VEDTAK MODUM KOMMUNESTYRE 4.2.2019

FORORD
I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-2 skal alle nye innspill til ny arealdisponering i
Kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Kommunen skal vurdere hvilke virkninger en endret
arealdisponering vil kunne få for miljø og samfunn.
I Modum kommune er Formannskapet kommuneplanutvalg. Formannskapet behandler følgelig
kommuneplanens arealdel og legger denne ut til offentlig ettersyn. Formannskapet behandler også
konsekvensutredningene av nye og gamle innspill til Kommuneplanens arealdel. Det ble satt en frist
for innspill til ny Kommuneplan så tidlig som den 1. november 2015. De fleste av disse innspillene
gjaldt Kommuneplanens arealdel. Modum formannskap har vedtatt at kommuneplanens
samfunnsdel skal være premissgivende for kommuneplanens arealdel. Formannskapet har nylig
vedtatt kommuneplanens samfunnsdel og behandlet innspill til kommuneplanen i den forbindelse.
Nå har turen kommet til de øvrige innspillene som vedkommer Kommuneplanens arealdel.
Hva er «gamle» innspill til kommuneplanens arealdel? Det er innspill til endret arealbruk som ble
vedtatt i gjeldende kommuneplan, men hvor det likevel ikke har skjedd noen endring i arealbruken.
Også disse gamle innspillene må vurderes på nytt. Dersom innspill til denne endrete arealbruken har
kommet på nytt med en begrunnelse på hvorfor endring ikke har skjedd vitner dette om interesse og
seriøsitet, og innspillene er noe lettere å vurdere om dette ikke hadde skjedd.
Det finnes gamle, men fortsatt gjeldende reguleringsplaner som inneholder ubebygde områder.
Noen av disse områdene er under utbygging, andre ikke. Disse områdene er ikke konsekvensutredet.
Men områder av noen størrelse i denne kategorien er omtalt i arealdelens planbeskrivelse. Her er det
stipulert/gitt tilrådninger om hvorvidt områdene bør bygges ut i denne planperioden eller ikke. Dette
er kun tilrådninger i forhold til forventede kostnader og samfunnsmessige behov.
Forslag til ny arealdisponering har blitt vurdert i to omganger. Formannskapet vurderte først en
«grovsiling» av innspill. Her ble det foretatt en enkel konsekvensanalyse av innspill til ny arealbruk på
basis av nasjonale og regionale føringer og føringer gitt i forslag til kommuneplanens samfunnsdel.
Det er kun foretatt en grovsiling av boligområder. Foreliggende konsekvensutredning er en mer fyldig
vurdering.
Planbeskrivelsen viser at kommunen har mange utlagte boligområder i forhold til forventet
befolkningsvekst. De fleste innspillene til ny arealbruk gjelder nye boligområder. Geithus er det
tettstedet som har flest nye og foreslåtte boligtomteområder relatert til befolkningsvekst. Den
røffeste grovsilingen foregikk derfor knyttet til dette tettstedet/skolekretsen.
Kommunen har selv kommet med innspill til kommuneplanens arealdel. Dette framgår direkte av
konsekvensutredningen for de enkelte områdene. Disse forslagene foreligger ikke som formulerte
innspill. Det er kun innspill fra aktører utenfor kommunen som er arkivregistrert som innspill til
kommuneplanen. Enkelte områder er registrert med feil arealbruk i Kommuneplanen. Der dette ikke
er kontroversielt er plankartet korrigert for dette. Der hvor det kan være kontroversielt er dette
omtalt i planbeskrivelsen.
Enkelte områder i gjeldende reguleringsplaner er foreslått med endret utbyggingsformål. Dette er
også kun omtalt og begrunnet i planbeskrivelsen, og reguleringsplanen er tatt ut av listen av
reguleringsplaner gjeldende framfor kommuneplanens arealdel.
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METODIKK OG ANALYSEGRUNNLAG
Konsekvensutredningene av nye og gamle forslag til endret arealbruk er primært basert på Modum
kommunes kartportal i form av gjeldende kommuneplan, reguleringsplaner, tekniske kart og AR5,
arealressurskart. I tillegg er kommunens interne kart for flora, vilt og radon anvendt. Utredninger fra
reguleringsplanarbeid og utkast til kommune- og fylkesdelplaner er også anvendt. Dette er
basiskunnskapen for vurderingene. I tillegg er eksterne kilder anvendt, som Kilden/skog og landskap,
Askeladden og Flom- og skredkart.
Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. Kommuneplanen er drøftet
med hver enkelt etatsleder i ledergruppen. Forslag til grovsiling av arealer og hovedlinjer for nye
bestemmelser er drøftet i det kommunale og fylkeskommunale planforum. Faglige innspill fra disse
hold er innarbeidet.
Med utgangspunkt i kartinformasjon og faglige innspill er det tatt befaringsmessige stikkprøver
underveis. Dette for å sjekke ut om landskap og terreng, informasjon og lokalkunnskap fortsatt
stemmer.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Kommunen har valgt å ikke presentere noen egen ROS-analyse for kommuneplanens arealdel.
Samfunnssikkerhet og beredskap er et av fokusområdene i vår kommuneplan, noe som bl.a.
innebærer at vi integrerer dette temaet i selve plandokumentene.
Modum kommune har helt nylig revidert sin overordnete ROS-analyse. Arbeidet ble koordinert av
assisterende rådmann i tett samarbeid med seksjon arealplan. Grunnlaget for arbeidet med ROSanalysen ble gjennomført samtidig med utarbeidelsen av foreliggende konsekvensutredning og
planbeskrivelse, og vi har lagt vekt på å samordne disse dokumentene.
Vi har derfor bl.a. lagt inn samfunnssikkerhet og beredskap som et av de obligatoriske temaene i
konsekvensvurderingene av alle arealinnspill. Videre er det lagt inn hensynssoner for flere av de risiki
som ROS-analysen har avdekket, for eksempel fare knyttet til kvikkleire, radon, høyspentlinjer og
damanlegg i kommuneplankartene. I tillegg er det nå lagt inn flomsoner mot Tyrifjorden som
hensynssone. Det er videre knyttet bestemmelser og retningslinjer til disse hensynssonene i
kommuneplanens planbestemmelser.
Kapittel 6 og 7 i kommunens ROS-analyse er de mest sentrale i forhold til kommuneplanens arealdel.
De potensielle naturbaserte hendelsene er de som har mest relevans i forhold til framtidig arealbruk,
som også er kjernen i Kommuneplanens arealdel. Naturbaserte hendelser er både vurdert og erfart å
kunne skje ganske ofte i Modum. I ROS-analysen er alle er bedømt med nest høyeste sannsynlighet.
Men konsekvensen er vurdert og erfart som forholdsvis liten. Dette har både med restriktive
bestemmelser og utstrakt bruk av hensynssoner i arealforvaltningen å gjøre. Det kan og nevnes at
kommunen har egen brann- og redningstjeneste med kort utrykningsvei og en uteseksjon med
tilhørende maskinpark.
Kommunens ROS-analyse vil bli rullert en gang i hver kommunestyreperiode. ROS-analysen er i tillegg
til å være premissgiver for kommuneplanleggingen også et viktig utgangspunkt for kommunens
beredskapsplan og plan for kriseledelse. Kommunens ROS-analyse legges ved
kommuneplandokumentene i utsendingen til overordnete planmyndigheter.
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ANALYSEPARAMETERE
Verdigrunnlaget ble vurdert etter et sett med verdikriterier. En større verdi gir bedre kvalifikasjoner
for et forslag til endret arealbruk. Hvert enkelt verdikriterie ble vurdert og vektet på en verdiskala fra
en til seks. Seks er topp score, og feltet med høyest score har de beste kvalifikasjonene. Verdiene kan
beskrives/uttrykkes, dog litt forskjellig i forhold til hvilket kriterie det gjelder:
6 = Svært godt egnet/ingen verditap
5 = Meget godt egnet/Ubetydelig kjent eller potensielt verditap
4 = Middels godt egnet/Verditapet kan godt forsvares
3 = Mindre godt egnet/Markert verditap
2 = Dårlig egnet/Betydelig verditap
1 = Svært dårlig egnet/Meget stort verditap
0 = Uegnet/Verditapet kan ikke forsvares
Siste verdivurdering på skalaen er bare unntaksvis brukt, i de tilfellene et enkeltkriterie diskvalifiserer
hele den foreslåtte endrede arealbruken.
Analysekriteriene er inndelt i to hovedfaktorer:
o
o

Natur- og miljømessige konsekvenser
Samfunnsmessige konsekvenser

Begge faktorene er oppdelt/fraksjonert i hver sine seks kriterier. Miljømessige og samfunnsmessige
konsekvenser betyr med dette like mye i analysen. Følgende kriterier er analysert og verdivurdert i
konsekvensanalysen:

1
2
3
4
5
6

Natur- og miljøkriterier
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske forhold,
kulturlandskap og grønnstruktur
Kulturminner og kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse
Forurensing og støy

7
8
9
10
11
12

Samfunnsmessige kriterier
Sentrums- og stedsutvikling
Teknisk infrastruktur
Nærmiljø/barn- og unges
interesser
Sosial infrastruktur
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

De enkelte kriterier kan beskrives på følgende måte:

Natur- og miljøkriterier
Naturverdier og biologisk mangfold/vannmiljø
Kommunens egne vilt- og biotop- og faunaregistreringer danner den alt overveiende kilden på dette
punktet. Det er kommunens eget viltkartverk som er Miljødirektoratets hovedkilde til naturbasen.
Naturbasen har i noen grad blitt anvendt som støtte, men denne er til tider vanskeligere tilgjengelig.
Artsdatabanken er anvendt, spesielt der vi har kjennskap til registrator. Eksterne registrerte data er i
tillegg hentet fra NIBIO, Norsk Institutt for BIOøkonomi sitt kartverk Kilden av naturtyper og utvalgte
naturtyper.
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Naturtypene kan være verdifulle selv om sjeldne arter ikke er registrert. Naturtypens potensiale til
biologisk mangfold er med det vektlagt i kriterievurderingen.
Landbruksmessige forhold og naturressurser
Tap av dyrka mark er vurdert strengt. Dyrka mark regnes i hovedsak som en irreversibel ressurs. Men
også dette er noe avhengig av ny foreslått bruk. Kvaliteten av dyrka mark baserer seg også på
lokalkunnskap. Verdien av det lille som er foreslått tatt i bruk av dyrka og dyrkbar mark baserer seg
på NIBIOs kartverk over jordsmonn, i hovedsak AR 5, som kommunen løpende ajourfører.
Skogproduksjonsverdi er vurdert. Også her danner NIBIOs AR 5-kart basis. I tillegg kommer noe
lokalkunnskap. Verdien av skogproduksjonen på et utbyggbart areal er likevel sjelden utslagsgivende
og tillegges slik sett uansett ikke så høy verdi.
Naturressurser kan godt være andre utnyttbare naturressurser enn landbruk. I Modum er disse
verdiene pr. dato først og fremst sand, grus og stein for pukkproduksjon. Dette får høy verdi ved en
fornuftig bruk, særlig hvis det legges opp til lokal foredling. Utbygging på verdifulle grusressurser
registreres derfor som et verditap.
Mineraler kan kanskje få en renessanse som naturverdi i Norge. I øyeblikket kan kobolt kanskje få sin
renessanse i Modum. Det finnes imidlertid ingen kommersielle utbyggingsplaner som kan komme i
konflikt med kjente koboltforekomster eller andre mer marginale forekomster. Det er fortsatt
koboltverdier knyttet til Modum Blaafarveværks gruveområder. Men dette er en mulig konflikt med
kulturminnevern. Områdene står ikke i fare for å bli nedbygd med vanskelige utvinningsmuligheter
som følge.
Lanskapsestetiske forhold, kulturlandskap og grønnstruktur
Verdivurderingene her er primært knyttet til lokalkunnskap og egne vurderinger. Som basis er
lokalkunnskap og selvsyn av landskap, topografi og omkringliggende bebyggelse anvendt.
Kulturminner og kulturmiljøer
Hovedkilden til verdivurderingene her er Riksantikvarens registre. SEFRAK-registeret, SEkretariatet
For Registrering Av faste Kulturminner ble anvendt i verdivurderingen av bygninger. Askeladden,
registeret for arkeologiske kulturminner ble også anvendt.
To nye fagrapporter er utarbeidet i arbeidet med Kommunedelplan for Kulturminner. Rapporten om
de arkeolologiske kulturminnene har oppdatert Riksantikvarens register for disse kulturminnene. Når
det gjelder SEFRAK-registeret er ikke dette oppdatert på bakgrunn av kommunens registreringer.
Men registeret er anvendt som utgangspunkt for en verdivurdering av de tidligere registrerte
bygningene. Denne nye kunnskapen er også anvendt i verdivurderingene av kulturminnene.
På samme måte som i verdibegrepet naturmangfold kan det godt være kulturminner man ikke har
kjennskap til. Usikkerheten her er imidlertid mindre Det er følgelig lettere å få full score på «ingen
kjente» vedrørende kulturminner enn på verdiparameteren naturmangfold.
Friluftsliv og folkehelse
Friluftsliv, folkehelse, nærmiljø og barn og unges interesser er alle begreper som favner om mye av
de samme verdiene. Under friluftsliv og folkehelse er det vektlagt hvordan stedets naturlige
forutsetninger er ivaretatt ved ny arealbruk i form av fortsatte muligheter for friluftsliv både i
nærmiljøet og i en større omkrets. Dette til glede både for folkehelsen og nærmiljøet, og for barn og
de unge. Lokalkunnskap om disse forholdene er i hovedsak anvendt. Kommunen arbeider for tiden
med friluftslivskartlegging. Ekstern lokalkunnskap fra skolene og friluftslivsinteresserte innbyggere i
kommunen er innhentet i den forbindelsen. Dette er i noen grad anvendt i kommuneplanarbeidet.
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Forurensing og støy
Toleransen for støy er forskjellig i sentrumsområder i forhold til andre områder. Dette er hjemlet i
støyforskriften og i kommuneplanens planbestemmelser. Denne forskjellen i støytoleranse
gjenspeiles også i verdivurderingen. Konkret betyr det at et støybelastet sentrumsområde får en
høyere score i verdivurderingene enn et tilsvarende støybelastet utbyggingsområde utenfor de
definerte støyområdene, jfr. kommuneplanens planbestemmelser.
For boligfeltene i Modum er støy i all hovedsak forurensningsproblematikken. Alle framtidige boligog industriområder, med ett mulig unntak, Skinstadtoppen boligområde på Sysle, planlegges
tilknyttet offentlig vannforsyning og avløp. Støyforurensing er videre selve hovedproblematikken for
lokalisering av skytebane og enduro/trialanlegg og pukkverk. Det kan være annen
forurensningsproblematikk knyttet til industrilokalisering. Det er det tatt generell høyde for i
verdivurderingene.
Det har tidligere vært vanskelig å få tilstrekkelig oversikt over veitrafikkstøy fra riks- og fylkesveier.
Dette har nylig bedret seg betydelig. En grov støyberegning for veitrafikkstøy fra fylkes- og riksveier
er nå å finne på Vegvesenets nettside for aktiv bruk:
http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb74724
7236be8

