, samt øke antall arbeids- og skolereiser på sykkel mellom Åmot og 

Geithus. I tillegg vil det gi bedre tilgjengelighet til bussholdeplasser som har dårlig 

gangforbindelse. For å komme til enkelte av holdeplassene i dag, må folk gå langs 

vegskulderen eller ta seg over private eiendommer. 

I «Trafikksikkerhetsplan 2012-2020» for Modum kommune nevnes bygging av g/s-veg som 

tiltak for å få mer effektiv transportrute mellom Geithus og Åmot, men i noen annen form 

enn forslaget til detaljregulering som Statens vegvesen nå fremmer. Trafikksikkerhetsplanen 

viser at ny g/s-veg bygges langs Eikerveien fra Skalstad til Industriveien. Derfra foreslås 

Industriveien benyttet mot Stalsberg, i tillegg til g/s-veg langs fv. 144 Eikerveien på siste 

delen mellom Gustadveien og Stalsbergveien.   
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Fra trafikksikkerhetsplan i Modum 2012-2020  

 

Statens vegvesen har også definert strekningen langs fv. 144 Eikerveien som sykkelrute for 

rv. 35.   

Strekningen er lite utsatt for ulykker og i løpet av de siste 10 årene ble det registrert kun en 

bilulykke med lettere skader.   

3.3 Målsettinger for planforslaget 

Målet med prosjektet er ferdig bygget gang- og sykkelveg som øker trafikksikkerhet og 

fremkommelighet for gående og syklende. 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket er ikke vurdert å trenge konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.  

4 Planprosess og medvirkning 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbl § 12-8 kunngjort i lokalavisen Bygdeposten og 

Drammens Tidende 18.09.2018. Det ble også informert om planoppstart på hjemmesidene 

til Modum kommune og Statens vegvesen.    
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Kart over området som ble varslet ved planoppstart 

Innspill som kom inn ved varsling av planoppstart og under planutarbeidelsen ble behandlet 

i høringsforslaget. Merknader som har kommet inn gjennom høringen av reguleringsplanen 

er behandlet i kapittel 10.  

5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  I dokumentet «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging» er regjeringens forventninger til planer 

beskrevet.  

Fylkeskommunale planer 

Handlingsplan for samferdsel 2018-2021, vedtatt i Fylkestinget 06.12.17 prioriterer tiltak 

innen fylkeskommunen. Gang- og sykkelveg, fv. 144 Gustadveien-Vassbunn i Modum 

kommune er oppsatt som investeringstiltak under posten sykkel, gange- og 

kollektivtransport i perioden 2018-2021.   

Andre rammer og føringer 

Kommunen, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune har inngått et formalisert 

samarbeid, en sykkelbygdavtale, som skal gjøre at sykkel blir et mer aktivt brukt 

fremkomstmiddel i Modum i årene som kommer. 

Bedre tilrettelegging i form av sykkelveier, flere sykkelparkeringer, sertifisering av bedrifter 

som stimulerer til økt sykkelbruk og flere andre tiltak er på gang. Sykkelbruken i Modum 
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skal være 3 prosent innen 2022 i og mellom tettstedene Åmot, Geithus og Vikersund. I dag 

er sykkelbruken på rundt 2 prosent.  

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 

Den foreslåtte gang- og sykkelvegen er en manglende lenke for gang- og sykkelvegnettet 

innen Modum kommune på strekningen mellom Åmot og Geithus. 

Fra Åmot ligger det gang- og sykkelveg på høyre side av fv.144 Eikerveien frem til 

Gustadveien. Her bytter gang- og sykkelvegen side og følger fv.144 Eikerveien på venstre 

side fra Sporpindveien frem til Øvre Skalstadvei. På strekningen mellom Øvre Skalstadvei og 

Stalsbergveien finnes det ikke tilbud for gående og syklende langs fylkesveg fv.144 

Eikerveien i dag.  

6.2 Dagens arealbruk inklusive tilstøtende arealbruk 

Langs strekningen er det i dag regulert til boligformål, industri og landbruk. 

 

 

Utsnitt fra gjeldene kommuneplan på strekningen fra Gustadveien til 

Stalsberg. 
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Reguleringsplan for Skalstad, vedtatt 8.10.1998 (foreslått ny gs-veg i rødt). 

 

 

 
Reguleringsplan for Kaldakerskogen, vedtatt 23.03.1972 (foreslått ny gs-veg i rødt) 

 

 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 144 Skalstad - Stalsberg 

 

 

11 

 

 
Reguleringsplan for Ihlen, vedtatt 01.03.1972 (foreslått ny gs-veg i rødt) 

 

 

 

6.3 Trafikkforhold 

Trafikkmengde (ÅDT) på fv.144 Eikerveien ligger på 6050 (år 2016) med en andel lange 

kjøretøy på 7%. Fartsgrense er 60 km/t, med et opphøyd gangfelt og sone med 40 km/t ved 

Industriveien. 

6.4 Teknisk infrastruktur 

Det er middels tett bebyggelse på begge sider av Eikerveien. Vann- og avløpsledninger 

kysser vegen på flere steder. 

Forsyningsnettet til Glitre energi er luftnett som også krysser fv. 144 på flere steder. Fv. 144 

krysses også av 2 høyspentlinjer. Store deler av strekningen har forsyningsnett til boliger og 

veglys i samme stolper. 

7 Beskrivelse av planforslaget 

7.1 Tekniske forutsetninger 

Kjøreveger 

Fv. 144 Eikerveien er foreslått beholdt med dagens standard. 

Gang- og sykkelveg og gangfelt 

Gang- og sykkelvegen foreslås med 3 m asfaltert vegbane og 0,25 m brede grusskuldre på 

sidene. Det er planlagt 1,5 m bred rabatt mot kjørevegen. 1,5 m bred rabatt er tillatt etter 

vegnormalene for hastigheter opp til 60 km/t. Med denne foreslåtte bredden på rabatten er 

det ikke behov for rekkverk mellom Eikerveien og ny gang- og sykkelveg. 

På strekninger mellom opphøyde gangfelt med 40 km/t sone er hastigheten nå foreslått 

redusert fra 60 km/t til 50 km/t.  Der det er 40 km/t reduseres rabatten fra1,5 m til 0,75 m. 

Dette gjelder området nordvest for Gustadveien.  Rekkverk kombinert med nærhet til 

bygninger frarådes grunnet drift og vedlikehold.  På øvrige strekninger med 50 km/t 
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beholdes 1,5 m rabatt.   Fortau på strekningen med sykling på fortau eller i blandet trafikk 

anbefales ikke, se begrunnelse i kapitel 10 med merknader etter offentlig ettersyn.   

Det foreslås etablert nye opphøyde gangfelt/kryssingspunkt over fv. 144 ved Gustadveien 

(nordenden) og ved Ilenkleiva ved Modum industri AS. Dette begrunnes i potensiale for 

mange fotgjengerkryssinger og busstopp. 

 

Typisk snitt gang- og sykkelveg 

 

Ny gang- og sykkelvegbru ved profil 3470 over Kollebekken 

Fv. 144 har rv. 35 som omkjøringsveg. Tverrgående drenering (overvann) skal etter 

vegvesenets regelverk dimensjoneres for 200 års flom. Vannføringen er da  

beregnet til 12 000 l/s ved brupunktet. Vassdraget (Kollebekken) er 4 km langt og har et 

nedslagsfelt på 4,6 km2. Kollebekken renner ut i Bergsjø ved Vassbonn. 

Dagens bru tåler inntil 19 000 l/s. Det er foreslått ny kulvert med bredde 3-4 m og høyde 2 

m. Ny kulvert ligger nedstrøms dagens bru for fv. 144 og har større vanngjennomløp. Den 

endrer derfor ikke strømningsforholdene i vassdraget.  Det er ikke påvist problemer med 

dagens bru som skyldes flom.   
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Dagens bru for fv. 144 

 

 
Skisse ny kulvert for gs-veg  

 

 

Med tanke på fare for setninger grunnet løsmasser og ulik fjelldybde foreslås kryssingen 

anlagt som betongkulvert med bunnsubstrat over betongen i bunn slik at fisk uhindret kan 

passere.  

Busslommer og kantstopp 

Holdeplassen Gustadmoen tilpasses den nye gang- og sykkelvegen og får derfor ny 

plattform på nordsiden av Eikerveien. På sydsiden beholdes dagens busslomme 

Holdeplassen Sakseborg foreslås opprustet og tilpasset ny gang- og sykkelveg. På sydsiden 

forslås fortau mellom Gustadveien og dages busslomme.  

Det foreslås å etablere et nytt kantstopp langs fv.144 nær Ilenkleiva ved Modum industri. 

