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A. Formål med planen 

Formålet med planen er å detaljregulere eiendommene for å legge til rette for utvikling i 
samsvar med overordnet planverk.  
Dagens bruk er én enebolig med stor hage. 

B. Planområdet 

Satelittfoto. NB: i ukurant målestokk. 

Ut over trafikk- og avkjørselsforhold ventes ikke planarbeidet å få vesentlige virkninger 
utenfor planområdet. Nye bygningsvolumer forventes å være synlige for omgivelsene. 
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C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Detaljreguleringen vil legge opp til at eksisterende enebolig fjernes og erstattes av ny 
sentrumsbebyggelse.  

 
Fotomontasje sett fra nord 

 

 
Illustrasjonsplan. (NB: Ukurrant målestokk) 
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D. Stedsanalyse 

1.Historisk utvikling 
Tangen var Vikersunds gamle senter med bl.a. kirkeruiner fra 1100-tallet og med 
eiendomsgrenser med striper ned mot fjorden for tilgang til brannvann. 
Påstående bebyggelse har ingen spesiell historisk interesse, og dette forholdet gjelder 
også tilliggende bebyggelse på naboeiendommer. 
Ved anleggelse av Randsfjordbanens første etappe - Norges 5. jernbanestrekning - i 
1866, ble sentrum naturlig nok flyttet til vestsiden med etablering av jernbanestasjon og 
ny boligbebyggelse rundt dette knutepunktet.  
Enkelte håndverksbedrifter ble etablert på Tangen, bl.a. verdenseksportøren Hovde 
skifabrikk, men disse bedriftene er det også få spor etter. 
Det finnes fortsatt noe gammel boligbebyggelse i området, dog i noe avstand til 
planområdet. 
 
2.Natur og landskap 
Beliggenhet ved Tyrifjordens utløp via Vikerfossen som har gode fiskemuligheter. 
Tidligere betegnelse på Tangen var «Vikerøya» som stammer fra før Tyrifjorden ble 
regulert. Da var Vikerøya ei øy i flomperiodene. 
Av øvrige nærliggende landskaps- og naturområder kan nevnes: 
Øståsen. Denne gir rikholdige muligheter for friluftsliv, bl.a. med alpinanlegg rett ovenfor 
Tyrifjord Hotell, turløype «Dokkaløypa» opp til toppen av åsen mv. 
«Gamle kirkevei». Turvei som går fra Tangen over kleiva mot den 800 år gamle Heggen 
kirke og Vikersundbakken, verdens største skiflygingsbakke.   
Bergsjø. Turområde fra Øya til Bergsjø. 
Vikersund idrettspark. Beliggenhet på Tangenodden med stor aktivitet for barn og unge.   
 
3. Bebyggelsens typografi på Tangen 
Eksisterende bebyggelse i nærområdet bærer preg av den funksjonen de har.  
Det er både gammel boligbebyggelse i form av mindre trehus, samt større 
næringsbebyggelse av forskjellig karaktér.  
Det er etablert et par større boliganlegg i området; Strandgården Brygge og St.Olavsborg. 
Det er dagligvareforretning i kort gangavstand til planområdet. 
 
4. Næringsetablering i området 
Dagligvare og bensinstasjon (REMA 1000 og UnoX) rett nord for Enggården. 
Vikersund Bilsenter 
TESS 
XL-Bygg 
Nordbohus Modum 
Vikersund Auto AS 
Bottolfs, verksted og forretning 
Knive AS, biodiesel, vaskehall og solstudio 
Hæhre Rental Group hvor det dags dato pågår en større utbygging. 
 
5: Bebyggelse innenfor planområdet   
Ny sentrumsbebyggelse antas også å få en utforming i tråd med funksjon og tidspunkt 
for oppføring   
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E. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Volumer og byggehøyder vil være gjenstand for nøye vurderinger i planprosessen.  