Samfunnsmessige forhold
Sentrums- og stedsutvikling
Sentrumsutvikling er hovedparameteren i denne verdivurderingen. Hovedvekten er lagt på en minst
mulig avstand til en sentrumsbebyggelse med sentrumsfunksjoner. Stedsutviklingsaspektet er
vektlagt ved at ny arealbruk fysisk står i sammenheng med korresponderende bebyggelse. Hvordan
ny bebyggelse skal utformes er det i noen grad gitt føringer for i rubrikken «kompenserende tiltak».
Men dette er kun mulige forutsetninger og er i liten grad vektlagt i selve verdivurderingen.
Kjente markerte landskapselementer og markerte verdifulle bygninger er i noen grad tillagt vekt i
verdivurderingen. Dette har imidlertid bare i liten grad vært utslagsgivende.
Teknisk infrastruktur
Kommunens tekniske kart over vann- avløp og overvannsnett danner basisen for verdivurderingene
her sammenholdt med kommunal kunnskap om pumpe- og rensekapasiteter.
Brannvannskapasitet er et sentralt punkt i teknisk infrastruktur. Men vektingen her er forskjellig
utifra aktuell type bebyggelse for planlegging.
Den viktigste parameteren vedrørende teknisk infrastruktur er likevel gang- og sykkelveier. Dersom
miljøvennlig samfunnsutvikling i noen grad skal kunne tas på alvor må nye boligfelt være tilrettelagt
for gående og syklende. Knapt noen nye boligutbyggingsområder er anbefalt der det ikke er utsikter
til gang- og sykkelvei eller sykkelbar mindre vei i planperioden. To ting er utslagsgivende for
vektingen av dette sentrale punktet, framkommelighet på miljøvennlig vis, inkludert
framkommelighet for barn, unge og eldre, og kostnader ved utbygging av gang- og sykkelvei.
Utbygger må gjennomgående være med på å finansiere gang- og sykkelveier der disse ennå ikke er
bygd. En utbyggingsavtale med kommunen hvor eventuelt andre finansieringspartnere også trekkes
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inn har standard prosedyre for dette. Ingen nye foreslåtte boligfelter hvor en påkrevet gang- og
sykkelvei mangler, får score på mer enn 2 på denne verdivurderingen.
Nærmiljø/Barn- og unges interesser
Dette er den andre hovedkategorien hvor barn- og unges interesser i hovedsak er vektlagt. Det er
systematisk viktig at de samme interessene ikke dobbeltvektes. I denne parameteren vektes barn- og
unges kjerneinteresser i utbyggingssammenheng. Hovedanliggende her er kort vei til lekeplass,
idrettsplass med eventuelt klubbhus og til bussholdeplass. Mens de naturbetingete forholdene som
100-metersskog og nærliggende badeplass ble vektlagt under friluftsliv og folkehelse, blir den mer
teknisk tilrettelagte grønne og grå infrastrukturen vektlagt her utfra tekniske kart og lokalkunnskap.
Sosial infrastruktur
Skillelinjer kan være vanskelige. På dette punktet kommer også barn- og unges interesser inn. Den
sosiale infrastrukturen som voksne har nytte av er likevel hovedsaken. Der området har en
dagligvarebutikk, bensinstasjon eller liknende «kompensasjon» for en større sentrumsavstand er
dette vektlagt. Tilgjengelighet til forsamlingslokale er vektlagt, enten eierskapet er et arbeiderlag, en
menighet, offentlig, et idrettslag eller en egen eierforening. Bruken vil i alle tilfellene kunne være
mangesidig.
Tilgjengelighet til skole og barnehage tilhører dette punktet. Barna er riktignok brukerne, men
samfunnet og de voksne får i vel så stor grad får merke en eventuell manglende tilgjengelighet.
Kapasitet for disse institusjonene blir vektlagt i dette verdikriteriet. Det arbeides med forslag til ny
skole- og barnehageplan. Kunnskap fra de foreløpige uoffisielle resultatene av dette arbeidet er lagt
til grunn i verdivurderingene.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Faren for flom og ras har blitt fokusert lenge i Modum, og er det sentrale i dette punktet. Denne
kunnskapen er samlet i Norges vassdrags- og energidirektorats flom- og skredkart, samt i en egen
rapport om fare for kvikkleireskred for Modum kommune, utarbeidet i regi av NVE av NGI i
samarbeid med kommunen.
Annen beredskap er vurdert. Her er det først og fremst lokalkunnskapen fra de siste års
ekstremværsituasjoner med flomutsatte mindre vassdrag som er tatt i bruk, samt kunnskap om
svakheter på det kommunale ledningsnettet.
Kunnskapen som ligger i samfunnssikerhet og beredskap samt kunnskapen om brannvannsdekning
og kommunalt ledningsnett under teknisk infrastruktur danner basis for den delen kommunens
videreutviklede ROS-analyse som berører kommuneplanens arealdel, jfr. vedlagte ROS-analyse og
egen omtale av dette innledningsvis i konsekvensanalysen.
Klima og energi
Tilrettelegging for syklende og gående, tilgangen til kommunikasjonsårer og muligheten for
miljøvennlig kollektivtransport er hovedfokus. Ingen industriområder uten potensiale for
jernbanetilknytning får topp score. For boligfeltene er det kun beliggenhet i gangavstand til de større
sentrene, distriktssentrene, som får topp poengsum.
Mulighet til eksponering for anvendelse til framtidig solenergi er i noen grad vektlagt. Her teller
helling mot sør og vest og landskapsrom som gir gode solforhold. Beliggenhet nær vann med
mulighet for tåkedannelse er en minusfaktor i denne sammenhengen.
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Samlet vurdering
Hvert felt får en samlet vurdering til slutt. Dette er ikke bare en oppsummering. Enkeltkriteriene taler
ofte godt for seg. Spesielt der spesielle forhold er omtalt. Dette kan gjelde enkeltkriterier som er så
negative at de diskvalifiserer en endret arealutnyttelse allerede. Forhold som ikke kommer godt fram
ved verdivurderingene blir også omtalt.
Det viktigste ved den samlede vurderingen er at forslaget til endret arealbruk blir satt inn i en større
sammenheng. Dette er sentralt i forhold til å tenke utbyggingsretninger. Et sett med boligfelter som
drar nytte av den samme infrastrukturen kan anbefales for utbygging selv om de kan se kostbare ut å
bygge enkeltvis.
Konsekvensvurderingen er oppdatert i forhold til høringsuttalelsene. Der ny kunnskap av betydning
kommer fram er dette tillagt vekt verbalt. Ett eller flere verdikriterier kan også ha blitt endret på
dette grunnlaget. En godt begrunnet merknad eller innsigelse er relevant for koneskvensutredningen
av enkeltområder. Spesifikke høringsuttalelser vedrørende enkeltområder som er konsekvensutredet
er derfor vurdert og vektlagt under de spesifikke områdene i konsekvensvutredningen.
Kart/tekst/figurforklaring
Forslag til ny arealbruk framgår av forslaget til nytt kommuneplankart. Utarbeidelsen her er
imidlertid bundet av norsk kartstandard. Denne gir god kartdatainformasjon for drevne byråkrater og
utbyggere foran en dataskjerm på mindre kartutsnitt. Men standarden er slett ikke
publikumsvennlig. Svært mye spesifikk kartinformasjon kreves tatt inn av de ulike spesialiserte
enkeltmyndigheter at det nå blir vanskelig å tilegne seg noen god totaloversikt. Derfor er de enkelte
utbyggingsfeltene framstilt med enklere kart her i denne konsekvensutredningen. Som kartunderlag
er gjennomgående NIBIO sitt arealressurskart med kommunens tekniske kart minus ledningsnettet
lagt til grunn. I tillegg framgår eventuell avgrensing av tilstøtende reguleringsplaner.
Avgrensingen av de enkelte utbyggingsområdene er framstilt på følgende vis:
Tillatt utbygd i gjeldende kommuneplan, tillates fortsatt utbygd

Tillatt utbygd i gjeldende kommuneplan, tillates ikke utbygd i ny kommuneplan

Nytt forslag, tillates utbygd

Nytt forslag, tillates ikke utbygd
Enkelte nye foreslåtte utbyggingsområder foreslås kun delvis utbygd. Området som tilrås utbygd er
da avgrenset med stiplet rød linje, mens den tilgrensende delen som ikke anbefales utbygd er
framstilt med prikket rød linje.
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Konsekvensvurderte områder som det er høringsuttalelser knyttet til framstår med fete typer i
overskriften og i konklusjonen der disse har forårsaket betydelige endringer. Der høringsuttalelsene
kun har ført til justeringer i areal eller i bestemmelser tilknyttet feltet framkommer overskrift og
konklusjon i fet kursiv. Der høringsuttalelsene ikke har ført til endringer framstår kun overskriften
over tabellene for det konsekvensvurderte området med fet kursiv.
Fire samferdselstiltak er konsekvensvurdert. Anbefalt ny veitrase er framstilt på følgende vis:
Anbefalt ny veiframføring:

Alternativ eller ikke anbefalt ny veiframføring:

I konsekvensutredningens illustrasjoner følges prinsippene som er beskrevet for arealformål, med
stiplede linjer for anbefalt trase, og eventuell alternativ eller frarådet trase prikket i rødt. Flere
samferdselstiltak enn de som er konsekvensvurdert foreslås i kommuneplanen. Disse er omtalt i
planbeskrivelsen
Det er knyttet rekkefølgekrav til bygging av flere nye gang- og sykkelveier for flere utbyggingsfelt.
Dette er omtalt i konsekvensutredning og det framgår av planbestemmelsene.
Forslag til nye samferdselstiltak framgår ikke av plankartet men av vedlagte temakart for nye
utbyggingsområder og samferdsel. På dette temakartet framkommer også kodene for de enkelte
utbyggingsområdene som framkommer i planbeskrivelse og konsekvensutredning.
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KONSEKVENSUTREDNING – DE ENKELTE OMRÅDER
I. BOLIGOMRÅDER
A. SYSLE
SB2 SKINSTADTOPPEN
Kriterier
Status

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Reguleringsplanforslag utarbeidet
Foreslått utvidet i ny Kommuneplan
10 – 12 tomter
Ervervet av utbyggingsfirma
Eier/søker: Saga eiendom
Begrunnelse: Størstedelen av området foreslått i gjeldende kommuneplan. Inntegnet område er
utvidet mot vest. Dette vil gi bedre utnyttelse av infrastruktur og et bedre arrondert byggeområde.

Konklusjon/Vedtak

Rekkefølgekrav: Som eneste anbefalte
utbyggingsområde hvor det åpnes for
utbyggingstillatelse uten tilknytning til offentlig nett
settes krav om utslippstillatelse eller godkjent
tilkonbling til kommunalt nett før reguleringsplan
kan godkjennes.

Tillates utbygd med
tilkobling til
kommunalt nett
eller klarert
resipientvurdering
av Gråbekken

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø

Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,

Situasjonsbeskrivelse
Oppdagelsen av en forekomst av
liten salamander har medført
behov for endring av det
opprinnelige
reguleringsplanforslaget
Selve toppen omfatter
grunnlendt skogsmark av lav
bonitet. Et par dekar dyrka mark
forsvinner på sørøstre parsell.
Området vil bli eksponert mot
øst, men vil i liten grad få
fjernvirkning mht. innsyn, da det

12

Kompenserende tiltak
Salamanderdammen må
vurderes ivaretatt som
biotop i det videre
planarbeidet

Verdi
3

3

Furukrullen på toppen bør
søkes ivaretatt som
landskapselement.

kulturlandskap og
grønnstruktur

4

5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

er landbruksområder og skog
videre østover. Selve toppen har
en karakteristisk/utpreget
furukrull. Tilgrensende
bebyggelse i nord, sør og vest.
Et godt bevart fradelt gårdstun
og en husmannsstue tilgrenser
planområdet

Gangavstand til friluftsområder
på Brunesmoane friluftsområde.
Sykkelavstand til Holleia,
Snarumselva, Furumo
idrettsanlegg og Tyrifjorden.
Området ligger svært gunstig til i
forhold til trafikkstøy. Manglende
tilknytning til kommunalt nett

3

Historisk interessant
tilgrensende bebyggelse
forutsettes ivaretatt med
byggegrenser og
reguleringsbestemmelser.

3

5

Forutsetter godkjent utslipp
av avløpsvann
3

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Området vil bygge opp omkring
Sysle lokalsenter, men vil likevel
framstå som en noe perifer satellitt
til tettstedet
Bygging av sykkelvei ikke påkrevet
grunnet liten trafikk. Gangvei
finnes videre langs Krøderveien
mot Sysle skole. Egen nettstasjon,
vannforsyning og eget renseanlegg
aktuelt

Gangavstand til bussholdeplass.
Sykkelavstand til Idrettsanlegg
Svært lite trafikkert område
Sykkelavstand til barneskole og
private barnehage,
forsamlingslokale og kiosk.
Deler av området ligger på tykke
grusavsetninger, men det er uvisst
om det er leire og beskaffenheten
av denne.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak
.
2
Tilkobling til kommunalt nett i
krysset SkinstadveienBadeveien må vurderes.
Utslippstillatelse avklares tidlig
i planprosessen.
Resipientvurdering av
Gråbekken må gjennomføres
dersom denne løsningen
vurderes.

2

4
Det forutsettes at krav til
skoleskyss ikke utløses
Enkle grunnundersøkelser bør
gjennomføres før deler av
området tas opp til regulering.

4

5

Noe negative konsekvenser

SUM

2
39

Samlet vurdering
Området ligger i relativt kort sykkelavstand til Sysle sentrum med skole. Området berører minimalt
med dyrka mark, men til gjengjeld en karakteristisk landskapsform. Det forutsettes at denne tas vare
på ved at toppen ivaretas i form av eiendomsgrenser og/eller felles grøntområder.
Salamanderforekomst bør ivaretas. Avløpet er en utfordring. Gråbekken like vest for Skinstadtoppen
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har helårs vannføring men renner gjennom landbruksområder. Kommunal tilknytning til ledningsnett
må vurderes i planprosessen selv om avstanden er lang.
Det forutsettes at Kommunens interkommunale tilsyn for snå avløpsrenseanlegg forrtar en
resipientvurdering av Gråbekken dersom denne løsningen vurderes.