Denne holdeplassen vil kunne erstatte holdeplassen på andre siden av krysset 

(Stalsbergkrysset, retning Heggen) og holdeplassene på Vassbonn. Holdeplassen bygges 

som kantstopp for å gjøre minst mulig inngrep ved det store eiketreet som står nær 

holdeplassen. Etter offentlig høring er det lagt inn sykkelparkering ved Ilenkleiva.  

Avkjørsler 

Avkjørsler er vist med punktsymbolet pil i plankartet. Detaljerte planer vil bli utarbeidet før 

bygging. Avkjørslene detaljutformes da med tanke på riktig dimensjonerende kjøretøy, og 

god tilpasning til eksisterende forhold. 

 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 144 Skalstad - Stalsberg 

 

 

14 

 

 

Oversikt over dagens holdeplasser 

7.2 Overvann og teknisk infrastruktur  

Drenering og overvann 

Fv. 144 har rv. 35 som omkjøringsveg. Langsgående drenering skal etter vegvesenets 

regelverk da dimensjoneres for 100 års returperiode. 

  

Gang- og sykkelvegen er foreslått med 1,5 m rabatt.  Rabatten kan bygges som en grunn 

grøft med sluk i grøftebunnen i midten av rabatten.  

Drenering mot sideterreng er foreslått utført med sidegrøfter og lukket drenering. Gs-vegen 

heller normalt med fall mot sideterreng.  Der gang- og sykkelvegen ligger nærme husvegger 

som ikke gir plass til åpne sidegrøfter flates terrenget ut med fall fra husveggen. Overvannet 

fra terreng og veg samles opp i sluk plassert oppstrøms i sidegrøften før hus med nærføring.  

Overvann fra veg og sideterreng føres bort i overvannsledning som ligger under gang- og 

sykkelvegen.  I lavbrekksområdet sydøst for Industriveien foreslås overvannet fordelt på flere 

utslipp. Det er en bekk/stikkrenne med diameter 500 mm mellom 48/158 og 48/177 og en 

overvannsledning diameter 200 mm som krysser fv. 144 i lavbrekket før Industriveien. 

Oppstrøms Industriveien er det terrenggrøft. Totalt utslipp av overvann fra gs-vegen i dette 

området ved 100 års flom er 75 l/s.  Overvannet fra lavpunktet sydøst for Industriveien 

foreslått lagt i rør til kum/overvannsledning i Industriveien.     

Fra høybrekket ved Gustadveien ledes overvannet i rør mot overvannsledninger og 

Kollebekken som renner ut i Vassbonn. 
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Oversikt utslippspunkter for overvann 

 

Forsyningsnett, veglys og kraftlinjer 

Midtkraft Nett drifter og vedlikeholder kraftnettet i området. Store deler av strekningen har 

forsyningsnett til boliger og veglys i samme trestolper. På lengre strekninger ligger disse i 

konflikt med ny gang- og sykkelveg. De nye mastene må plasseres på yttersiden av ny 

gang- og sykkelvegen og forsyningsnettet bør legges som jordkabel. 

Det foreslås en framtidsrettet løsning der dagens master i tre byttes ut med stålmaster og 

kabler til belysning og forsyningsnett legges i bakken.  

Det er to høgspentkryssinger (22kV) av fv.144 Eikerveien. Tremastene til høgspentlinjene er i 

konflikt i med ny gang- og sykkelveg og må omlegges. 

Vann- og avløp 

Det er middels tett bebyggelse på begges sider av Eikerveien og vann- og avløpsledninger 

kysser vegen på flere steder. Det er ikke forutsatt omlegging av disse vann- og 

avløpskryssingene.   

7.3 Grunnforhold 

Kvartærgeologisk kart viser i hovedsak grunnforhold av tynt dekke med marine avsetninger 

(leire/silt) over berg, men med stedvise bergblotninger. Ny gang- og sykkelveg kan bygges 

uten stabiliseringstiltak, men ved bygging av ny bru for gang- og sykkelveg over bekk bør 

det vurderes setningsproblematikk eventuelt utskifting til berg. Det er indikasjon på 

alunskifter ved fjellkontroll av ev. nye fundamenter for verneverdig uthus på Plassen. Ut fra 

andre borprøver i området, tyder dette på å være en liten forekomst.    
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7.4 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Strekning starter ved Øvre Skalstad vei der gang- og sykkelvegen fra Åmot avsluttes i dag, 

derfra forsetter gang- og sykkelvegen på nordvestsiden (samme side) i samme høyde som 

Eikerveien. Første del gjennom en liten fjellskjæring, før terrenget slakker ut og går over til 

sideskrått nordvendt terreng før krysset med Industriveien. Det kan vurderes mur som 

avgrensing av fyllinger mot boliger på denne første delen, noe som kan bedre arealbruken. 

Eiendomsgrensene for vegarealet settes imidlertid til minimumsbredden (3m) for erverv av 

vegareal.   Det er 3 avkjørsler til boliger på strekningen.  Disse beholdes. Dagens busslomme 

ved Industriveien foreslås oppgradert. 

Forbi Industriveien ligger ny gang- og sykkelveg på en liten fylling før den ligger i terreng 

med samme høyde som Eikerveien til den er forbi næringsområdet. Master og trafo for 

kraftlinje til næringsområdet må flyttes for å gi plass til ny gang- og sykkelveg.  

På nordvestsiden ned mot krysset med Gustadveien vil ny gang- og sykkelveg gi nærføring 

til garasjer og boliger. Rabatten mellom gang- og sykkelvegen og vegen er etter offentlig 

høringen foreslått redusert til 0,75m for å unngå rivning av bygninger.  Dette er mulig fordi 

det er hastighetsgrense 40 km/t ved opphøyde gangfelt.  En garasje foreslås erstattet eller 

flyttet. Rett ovenfor Gustadveien er det foreslått å stenge en avkjørsel mot Eikerveien. 

Forslaget medfører at det må bygges en ny adkomstveg fra Industriveien som erstatning. 

Dette gir også mulighet for framtidig langsgående støyskjerming mot Eikerveien for boligene 

på nordvestsiden. Forslaget kan også legge til rette for snarvei til busslommene, 

Gustadveien og Industriveien, men dette er ikke foreslått regulert.   Ved Gustadveien er det 

foreslått opphøyd fotgjengerfelt med redusert hastighet og oppgradering av busslomme på 

nordsiden. På sydsiden er det foreslått fortau mellom Gustadveien og busslommen.    

Videre mellom Gustadveien og Industriveien berøres flere boligeiendommer der spesielt 

bolig eiendom 46/3 vil komme nærme ny gang- og sykkelveg. Mellom Industriveien og 

Stalsbergveien er det eiendommen Plassen som har mest nærføring. Låven er 

bevaringsverdig og foreslås flyttet i sin helhet hvis gang- og sykkelvegen og rabatt bygges 

som foreslått. Selve flytting av låven som foregår på privat grunn må da byggemeldes. 

Alternativ kan det bygges fortau forbi låven, men vognskjulet må da sannsynligvis rives.  

Stolpene for høgspentlinja som krysser fv. 144 før brua over bekken til Vassbonn står i veien 

for ny gang- og sykkelveg og foreslås flyttet lenger nordover. Det bygges ny bru til gang- 

og sykkelvegen over bekken som munner ut i Vassbonn. Den nye brua plasseres slik at den 

kan bygges uten å påvirke eksisterende kjørebru. Brua bygges som en kulvert med støpt 

bunn.  Støpen dekkes med bunnsubstrat med tanke på fisk. Gang- og sykkelvegen tilpasses 

eksisterende fortau og busslommen oppgraderes på siste delen inn mot Stalsbergveien. Det 

foreslås etablert opphøyd fotgjengerfelt til nytt busstopp ved Ilenkleiva og Modum industri 

AS. 
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8. Virkninger av planforslaget 

Temaene som behandles under virkninger av planforslaget er innledet med omtale av 

eksisterende forhold.  

8.1 Landskapsbilde  

Eksisterende forhold 

Strekningen ligger i dalbunnen mellom Drammenselva og skogkledde Brattlifjell. Skogen 

fortsetter videre oppover mot Finnemarka i øst.  

Strekningen går gjennom et etablert boligområde preget av eneboliger med hager. Det er 

også en del næringsvirksomhet langs strekningen og noe landbruk. Mange av hagene på 

strekningen er velstelte og har en verdi for både grunneier, omgivelsene og for opplevelsen 

på strekningen. Hele strekningen har et frodig og grønt preg langs boligbebyggelse og 

landbruksområder. Langs industri og næringsbebyggelsene er det mindre grønt, men det er 

innslag av noen trær med verdi. 