Eksisterende omkringliggende bebyggelse består både av boligbebyggelse i form av 
småhus samt en del næringsbebyggelse. Tvers over gaten (Heggenveien) pågår dags 
dato betydelig byggearbeider for entreprenørfirmaet Hæhre. 
 
Det forventes noe differensiert volumoppbygging innenfor planen, der det bl.a. søkes å 
ta hensyn til boligbebyggelse på vestsiden, mens volumer mot Heggenveien regnes med 
større byggehøyder som også virker støyskjermende mot uteoppholdsarealer for ny 
boligbebyggelse innenfor planen. 
 

F. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Rambøll utarbeidet en handelsanalyse for Vikersund i november 2012, og etter det vi har 
forstått vil denne fortsatt være gjeldende.  
Et sentralt forhold denne analysen peker på er å styrke Vikersund sentrums posisjon som 
en «urban bygdeby».  
Det er overkapasitet på dagligvarehandel, mens spesialforretninger anses å ha et 
vekstpotensial. Analysen anbefaler å videreutvikle Vikersund sentrum ved å skape et 
tyngdepunkt i sentrums handlegate lengre mot nord enn der det er pr. i dag, noe som vil 
kunne bidra en positiv utviklingsstrategi for å knytte hele handlegaten sammen. Dette 
inkluderer ikke Tangenområdet.  

Med bakgrunn i ovennevnte anses det for mindre aktuelt med omfattende 
handelsetablering innenfor planområdet, og reguleringsplanen forventes derfor i 
hovedsak å legge opp til boligformål.  

Eksisterende enebolig erstattes med ny bebyggelse som vil utformes i tråd med 
overordnet plan der arealet er avsatt til sentrumsformål.  

 

G. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Planområdet er relativt flatt (horisontalt), og en regner ikke med at planarbeidet vil omfatte 
større landskapsmessige endringer.  

Siden overordnet planverk legger til rette for sentrumsformål vil ny bebyggelse utformes 
i tråd med dette. Naturlig nok vil slik utnyttelse gi et annet og mer «bymessig» uttrykk enn 
dagens bruk av arealet med én enebolig med stor hage.  
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H. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til sentrumsformål. 
Via kommunens kartløsning registreres det pr. i dag ikke noe pågående 
reguleringsplanarbeid som evt. skulle komme i konflikt med dette planinitiativet.   
 
Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal. 
Planarbeidet tenkes i hovedsak å legge til rette for bebyggelse til boligformål, og kravene 
til uteopphold for boliger som fremkommer i kommuneplanens bestemmelser regnes lagt 
til grunn i bestemmelsene til detaljreguleringen. 
 
Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering  
Parkeringsdekning regnes i henhold til kommuneplanens bestemmelser.   
 

I. Berørte interesser av planinitiativet 

Planprosessen antas å berøre trafikale forhold, bl.a. vurdering av avkjørsel fra fylkesvei 
(Heggenveien). Ut over dette regnes ikke verken kommunale, regionale og/eller statlige 
interesser å bli berørt av planarbeidet. 

J. Samfunnssikkerhet 

Pr. i dag er det ingen kjente temaer knyttet til samfunnssikkerhet som berøres i 
planarbeidet. 

K. Samarbeid og medvirkning 

Reguleringen regnes som en standard reguleringsprosess der en ser for seg nær dialog 
med kommunens planavdeling samt nødvendige avklaringer overfor andre myndigheter 
mht. trafikk og vei.  
I den grad planarbeidet avdekker forhold som likevel vurderes å ha betydning for andre 
berørte parter, vil det vurderes informasjonsstrategier tilpasset de enkelte forhold, enten 
via korrespondanse og/eller informasjonsmøte. 

L. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Planen vil ikke omfatte samlet arealbruk over minstekravet gitt i forskrift om 
konsekvensutredninger. Det anses derfor uaktuelt å gjennomføre konsekvensutredning. 

Arkitektgruppen Drammen AS 
Carl Erik Utengen, 30.09.2022 