SB3 HÅBRÅTAN
Kriterier
Status/potensial

Konklusjon

Vedtak

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan

Konsekvens
55 tomter

For kostnadskrevende sikkerhetskrav til
infrastruktur fra Jernbaneverket, Krøderbanen,
Buskerudmuseet og Statens Vegvesen gjør
utbyggingen av boligfeltet ulønnsom
Rekkefølgebestemmelse: Planskilt kryssing av Fv
280 og Krøderbanen må være bygget før første
byggetillatelse kan gis. Spørsmål om planskilt
kryssing av vei og jernbane skal gjenopptas i
reguleringsplanarbeidet.

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr Tema
Situasjonsbeskrivelse
1
Naturverdier og
Syslebekken er et viktig bekkedrag
biologisk
med stedegen bestand av ørret og
mangfold/vannmiljø
gjedde. Feltet ligger i tilstrekkelig
avstand til at bekken ikke berøres av
utbygging.
2
Landbruksmessige
Hele feltet ligger i skogsmark, hvor
forhold
randområdet mot veien er av
middels bonitet. Mesteparten av det
innenforliggende er av høy bonitet.

14

Forslaget
trekkes

Forslaget
opprettholdes

Kompenserende tiltak

Verdi
5

5

3

Landskapsestetiske
forhold ,
kulturlandskap, og
grønnstruktur

Feltet ligger i slakt sydøsthellende
terreng. Øvre del av feltet vil bli
synlig fra Fv 280.

4

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Ingen kjente.

5

6

Forurensning, støy og
klimaforhold

Gangavstand til friluftsområder i
Holleia og ved Snarumselva.
Sykkelavstand til Sysletjern og
Tyrifjorden
Områdene vurderes å ligge
tilstrekkelig skjermet og med
tilstrekkelig av stand til fylkesvei 280
til at det ikke anses å bli berørt av
trafikkstøy.

Bestemmelser om
fargevalg, taktekking og
høyder bør vurderes for
den øverstliggende
bebyggelsen.
Ingen konsekvenser.

4

6
6

Støyskjerming mot Fv 280
må vurderes

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

8

Teknisk infrastruktur

9

Nærmiljø/barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

10

14

Samfunnssikkerhet og
beredskap

16

Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Tilstrekkelig nærhet til at området
oppfattes som inkludert i Sysle
lokalsenter.
Oppgradert eksisterende skogsbilvei
som adkomstvei med noe lengde,
med tilhørende vann- og
kloakkledning påkrevet. Kryssing av
Fykesvei med VA og for
gående/syklende en utfordring.
Gangavstand til bussholdeplass og
idrettsanlegg,
Gangavstand til privat barnehage,
barneskole, forsamlingslokale og
kiosk. God kapasitet i skole og i
private barnehager
Deler av feltene ligger på løsmasser
under marin grense.

Kompenserende tiltak
Sørligste eiendom Gnr/Bnr
74/20 bør bygges ut først.
Myndighetskrav om kryssing
under både vei og
museumsjernbane vil kreve
for store kostnader for en
utbygging

0

Forutsetter lekeplass i
boligfeltet

3
4

Påkrevet med
grunnundersøkelser for deler
av området før utbygging.

Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Andre forhold

Verdi
4

3

3

.SUM

47

Samlet vurdering
Håbråtan er et stort boligfelt. Dette er faktisk en utfordring på Sysle. Etappevis utbygging sørfra
kunne med fordel planlegges. Feltets avstand til Fv 280 gjør at støytiltak må vurderes.
Sikker kryssingsmulighet over Fv 280 er planlagt og budsjettert av Buskerud fylkeskommune. Statens
Vegvesen fremmer likevel innsigelse til planene for et nytt boligfelt i området. De krever planskilt
kryssing og rekkefølgebestemmelse tilknyttet dette. Det samme krever BaneNor vedrørende
Krøderbanen og fremmer innsigelse tilknyttet rekkefølgebestemmelse om dette. Både Fylkesmannen
og fylkeskommunen har merknad til det foreslåtte boligfeltet da de mener det ligger
sentrumsperifert. I tillegg viser også Krøderbanen og Buskerudmuseet til nylig vedtatt
museusjernbaneforskrift som krever planskilt kryssing for nye utbyggingstiltak,
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Boligfeltet ligger ikke veldig sentrumsperifert på Sysle. Men de skjerpede sikkerhetskravene siden
forrige rullering av kommuneplanen tilsier at det ikke lenger er økonomi i å bygge ut dette feltet.

B. VIKERSUND
VB 6 N SAGSTRANDA
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status
Nytt forslag
50 boenheter
Eier/søker: Tyrifjorden Eiendomsselskap og Olslund sameie
Begrunnelse: Tilbud om attraktive sentrums- og fjordnær boligbebyggelse med ikke alt for stor
tetthet, med barnefamilier og ressurspersoner som målgruppe.

Konklusjon

Vedtak

Krav om felles planlegging: Teknisk godkjent plan for
planskilt kryssing av jernbane må foreligge før utbygging.
Hensynssone er opprettet for dette.
Rekkefølgekrav: Planskilt kryssing av Randsfjordbanen
samt gang- og sykkelvei fram til boligfeltet fra Vikersund
sentrum må foreligge før byggetillatelse til første hus kan
gis
Krav til felles planlegging og rekkefølgekrav som foreslått

Tillates
utbygd med
et
tilleggsareal
på 10 tomter i
nord
Tillates
utbygd som
opprinnelig
forslag

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr

Tema

Situasjonsbeskrivelse

16

Kompenserende tiltak

Verdi

1

Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø

Nordre deler hekkeområde for den
truede fuglearten dverglo.
Vannarealene en del av Søndre
Tyrifjorden fuglefredningsområde
Størstedelen av området er oppfylte
flismasser og liknende fra tidligere
sag- og tømmerdrift.

2

Landbruksmessige
forhold

3

Landskapsestetiske
forhold ,
kulturlandskap, og
grønnstruktur

Området er i dag preget av lang tids
næringsvirksomhet. Området
framstår som uestetisk med en del
skjemmende bygninger og
installasjoner. Boligfeltet vil bli
eksponert mot fjorden.

4

Kulturminner og
kulturmiljøer

5

Friluftsliv og folkehelse

6

Forurensning, støy og
klimaforhold

Ingen kjente. Terreng og delvis
forfalne byggverk er formet for
sagbrukets formål gjennom lang tid.
Nærføring med Tyrifjordens
strandområder. Sykkelavstand til
større sammenhengende
friluftsområder i Holleia
Området ligger nær
Randsfjordbanen og vil få støy fra
jernbanen. Noe støy fra båttrafikken
på Tyrifjorden.

Nærmere kartlegging av
hekkebiotop i og nær det
foreslåtte boligområdet.

2

Masseutskifting kan
kombineres med
massetilførsel ved
oppgradering av arealer til
flomsikkert nivå.
Boligfeltutvikling i området
vil medføre opprydding og
reetablering av
grøntstruktur. Begrensing i
mønehøyder fargevalg og
likhet i stilart kan settes i
reguleringsbestemmelser

6

3

5

Felles tilgjengelig
strandområde som er
tilgjengelige for
allmenheten må bevares

4

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Situasjonsbeskrivelse
Området vil inngå som en del av en
sammenhengende bebyggelse nordover
fra distriktssenteret Vikersund.

Teknisk
infrastruktur

Adkomstveien til feltet er avhengig av å
krysse jernbanen. Oppgradering av
kommunens avløpsnett påkrevet.
Området ligger innenfor det private
Sand vannverks forsyningsområde.

Nærmiljø/Barn
og unges
interesser

Gangavstand til bussholdeplass og
strandområde. Sykkelavstand til
idrettsanlegg. Godt skjermet for
biltrafikk, men nær jernbane og vann.
Gangavstand til barnehage, skoler og
distriktsentrum. Dagens nærskole i
Vikersund krever utbygging.
Pga. lang tids næringsvirksomhet på
området må det påregnes at det kan
være behov for utskifting av forurensede
masser før boligbygging kan tillates.
Området er flomutsatt.
Lokalklima er eksponert for tåke og
trekk langs fjorden, på linje med øvrig
bebyggelse ned mot fjorden.

Sosial
infrastruktur
Samfunnssikkerh
et og beredskap

Klima og energi

Kompenserende tiltak
Samlet sentrumsutvikling tilsier en
utbygging av infrastruktur i
sammenheng med feltene i nord og
vest, jfr. Kommuneplankart.
Kryssingspunkt for jernbanen må
sees i sammenheng med behovet
for gangvei langs Jarenveien,
sikkerhet for kryssing av jernbanen
for hele Sand og redusert biltrafikk
mot Vikersund sentrum.
Se pkt. 8

1

4
Se pkt. 8
4
Grunnundersøkelser må
gjennomføres før området tas opp
til regulering. Høyder for 200 års
flom må innarbeides i
reguleringsbestemmelser

2

5
SUM

17

5

43

Samlet vurdering
Kostbart men potensielt svært attraktivt boligfelt. Bevaring av allment tilgjengelig grøntdrag langs
Tyrifjorden en forutsetning. Byggegrense mot fjorden og mot jernbanen og støytiltak mot jernbanen
må avklares i reguleringsplanprosessen.
To veiadkomster til feltet er planlagt av Jernbaneverket/BaneNor, jfr. samferdselstiltak VS 1.
Hensynssone for felles teknisk plan for infrastruktur med Nedre Sand boligområde er avsatt på
plankartet.
Området foreslås forstørret med potensielle 10 nye boenheter etter høringsrunden i nordlig retning.
Planarbeid for området i form av teknisk infrastruktur er påbegynt i samarbeid med BaneNor. Til
tross for sterke ønsker fra BaneNor om utbygging nær jernbanestasjoner kan likevel d økonomiske
bidragene sitte langt inne. Det er følgelig behov for en mindre utvidelse av byggeområdet for å få
tilstrekkelig økonomi i prosjektet. Utvidelsen omfatter ikke noe LNF-område men et større friområde
i gjeldende reguleringsplan. Premissene var annerledes for denne planen, med en akseptert kryssing
av jernbane i plan uten utvidelsesmuligheter for bebyggelse av betydning.
Bebyggelsen tilrås lavest mot fjorden og høyest mot jernbanen av allmene og estetiske hensyn,
tilsvarende prinsippet for den planlagte bebyggelsen i Vikersund Sentrum Nord.

VB 7 N NEDRE BORGEN
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status
«Nytt» forslag. Avvist som forslag i forrige Kommuneplan
4 tomter
Eier/søker: Grunneier Hans Egil Stillingen
Begrunnelse: Tilbud om romslige boligtomter i landlige omgivelser i overkommelig avstand til
Vikersund sentrum

18

Konklusjon

Mulighet for adkomst for kjørende, gående og syklende
mot dagens RV 35 for en framtidig utbygging ivaretas i
kommende planperiode med tanke på en framtidig
utbygging. . Vannforsyning må dokumenteres før eventuell
planoppstart.

Tillates ikke
utbygd i
kommende
planperiode

Vedtak

Rekkefølgekrav: Gangvei til Vikersund, fortrinnsvis via
Jarenveien må være ferdigstillt før byggetillatelse til første
hus kan gis

Tillates
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

3

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap, og
grønnstruktur

4

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

5

6

Forurensning, støy og
klimaforhold

Feltet omfatter i hovedsak
beitemark, gammel havnehage
under gjengroing, men med fulldyrka
oppdyrkingspotensial.
Feltet ligger i skogbrynet ut mot
dyrka mark i terreng som heller slakt
mot sydøst. Innsyn fra og mot
eksisterende boligområde i øvre del
av Sandgata. Området veksler i dag
mellom landbruksområde og
boligbebyggelse.
Ingen kjente.
Lite bolignært landbruksareal blir
nedbygd. Området har gangavstand
til Tyrifjordens strandområder og
sykkelavstand til større
sammenhengende friluftsområder i
Holleia
Området ligger gunstig til i forhold til
trafikkstøy. Det vil måtte påregnes
noe nærmiljøulemper i form av støy,
støv og lukt som følger av
landbruksvirksomhet i området. Det
ligger ei gårdssag rett i bakkant av
planlagt utbyggingsområde

Kompenserende tiltak

Verdi
5

1

Som pkt. 2

1

6
Gangveien mort Tyrifjorden
krysser jernbanen i plan.
Bygging av undergang vil
være et viktig sikringstiltak

4

Omlagt RV 35 vil redusere
trafikkstøy ytterligere. Drift
av gårdssag av betydning vil
være lite forenlig med
anleggelse av nytt boligfelt

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk
infrastruktur

Situasjonsbeskrivelse
Området vil framstå som en naturlig
forlengelse av boligfeltene i det
nordvestre Vikersund. Men avstanden er
lenger, her er det sykkelavstand til
sentrum.
Det er ikke gang/sykkelvei langs Sandgata.
Sandgata er fra før trafikkbelastet som
adkomst til store boligområder. Mot nord
er det privat vei gjennom spredt
bebyggelse opp til RV 35. Området er ikke
tilknyttet kommunal vannforsyning, Uvisst
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Kompenserende tiltak
Jfr. pkt. 8
3

Sandkrysset planlegges
allerede utbedret. Nytt
kryss på RV 35 planlagt
med tilknyttede gangveier.
Dette vil gi mulighet til
gangadkomst mot skolene i

1

om privat vannverk kan forsyne ny
bebyggelse.
9

10

11
12

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet
og beredskap
Klima og energi

Gangavstand til bussholdeplass og
nærfriluftsområde. Sykkelavstand til
idrettsanlegg. Godt skjermet for biltrafikk
lokalt.
Dagens nærskole i Vikersund krever
utbygging. Sykkelavstand til barnehage og
skoler, gangavstand til forsamlingslokale
Området ligger på løsmasser under marin
grense, men disse er av lav mektighet
Sykkelavstand til sentrum og skole skaper
et noe bilgenerert felt. Området ligger
gunstig eksponert i forhold til solvarme

Vikersund og Vikersund
sentrum uten å belaste
Sandgata.
Se pkt. 8
3
Se pkt. 8
3

4
3
SUM

35

Samlet vurdering
Området ligger i enden av Sandgata. Sandgata har en god del gammel bebyggelse i kort avstand fra
veien dette gjør det krevende å bygge framtidig gang- og sykkelvei her. Det er derimot mulig å
etablere en trafikksikker adkomst via den eksisterende RV 35 sammen med det foreslåtte feltet Øvre
Borgen dersom den eksisterende RV 35 beholdes ved planlegging av nytt kryss RV 35 Fv 280
Vikersund Nord. Grunner utviser ikke interesse for dette og foreslår i stedet gang- og sykkelvei mot
Jarenveien. Men dette vil gi en lenger vei til Sandkrysset enn veien ned Sandgata til det samme
krysset, og vil derfor neppe bli brukt, og den vil derved ha liten verdi.
Området ligger kun i sykkelavstand til Vikersund sentrum. Framtidsmuligheten for feltet bør følgelig
tas vare på i det videre planarbeidet for ny RV 35.
Sand vannverks vanntårn ligger like ovenfor planområdets grenser. Hvilket reelt
vannforsyningsområde dette boligfeltet reelt sett har, med og uten utbygging av Øvre Borgen må
derfor dokumenteres før oppstart av reguleringsplanarbeid kan igangsettes.