 

Det er en del store trær langs strekningen som er av verdi for landskapet, mest bjørk og 

furu, som enten står i hager eller som er en del av gjenstående skogteiger. Det er en relativt 

stor blodlønn i en hage nær nordre ende av Industriveien (eiendom 45/87), som er et fint 

blikkfang. Det er også et stort og flott eiketre i nordenden av strekningen. 

Gårdstunet i Kalakerstubben 3 er i tillegg til å være et viktig kulturminne, et vakkert 

blikkfang og opplevelse langs strekningen. Se også kapittel om kulturminner. 

Virkninger av planforslaget 

Det har vært et mål å få en mest mulig jevn linjeføring på gang- og sykkelvegen, med 

samme avstand til veg langs mesteparten av strekningen. Blant annet for å begrense inngrep 

i hager er det valgt en rabatt/grøft med bredde 1,5 meter. Dette er minste avstand vi kan ha 

uten å måtte sette opp rekkverk. Der hvor det er for trangt med åpen grøft på innsiden av 

gang- og sykkelvegen legges lukket drenering.  
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Det er ønskelig å opprettholde, eventuelt reetablere, en grønn sone mellom gang- og 

sykkelvegen og industriområdene.  

Kryssing over bekken løses med en enkel standard-konstruksjon (kulvert). Selve brua blir 

liggende lavt i terrenget og blir lite synlig. Det mest fremtredende blir rekkverket. Her 

anbefales å bruke typen «Vikafjell» fra Vik Ørsta eller lignende. 

Nærføring til eiketre ved Stalsberg 

Ved etablering av ny holdeplass ved Stalsberg er det viktig å vise hensyn ved graving og 

bygging for å ivareta det store eiketreet.  

  

 

 
Eiketre ved Stalsberg 

 

Private hager og midlertidig anlegg og riggområde 

Det er ikke utarbeidet egne landskapstegninger for reguleringsplanen, men det skal være 

satt av tilstrekkelig areal til å få til en god terrengtilpasning i forbindelse med 

byggeplanleggingen. Private hager som ligger innenfor midlertidig anleggsområde vil settes i 

stand igjen etter at gang- og sykkelvegen er ferdig bygget. En del av byggeplanprosessen vil 

bli å kartlegge hva som finnes i den enkelte hage og utarbeide landskapsplan for 

istandsetting og tilpasning til nytt terreng. 
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8.2 Friluftsliv/bygdeliv 

 

Fv. 144 er på denne strekningen riksvegrute for sykkel for rv. 35. Den regulerte strekningen 

utgjør en manglende lenke langs denne ruta. 

Det er i dag manglende forbindelseslinjer for myke trafikanter mellom de ulike boligfeltene 

på hver side av fv. 144.  

Virkninger av planforslaget 

Strekningen langs Fv144 utgjør også en manglende lenke for de som skal på aktiviteter i 

Åmot sentrum.  

Det ligger ingen friområder i direkte tilknytning til tiltaket. Det nærmeste er friområdet langs 

Bergsjøen. En generell bedring av tilgjengelighet for gående og syklende mellom 

Gustadveien og Stalsberg vil også kunne bedre tilgjengeligheten til dette området. 

 

 

Utsnitt av kommuneplan som viser Friområde ved Bergsjøen 

8.3 Naturmangfold 

Eksisterende forhold 

Strekningen går gjennom et etablert boligområde, med noe landbruk og industri. Mellom fv. 

144 og Modum industrier AS ved Stalsberg står et stort friskt eiketre som er en beskyttet 

naturtype etter naturmangfoldsloven.   
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Utover dette er det ikke registrert noen verdifulle arter eller naturmiljø på strekningen ut fra 

opplysninger i Naturbase.no. Bekken som renner under fv 144 ved Stalsberg og munner ut i 

Vassbonn, inngår i Bergsjøen bekkefelt øst (Vann-nett Id 012-2617-R). Bekkefeltet er 

vurdert til å ha moderat økologisk tilstand som følge av høye konsentrasjoner av totalfosfor.  

Det er gjort noen registreringer av fremmede arter på strekningen, i hovedsak rynkerose. 

Rynkerose (Rosa rugosa) er en fremmed plante som i mange områder fortrenger andre arter 

som lever naturlig på stedet. Rynkerose står oppført i «Fremmede arter i Norge – med norsk 

svarteliste 2012» under kategorien «svært høy risiko». Dette må følges opp i YM-plan for å 

hindre spredning ved anleggsaktivitet. Det må gjøres registrering for å lokalisere rynkerose 

og eventuelt andre forekomster av fremmede arter.  

Virkninger av planforslaget 

Tiltaket vil ikke påvirke den økologiske tilstanden i bekken siden det ikke medfører 

endringer i avrenning fra eksisterende veg. Det er ikke kjent om bekken er fiskeførende, 

men det vil bli lagt til rette for at fisk skal kunne passere uhindret gjennom bru/kulvert for 

ny gang- og sykkelveg,  

8.4 Kulturmiljø 

Eksisterende forhold 

Langs strekningen er det registrert tre kulturmiljøer med eldre bebyggelse. Det er 

eiendommen Fredensborg i Eikerveien 9 som har et våningshus fra første del av 1900-tallet, 

gårdsmiljøet på Holsrud, Eikerveien 4A samt gårdsmiljøet på Pladsen, Kalakerstubben 3. 

Videre er det gjort funn av en skaftehullsøks på Vassbonn (Vassenden).  

 

Oversiktskart kulturmiljø og gårdsbruk 
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Holsrud 

Holsrud er et eldre gårdsmiljø med driftsbygning fra mellom 1900-1925, stabbur fra tiden 

rundt 1900, et bryggerhus fra 1680-90, våningshus fra siste kvartal av 1600-tallet som 

siden ble restaurert med bytting av vinduer og med tilbygg av terrasse. Samlet sett er dette 

et helhetlig og verdifullt kulturmiljø som det er ønskelig å ivareta.  

 

Gårdsmiljøet Holsrud 

Pladsen 

Gårdsmiljøet Pladsen ble skilt ut fra hovedbølet Kalaker i 1784. Pladsen er et helhetlig 

mindre bruk med gammel bygningsmasse, med et bryggerhus fra siste halvdel av 1800-

tallet, en hovedbygning som er anslått å være fra siste kvartal av 1600-tallet. Samt en 

tømmerlåve som er anslått å være bygd før 1700. Våningshuset har imidlertid vært gjennom 

flere ombygninger. Det fikk et tilbygg i sveitserstil rundt 1870, huset ble modernisert i 1963 

og dels tilbakeført i 1998. Tømmerlåven fra siste kvartal av 1600-tallet fikk tilført et 

vognskjul og utedo i løpet av 1800-tallet. Låven har også vært gjenstand for flere 

restaureringer. I 1987 ble et tilbygg revet og taket lagt om og i 2011 fikk eierne av Pladsen 

innvilget støtte til restaurering av tømmerlåven etter bygningsantikvariske prinsipper.  
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Gårdsmiljøet Pladsen i Kalakestubben 3 

 

Da det ble søkt tilskudd til restaurering av låven i 2011 ble låven vurdert av 

kulturvernavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Låven ble er et av de få låvebygg av sitt 

slag som finnes igjen i området og ble vurdert til å ha høy verneverdi. Også i Modum 

kommunes kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Fagrapport 2) er låven 

vurdert til å ha høy verneverdi.  

 

Bilde frå Modum kommunes kulturminneplan der låven er vurdert til å ha høy verneverdi. 

Virkninger av planforslaget 

Fredensborg blir ikke berørt av planforslaget.  Det er ønskelig at vegtiltaket ikke kommer i 

konflikt med kulturmiljøene på Pladsen og Holsrud. Spesielt den verdifulle låvebygningen på 

Pladsen er utsatt ved etablering av en gang- og sykkelveg langs eksisterende fv 144. Fra 

vegvesenet og kulturminneavdelingen i Buskerud fylkeskommune er det derfor foreslått at 
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låvebygningen flyttes lenger inn på tunet. Dette er også en løsning eierne av Pladsen er kjent 

med og slutter seg til.  

 

 

 

 

 

Arkeologisk utgraving av fornminner 

 

Buskerud fylkeskommunen varsler arkeologisk utgraving innenfor planområdet der det er 

potensiale for løsfunn (45/6/1, 45/6, 45/10 og 35/44). Utgravingen foregår ved sjakting og 

berørte grunneiere vil bli varslet før utgraving.  

8.5 Naturressurser 

Langs strekningen er et jorde tilhørende gårdsbruket Pladsen (Kalakerstubben 3) og to jorder 

tilhørende gårdsbruket Bakken. Det har vært et mål at gang- og sykkelvegen skal 

beslaglegge så lite jordbruksareal som mulig, samtidig som vi gir et godt og trafikksikkert 

tilbud til brukerne. Ved jordet lengst øst (eiendom 35/44) oppgraderes busslomma til 

dagens standard. Men ved å kombinere gs-veg og ventearealet reduseres inngrepet på dyrka 

mark.    

8.6 Støy og vibrasjoner 

Ny gang- og sykkelveg utløser normalt ikke krav til støyskjerming av bebyggelse. Unntakene 

er: 

 Hvis eksisterende støyskjerming fjernes, erstattes denne.  

 Hvis anlegg av ny gang- og sykkelveg gir terrengendringer som forandrer 

støyforholdene slik at eiendommene har krav på tiltak etter retningslinje T1442 for 

støy i arealplanlegging.   

Resultater fra støyberegningen viser litt støyreduksjon på inntil 3 dB flere steder. Enkelte 

steder, der terrenget endres, er det en økning av støy på inntil 1 dB. Regelverket tilsier at det 
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for miljø og sikkerhetstiltak, skal være en økning på over 3 dB, før det iverksettes tiltak. Våre 

støyberegninger viser verdier godt innenfor denne grensen. Tegninger som viser støy ved 

fasade og støysoner er vedlagt i tegningsheftet for tekniske tegninger.  

I anleggsperioden vil det bli forstyrrelser for beboerne i boligområde.  

8.7 Massehåndtering 

Anlegget har et begrenset masseoverskudd. Dette er forutsatt tatt hånd om på deponier i 

Modumområdet. Hvis det skulle påtreffes alunskifter må disse massene deponeres på deponi 

godkjent for denne typen avfall. 

8.8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

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

risiko eller sårbarhet som gjør arealet uegnet til utbygging.  

Selv om det er liten risiko knyttet at anleggsgjennomføring bør det gjennomføres 

risikovurdering i fbm. sprengningsarbeider og at SHA-planen omfatter arbeider som kan 

medføre økt fare for trafikkulykker i nærområdet i forbindelse med anleggstrafikk og 

arbeider på/langs trafikkert veg. Er det viktig å påse at anleggsarbeidet ikke medfører 

redusert sikt i kryss og avkjørsler. 

8.9 Rammer og premisser for planarbeidet 

«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» er regjeringens 

forventninger til planlegging der tilrettelegging av sykling og gange i tettsteder vektlegges. 

Dette omfatter trygge skoleveier, tilgjengelighet til kollektiv og friluftsområder for alle, også 

for de som er mindre mobile.    

Planforslaget gir bedre framkommelighet for syklister og fotgjengere. Det bygger opp under 

økt sykkelbruk i området Åmot – Geithus. Trafikksikkerheten bedres når gang- og 

sykkeltrafikk skilles fra biltrafikk. Samtidig foreslås redusert hastighet og opphøyde 

fotgjengerkryssinger i viktige krysningspunkt noe som bedrer sikkerheten for alle inklusive 

ferdsel mellom boligområdene på begge sider av Eikerveien.  

8.10 Grunnerverv 

Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til 

fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i 

anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. 

Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger 

grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Omfanget av arealdelen av 

grunnervervet er også vist på W-tegninger i tegningsheftet for tekniske tegninger.  

Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom 

grunneier ønsker det.  

Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor 

erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler 

eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere 
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grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 

videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved 

forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.  

Reguleringsplanen viser arealer som avstås permanent og midlertidig i anleggsfasen.  

Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når 

veganlegget er ferdig. Ved beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt 

minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot.  

Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 

midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført etter anleggsperioden. 

Plankartet baserer seg på eiendomsgrenser som ligger i databasesystemet. Disse 

eiendomsgrense kan avvike fra virkeligheten og dersom det er tvil om grensene, vil det bli 

foretatt sikring av eiendomsgrenser før byggeplanleggingen starter opp.  

I reguleringsplanen er det avmerket bebyggelse som foreslås fjernet.  Dette betyr at 

bygningen ligger så nærme ny veg at den anbefales innløst. Dette er: 

 Eiendom 47/13 hvor garasjen ligger nær gs-veg. Denne anbefales fjernet/flyttet 

 Eiendom 46/5   hvor garasjen ligger nær gs-veg. Denne anbefales fjernet/flyttet.  

Etter offentlig høring reduseres bredde på rabatten, slik at innløsning ikke er 

nødvendig.  

 Eiendom 46/3 hvor boligen ligger nær gs-veg. Denne anbefales fjernet (eventuell ny 

bolig bygges lenger fra ny gs-veg).  

Etter offentlig høring reduseres bredde på rabatten slik at boligen ikke kreves 

innløst.  

 Eiendom 46/6 hvor vognskjulet ligger nær gs-veg. Denne anbefales fjernet (eventuelt 

gjenoppbygges sammen med flyttet uthus lenger bort fra ny gs-veg. 

Byggegrenser 

I regulerte områder dekket av Skalstad og Kaldakerskogen reguleringsplaner gjelder 

byggegrense for disse planene langs fv. 144, hvis ikke grensen er bestemt i 

reguleringsplanen. I reguleringsplanforslaget omfatter dette:  

 deler av eiendom 46/137 regulert til forretning/industri der byggegrensen er satt til 

15 m fra senter ny gang- og sykkelveg  

 deler av eiendom 46/3 der hus er foreslått revet. Byggegrense er satt til 15 m fra 

senter veg med tanke på oppføring av ny bolig.   

I uregulerte områder og for Ihlen reguleringsplan skal gjeldene kommuneplanens 

bestemmelse §5-1 Byggegrenser og avkjørsler følges. 
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9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 

Etter reguleringsplanen er vedtatt vil prosessen med grunnerverv starte. Vedtatt 

reguleringsplan danner grunnlag for endelig kostnadsoverslag. Fylkeskommunen har avsatt 

35 millioner kroner til bygging. 

Byggeplanlegging kan starte høsten 2019 med oppstart av entreprisen i 2020, og 

ferdigstilling i løpet av 2021.  

9.2 Utbyggingsrekkefølge 

Parsellen var i forprosjektet delt inn i to delstrekninger. Delstrekning 1 går mellom krysset 

med Gustadveien i nordvest  og Stalsbergveien, mens delstrekning 2 går fra krysset med 

Øvre Skalstad vei til Gustadveien. Med tilstrekkelig bevilgning bygges hele strekningen i en 

entreprise. Hvis det ikke er tilstrekkelige midler, vil delstrekning 1 ha prioritet.  

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det er mulig å benytte Gustadveien og Industriveien som omkjøringsveger, men det tas sikte 

på å bygge anlegget med biltrafikk på fv. 144. Myke trafikanter må avskjermes fra 

anleggsområdet. Der anleggsarbeider pågår kan vegbredden reduseres til et kjørefelt med 

signalregulering.  

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 

SHA 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 

R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 

utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

Særskilte miljøutfordringer for strekningen fv. 144 Skalstad - Stalsberg er: 

 Ivaretakelse av stort eiketre ved bygging av ny holdeplass  

 Ivaretakelse av landbruksjord 

 Ivaretakelse av bekk 

 Verneverdig låve ved Kalakerstubben 3 i konflikt med regulert veglinje 

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 

i YM-plan. 

 

Innspill til YM-plan: 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Nærhet til boligbebyggelse  

Vibrasjoner Nærhet til boligbebyggelse 
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Luftforurensning Utslippskrav til maskiner og kjøretøy 

Forurensning av jord og vann Utslipp i nærheten av bekk og landbruksjord 

Landskap Istandsetting av hager etter bygging 

Tilpassing av terreng og ev. murer 

Ivareta stort eiketre i enden av parsellen 

Nærmiljø og friluftsliv Ivaretakelse av eksisterende g/s-forbindelser i 

anleggsperioden. 

Naturmiljø inkl. vassdrag Hensyn til fiskeoppgang ved bygging av ny bru 

Registrering av fremmede arter før anleggsstart. 

Ivareta stort eiketre i enden av parsellen 

Kulturminne og kulturmiljø Verneverdig låve ved Kalakerstubben 3 ivaretas gjennom 

flytting lenger inn på tunet.  

Naturressurser Inngrep og istandsetting på jorder 

Klima og energiforbruk Utarbeidelse av klimabudsjett 

Velge byggemetoder og materialvalg som gir lave 

klimautslipp 

Bruke lavenergi maskiner og kjøretøy 

Materialvalg og 

avfallshåndtering 

Krav om kildesortering iht håndbok R765. 