VB 8 N ØVRE BORGEN
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Nytt forslag
35 tomter
Eier/søker: Hans Dynge
Begrunnelse: Tilrettelegging for bebyggelse nær sentrum, skoler og andre servicetilbud i landlige
omgivelser
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Konklusjon

Vedtak

Adkomst for kjørende syklende og gående mot
dagens RV 35 søkes ivaretatt i kommende
planperiode med tanke på en framtidig utbygging.
Vannforsyning må dokumenteres før eventuell
planoppstart.
Rekkefølgebestemmelse: Gangvei til Vikersund,
fortrinnsvis via Jarenveien må være ferdigstillt før
byggetillatelse til første hus kan gis.

Tillates ikke
utbygd i
kommende
planperiode
Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap, og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og
folkehelse

Forurensning, støy
og klimaforhold

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Feltet omfatter i hovedsak skogsmark.
Middels, ikke klassifisert som
potensiell dyrkingsjord. Feltet ligger
omkranset av dyrka mark.
Terreng som heller slakt mot sydøst.
Henger sammen med en liten
bebyggelse bestående av gårdstun og
enkelthus. Området vil framstå som
en markert bebyggelse omkranset av
storskala jordbrukslandskap.
Ingen kjente.
Området har gangavstand til
Tyrifjordens strandområder, sykkelavstand til større sammenhengende
friluftsområder i Holleia. Skogkrullen
ligger så langt unna større bebyggelse
at nedbygging har mindre betydning.
Området ligger i hørbar avstand fra
dagens RV 35. trafikkstøy. Betydelige
nærmiljøulemper i form av støy, støv
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Verdi
5

2

2

6
Gangveien mort Tyrifjorden
krysser jernbanen i plan.
Bygging av undergang vil
være et viktig sikringstiltak

3

Omlagt RV 35 forventes å
redusere trafikkstøy til
forskriftsmessig nivå.

2

og lukt som følger av
landbruksvirksomhet.

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Situasjonsbeskrivelse
Området vil framstå som en forlengelse av
boligfeltene i det nordvestre Vikersund. Men
avstanden er lang, kun kort sykkelavstand til
sentrum.
Det er ikke gang/sykkelvei langs Sandgata.
Veien er fra før noe trafikkbelastet som
adkomst til store boligområder. Mot nord er
det privat vei gjennom spredt bebyggelse
opp til RV 35. Området er ikke tilknyttet
kommunal vannforsyning, Uvisst om privat
vannverk kan forsyne ny bebyggelse.

Teknisk
infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet
og beredskap
Klima og energi

Gangavstand til bussholdeplass,
forsamlingslokale og nærfriluftsområde.
Sykkelavstand til idrettsanlegg,
forsamlingslokale og nærfriluftsområde.
Godt skjermet for biltrafikk.
Dagens nærskole i Vikersund krever
utbygging. Sykkelavstand til barnehage og
skoler. Gangavstand til forsamlingslokale.
Området ligger på løsmasser under marin
grense, men disse antas å ha lav mektighet
Sykkelavstand til sentrum og skole skaper et
noe bilgenerert felt. Området ligger gunstig
eksponert i forhold til solvarme

Kompenserende tiltak
Jfr. pkt. 8
2
Sandkrysset planlegges
allerede utbedret. Nytt kryss
på RV 35 planlagt med
tilknyttede gangveier. Dette
vil gi mulighet til
gangadkomst mot skolene i
Vikersund og Vikersund
sentrum uten å belaste
Sandgata.
Se pkt. 8

1

2

Se pkt. 8
2
Grunnundersøkelser bør
foretas.

4
4

SUM

35

Samlet vurdering
Området ligger i enden av Sandgata, omsluttet av dyrka mark og gårdstun. Sandgata har en del
gammel bebyggelse som ligger i kort avstand fra vei. Det gjør det krevende og kostbart å bygge
framtidig gang- og sykkelvei. Det er derimot mulig å etablere en trafikksikker adkomst via den
eksisterende RV 35 sammen med det foreslåtte feltet Nedre Borgen dersom denne beholdes ved
planlegging av nytt kryss mot RV 35/Fv 280 Vikersund Nord. Grunneier utviser ikke interesse for
dette og foreslår i stedet gang- og sykkelvei mot Jarenveien. Men dette vil gi en lenger vei til
Sandkrysset enn veien ned Sandgata til det samme krysset, og vil derfor neppe bli brukt og derved ha
liten verdi.
Området ligger kun i sykkelavstand til sentrum. Framtidsmuligheten for feltet bør følgelig tas vare på
det videre i planarbeidet for ny RV 35.
Sand vannverks vanntårn ligger innenfor planområdets grenser. Hvilket reelt vannforsyningsområde
dette boligfeltet reelt sett har må derfor dokumenteres før planarbeidet kan igangsettes.

VB12 NØ NEDRE HVAL

Kriterier

Sentrale problemstillinger

Konsekvens
22

Status
Nytt forslag, liknende forslag avvist ved forrige rullering
6 tomter
Eier/søker: Erik Trøstheim/Ola Sandum/Terje Hindhammer
Begrunnelse: Pent og hensiktsmessig område. Tomtene kan bli store og attraktive og kan føre
familier til bygda som ønsker dette.

Konklusjon

Vedtak:

De nedre områdene langs Hvalsveien er planlagt på dyrka
mark. De øvre områdene langs Knartenveien har ikke
veirett i denne og tilrås ikke utbygd.
Veirett samt vann- og avløpsforhold forutsettes avklart
før utbygging

Forslaget
trekkes
Forslagets to
øvre felt tillates
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Betydelige bratte- og
høytliggende arealer, dyrka mark
og forholdsvis utpreget
jordbrukslandskap
Byggene vil enten beslaglegge
dyrka mark eller bli eksponert i ei
bratt li

Anbefalte arealer er kun
skogarealer

4

1

Ingen kjente
5
Nærføring til alpinanlegg
Gangavstand til idrettsanlegg,
Tyrifjorden og større
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5

6

Forurensning og støy

sammenhengende
friluftsområder i Finnemarka.
Ett av områdene er tilgrensende
Fv 284, Øst-Modumveien.

Anbefalte arealer er ikke
støyutsatt.

6

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Sykkelavstand til sentrum.
Avstanden gir feltet satelittpreg.
Har dog gangavstand til eldresenter
og hotell.
Gangveitilknytning til sentrum via
Tangen idrettsplass. Vann- og
avløpstilknytning mulig via privat
nett.
Lang gangavstand til idrettsanlegg
med klubbhus og strandområder.
Godt skjermet mot trafikk og
nærføring med alpinbakke og
naturområder
Dagens barneskole i Vikersund
krever utbygging, sykkelavstand hit,
samt til barnehage. Gangavstand til
forretning.
Området ligger på løsmasser under
marin grense. Sannsynligvis er
overdekningen liten. Men det er
innslag av alunskifer.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak

3
Områdene langs Knartenveien
har ikke veirett eller tillatelse
til tilkobling til privat vann- og
avløpsnett i området.

1

3

2

Viktig at radonsperre blir
innlagt i henhold til teknisk
forskrift.

4

1
SUM

40

Samlet vurdering
Verdivurderingen er gitt for anbefalte arealer for utbygging. Feltene som ikke er anbefalt ansees som
lite aktuelle da de enten omfatter dyrka mark, de er enda brattere og de har ikke gangveitilknytning
mot sentrum.
Opprinnelig anbefalte felter ligger i tilknytning til allerede kostbart etablert infrastruktur i
Knartenveien. Også disse feltene er for bratte i henhold til kommuneplanens foreslåtte
planbestemmelser. På området på til sammen cirka 6 dekar kan det derfor ikke anbefales etablering
av mer enn 4 boligtomter. Etablering av store tomter oppfattes å være utbyggers intensjon og det vil
stå i stil med resten av bebyggelsen i området. De anbefalte feltene har gangveitilknytning til
Vikersund sentrum
Eventuell fradeling betinger avtale om veiadkomst og veirett til Knartenveien og andel i privat vannog avløpsforsyning. Det er nå gitt tilbakemelding om at dette ikke er omsøkt, og at tidligere
korrespondanse om dette var før utarbeidelsen av dagens reguleringsplan i området. Denne
korrespondansen er derfor ikke relevant.
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VB 13 NØ STRANDLØKKEN
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status
Nytt forslag
5 tomter
Eier/søker: Astrid Mortensen
Begrunnelse: Tilbud om solfylte landlige tomter med utsikt og adgang til fjorden med kort avstand
til butikker, idrettsplass, alpinanlegg og større sammenhengende friluftsområde fra en ikkegårdbruker

Konklusjon

Vedtak

En strandpromenade mellom Frydeberg og Tyrifjord hotell
(og Vikersund sentrum) bør vurderes på sikt som kan utløse
mulighet for utbygging av feltet. Feltets adkomstvei kan
utgjøre en del av prommenadeveien.
Rekkefølgekrav: Gang- og sykkelvei fram til Tangen
Idrettsplass må være ferigstilt før byggetillatelse til første hus

Tillates ikke
utbygd i
kommende
planperiode
Området
tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Nedenforliggende dyrka mark.
Lett tilgjengelig høy bonitet skog.
Feltet vil bli synlig fra fjordsiden,
men bebyggelsen har likevel god
avstand fra denne. Bebyggelse
finnes i tilknytning til feltet.
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2

3

4
5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Ingen kjente
6
Nærføring til strandområder
langs Tyrifjorden. Sykkelavstand
til større sammenhengende
friluftsområder i Finnemarka.
Området inntil og like nedenfor
Fv 284. Liten trafikk til tross,
nærhet gjør feltet støyutsatt. Det
vil dessuten måtte påregnes
nærmiljøulemper i form av støy,
støv og lukt som følger av
landbruksvirksomhet i området.

5

Støyberegning en betingelse
for videre planlegging.
2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

9

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

10

Sosial infrastruktur

11

12

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Området har sykkelavstand til
sentrum, som riktignok har
kollektivknutepunkt. Avstanden gir
feltet satelittpreg. Har dog nærhet
til eldresenter og hotell.
Manglende gang- og sykkelvei.
Tilkoblingsavstand til kommunal
vannforsyning og kloakk
Gangavstand til idrettsanlegg og
strandområder. Nærføring til
fylkesvei.
Dagens barneskole i Vikersund
krever utbygging, sykkelavstand hit,
samt til barnehage. Gangavstand til
forretning, sykkelavstand til større
forsamlingshus..
Området ligger på løsmasser under
marin grense. Sannsynligvis er
overdekningen liten.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak

2

1

3
2

Dokumentasjon av
grunnforhold må skje før
området tas opp til regulering.

4

1
SUM

36

Samlet vurdering
Feltet ligger i nærføring med dyrka mark og i gul støysone. Gang- og sykkelvei eller strandpromenade
langs Tyrifjorden ligger ikke inne i noen trafikksikkerhetsplan eller idretts- og friluftsplan. I hvert fall
en av delene bør bygges før boligfeltet kan bygges ut.
Feltet ligger i sykkelavstand fra Vikersund sentrum. Kommunen har pr. dato tilstrekkelig med
foreslåtte utbyggingsfelter i gangavstand til Vikersund sentrum, og flere av disse har også behov for
gangveitilknytning.
Utbygging av dette feltet samsvarer ikke med kommuneplanens samfunnsdels arealstrategi. Feltet
har hverken gangavstand eller gang- og sykkelvei til Vikersund sentrum. Det bør imidlertid arbeides
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videre med planer for gang/sykkelvei og/eller strandpromenade langs Tyrifjordens østside/ØstModumveien, som gjør utbyggingsfelter av denne typen mulig.

VB 14 NØ WALSKRULLEN
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status
Foreslått i gjeldende Kommuneplan
Eier/søker: Modum kommune
Beskrivelse: Begrunnelse som VB 13 NØ kan anføres

Konsekvens
4 tomter

Konklusjon/Vedtak

Jfr. VB 13 NØ Strandløkken

Vedtak 3. gangs
behandling

Gang- og sykkelvei fram til til Tangen idrettspark må
være ferigstilt før byggetillatelse til første hus kan gis

Tillates ikke
utbygd i
inneværende
planperiode
Tillates utbygd

Natur- og miljøkonsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Omkranset av dyrka mark. Lett
tilgjengelig høy bonitet skog.
Feltet vil bli lite synlig fra
fjordsiden pga. foranliggende
bebyggelse. Boligfeltutvikling i
området vil endre områdets
landbrukspreg
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2

2

4
5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Ingen kjente
6
Gangavstand til strandområder
ved Tyrifjorden. Sykkelavstand til
større sammenhengende
friluftsområder i Finnemarka.
Området ligger inntil Fv 284,
oppå en liten høyde. Liten trafikk
til tross, nærhet gjør feltet
støyutsatt. Det vil dessuten måtte
påregnes nærmiljøulemper i form
av støy, støv og lukt som følger av
landbruksvirksomhet i området.

5

Støyberegning en betingelse
for videre planlegging.
2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Området har sykkelavstand til
sentrum, som riktignok har
kollektivknutepunkt. Avstanden gir
feltet satelittpreg. Har dog nærhet
til eldrsenter og hotell.
Manglende gang- og sykkelvei.
Området kan forsynes med
offentlig vann og kloakk uten å
stresse et allerede overbelastet
avløpsnett på Tangen.
Gangavstand til idrettsanlegg og
strandområder. Nærføring til
fylkesvei.
Dagens barneskole i Vikersund
krever utbygging, sykkelavstand hit,
samt til barnehage. Gangavstand til
forretning.
Området ligger på løsmasser under
marin grense. Sannsynligvis er
overdekningen liten.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak

2

1

3
2

Dokumentasjon av
grunnforhold må skje før
området tas opp til regulering.

4

2
SUM

36

Samlet vurdering
Utbyggingsområdet ble opprinnelig opprettet for videreutvikling av den tidligere helseinstitusjonen
Frydenberg. Denne institusjonen er nå er et kommunalt rehabiliteringssenter. Det foreslåtte
boligfeltet ligger i nærføring med dyrka mark og i gul støysone.
Noen gang- og sykkelvei eller strandpromenade langs Tyrifjorden ligger ikke inne i noen
trafikksikkerhetsplan eller idretts- og friluftsplan. I hvert fall en av delene bør bygges før boligfeltet
kan bygges ut.. Feltet ligger i sykkelavstand fra Vikersund sentrum. Kommunen har tilstrekkelig med
foreslåtte utbyggingsfelter i gangavstand til Vikersund sentrum, og flere av disse har også behov for
gangveitilknytning.
Utbygging av dette feltet samsvarer ikke med kommuneplanens samfunnsdels arealstrategi. Feltet
har hverken gangavstand eller gang- og sykkelvei til Vikersund sentrum. Det bør imidlertid arbeides
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videre med planer for gang/sykkelvei og/eller strandpromenade langs Tyrifjordens østside/ØstModumveien som gjør utbyggingsfelter av denne typen mulig.

VB 15 V SIMENSRUDJORDET
Kriterier
Status

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan

Konklusjon og vedtak

Konsekvens
15 tomter

Feltet kan ikke bygges ut før ny avkjøring mot
Badeveien er kjent. Denne må sees i sammenheng med
plan for nytt toplans kryss mot RV 35 Vikersund sør.
Feltet kan dessuten bli støyutsatt, og det forbruker
dyrka mark.

Tas ut av plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

21,5 daa av feltets totale 23
dekar er fulldyrket.
Feltet ligger syd for Badeveien i
slak østhelling. Omgitt av
boligområder i øst og vest, og vei
i syd. Utbygging vil bli lite synlig i
landskapsbildet. Jordet er et
positivt landskapselement som
skaper luft mellom
boligområdene.
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0

3

4

5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer

Ingen kjente

Friluftsliv og folkehelse

Gangavstand til på nære
friluftsområder på Øya, samt nær
kontakt med elva og Bergsjø via
stien Modum på langs.
Sykkelavstand til større
sammenhengende
friluftsområder, Furumo og
Holleia
Området ligger nær RV 35, Fv 284
og Badeveien, De nærmeste
husene vil bli utsatt for
trafikkstøy.

Forurensning og støy

Forutsetter arkeologisk
undersøkelse pr.
gravemaskin

6

4

Støyvurdering forutsettes
etter framtidige veiers
planfastsettelse.

0

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Områdene har gangavstand til
sentrum og er en naturlig
videreutvikling av boligområdene i
Vikersund vest.
Manglende gang- og sykkelvei.
Tilknytningsmulighet til offentlig
VA-nett som på sin side har behov
for oppgradering
Gangavstand til, barnehage, skole,
idrettsanlegg og Hovdehagen
nærfriluftsområde. Nærføring til
store trafikkårer.
Dagens nærskole i Vikersund i
gangavstand, men krever
utbygging. Barnehage i
gangavstand.
Området ligger på løsmasser under
marin grense.

Kompenserende tiltak

5
Nytt kryss mot RV 35 og gangog sykkelvei under
planlegging, utbyggingsavtale
om dette aktuelt

1

4
Planlegges som et ledd i
Kommuneplanen

5

Dokumentasjon av
grunnforhold må skje før
området tas opp til regulering.

Kort vei til ”alt” genererer generelt
mindre bilbruk.
SUM

3

5
42

Samlet vurdering
Feltet består utelukkende av dyrka mark og noen hus med tilknyttet infrastruktur. Grunneierne er
interessert i å beholde dette som dyrka mark. Området har ligget lenge inne som framtidig
boligområde i tidligere Kommuneplanens arealdel tilknyttet en mulig raskere
sammenbindingsmulighet for RV 35.
Kommunens siste opplysninger er at midtdeler og nye kryss for RV 35 ikke ligger inne i nylig vedtatt
Nasjonal transportplan. Området bør ikke bygges ut til boliger før nytt kryss Vikersund sør er planlagt
fortrinnsvis med korresponderende tilkomst til Badeveien. Området bør følgelig foreløpig ikke
anbefales for utbygging i kommende planperiode.
30

Det er tvilsomt i utgangspunktet å bygge ned dyrka mark. Det er også tvilsomt å bygge et nytt
boligfelt inn mot en ny trafikkert vei. Disse forholdene tilsier at dyrkamarka blir bevart, og
boligområdet tas helt ut av Kommuneplanens arealdel. Men den skisserte forbindelsen i
Kommuneplanen mellom Badeveien og Fv 284 opprettholdes.

VB 16 V HARALDSRUDHAGAN
Kriterier
Status

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Foreslått i gjeldende kommuneplan. Ervervet av
31 boenheter
utbyggingsfirma. Planarbeid under oppstart
Eier/søker: Nordbohus
Begrunnelse: Nylig eiendomsovertakelse. Tilrettelegging for boliger i Modum Bads nærområde

Konklusjon/Vedtak
Vedtak 3. gangs
behandling

Rekkefølgekrav: Gangvei langs Badeveien ned til til RV 35
må være bygd før tillatelse til første bygg kan gis
Rekkefølgekrav: Gangvei langs Badeveien ned til Vikersund
sentrum må være bygd før tillatelse til første bygg kan gis

Tillates
utbygd
Tillates
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Høy bonitet skog og gammelt sandtak,
med omkringliggende sannsynlig
teoretisk oppdyrkbare arealer.
Grus/sandmasser og
grunnvannsmagasin
Feltet vil sammenbinde boligområdene
langs Badeveien/Skinstadveien og gi
området preg av å være et boligstrøk, og
ikke husklynger innimellom
skogsterreng. Området er flatt til svakt

31

4

5

4

5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og
folkehelse

Forurensning og
støy

hellende mot øst. Lite Innsyn fra da
feltet fort stiger i høyde, og feltet vil
knapt nok få fjernvirkning.
Ingen kjente, men generelt er det
mange kullgroper og fangstgroper på
”moane”.
Gangavstand til større
sammenhengende friluftsområde på
Brunesmoane. Sykkelavstand til
Tyrifjorden, Snarumselva og Furumo.
Området ligger nær Badeveien. De
nærmeste husene vil bli utsatt for noe
trafikkstøy. Feltet ligger på Modum Bads
gamle grunnvannsmagasin.

5

5

Støyskjerming må vurderes
som en del av
planarbeidet. Aktsomhet
for grunnvannsmagasin

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

9

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

10

Sosial infrastruktur

11

12

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Sykkelavstand til Vikersund
sentrum, gangavstand til
hjørnesteinsbedriften Modum bad.
Lite sentrumsvært, men knytter
sammen Modum Bad og Vikersund.
Manglende gang- og sykkelvei.
Tilknytningsmulighet til offentlig
VA-nett. Trolig behov for en ny
nettstasjon for strøm ved ny
boligetablering i området. Lav
slokkevannskapasitet pr. dato.
Gangavstand til busstopp,
forsamlingshus og barnehage.
Sykkelavstand til idrettsanlegg
Sykkelavstand til dagens nærskole i
Vikersund som har behov for
utbygging. Gangavstand til små
forsamlingshus og naturbarnehage
Området ligger på tykke
grusavsetninger, men det er uvisst
hvordan leira under er.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak

2

Gang- og sykkelvei langs
Badeveien er under bygging.
Oppgradert ledningsnett
påkrevet. Utbyggingsavtale om
kostnadsfordeling av dette
forutsettes.

2

3
Planlegges som et ledd i
Kommuneplanen

Enkle grunnundersøkelser bør
gjennomføres før området tas
opp til regulering.

SUM

3

4

2
42

Samlet vurdering
Området er skogbevokst og delvis et gammelt sandtak, med tilknytning til eksisterende bebyggelse
og hjørnesteinsbedriften Modum bad. Det kan med fordel bygges ut. Brannvannsdekningen er dårlig
pr. dato, men dette kan forbedres relativt enkelt med en trykkforsterker. Gang- og sykkelvei er langs
Badeveien er under utbygging.
Siste opplysning er at Midtdeler for RV 35 mellom Modum og Åmot ikke ligger inne i Nasjonal
transportplan. Nytt kryss i Vikersund sør er likevel påkrevet. Det er ikke forsvarlig samfunnsmessig å
bygge gang- og sykkelvei langs Badeveien bygges lenger enn ned til RV 35. Herifra er det gangveier og
småveier som fører videre til Vikersund sentrum allerede i dag. Like nedenfor brukryssingen for RV

32

35 går en gangvei inn mot Løkkeveien, hvor det er gang- og sykkel/villaveiadkomst til barne- og
ungdomsskole og Vikersund sentrum.
Området ligger så vidt i gul støysone, og estetisk fornuftige støytiltak vil være en utfordring i
planarbeidet.

VB 17 V BADEMOEN
Kriterier
Status

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan. I tillegg foreslås
et areal utlagt til institusjonsformål nordøst for
Modum Bad.
Eier/søker: Modum Bad
Begrunnelse: Tilsvarende VB 16 V

Konklusjon/Vedtak

Vedtak 3. gangs
behandling

Utbygging av boligfeltet nærmest institusjonen
tillates.
Rekkefølgekrav: Gangvei langs Badeveien ned til til
RV 35 må være bygd før tillatelse til første bygg kan
gis.
Utbygging av boligfeltet nærmest institusjonen
tillates.
Rekkefølgekrav: Gangvei til Vikersund sentrum må
være bygd før tillatelse til første bygg kan gis

Konsekvens
8 tomter

Tillates delvis
utbygd

Tillates delvis
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Høy bonitet skog klassifisert som
dyrkingsjord. Den nordøstlige delen
er oppdyrket etter at

33

Høy bonitet skog går ut av
produksjon.

1

3

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

4

Kulturminner og
kulturmiljøer

5

6

Friluftsliv og
folkehelse

Forurensning og
støy

grunnlagskartet ble utarbeidet..
Grusmasser og grunnvannsmagasin.
Feltene er begge i sammenheng
med Modum bads boliger langs
Badeveien. Innsyn fra Badeveien,
men ellers vil feltet ikke få
fjernvirkning mht. innsyn.
Nærføring til Modum Bads
bygninger i sveitserstil som er av
høy verneverdi. Feltet ligger nær
blester- og kullgroper og nær
gammel bebyggelse i sveitserstil av
regional verneverdi.
Gangavstand til større sammenhengende friluftsområde på
Brunesmoane. Sykkelavstand til
Tyrifjorden, Snarumselva og
Furumo.
Det nordøstlige feltet ligger nær
Badeveien, men her er hastigheten
lav og støy antatt ubetydelig.
Feltene ligger på Modum Bads
gamle grunnvannsmagasin.

5
Reguleringsplanen, spesielt for
det østlige feltet må utformes
med bestemmelser hvor det
verdifulle bygningsmiljøet på
Modum Bad ivaretas.

3

5

Støyskjerming må vurderes
som en del av planarbeidet.
Aktsomhet for
grunnvannsmagasinet må
utvises

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Sykkelavstand til Vikersund
sentrum, gangavstand til
hjørnesteinsbedriften Modum bad.
Lite sentrumsvært, men knytter
sammen Modum Bad og Vikersund.
Manglende gang- og sykkelvei.
Tilknytningsmulighet til offentlig
VA-nett. Trolig behov for en ny
nettstasjon for el. ved ny
boligetablering i området. Lav
slokkevannskapasitet pr. dato.
Feltet i øst er lavtliggende og har
svært dårlige dreneringsforhold.
Gangavstand til lite busstopp og
parkområder. Sykkelavstand til
idrettsanlegg.
Sykkelavstand til barneskole i
Vikersund som har
utbyggingsbehov. Gangavstand til
små forsamlingshus og
naturbarnehage.
Området ligger på tykke
grusavsetninger, men det er uvisst
hvordan leira under er.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak

2

Gang- og sykkelvei er under
bygging. Oppgradert
ledningsnett påkrevet.
Utbyggingsavtale om
kostnadsfordeling av dette
forutsettes.

3
Planlegges som et ledd i
Kommuneplanen

Enkle grunnundersøkelser bør
gjennomføres før området tas
opp til regulering.

SUM

34

2

3

4

2
39

Samlet vurdering
Dette har blitt to svært forskjellige felter. Begge feltene ble klarert for utbygging i forrige
kommuneplan, men med rekkefølgekrav om framføring av gang- og sykkelvei langs Badeveien.
Denne er først under bygging nå, og feltene har ikke blitt utbygd. Derimot har det aller meste av det
østlige feltet blitt nydyrket i inneværende planperiode. Dette gjør at det østlige feltet ikke kan
anbefales for utbygging.
Det vestlige feltet er fortsatt skogbevokst. Det er langstrakt og inneklemt mellom bebyggelse på 2-3
kanter. Dette mindre feltet foreslås fortsatt utbygd. Det er imidlertid en utfordring å planlegge hus
som er tilpasset det verdifulle bygningshistoriske miljøet på Modum Bad. Brannvannsdekningen er
dårlig pr. dato, men dette kan forbedres relativt enkelt med en trykkforsterker. Gang- og sykkelvei er
langs Badeveien er under utbygging.
Siste opplysning er at Midtdeler for RV 35 mellom Modum og Åmot ikke ligger inne i Nasjonal
transportplan. Nytt kryss i Vikersund sør er likevel påkrevet. Det er følgelig forsvarlig
samfunnsmessig å bygge gang- og sykkelvei i tilknytning til krysset Vikersund sør kun ned til RV 35.
Herifra er det gangveier og småveier som fører videre til Vikersund sentrum allerede i dag. Like
nedenfor brukryssingen for RV 35 går en gangvei inn mot Løkkeveien, hvorfra det er gang- og
sykkel/villaveiadkomst til barne- og ungdomsskole og Vikersund sentrum.