 

 

  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 144 Skalstad - Stalsberg 

 

 

28 

 

 

10 Sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn 

 

Dette dokumentet inneholder alle de innkomne merknadene etter offentlig ettersyn av 

planen og svar fra Statens vegvesen Region sør på disse. 

 

Svar på merknader til planoppstart er behandlet i planbeskrivelsen som var lagt ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Offentlige 

 
1 Buskerud fylkeskommune 

 

Søknad om utsatt frist for Arkeologisk registrering er krevd i brev av 15.11.2018, samt at 

aksept er gitt for gjennomføring av arkeologisk registrering 23.04.2019. Enkelte berørte 

grunneiere har bedt om at undersøkelsen gjennomføres etter at kornet er høstet.  

Da konflikt med automatisk fredete kulturminner skal være avklart gjennom planarbeidet, og 

resultater at feltundersøkelsen ikke vil foreligge til oppsatt frist, søker derfor om utsatt frist 

til 15.12.2019. 

 

Vegvesen 

Statens vegvesen har stadfestet fristutsettelse skriftlig. 

 

Private 
 

2   Anmodning fra beboere i området rundt Eikerveien til Modum kommune om å bygge 

fortau i stedet for gang- og sykkelveg langs Eikerveien 

 

1.Bygg fortau: Anmodningen begrunnes med at det er bygget fortau på andre strekninger i 

Modum kommune som fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder strekningen Vikersund – 

Stalsberg der det også ferdes skolebarn. Påpeker at det er etablert gs-veg fra Sporpind til 

Stalsberg skole. Denne gs-vegen går via Øvre Skalstad vei- Industriveien og fram til 

Stalsberg skole.   

Godtar ikke at eiendommene reduseres med 3,5 – 4 m grunnet gang- og sykkelveg. Påpeker 

at fortau er en god løsning som tar mindre plass hvis hastigheten senkes til 50 km/t på 

strekningen. Påpeker at reguleringsplanens forslag til gang- og sykkelvegløsning vil raserer 

eiendommer i for stor grad.   

 

2. Støytiltak må tas med i den planlagte utbyggingen. 
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Vegvesen 

1. Bygg fortau: Fv. 144 Gustad- Vassbunn er i handlingsprogrammet til Buskerud 

fylkeskommunen vurdert som en «Missing link» mellom Åmot og Geithus. Fylkeskommunen 

har i bestillingen til Statens vegvesen fastslått at strekningen skal bygges som gs-veg på 

nordvestsiden av Eikerveien (venstre side sett mot Geithus).  Biltrafikken på denne 

strekningen er stor (over 6 000 kjt./døgn).   Begrunnelsen er at det ikke er tilrettelagt for 

sykkel og gange generelt langs vegen, slik at strekningen mangler en trafikksikker løsning.  

Vegen vil være skoleveg for mange barn til og fra skolen i Geithus. 

   

Geithusveien mellom Vikersund og Geithus som det refereres til med fortausløsning er 

kommunal, med ukjent trafikkmengde (antatt liten).  Hastigheten er skiltet 60 km/t og 40 

km/t i tettbebyggelse.  Dette er et fortau som ikke er skiltet som gang- og sykkelveg, 

syklingen skal da foregå i kjørevegen som blandet trafikk. Gangveg med opphøyd kant kalles 

fortau. Eikerveien har på strekningen mer enn 6 000 kjt./døgn i årsdøgntrafikk og er i 

utgangspunktet ikke egnet for sykling i blandet trafikk.      

 

Sykkelløsninger utformes etter sykkelhåndboka V122. Under kap. 3 strekningsløsninger står 

det: 

 

Blandet trafikk 

Sykling i blandet trafikk kan benyttes ved små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge 

kjøretøy. 

 

Sykkelfelt 

Sykkelfelt anbefales når ÅDT>4 000 med fartsgrense 50 km/t eller lavere. Sykkelfelt skal ha 

en bredde på minst. 1,5 m. Sykkelfelt skal ligge i kjøreretning på begge sider av vegen. 

Totalt vil dette utgjøre 3m i tillegg til fortau for skiltet hastighet 50 km/t.   

 

Veger for gående og syklende 

Gang- og sykkelveg er best egnet utenfor tettbygd strøk eller i utkanten av by og tettsted (i 

områder uten kvartalsstruktur) der det er få vegkryss og avkjørsler og høy fart for motorisert 

trafikk. 

 

Fortau er ikke et anlegg for syklende, men det er på visse betingelser tillatt å sykle på fortau.  

Fortau kan være et alternativ for syklende under følgende forhold:  

• som alternativ til sykkelfelt (for barn og eldre)  

• i områder med få gående. 

Fortau bør ikke inngå som lenker i hovednett for sykkel. Minstekrav til bredde på fortau er 

2,5 m, og dekker krav til ferdsels areal og kantsteinssone. Fortau vil på enkelte strekninger 

fremstå som det eneste tilbudet til syklende utenom kjørebanen. Syklende som føler seg 

utrygge i kjørebanen kan benytte fortauet ved ingen eller ubetydelig gangtrafikk 

 

Norge er et av få land som tillater sykling på fortau, men etter sykkelhåndboka er sykling på 

fortau ikke en ønskelig løsning.  
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Modum Kommunen, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune har inngått et 

formalisert samarbeid, en sykkelbygdavtale, som skal gjøre at sykkel blir et mer aktivt brukt 

fremkomstmiddel i Modum i årene som kommer. Bedre tilrettelegging i form av sykkelveier, 

flere sykkelparkeringer, sertifisering av bedrifter som stimulerer til økt sykkelbruk og flere 

andre tiltak er på gang. Sykkelbruken i Modum skal være 3 prosent innen 2022 i og mellom 

tettstedene Åmot, Geithus og Vikersund. I dag er sykkelbruken på rundt 2 prosent. 

 

Transportøkonomisk institutt har i 2019 vurdert sykling på mindre tettsteder der Modum 

kommune er et av tettstedene som er undersøkt.  

Basert på funnene vurderes Modum som noe sykkelvennlig. Det er særlig lokaliseringen i 

regionen, lange avstander internt og stedvis manglende tilrettelegging for syklister og 

opplevelse av utrygghet i trafikken som bidrar negativt. 

Modum kommune har totalt 14 000 innbyggere og tre tettsteder.  De største tettstedene er 

Åmot, Geithus som er delvis sammenvokst og Vikersund. Alle tre tettstedene har hoveddelen 

av bebyggelsen sentrert i en 1-3 kilometers radius noe som bidrar positivt for 

sykkelvennligheten. Sentrumsområdene er Åmot og Vikersund. Det er et forholdvis godt 

nettverk for fotgjenger og syklister i sentrum av tettstedene.   

Mellom Vikersund og Geithus er det sykling i blandet trafikk med fortau langs 

hovedsykkelruta, videre til Åmot mangler det tilrettelegging for myke trafikanter på deler av 

strekningen. Dette bidrar negativt til sykkelvennlighet. Der det kun er tilrettelagt i form av 

fortau, kan dette bidra til konflikter mellom gående og syklister – særlig ved økte 

sykkelandeler. 

 

Oppsummert:  

Bruk av fortau i stedet for gang- og sykkelveg vil redusere arealinngrepet mot eiendommer 

med 1,5 m, men en bør i tillegg ha sykkelfelt for syklister siden ÅDT > 6 000 kjt/døgn. 

Tosidig sykkelfelt og fortau vil ha minst like stort arealbeslag som ensidig gang- og 

sykkelveg.  

 

Alternativ gang- og sykkelveg med redusert rabattbredde forbi garasjer og hus der disse 

utgjør trange partier og forholdene ellers ligger til rette for det anses som en bedre løsning 

enn fortau. Statens vegvesen foreslår derfor hastighetsreduksjon til 50 km/t på strekningene 

mellom opphøyde gangfelt med 40 km/t fordi gs-vegen ligger nær kjørebanen. 

 

 

 

 

2. Støytiltak 

Eikerveien har over 6 000 kjt/døgn i årsdøgntrafikk noe som gjør områder langs vegen 

støybelastet. Ny gang- og sykkelveg utløser normalt ikke krav til støyskjerming av 

bebyggelse iht. forskriftene for støy i arealplanlegging. Unntakene er: 

• Hvis eksisterende støyskjerming fjernes, erstattes denne.  
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• Hvis anlegg av ny gang- og sykkelveg gir terrengendringer som forandrer 

støyforholdene slik at eiendommene har krav på tiltak etter retningslinje T1442 for støy i 

arealplanlegging.   