VB 18 SV BJØLGERUDJORDET
Kriterier
Status

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Foreslått i gjeldende Kommuneplan. Varslet
8 – 10 boenheter
planoppstart
Arkeologiske undersøkelser gjennomført
Eier/søker: Terje Tilden/Siv.Ing Bjørn Leifsen
Beskrivelse: Ønsker opprettelse av et boligområde på dyrka mark som er inneklemt mellom
gårdstun og eksisterende boligbebyggelse med tilknyttbar infrastruktur

35

Konklusjon

Rekkefølgekrav: En helhetlig løsning for overvannet i
området må inngå som en del av utbyggingsavtalen
for utbyggingen av området

Vedtak

Anbefales utbygd
uten tilleggstomter
Området tas ut av
plan
Tillates utbygd

Vedtak 3.gangs
behandling
Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Kun dyrka mark. Nærføring til
gårdstun
Bebyggelsen vil kunne oppfattes
som integrert i den
omkringliggende
boligbebyggelsen

0

5

6
Gangavstand til strandområder
Sykkelavstand til større
sammenhengende
friluftsområder i Holleia.

36

4

6

Forurensning og støy

Hørbar avstand til RV 35

Støyskjerm/støytiltak i
forhold til RV 35 må utredes i
det videre planarbeidet

1

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

8

Teknisk infrastruktur

9

10

11

12

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til sentrum. Feltet vil
bli integrert i Vikersunds
sammenhengende boligbebyggelse
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett, men dette har behov for
betydelig oppgradering, spesielt
vedrørende overvann. Gang- og
sykkelveiadkomst mot sentrum og
skoler
Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale og barnehage
med lekeplass og idrettsbane. God
trafikksikker skjermet beliggenhet.
Gangavstand til barneskole med
utbyggingsbehov og ungdomsskole
Sykkelavstand til større
forsamlingslokale.
Feltet er planlagt på
løsmasseavsetning med
overvannsproblematikk
På tross av sentrumsnær
beliggenhet kan feltet likevel bli
noe bilbasert grunnet sin nære
tilknytning til RV 35

Kompenserende tiltak

5
Utarbeidelse av felles plan for
gammel bekkelukking og trase
for overflatevann med
tilhørende byggeforbud

2

4

5

Jfr. pkt. 8. Grunnundersøkelse
påkrevet for sikring
vedrørende kvikkleire

3

4

SUM

47

Samlet vurdering
Relativt gammelt og dårlig ledningsnett i alle former er en utfordring i området. Feltet ligger i sin
helhet på dyrka mark og burde ideelt sett ikke bygges ut. Men feltet er ikke stort, og har bebyggelse
på de fleste kanter, og planlegging er igangsatt med basis i gjeldende kommuneplan.
Det ligger store utfordringer knyttet til overvannshåndtering i området. Dette må løses før utbygging.
Nytt ledningsnett eller åpen bekk helt fram til kanalen mot Øya i Vikersund er aktuelle løsninger.
Området ligger i gul støysone, og støytiltak forutsettes utredet som en del av
reguleringsplanarbeidet.
Det er søkt om å avsette ytterligere to tomter til boligformål knappe 30 meter sør for gårdstunet,
langs Bjølgerudveien. Dette frarådes. Gjeldende forslag innebærer en bygging helt inn mot
gårdtstunets østside. Gårdstunet bør ikke innringes ytterligere, med innbygging både fra øst og sør.
Grunneier må velge her, enten bygges det inn mot gårdstunet fra øst, med inntil 8 nye boenheter,
eller fra sør, med to nye tomter.

VB 21 Ø VIKERØYA
Kriterier

Sentrale problemstillinger
37

Konsekvens

Status/potensial
Foreslått i gjeldende kommuneplan
40 boenheter
Eier/søker: Modum kommune
Begrunnelse: Ønske om å skille ut attraktive landlige og samtidig svært sentrumsnære
utsiktstomter som ikke vil beslaglegge dyrka mark og heller ikke berører strandsonen direkte

Konklusjon

Vedtak
Vedtak 3.
gangs
behandling

Sentrumsnær utbygging, tilgrensende strandsone,
kulturminner, eksisterende boligområde og attraktivt
friluftsområde
Tas ut av plan

Tillates utbygd

Tillates utbygd
Halvparten av
feltet tillates
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr

2

3

4

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø

Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer

Situasjonsbeskrivelse
Nedstrøms Vikerfossen,
oppstrøms Bergsjø, nærføring til
Tyrifjorden våtmarksområde.
Nærføring med Vikermyra, en
registrert verdifull
våtmarksbiotop
Skog av høy bonitet.

Kompenserende tiltak
Boligarealer planlagt i
gjennomsnittlig 50 meters
avstand fra vannlinje

Verdi
2

5
Bebyggelsen kan bli eksponert
mot vassdrag og Vikersunds
vestlige bebyggelse

Tilgrensende område anbefalt
som hensynssone for arkeologisk
kulturminne i fagrapport for

38

Utforming av
reguleringsbestemmelser
med begrensinger i fargevalg,
lav mønehøyde og kun en
etasjehøyde for vestligste
husrekke
Vurdere ivaretakelse av
kullgrop. Klare
reguleringsbestemmelser for

2

2

5

6

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Modums kulturminneplan. En
kullgrop innenfor planlagt
boligfelt
Innebærer nedbygging av deler
av dagens friluftsområde som
anvendes av dagens
nordenforliggende boligfelt i
Damveien. Strandområdene med
sine kulturminner bevares
likevel, og den søndre delen av
nærfriluftsområdet. Nærføring
med strandsone og
sykkelavstand til større
sammenhengende
friluftsområder i Holleia og
Finnemarka.
Svært godt skjermet
beliggenhet,.

bevaring av gravrøysene som
ligger langs strandsonen

3

6

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til sentrum og
kollektivknutepunkt.

8

Teknisk infrastruktur

Tilknytningsavstand til nybygd og
rehabilitert kommunalt VA-nett.
Gang- og sykkelvei mot sentrum

9

10

11
12

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale. God trafikksikker
skjermet beliggenhet.
Sykkelavstand til barneskole med
utbyggingsbehov, ungdomsskole og
barnehage. Sykkelavstand til større
forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
Lokalklima er eksponert for tåke og
trekk langs fjorden, på linje med
øvrig bebyggelse ned mot fjorden.

Kompenserende tiltak
6

6

5

4

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

4
5

SUM

50

Samlet vurdering
Vikerøya har konsekvensutredningens høyeste verdiscore i Vikersund. Det er kun sentrumsfelter i
Åmot og Geithus som har høyere score. Ikke desto mindre så er utbyggingen konfliktfylt.
Feltet krever god planlegging og hensyntagen. Det må anlegges veier som gjør det lett å komme
gjennom feltet flere steder og videre ut i naturen. Byggehøydene mot elva må holdes lav og
strandområdet mellom boligene og den kulturminnerike strandsonen må skjøttes planmessig og
beholdes i offentlig eie.
Muligheten for å hensynta ulike interesser ved god planlegging og imøtekommelse av behovet for
stadig flere sentrumsnære attraktive boligområder gjør at utbyggingsmulighetene på Vikerøya må
ivaretas.
39

Kommunal vannforsyning og kloakk er ført fram til feltets planlagte adkomstvei i et
samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Albert Hære entrepenørs utbygging av det tilgrensende
Vikermyra næringsområde. Arkeologiske undersøkelser er gjennomført og en uoffisiell planskisse er
utarbeidet. Feltets utbyggingsområde vist på kartet i konsekvensutredningen følger planskissens
avgrensing.

VB 22 Ø VIKERKLEIVA/RINGEN
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Nytt forslag
4 tomter
Eier/søker: Kjell Olav Vik/Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling
Begrunnelse: Eier ønsker å skille ut attraktive landlige men sentrumsnære tomter som ikke vil
beslaglegge dyrka mark.

Konklusjon

Vedtak

Utbygging tilgrensende dyrka mark på tre kanter, tap
av nærfriluftsområde og en betydelig brytning i et
verdifullt kulturlandskap.
Veirettighet i Vikerkleiva forutsettes avklart før
utbygging

Frarådes utbygd

Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

40

2

3

4

5

6

Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Veiframføring over og deler dyrka
mark. Skog av høy bonitet. Ny
bebyggelse i nærføring med
dyrka mark
Området er i dag en del av
hensynssone verdifullt
kulturlandskap. Bebyggelsen vil
komme delvis i tilknytning til
etablert bebyggelse. Bebyggelsen
vil bryte i jordbrukslandskapet.
En del av Kommuneplanens
hensynssone kulturlandskap, jfr.
pkt 3.
Innebærer nedbygging av en av
områdets få «nærskogkruller».
Gangavstand til strandområder.
Sykkelavstand til større
sammenhengende friluftsområde
i Finnemarka
Godt skjermet beliggenhet, men i
nærføring med dyrka mark.

1

Viktig med god byggeskikk.
Krav om reguleringsplan
med konkrete bestemmelser
om dette.

1

Jfr. pkt. 3
1

3

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangvstand til sentrum. Med sin
terrengmessige skjermede
beliggenhet (jfr. pkt. 6) vil feltet
likevel kunne framstå som en
satellitt.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gangvei til Vikersund
sentrum over Tangen Idrettsplass
Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale. God trafikksikker
skjermet beliggenhet.
Sykkelavstand til barneskole med
utbyggingsbehov, ungdomsskole og
barnehage. Sykkelavstand til større
forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
På tross av sentrumsnær
beliggenhet kan feltet likevel bli
bilbasert, jfr. pkt. 6 og 7

Kompenserende tiltak
Rehabilitering av enden av
gamle Vikerkleiva helt ned
mot Fjordveien som gangvei
Heggenveien/Østmodumveien
(Fv 144/284)
Veiforeningen for Vikerkleva
gir ikke det nye boligområdet
veirett i henhold til
høringsuttalelse.

4

1

5

3

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

4
3

SUM

35

Samlet vurdering
Området er omsluttet av dyrka mark, og ny bebyggelse vil komme inn som en kile i dette verdifulle
kulturlandskapet som er avsatt som hensynssone i kommuneplanen. Dette er en ulempe både
estetisk og driftsmessig, og kan ikke tilrås.
Veiforeningen Vikerkleva gir pr. dato ikke veirett til nytt boligfelt mot Vikerkleivveien. En eventuell
utbygging vil kreve ekspropriasjon av veirett fra motvillige oppsittere. Området tilrås ikke utbygd.
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VB 23 SØ VIKERKLEIVA/DISEN + MOEN
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Nytt forslag, tidligere avvist i forslag til
3 tomter utenfor
bebyggelsesplan for Vikerkleiva
dyrka mark
Eier/søker: Disen gård, Asbjørn Lund/Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling
Begrunnelse: Ønsker å tilby attraktive sentrumsnære boligtomter i tilknytning til eksisterende
bebyggelse som beskrives å få liten innvirkning på kulturlandskapet

Konklusjon

Vedtak

Fraråder bygging på dyrka mark. 4 tomter langs veien
Vikerkleiva forbruker minimalt med dyrka mark og
konsekvensutredes.
Areal langs veien på Disen tas inn som
utbyggingsområde. Veirettigheter forutsettes avklart
før utbygging

Forslaget trekkes

Området tillates
delvis utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Skog av lav bonitet. Forslaget
innebærer utbygging av dyrka
mark. Ny bebyggelse i nærføring
med dyrka mark
Området er i dag en del av
hensynssone verdifullt
kulturlandskap, men bebyggelsen
vil komme i tilknytning til etablert
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1

Viktig med ivaretakelse av
god byggeskikk i
byggesøknad- og behandling

2

4

5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

bebyggelse. Bebyggelsen vil
neppe bli eksponert.
En del av Kommuneplanens
hensynssone kulturlandskap, jfr.
pkt 3.
Innebærer nedbygging av en av
områdets få «nærskogkruller».
Gangavstand til strandområder.
Sykkelavstand til større
sammenhengende friluftsområde
i Finnemarka
Godt skjermet beliggenhet

Jfr. pkt. 3
2

2

6

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til sentrum. Med sin
terrengmessige skjermede
beliggenhet (jfr. pkt. 6) vil feltet
likevel kunne framstå som en
satellitt.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Sykkelvei mot sentrum når
Vikerkleiva sykles litt sørover.
Etableringen av boligfeltet
forutsetter veirett på den private
veien Vikerkleiva
Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale. God trafikksikker
skjermet beliggenhet.
Sykkelavstand til barneskole med
utbyggingsbehov, ungdomsskole og
barnehage. Sykkelavstand til større
forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
På tross av sentrumsnær
beliggenhet kan feltet likevel bli
bilbasert, jfr. pkt. 6 og 7

Kompenserende tiltak

4

Veiforeningen for Vikerkleva
gir ikke det nye boligområdet
veirett i henhold til
høringsuttalelse.

2

4

2

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

4
3

SUM

37

Samlet vurdering
Kommunen har få byggeklare tomter med landlige beliggenhet i gangavstand fra Vikersund sentrum
uten behov for oppgradert infrastruktur. Dette er utslagsgivende for forslaget
Moen er området lengst i nord av de to som ikke anbefales utbygd. En eventuell utbygging her vil kun
omfatte dyrka mark. Grunneier og potensiell utbygger av Moen beskriver nok en gang at den dyrka
marka her leies ut for drift i dag men at det er vanskelig da jordet er lite, og partiene som søkes
utbygd har fjell nær overflata med skade på redskap som følge. Beskriver sitt handicap og behov for
ny livsløpsbolig. Det vises til fradelinger gjennomført nylig både i nord og sør.
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Ei tomt ble nylig fraskilt eiendommen utenfor dyrka mark for å kunne bygge en ny livsløpsbolig.
Ytterligere reduksjon av jordets størrelse vil neppe gjøre det lettere å leie ut. Fradelinger i nord og i
sør fra tidligere har ikke omfattet dyrka mark.
Veiforeningen for Vikerkleiva gir ikke veirett til det omsøkte boligfeltet på Vikerkleiva pr. dato.
Området tilrås følgelig ikke utbygd. En eventuell utbygging vil kreve ekspropriasjon av veirett fra
motvillige oppsittere.

VB 25 SØ SPONESAGA
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Foreslått i gjeldende Kommuneplan
1 tomt
Eier/søker: Wiborg-Thune/Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling
Begrunnelse: Ønsker boligutbygging og flerfordelt infrastruktur i tilknytning til gammelt gårdstun
med vanskelig drivbar dyrka mark.

Konklusjon/vedtak

Allmen ferdsel, ivaretakelse av dyrka mark,
kulturminner og allment tilgjengelig strandsone en
forutsetning.

Kun en bolig i sør
tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr

Tema

Situasjonsbeskrivelse

44

Kompenserende tiltak

Verdi

1

2

3

4

5

6

Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø

Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Den nordlige del av området
berører en liten del av en
naturtype med A-verdi. (Elvedelta
med sumpskog). Den berørte del
er helt i utkanten av et ellers
romslig området.
Et lite jorde på ca. 3 daa syd og
vest for bebyggelsen søkes
omdisponert til boligformål.
Attraktive, solrike tomter med
utsyn over vann. Boligutvikling vil
lett kunne medføre press på
naturtypen nedenfor som består
av tett krattskog som skjermer
for utsyn mot vannet.
Kulturminnemiljøet Sponeviken
er registrert med svært høy
verneverdi. I Kulturminneplanens
fagrapport. Det inneholder
kanskje Modums eldste
bestående trebygning og en
gammel verdifull
kraftverksstasjon
Ny adkomstevei vil bedre
adkomsten til strandarealene ved
Spone kraftstasjon og elvedeltaet
til Sponebekken. Gangavstand til
større sammenhengende
friluftsområder.
Området vil ligge støyutsatt til i
forhold til Heggenveien.
Sporadisk støy fra aktiviteter i
Hoppsenteret.

Fjerning av vegetasjon vil
medføre tap av biologisk
mangfold i området. Dette
må begrenses

Skogsareal på privat grunn
kan beholdes som LNFområde
Byggehøyder og fargevalg
må vurderes i byggesøknad.
Ny bebyggelse kan bli lite
synlig fra vannet ved
bevaring av
sumpskogområde ned mot
Bergsjø.
Nye boliger kan gjøre
området mer tilgjengelig for
allmenheten. Dyrka mark bør
berøres minimalt, ikke
primært av jordvern- men av
kulturminnehensyn.

Adkomstveien bør vurderes å
få status som kommunal
turvei. Friområde etableres i
strandområdet, jfr. pkt. 4

Støyskjerm/støytiltak i
forhold til Heggenveien må
utredes

2

1

2

1

5

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Beskrivelse
Kun sykkelavstand til sentrum.
Boligområdet vil framstå som en
sentrumssatelitt,

Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gamle Kirkevei kan sykles
til Vikersund sentrum. Ny, felles
avkjøring kan erstatte gammel,
uoversiktlig utkjørsel på
Heggenveien..
Gangavstand til idrettsanlegg og
større sammenhengende
friluftsområder. Nærføring til
Fylkesvei 142.
Dagens nærskole i Vikersund har
utbyggingsbehov, og skoleskyss er
påkrevet. Sykkelavstand til
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Kompenserende tiltak
Med offentlig gangvei mot
tilgjengelig strandsone og lett
synlige kulturminner, samt
nærhet til kirke og hoppsenter
kan området ha verdier å tilby
befolkningen
Ny bussholdeplass under
planlegging i gangavstand, ved
Vikersundbakken.

2

4

3

3

11
12

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

barnehage. Gangavstand til kafe og
kirke ved Vikersundbakken
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
Energikrevende pga. stort
transportbehov.

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging.

SUM

4
1
30

Samlet vurdering
Sponevika har lavest summert verdi som boligfelt av de anbefalte. Grunnene er manglende
sentrumsnærhet, potensiell bilbasert lokalisering, nærføring til kulturminner, verdifullt naturområde
og forbruk av dyrka mark.
Med god planlegging kan likevel flere av disse verdiene gjøres allment tilgjengelige med en eventuell
offentlig turvei til Bergsjø og det verdifulle kulturminneområdet. Det er stor interesse for utbygging
på østsiden av Bergsjø. Dette er ett av de få områdene her som har mulighet for vann- avløp og
gang/sykkelveitilknytning. Utbyggingen må imidlertid av de natur- jordvern- og kulturminnehensyn
begrenses til en tomt.
Blå bolig, potensiell utbygger har en rekke forslag knyttet til makeskifte, kjøp av eiiendom ,
vedlikehold av friareal med mer. Dette kommenteres ikke, da det er reguleringsplanproblematikk.
Hovedanliggende er likevel at arealet avsatt til boligformål er for lite, enda mindre enn i gjeldende
kommuneplan. Det er ivaretakelse av kulturminner i området som er utslagsgivende for forskjellene
her. Overraskende nok beskriver utbygger at hovedadkomsten er tenkt å bestå. Det betyr i så fall en
adkomst gjennom tunet og rundt en garasje som nylig er satt opp midt i adkomstveien, som også
skulle betjene den kommunale kraftstasjonsbygningen nedenfor. Fortsatt gjennomgang i tunet og
rundt en nybygd garasje for kommune og allmenhet kan ikke anbefales, og er utslagsgivende for at
boligområdet nå foreslås helt sør på eiendommen.

VB 27 Ø AUSTAD
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Nytt forslag
4 tomter
Eier/søker: Jakob Sinding Hadley
Begrunnelse: Eier ønsker å skille ut attraktive landlige men sentrumsnære tomter som gjør minst
mulig skade på områdets verdifulle kulturlandskap.
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Konklusjon
Vedtak

Området skal ikke konsekvensutredes som nytt
utbyggingsområde
Veirettigheter må klargjøres før utbygging

Kommunestyrevedta
k
3.gangs off. ettersyn

Foreslås ikke
utbygd
4 tomter tillates
utbygd
Tillates ikke
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer

Situasjonsbeskrivelse
I nærføring med en gren av
Austadbekken, en del av
Hvalsbekkens nedbørfelt som er
gyteelv for Tyrifjordørret
Forbruker i sin helhet fulldyrka
mark på jorder som i
utgangspunktet ikke er store,
dette medførende
aronderingsmessige ulemper
Området er i dag en del av
hensynssone verdifullt
kulturlandskap. Bebyggelsen vil
komme delvis i tilknytning til
etablert bebyggelse. Bebyggelsen
vil bryte i jordbrukslandskapet.
En del av Kommuneplanens
hensynssone kulturlandskap, jfr.
pkt 3.
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Kompenserende tiltak

Verdi
2

1

Viktig med god byggeskikk.
Krav om reguleringsplan
med konkrete bestemmelser
om dette.

1

Jfr. pkt. 3
1

5

6

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Gangavstand til naturmessige
nærfriluftsområder og
strandområder. Sykkelavstand til
større sammenhengende
friluftsområde i Finnemarka
Godt skjermet beliggenhet, men i
nærføring med dyrka mark.

5

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet
og beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til sentrum. Med sin
terrengmessige skjermede
beliggenhet (jfr. pkt. 6) vil feltet
likevel kunne framstå som en
satellitt.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gangvei mot Vikersund
sentrum over Tangen idrettsplass

Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale. Trafikksikker
men vanskelig tilgjengelig
beliggenhet.
Sykkelavstand til barneskole med
utbyggingsbehov, ungdomsskole
og barnehage. Sykkelavstand til
større forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
På tross av sentrumsnær
beliggenhet kan feltet likevel bli
bilbasert, jfr. pkt. 6 og 7

Kompenserende tiltak
Rehabilitering av enden av
gamle Vikerkleiva helt ned mot
Fjordveien som gangvei
(Heggenveien/Østmodumveien
(Fv 144/284)
Se pkt. 7
Veiforeningen for Vikerkleva
gir ikke det nye boligområdet
veirett i henhold til
høringsuttalelse.

4

2

4

3

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

4
3

SUM

34

Samlet vurdering
Gården Austad har en attraktiv skjermet beliggenhet med geografisk nærhet til Vikersund og til
kommunal vannforsyning og avløp. Men det er også konflikter i form av mye fulldyrka mark, og
hensynssone for kulturlandskap i kommuneplan. Dessuten er gangadkomsten til Vikersund vanskelig
tilgjengelig. Det er flere bekker i området som er en del av Hvalsbekkens nedbørfelt, som er en
verdifull ørret bekk for Tyrifjorden.
Som en konsekvens av dette har det i flere kommuneplanprosesser kommet stadige
utbyggingsforslag i området som ikke har blitt vedtatt. Nå har også gården blitt overtatt av ny eier
som har nye meninger om dette.
Det ble vedtatt å ikke konsekvensutrede området for utbygging i starten av kommuneplanprosessen.
Likevel har kommunestyret ved 3. gangs behandling vedtatt et høringsforslag om utbygging av fire
tomter i området.
Ny eier ønsker en utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse i området. Et slikt forslag
vurderes også til å gjøre den minste skaden i forhold til tidligere forslag, og den vil få den beste
nærheten til sentrum og mot eksisterende infrastruktur i området.
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Utbyggers forslag omfatter omtrent halvdelen av et jorde på 15 dekar. Dette arealet vil kunne
omfatte noe mer enn 4 tomter. I den sammenhengen gjøres det oppmerksom på at tomtefeltet vil
bestå av dyrka mark. Deler av Vikerkleivveien, den gamle ferdselsåren til sundstedet på Vikersund går
for store deler på fjellgrunn. Det kan med det godt være den delen av jordet hvor fjellet ligger
nærmest overflata som nå foreslås tatt i bruk som nytt boligfelt.

C. GEITHUS
GB3 N KJØLSTAD
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Eksisterende/ nytt forslag
10 boenheter
Eier/søker: Grunneierne Tommy Wigdal /Modum Kommune
Begrunnelse: Lett tilgjengelige boligtomter på fjellgrunn/skog med dårlig bonitet

Konklusjon/Vedtak

Kun nedre del tillates utbygd i sammenheng med en
pågående plan for utbygging som er i i tråd med
gjeldende kommuneplan. Krav til reguleringsplan.

Kun nedre del
avsettes i
kommuneplanen

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Primært skog av lav bonitet
6
Boligene blir liggende i randsonen
av industri- landbruks- og
boligbebyggelse. Foranliggende
industribygninger gjør området
lite eksponert mot Bergsjø.
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Bratt terreng tilsier
utbygging av boliger i to
plan, hvor den ene bygges
som underetasje med god

4

høyde og skjerming mot
Geithusveien.
4
5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Ingen kjente
6
Gangavstand til strandområder
med idrettsplass og Furumo
større sammenhengende
friluftsområde med idrettsanlegg.
Nærføring med
kommunikasjonsårer.
Området vil ligge støyutsatt til i
forhold til RV 35 og Geithusveien.

3

Støyberegninger påkrevd i
forbindelse med utarbeiding
av reguleringsplan

1

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9
10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonseskrivelse
Sykkelavstand til Geithus og
Vikersund sentrum. Boligområdet
vil framstå noe satelittpreget. Med
beliggenhet like nord for den
sammenhengende bebyggelsen fra
Geithus sentrum.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gang- og sykkelvei til
Geithus og Vikersund sentrum.
Fjellgrunn med sprengningsbehov
på feltet.
Gangavstand til barnehage med
lekeplass og til bussholdeplass.
Sykkelavstand til barne- og
ungdomsskole som begge har god
kapasitet. Gangavstand til kafe og
dagligvareforretning. Sykkelavstand
til større forsamlingslokale.
God nærhet til
kommunikasjonsårer, gangavstand
til brannstasjon.
Nærhet til riksvei og avstand til
sentrum kan generere biltransport

Kompenserende tiltak

3

5

3
3

6

SUM

2
48

Samlet vurdering
Søknad om byggetillatelse for sprengningsarbeider levert. Kommunens merknader til søknaden er en
ønsket tilpasning av det utsprengte terrenget som er tilpasset en bebyggelse i to etasjer, hvorav den
ene utgjør en underetasje, og hvor skjermingshøyde for innsyn og støy fra Geithusveien er bevart.
Området i dag framstår som en blanding av en tidligere biloppstillingsplass og berglendt brattlendt
lavbonitet skog. Boligrekka bør bygges fram til planlagt ny avkjøring fra RV 35.
Ideelt sett burde boligfeltet ha fortsatt nordover. Det kan man få til med en samlet avkjøring mot RV
35 der dagens av- og påkjøring mot RV 35 ligger. Kommunen legger likevel ikke opp til noen
ekstraomgang for planvedtaket om Midtdeler på RV 35, og begrenser forslaget til boligområde i nord
som foreslått.
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GB 9 S SKREDSVIKMOEN NORD
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Forslag i inneværende Kommuneplan. Dialogmøte om
60 boenheter
utbygging avholdt
Eier/søker: Apoteket eiendom
Begrunnelse: Ønsker utvikling av et helhetlig boligområde hvor det erfares som vanskelig å drive
industri

Konklusjon/Vedtak

Eksisterende industri vurderes omregulert til
boligformål
Rekkefølgekrav: Ferdigstillelse av nye Geithus bru
med tilliggende gang- og sykkelvei langs Fv 145
Gravfossveien

Tillates delvis
utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1
2
3

4

Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige forhold
og naturresurser
Landskapsestetiske
forhold, kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Industritomter og skog av
middels bonitet
Forholdsvis flat «mo».
Bebyggelsen vil bli liggende
tilbaketrukket fra dagens Fv
145 Bebyggelsen vil framstå
lite eksponert på tross av sin
nærhet til Bergsjø.
Verdifulle nyere tids
kulturminner i form av
industrianlegg med
tilhørende arbeiderboliger og
bedehus registrert i området.
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5
5

Reguleringsbestemmelser
kan utformes med sikte på
ivaretakelse

3

5

6

Friluftsliv og folkehelse

Gangavstand til
strandområder. Nærføring til
skogkledd mo. Sykkelavstand
til Furumo idrettspark og
Finnemarka større
sammenhengende
friluftsområde.
Noe støy kan forekomme fra
Fv 145.

Forurensning og støy

Bro til nærliggende øy i
Bergsjø nder vurdering i
planarbeidet. Dette skaper
utfordringer vedrørende
bevaring av fauna.

Støyberegninger påkrevd i
forbindelse med utarbeiding
av reguleringsplan

5

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstasnd til lokalsentrum.
Boligfeltet vil knytte bebyggelsen i
søndre Geithus mot sentrum
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gang- og sykkelvei mot
skole og sentrum. God
brannvannsdekning.
Gangavstand til barnehage med
lekeplass, til idrettsplass med
strandområde og til
bussholdeplass.
Gangavstand til barneskole med
god kapasitet. Sykkelavstand til
ungdomsskole Gangavstand til
dagligvare forretning og til
forsamlingslokale.
Nærhet til kommunikasjonsårer og
brannstasjon.
Nærhet til riksvei og mindre
sentrum kan generere noe
biltransport

Kompenserende tiltak
5
Ny Geithus bru under
planlegging. Den vil skape
bedre adkomstforhold til
Geithus sentrum

5

5

5

6
5
SUM

58

Samlet vurdering
Boligfeltet Skredsvikmoen Nord er vurdert å ha det beste potensialet som Geithus sitt nye
boligsatsingsområde. Boligfeltet har Kommuneplanens høyeste verdivurderte score blant nye
foreslåtte utbyggingsområder. Utbyggingen kan ligger noe fram i tid, da det er avhengig av en vedtatt
plan for ny Geithus bru med tilhørende infrastruktur. Boligfeltet Skredsvikmoen nord ligger mellom
sentrum og skole/ny barnehage. Infrastrukturen i området er under solid oppgradering som følge av
planene for ny barnehage med felles adkomst til Stalsberg barneskole.
De opprinnelige foreslåtte industri- og næringsaralene på Skredsvikmoen foreslås redusert i ny
kommuneplan med større buffersoner mot gamle og nye boligområder og ny barnehage på
Skredsvikmoen, jfr. egne beskrivelser av disse.
I høringsrunden har planområdet blitt foreslått utvidet nord for planområdet, nordvest for
Gravfossveien. Et boligområde her vil i tilfelle bli liggende tett innpå et eksisterende industriområde.
Dette industriområdet har verneverdi i henhold til fagrapport for kommunedelplan for kulturminner.
Det er dessuten et industriområde i full funksjon og aktivitet. En nærføring mellom denne typen
industriområde og nye boliger frarådes.
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GB 13 Ø HOVLAND
Kriterier
Status/potensial
Eier/søker:
Begrunnelse:

Sentrumsnærhet
Infrastruktur

Landskap, næringsverdi, natur og
kulturmiljø
Almene goder

Konklusjon

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan. Arkeologiske
undersøkelser gjennomført
Grunneierene Per og Gunhild Korsbøen
Landlige tomter med utsikt avskjermet fra gårdstun
og dyrka mark

Konsekvens
8 boligtomter

Sykkelavstand til sentrum, skole og barnehage
Mangler gangvei
Tilkoblingsavstand til kommunal vannforsyning
Krever framføring av avløpsledning mot kommunal
pumpestasjon
Kostbar adkomstvei
Feltet i praksis avgrenset i nedkant av kraftledning
Skog av høy bonitet
Støyskjerming må vurderes
Nærføring med gårdstun og to bekker
Gangavstand til kirke, kafe, idrettshall,
strand/nærturområder og større sammenhengende
friluftsområde

-

Fjerntliggende fra sentrum, kostbar infrastruktur
gjør en fortetting utilrådelig i kommende
planperiode

53

-

-/+
+/-

Tas ut av plan

Kommunestyrevedta
k ved 3.gangs
behandling

Rekkefølgekrav; Krever oppgradert bussholdeplass
med utvidet veiskulder fram til denne.