Resultater fra støyberegningen viser støyreduksjon på inntil 3 dB flere steder grunnet ny gs-

veg. Enkelte steder, der terrenget endres, er det en økning av støy på inntil 1 dB. Regelverket 

tilsier at det for miljø og sikkerhetstiltak, skal være en økning på over 3 dB, før det 

iverksettes tiltak. Våre støyberegninger med trafikk fremskrevet til 2030 (10 år etter 

åpningsåret) viser verdier godt innenfor denne grensen. Tegninger som viser støy ved fasade 

og støysoner er vedlagt i tegningsheftet for tekniske tegninger.  

I anleggsperioden vil det bli forstyrrelser for beboerne i boligområde. 

 

Masseoverskudd og støyskjerming 

Selv om ny gang- og sykkelveg i seg selv ikke utløser støyskjerming kan veganlegget bidra 

til bygging av støyvoller der dette er mulig. Vollene på inntil 1m høyde legges på privat 

grunn etter avtale med grunneier. Bygging av tett gjerde/skjerm på inntil 1m kan i så fall 

utføres av grunneier. Totalt vil høyden på et slikt støytiltak komme opp i 2 m, noe som i de 

fleste tilfeller bidrar godt til støydemping.    

 

3 Kjell Brenna (48/61) 

 

Etter møte 15.8 19 luftes mange problemer/ protester av berørte naboer langs første del av 

gang og sykkelvei Som eier av eiendommen 48/61 vil jeg ikke godta reduksjon av min 

eiendom, på motsatt side blir ingen boliger berørt på strekningen frem til Industriveien. 

Mitt forslag utvide fv. 144 med ett kjørefelt på høyre side (østsiden) spar tid og penger. 

 

Vegvesen 

Det er riktig at det på mange steder er lenger avstand fra vegkant til bebyggelse på 

sydøstiden av Eikerveien. Gang- og sykkelveg er bygget fram til Øvre Skalstad vei som er en 

privat veg.  Hvis gang- og sykkelvegen skulle legges på andre siden på strekningen Skalstad 

til Industriveien vil fv. 144 Eikerveien krysses to ganger av myke trafikanter.  Hvis 

eiendomsinngrepet ønsket redusert ved at Eikerveien utvides med et kjørefelt sydøstover 

måtte dette gjøres på en lenger strekning, noe som vil medfører tilleggskostnader som å 

utvide dagens veg og støytiltak som følge av dette. 

 

 

4   Margrete Fjørtoft (48/51), Eikerveien 23 

 

Bor i Eikerveien 23, og har en langsgående hekk mot Eikerveien. Den ønsker jeg å beholde.   

• Den tar mye forurensning  

• Hindrer innsyn  

• Fungerer som støyskjerming  

Håper at ønsket mitt kan imøtekommes. 

 

Vegvesen 
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Hekken må dessverre fjernes i forbindelse med etableringen av gang-sykkelvei. Det vil bli 

gitt en form for erstatning som avtales nærmere ved gjennomføring av grunnervervet og i 

den videre byggeplanlegging. 

 

 

5   Jan Terje Knudsen (48/177), Vierveien 19 

 

Opplyse om dårlige grunnforhold noe en kan se på veien da det samme hullet dukker opp 

igjen like etter reasfaltering. Hver gang det passerer et tyngre kjøretøy danser kopper og 

glass i skapene. Grunnmurene forteller også sitt om dette. Jeg observerer stadig nye 

sprekker/smeller i murene. Lavere fart er en faktor som kan bedre dette noe.  

Forslår å skyve veien over til veien til høyre slik at delvis ligger på fjell som avbøtende tiltak. 

Påpeker at økt tungtrafikk forsterker problemet der ny limtrebedrift (Splitkon) burde jo ha 

egen av og påkjøring ned på rv.35.  Påpeker også at å redusere hastighet fra 60 km/t til 50 

km/t mellom fartshumpen er bra for støy og trafikksikkerhet.  

Påpeker også at det er mindre sammenhengende 30 til 50km/t fra Vikersund til Vassbunn 

(uno x) Geithus, med tilpasset og avgrenset gangvei/sykkelvei uten midtrabatt.  

Ser at strekningen fra Enger krysset til Verp også har 50 sone. Samme løsninger bør også 

kunne anlegges på denne strekningen.  60 km/t benyttes bare der det er liten grad av 

bebyggelse.  

 

Anser det som nødvendig med forstøtnings mur i halv høyde med skråkant på toppen 

istedenfor hel skråning mot boligen, da dette vil være estetisk mye penere å se på og kreve 

langt mindre areal fra en smal hage. Det må også lages en form for skjerming mot huset, 

alternativt bytte alle vinduene mot fv.144 til enveisglass. "Ikke innsyn".  Støytiltak må også 

vurderes da støyplagene fra før er meget store. Dette blir jo ikke bedre når vegetasjonen blir 

borte. 

 

Vegvesen 

Fortau: Se svar nr. 2. På et kortere parti lans rv. 35 fra Åmot er regulert og bygget fortau (ca. 

375m) og 50 km/t. Dette var en «nødløsning» grunnet terrengforskjeller som ellers ville gitt 

høye murer og svært bratte adkomster 

 

Grunnforhold  

Det er foretatt grunnboringer der gs-veg er foreslått plassert høsten 2018. Resultatene er 

beskrevet i rapport Fd 888A nr. 1 i vedlegg nr. 3 til reguleringsplanen. Grunnforholdene er 

beskrevet som friksjonsmasser og at gang- og sykkelvegen kan bygges som planlagt uten 

setningsreduserende eller stabiliserende tiltak. Dette utelukker imidlertid ikke at det finnes 

lokale svakheter som nevnt i uttalelsen. Svakheten med tiltak til utbedring vurderes i 

byggeplanen for prosjektet.  

 

 

 

Trafikk 
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Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 km/t på strekningene mellom 

opphøyde gangfelt med 40 km/t fordi gs-vegen ligger nær kjørebanen. 

 

Støy 

Bolighuset vil få redusert støy i 1. etg. fordi ny gang- og sykkelvegen på fylling skjermer for 

støyen fra biltrafikken. Selv om støyen reduseres fra 66 til 63 db(A) med ny gang- og 

sykkelveg vil støynivået ligge på et nivå som støyskjerm/skjermet uteplass hadde blitt 

vurdert ved nyanlegg for biltrafikk, men ikke for dette tiltaket som er gs-veg.  Gs-veg er et 

miljø- og sikkerhetstiltak som i seg selv generer støy og har andre krav. 

 

Tungtransport til næringsområdet 

Egen veg for tungtransport til Splitkon kan være bra, men er ikke en del av dette prosjektet. 

Direkteavkjøring fra rv. 35 til Næringsområdet gir for kort kyssavstand mellom kryssene ved 

Sporpind og Geithus (Gravfoss) til et ekstra kryss. En mulighet er tilkobling til ev. nytt kryss 

ved Geithus (Gravfoss), men vegvesenet har ingen finansiering eller planer for dette.  

  

Hager og andre tiltak: Ev. støttemur som begrenser fylling, og andre tiltak utformes i 

samarbeide med beboere i byggeplanen. 

 

Erstatning: Forslaget til reguleringsplan legger opp til permanent erverv av ca. 150 m2. 

Forslaget legger opp til at garasje kan stå, i så måte er det kun dukkestue som må 

rives/flyttet. 

Det er startet opp planarbeid som viser at eiendommen blir berørt. At det forgår planarbeid 

som kan medføre at eiendommen blir berørt utløser ikke erstatningsplikt. At slikt planarbeid 

eller vedtatt plan kan føles belastende eller medføre ulemper ved for eksempel salg er 

forståelig, men det er forhold som eier av bebygget eiendom må finne seg uten at man 

kommer i posisjon for erstatning. Hvordan erstatningen for arealavståelse vil bli fastsatt blir 

tatt opp ved gjennomføring tiltaket. 

 

Fortau som alternativ til gang- og sykkelveg inkl. støyplage: se svar nr.2 

 

Befaring på eiendommen med vegvesen, kommune og grunneier er avholdt. 

 

6 Mona Paulsen (46/80), Eikerveien 19 

 

Påpeker at eiendommen skal legges ut for salg og at planen vil gi stor eiendomsforringelse.  

Planene viser at dukkestue, garasje og store deler av det som i dag er eiendommens hage vil 

forsvinne som en følge av dette. Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette området sier 

at eneboliger her skal ha 3 biloppstillingsplasser, og har en tillatt BYA på 20 %, med denne 

inngripen vil BYA bli sterkt forhøyet over de 20 %, da de eksisterende byggene jo må flyttes 

et annet sted på eiendommen.  

Hvordan har vegvesenet tenkt å løse dette? Det vil ikke være enkelt å selge en eiendom der 

utviklingsmulighetene er lik null, da utnyttelsesgraden er så sterkt overskredet. Påpeker at 
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senket fart på fv,. 144 og ev. fortau vil gi mindre inngrep og redusere støyplagene. 

Tungtransport mot næringsområdet som krysser gang- og sykkelvegen er en ulykkesrisiko. 

Mener at dagens gang- og sykkelveg via Øvre Skalstad vei og Industriveien som i dag er en 

bedre og tryggere løsning.   

Ønsker befaring på eiendommen snarest mulig og løpende orientering. 

 

Vegvesen 

Erstatning: Forslaget til reguleringsplan legger opp til permanent erverv av ca. 150 m2. 

Forslaget legger opp til at garasje kan stå, i så måte er det kun dukkestue som må 

rives/flyttet. 

Det er startet opp planarbeid som viser at eiendommen blir berørt. At det forgår planarbeid 

som kan medføre at eiendommen blir berørt utløser ikke erstatningsplikt. At slikt planarbeid 

eller vedtatt plan kan føles belastende eller medføre ulemper ved for eksempel salg er 

forståelig, men det er forhold som eier av bebygget eiendom må finne seg uten at man 

kommer i posisjon for erstatning. Hvordan erstatningen for arealavståelse vil bli fastsatt blir 

tatt opp ved gjennomføring av tiltaket. 

 

Fortau som alternativ til gang- og sykkelveg inkl. støyplage: se svar nr.2 

 

Befaring på eiendommen med vegvesen, kommune og grunneier er avholdt. 

 

 

7  Tor Jacob Larsen (48/125), Industriveien 13 

Vi ønsker ikke gangveien skal svinge så langt inn på gnr. 48 bnr.125 som vist på 

plantegningen. 

God plass til å la den gå rett fram på kommunens areal, da returpunkt er fjernet. Se vedlegg. 

Skråning mot vår garasje er tegnet med en høydeforskjell på 2,4 meter. Bredden som nå er 

planlagt på gang og sykkelveien er 6.5 meter. 

Ønsker å få en rett mur mot garasjen p.g.a. stor høydeforskjell. Kan spare areal, og at 

brøyting på vinteren blir bedre. Vi aksepterer at dere tar 3-4 meter. Fra nåværende 

asfaltkant. Har vegetasjon som skjermer mot veien.  40 km/t sonen grunnet opphøyd 

gangfelt virker bra. Ønsker å få fartsgrensa satt ned fra 60 km til 50 km på hele strekningen, 

gang og sykkelveien er planlagt, og at gang og sykkelveien blir laget uten midtrabatt ut mot 

fylkesvei 144. Kan ikke se dette som noe problem så lenge det er 40 km i denne sonen, 

samtidig blir støyproblemene bedre. 

Påpeker at grunnet på eiendommen har kommune skiftet vann, kloakk og overvannledning i 

ca. 1994. Overvannsledningen er overbelastet.  Har gjort flere tiltak på eiendommen for ikke 

å få vann i kjelleren.  Ved for mye nedbør fungerer fv. 144 som overløp for oppstrøms 

stikkrenne slik at overvann renner inn på eiendommen. Ønsker befaring. 

 

Vegvesen 

Fortau og gang- og sykkelveg uten rabatt: Se merknad nr. 2. 
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Justering av gs-vegen mot busslommen er ikke endret i reguleringsplanen fordi gs-vegen er 

planlagt bak leskur og venteareal, men inngrepet forsøkes optimalisert i byggeplanen.  

 

Ledningsomlegging, utfylling og endring av vannstrøm: I dag ligger eiendommen i et 

lavbrekk der overvann renner inn på eiendommen. Når ny gs-veg anlegges skal overvannet 

ledes bort fra lavpunktet gjennom nytt sluk. Løsningen blir planlagt i byggeplanen, men 

mest sannsynlig blir ny overvannsledning ført til overvannsledning i Industriveien hvis 

kapasiteten tillater.  

 

Hastighetsreduksjon: Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 km/t på 

strekningene mellom opphøyde gangfelt med 40 km/t fordi gs-vegen ligger nær 

kjørebanen. 

 

Grønt og støttemur: Ev. støttemur som begrenser fylling, og andre tiltak utformes i 

samarbeide med beboere i byggeplanen. 

 

Befaring på eiendommen med vegvesen, kommune og grunneier er avholdt. 

Vegvesen 

 

8  Lars-Cato Majormoen m.fl. (47/25), Eikerveien 11 

Påpeker hvorfor ikke bygge "vanlig" fortau med opphøyd kant.  Fortauet vil jo ikke ta så mye 

areal, og er vel billigere å lage. Mener det er bedre for alle.  

Påpeker at Industriveien og Gustadveien er jo gode alternativer til å sykle og gå på. Til og 

med kortere.  

Ved løsning med fortau langs fv144 så kan man også sette ned fartsgrensen til 50 km fra 

krysset Sporpindveien til Stalsbergveien, med de eksisterende 40km sonene ved 

Sporpindkrysset og Industriveien. Eventuelt supplere med 40 sone ved Gustadveien og nede 

ved Vassbunn. I disse 40 sone kan det være opphøyd gangfelt.  

Vi har ikke noe imot fortau, men mener at en gang og sykkelsti er en håpløs, dyr og tåpelig 

løsning for alle involverte. 

 

Vegvesen 

Fortau kontra gang- og sykkelveg: Se svar nr. 2. 

På kritiske partier er rabatt nå foreslått halvert for å spare plass. Dette er en mulig løsning 

for deres eiendom fordi denne ligger innenfor 40 km/t sonen for fotgjengerfeltet ved 

Gustadveien. 

Hastighet: Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 km/t på 

strekningene mellom opphøyde gangfelt med 40 km/t fordi gs-vegen ligger nær 

kjørebanen. 
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9  Nina Marie Edvardsen, Jan Ole Braathen (46/5) Eikerveien 9 

 

Slik planen foreligger pr. i dag vil den nye gang- og sykkelveien ta mye plass, fordi man 

velger å ha 1,5 meter med gress mellom veien og gang- og sykkelvei. 

Mener dette tar unødig mye plass fra eiendommen og ønsker derfor at det legges fortau 

langs hele strekningen med forhøyet kant slik som i Geithus veien eller autovern.  

 

Ønsker at støyreduserende tiltak som støyskjerming og nedsatt hastighet langs hele 

strekningen. Ved nedsatt hastighet på hele strekningen vil det dermed ikke være behov for 

fartsdempere eller forhøyning av krysningspunkt for fotgjengere. Fartsdempere generer 

unødig mye støy i form av nedbremsing og akselerasjon, samt støy i forbindelse med 

passering og vil oppleves som en vesentlig høyere støybelastning for de eiendommene som 

ligger i umiddelbar nærhet.  

 

Ved å legge fortau fremfor gang- og sykkelvei vil vår garasje kunne stå der den gjør idag 

uten å måtte flyttes. Det vil samtidig være plass til annen type støyskjerming som erstatning 

for jordvollen vi har i dag. 

 

Vegvesen 

Fortau og støyreduserende tiltak: Se svar nr. 2. 

 

Gs-veg og garasje: På kritiske partier er rabatt nå foreslått halvert for å spare plass. Dette er 

en mulig løsning for å beholde garasjen da eiendommen ligger innenfor 40 km/t sonen for 

fotgjengerfeltet ved Gustadveien.  

  

Nedsatt hastighet: Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 km/t på 

strekningene mellom opphøyde gangfelt med hastighetsgrense 40 km/t fordi gs-vegen 

ligger nær kjørebanen. Hastighetsgrense 40 km/t over lengre strekninger uten fysiske tiltak 

eller overvåkning gir stor fare for fartsoverskridelser og anbefales ikke.   

 

10  Michael Fossum (46/4), Eikerveien 

 

Stenging av vår utkjørsel kan være aktuelt , men dette gjelder for all ferdsel så ingen 

fremtidig gjennomgang er aktuelt. Langs fylkesvei 144 må det settes opp støygjerde . En 

jordvoll som ble foreslått er ikke aktuelt. Grunnlag for at ett støygjerde er ønskelig er pga 

økende trafikk. Ny støymåling er også ønskelig siden sist måling ble fortatt i 2016,og siden 

den gang er trafikken økt betraktelig. Også ønskelig med 40 km sone fra utkjøring fra 

Gaustadveien nordvest og ned til Vassbunn.   

Det tas en befaring med involverte grunneiere om hvordan den nye veien eventuelt burde gå 

for slik den er foreslått på tegning er ikke grunneiere så veldig innforstått med. 

 

Vegvesen 
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Grunnlag for støyskjerming: Beregning av støy viser at støysituasjonen er uforandret når gs-

veg etableres, ønsket om støyreduserende tiltak kan derfor dessverre ikke innfris.  

Se også besvarelse nr. 2 om støy: Ev. privat støydempende tett gjerde på jordvold er et 

forslag for å redusere kostnadene når det i miljøtiltak som gs-veg ikke kan kreves 

støyskjerming. Skjermer, gjerder og voller som finnes fra før erstattes.   

 

Nedsatt hastighetsgrense: Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 

km/t på strekningene mellom opphøyde gangfelt med hastighetsgrense 40 km/t fordi gs-

vegen ligger nær kjørebanen. 

 

Befaring med grunneiere er ikke avholdt. 

 

11  Anne og Elling Skaalien (46/2) Industriveien 22 

 

Positivt at det blir sikrere å sykle og gå langs denne veien, det er en farlig skolevei. Har latt 

skolebarn kryss over til Industriveien tidligere.   

Vil få en forringelse av eiendommen vår da tomta blir mindre. Hvem koster ny oppmåling av 

eiendommen?  

Det virker ubegripelig for oss at det i disse miljøtider ikke er tatt med ny støyskjerming i 

budsjettet!  Påpeker at vegtrafikken umuliggjør å føre ens samtale på terrassen.  

I forslaget vil eksisterende støyskjerming bli erstatta, men det er ikke vedtatt finansiering av 

ny støyskjerming.  

Etterlyser ferske støymålinger.   

Har vært i kontakt med Modum kommune og Statens vegvesen om støyskjerming bl.a i 

forbindelse med bygging av Daljit Singh hagesenter og trafikk.  

Noe som viser seg i ettertid er riktig. Svaret fra myndighetene har vært negativt med krav om 

at ev. skjerm på bygges minst 3 m fra kant av busslomme og at ansvarlig prosjekterende må 

leies inn i tillegg til kostnadene med bygging av støyskjermen.  

Mener det nå er rimelig at de hensyntas når det i tillegg kommer gs-veg. Forslår og ha 40 

km/t som fartsgrense mellom Gustadveien og Modum industrier.  

Ber om at port mot busslommen opprettholdes.  

 

Vegvesen 

 

Oppmåling: Vegvesenet (Viken fylke) bekoster oppmåling av eiendommen.  

 

Grunnlag for støyskjerming: Støyberegningene har trafikken framskrevet til år 2030. 

Beregning av støy viser at støysituasjonen er uforandret når gs-veg etableres, ønsket om 

støyreduserende kan derfor ikke etterkommes.  

 

Støyskjerm/jordvoll: Ev. privat støyskjerm på en jordvoll er et forslag for å redusere 

kostnadene ved frivillig etablering.  Dette fordi det for miljøtiltak som gs-veg ikke kan 

kreves støyskjerming.   

 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 144 Skalstad - Stalsberg 

 

 

38 

 

Hager: Reetableres i samarbeide med beboere. Nærmere avtale om dette gjøres som en del 

av byggeplanlegging. Ved gjenopprettelse av gjerde opprettholdes porten.  

 

Nedsatt hastighetsgrense: Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 

km/t på strekningene mellom opphøyde gangfelt med hastighetsgrense 40 km/t fordi gs-

vegen ligger nær kjørebanen. 

 

12 Hans Tore Harstad og Inger Kirstine Harstad Haugeto, 46/16 

 

Viser til utsendt informasjon fra Statens vegvesen Region Sør vedrørende reguleringsplan.  

 

Eier sammen en tomt 46/16 innenfor dette reguleringsområdet.  46/16 er en boligtomt som 

ligger mellom eiendommene 46/11 og 46/4. Tomta ble fradelt da min mor Else Harstad 

solgte eiendommen 46/4 og tomta ble den gang – i 1987/88 - godkjent fradelt av 

kommunen som en boligtomt. Den fikk eget gårds- og bruksnummer 46/16. Tomta grenser 

ellers mot eiendommene 46/5 og 46/15. 

Tomta er pr. i dag ikke bebygget, men vi godtar ikke at det legges en gang- og sykkelvei 

tvers over tomta.  Dette ødelegger tomta og fremtidige muligheter for utnyttelse. Detter er 

ikke ønsket av oss.  Hvis tomta skal erverves må den kjøpes til normal tomtepris. 

 

Vegvesen 

Oppmåling: Vegvesenet (Viken fylke) bekoster oppmåling av eiendommen.  

 

Grunnlag for støyskjerming: Støyberegningene har trafikken framskrevet til år 2030. 

Beregning av støy viser at støysituasjonen er uforandret når gs-veg etableres, ønsket om 

støyreduserende kan derfor ikke etterkommes.  

 

Støyskjerm/jordvoll: Ev. støyskjerm på en jordvoll er et forslag for å redusere kostnadene 

ved frivillig etablering.  Dette fordi det for miljøtiltak som gs-veg ikke kan kreves 

støyskjerming.   

 

Hager: Reetableres i samarbeide med beboere. Nærmere avtale om dette gjøres som en del 

av byggeplanlegging. Ved gjenopprettelse av gjerde opprettholdes porten.  

 

Nedsatt hastighetsgrense: Statens vegvesen foreslår å vurdere hastighetsreduksjon til 50 

km/t på strekningene mellom opphøyde gangfelt med hastighetsgrense 40 km/t fordi gs-

vegen ligger nær kjørebanen. 

Deres innspill om innløsning av tomt tas til etterretning. Hvordan eventuell innkjøring/ 

gangvei på deres eiendom vil bli erstattet vil bli tatt opp ved gjennomføring av 

reguleringsplan. 
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13 Erik Olafsen (46/3), Industriveien 20 

Deler av eiendom 46/3 der hus er foreslått revet. Eventuell ny bolig bygges lenger fra gs-

veg. 

Skal ny bolig bygges så må garasje som ligger lengst fra fv144 mot grensa til eiendom 

46/14 rives. 

 

Støy. 

Trafikkmengde på fv.144 Eiker veien ligger på 6050 målt i år 2016. Er støyberegningen 

beregnet fra år 2016 tall eller trafikkmengde år 2019.Trafikkmengden har økt mye på 3 år. 

Dermed gjennomsnittstøyen også. 

40 km/t fartsgrensa før fotgjengerfelt ved Gustadveien ønsker jeg fortsetter ned til 50 km/t 

grensa ved Holsrud grunnet utkjøring fra Industriveien og Daljit gartneri. 

 

Vegvesen 

Rivning: Der er nå foreslått redusert midtrabatt forbi boligen for å unngå å fjerne bolighuset. 

Forslag om å fjerne huset er tatt ut av reguleringsplanen. 

Garasjen som ligger øverst mot grensa til 46/14 er ikke nødvendig å rive for å bygge gs-veg, 

og der derfor ikke forutsatt fjernet i reguleringsplanen.  

 

Støy: Støyberegninger er utført med trafikkprognose for år 2030. 

 

Hastighet: Statens vegvesen foreslår hastighetsreduksjon til 50 km/t på strekningene 

mellom opphøyde gangfelt med hastighetsgrense 40 km/t fordi gs-vegen ligger nær 

kjørebanen. 

 

Modum venstre 

 

Slik planen foreligger pr. i dag vil den nye gang- og sykkelstien ta mye plass, fordi man 

velger å ha 1,5 meter med gress mellom veien og gang- og sykkestien. Vi foreslår at man 

lager den slik som i Geithusveien, der kommunen bare har valgt en opphøyd kant. Det vil ta 

mindre areal fra boligtomtene og også bli billigere. Mulig at hastigheten da må senkes, men 

det er bare en fordel. Velger man dette, vil det bli både plass og budsjett nok til 

støyskjermer. 

Slik forslaget foreligger nå, blir det mange som blir berørt i stor grad, ved at tomtene blir 

betydelig redusert. Støyoverlasten har vært der lenge, og vil sikkert bare øke ved dette 

tiltaket. Både innsynet og støyen vil bli redusert ved bygging av støyskjermer. 

 

Vegvesen 
 

Se svar nr. 2. 

 

Kristiansen, Kallakerberga 
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Enig med Venstre. Håper det kan gå selv om veien er fylkesvei. 

Bygdeliste foreslo det samme fra Bybrua Geithus til YX i Bentsborg 

Det gikk igjennom, men er jo kommunal vei 

I Geithus fra torget til Nybrua er det vei slik som foreslått. 

 
Vegvesen 

 

Se svar nr. 2 
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11 Vedlegg til planen som egne dokumenter 

Vedlegg 1 Tegningshefte tekniske tegninger 

Vedlegg 2 Risiko- og sårbartsanalyse (ROS) 

Vedlegg 3 Geoteknisk rapport 

 

Vedlegg 4 Høringsuttalelser  

 

 

 