Tillates utbygd

Området er kun oversiktsmessig utredet og ble vedtatt ikke konsekvensutredet før utlegging til 1. og
2.gangs offentlig ettersyn. Området ligger dog inne i gjeldende kommuneplan.

GB 14 Ø NORDRE ØREN
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Nytt forslag
4 eneboligtomter
Eier/Søker: Grunneier Tone Strand
Beskrivelse: Tilbud om fjordnære og relativt tettstedsnære utsiktstomter i et attraktivt natur- og
kulturlandskap

Konklusjon
Vedtak

Forslaget skal ikke konsekvensutredes som nytt
utbyggingsområde
Rekkefølgekrav: Krever oppgradert
bussholdeplass med utvidet veiskulder fram til
denne.

Foreslås ikke
utbygd
Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Det alt vesentlig bebyggbare
arealet på de tre nordlige
tomtene er dyrka mark. Jordet er
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1

3

4

5

6

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

lite og relativt skarpt avgrenset,
men flatt og lett tilgjengelig.
Området er i dag en del av et
verdifullt sammenhengende
produktivt jordbrukslandskap.
Bebyggelsen vil bryte i
jordbrukslandskapet. Området
ligger gjennomgående mindre
enn 50 meter fra Bergsjø. Det
skal likevel være mulig å unngå
betydelig eksponering grunnet
høy beliggenhet, jfr. pkt. 3
Området ligger i nær tilknytning
til og er forholdsvis ensartet med
kommuneplanens hensynssone
kulturlandskap, jfr. pkt 3.
Innebærer nedbygging av en av
strandnære arealer som likevel er
vanskelig tilgjengelige.
Gangavstand til strandområde.
Sykkelavstand til større
sammenhengende friluftsområde
i Finnemarka
Området har nærføring med Fv
144 og er med det støyutsatt

Viktig med god byggeskikk.
Krav om reguleringsplan med
konkrete bestemmelser om
dette, inkludert en definert
byggegrense mot Bergsjø

1

Jfr. pkt. 3
2

3

Støyberegninger og plan for
tiltak mot støy må inngå som
en del av
reguleringsplanarbeidet.

1

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Sykkelavstand til sentrum, og kun
sporadisk bussforbindelse.
Området vil framstå som en
minisatellitt.
Sannsynlig tilknytningsavstand til
kommende kommunalt VA-nett,
men kostnader til dette er ikke
bevilget i inneværende
budsjettperiode. Området mangler
gang- og sykkelvei.
Sykkelavstand til idrettsanlegg og
forsamlingslokale. Området grenser
inn mot fylkesvei.
Sykkelavstand til barneskole,
ungdomsskole og barnehage.
Sykkelavstand til større
forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
Rimelig bilbasert beliggenhet

Kompenserende tiltak

1
Framskyndelse av bevilgninger
til VA-ledninger og gang- og
sykkelvei. Oppgradere
nærmeste bussholdeplass og
framføre utvidet veiskulder
fram til denne.

1

2

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

SUM

Samlet vurdering

55

1

4
1
23

Utbyggingsområdet Nordre Øren har lavest score av alle både tilrådde og vedtatt utbygde områder i
dette høringsutkastet. Dette til tross for at det her er strandnære utsiktstomter med naturskjønn
beliggenhet som tilbys.
Gjør da tomtene stor skade? Det er noe av forklaringen, det alt vesentlige bebyggbare arealet er
dyrka mark. Dessuten må byggegrensen som er satt til 50 meter fra vassdrag i kommuneplanens
planbestemmelser krysses ved utbygging. Men selve strandområdet er vanskelig tilgjengelig, og med
det lite brukt, boligene vil av samme grunn bli lite eksponert mort Bergsjø, og det aktuelle jordet er
lite og smalt, og med det vanskelig å drive.
Men sosialt og energimessig er området ikke. Det er kun sykkelavstand til alt mulig. Investerng i
vannforsyning, kloakk og gang- og sykkelvei blir også svært kostbart, og feltet ligger i et produktivt
jordbrukslandskap med svært dårlig bussforbindelse.. Det er med andre ord snakk om en kostbar
utbygging i et produksjonslandskap som i tillegg er trafikkstøyutsatt, bilbasert og har nærhet til
strandsone.

GB 15 SØ ROLIGHETSGATA BOLIGTOMTER
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Nytt forslag, friområde i gjeldende Kommuneplan
2 tomter
Eier/Søker: Modum kommune
Beskrivelse: Tilbud om sentrumsnære fjordnære utsiktstomter kombinert med
kulturminnebevaring og at tilgang mot Bergsjø fortsatt kan bevares for allmenheten

56

Konklusjon/Vedtak Hele området bevares som friområde for allmenheten
inntil videre i påvente av en eventuell avtale mellom
Geithus Vel og kommunen.

Forslaget trekkes

Natur- og miljømeddige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø

Problembeskrivelse
Nærføring til Tyrifjorden/Bergsjø
foreslåtte naturvernområde

Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer

Liten skogkrull av middels bonitet

Kompenserende tiltak
Selve strandsonen kan
beholdes som friområde.
Byggegrense mot vann
fastsettes i Kommuneplanen.

Verdi
2

5
Nærføring til Bergsjø.

Som pkt. 1
2

Bygninger fra fløtningstiden står
på området.
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Bygningene fra
fløtningstiden kan inngå i det
igjenværende friområdet

4

5

6

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

En skogkrull nær vannkanten blir
bygd ned for et omkringliggende
boligområde. Nye boliger vil få
lett adgang til strandområder
med idrettsplass og Furumo
idrettspark og friluftsområde.

Byggegrensen mot Bergsjø
settes herved på linje med
tilgrensende bebyggelse i
Kommuneplanen samt at
bebyggelsen begrenses til to
boenheter for å forhindre
unødig privatisering av
strandsonen

Godt skjermet beliggenhet
forutsatt at det ikke fristes til
egne utslipp i den nærliggende
Bergsjø

2

3

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til lokalsentrum. De
to tomtene vil inngå i
omkringliggende
sammenhengende bebyggelse.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gang- og sykkelbare
boligveier fram til Geithus sentrum
Gangavstand til lekeplass og
idrettsplass. Lite beferdet
kommunikasjonsåre men nærføring
til vann
Gangavstand til barneskole med
god kapasitet. Sykkelavstand til
ungdomsskole Gangavstand til
dagligvareforretning. Sykkelavstand
til større forsamlingslokaler.
Rimelig nærhet til
kommunikasjonsårer og
brannstasjon. Nærføring til vann
Sentrumsnærhet til nærsenter

Kompenserende tiltak
5

5

3

4

3

5
43

SUM

Samlet vurdering
Det lille boligfeltet kan betegnes som en arealjustering. Husene like sør for de to foreslåtte
boligtomtene er bygninger fra fløtningstiden på Bergsjø. Strandsonen langs Bergsjø er verdifull. Men
kommunen skjøtter store arealer med strandsone langs Bergsjøs østside. Kommunen har behov for å
begrense aktiviteten med vedlikehold og tiltak mot forsøpling i området. Geithus Vel ønsker en
ivaretakelse av strandsonen i området, og har foreløpig løse planer for istandsetting av «Tøffenbrygga» i området, brygga til Bergsjøs siste tømmerfløtningsbåt.
En aktivitet, et oppsyn og ettersyn i området fra Geithus Vel kan kunne lette kommunens oppsyn og
arbeid i området. Kommunen har ikke behov for en umiddelbar boligutbygging i området. Forslaget
trekkes inntil videre i påvente av en eventuell avtale med Geithus Vel om ettersyn og historisk
relevant tilrettelegging i området.

GB 17 Ø SØNSTEBY
Kriterier

Sentrale problemstillinger

Konsekvens
58

Status/potensial
Nytt forslag
4 eneboligtomter
Eier/Søker: Grunneier Bjørnar Fosnes/Entrepenør Blå bolig
Beskrivelse: Tilbud om fjordnære utsiktstomter kombinert tilgang til Bergsjø med relativt
tettstedsnær beliggenhet

Konklusjon
Vedtak

Området skal ikke konsekvensutredes som nytt
utbyggingsområde
Rekkefølgekrav: Krever oppgradert bussholdeplass
med utvidet veiskulder fram til denne

Foreslås ikke
utbygd
Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Området vil framstå som en del
av et sammenhengende utbygd
området må likevel tilstrebes
begrenset eksponering mot
Bergsjø.
Ingen kjente men beliggenheten
kan tilsi funnpotensiale
Gangavstand til strandområder.
Sykkelavstand til større
sammenhengende friluftsområde
i Finnemarka

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Området er i dag alt overveiende
dyrka mark i form av et mindre
inneklemt jorde.

59

Utarbeidelse av
reguleringsplan hvor
bestemmelser knyttet til
begrenset eksponering mot
Bergsjø inngår.
Viktig med god byggeskikk.
Krav om reguleringsplan med
konkrete bestemmelser om
dette.

2

4

5
3

6

Forurensning og støy

Området har nærførng med Fv
144 og er med det støyutsatt

Støyberegninger og plan for
tiltak mot støy må inngå som
en del av
reguleringsplanarbeidet.

1

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Sykkelavstand til sentrum, og kun
sporadisk bussforbindelse.
Området vil framstå som en
minisatellitt.
Sannsynlig tilknytningsavstand til
kommende kommunalt VA-nett,
men kostnader til dette er ikke
bevilget i inneværende
budsjettperiode. Området mangler
gang- og sykkelvei.
Sykkelavstand til idrettsanlegg og
forsamlingslokale. Området grenser
inn mot fylkesvei.
Sykkelavstand til barneskole,
ungdomsskole og barnehage.
Sykkelavstand til større
forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
Rimelig bilbasert beliggenhet

Kompenserende tiltak

1
Framskyndelse av bevilgninger
til VA-ledninger og gang- og
sykkelvei. Oppgradere
nærmeste bussholdeplass og
framføre utvidet veiskulder
fram til denne.

1

1

2

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

4
1
30

SUM

Samlet vurdering
Sønsteby utbyggingsområde har nest lavest verdiscore av alle konsekvensvurderte
utbyggingsområder. Det aller meste av beskrivelsen for G 14 Ø Nordre Øren boligområde kan
overføres til Sønsteby. Men Sønsteby scorer noe høyere da det er noe mer tettstedsnært enn Nordre
Øren, det ligger i litt lenger avstand fra Bergsjø og vil bli noe mindre eksponert. Den viktigste
forskjellen er likevel at feltet vil gli bedre inn i et område som allerede i større grad er bebygget.

GB 18 Ø SØNDRE ØREN
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Nytt forslag

Konsekvens
4 – 6 enebolig
tomter

Eier/Søker: Grunneier Johan Camillo Alstad Øren/Entrepenør Blå Bolig
Beskrivelse: Tilbud om fjord- og naturnære utsiktstomter med relativt tettstedsnær beliggenhet.

60

Konklusjon
Vedtak

Området skal ikke konsekvensutredes som nytt
utbyggingsområde
Rekkefølgekrav: Krever oppgradert bussholdeplass
med utvidet veiskulder fram til denne.

Området foreslås
ikke utbygd
Nedskalert forslag
tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

5

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Veiframføring over og deler dyrka
mark. Skog av høy bonitet. Ny
bebyggelse i nærføring med
dyrka mark
Området er i dag en del av
hensynssone verdifullt
kulturlandskap. Bebyggelsen vil
komme delvis i tilknytning til
etablert bebyggelse. Bebyggelsen
vil bryte i jordbrukslandskapet.
En del av Kommuneplanens
hensynssone kulturlandskap, jfr.
pkt 3.
Innebærer nedbygging av en av
områdets få «nærskogkruller».
Gangavstand til strandområder.
Sykkelavstand til større
sammenhengende friluftsområde
i Finnemarka

61

1

Viktig med god byggeskikk.
Krav om reguleringsplan
med konkrete bestemmelser
om dette.

1

Jfr. pkt. 3
1

3

6

Forurensning og støy

Godt skjermet beliggenhet, men i
nærføring med dyrka mark.

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangvstand til sentrum. Med sin
terrengmessige skjermede
beliggenhet (jfr. pkt. 6) vil feltet
likevel kunne framstå som en
satellitt.
Sannsynlig tilknytningsavstand til
kommende kommunalt VA-nett,
men kostnader til dette er ikke
bevilget i inneværende
budsjettperiode. Området mangler
gang- og sykkelvei.
Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale. God trafikksikker
skjermet beliggenhet.
Sykkelavstand til barneskole med
utbyggingsbehov, ungdomsskole og
barnehage. Sykkelavstand til større
forsamlingslokaler.
Det er generell fare for radon i
grunnen på østsida.
På tross av sentrumsnær
beliggenhet kan feltet likevel bli
bilbasert, jfr. pkt. 6 og 7

Kompenserende tiltak

4

Framskyndelse av bevilgninger
til VA-ledninger og gang- og
sykkelvei. Oppgradere
nærmeste bussholdeplass og
framføre utvidet veiskulder
fram til denne.

1

5

3

Forskriftsmessig radonsperre
må utføres ved bygging

4
3

SUM

35

Samlet vurdering
Søndre Øren har tredje dårligst verdiscore blant de konsekvensutredete utbyggingsområdene. Når
det likevel scorer litt høyere enn G 14 Ø Nordre Øren og G 17 Ø Sønsteby er det hovedsakelig fordi
det her ikke forbrukes dyrka mark, området er ikke støyutsatt, det har god and til strandsone, det
ligger private avløpsledninger det går an å samarbeide om i området, og det ligger noe mer
tettstedsnært. Men et felt med sattelittpreg og uten gangveiforbindelse og med dårlig
bussforbindelse er like fullt toneangivende for dette feltet.

D. ÅMOT
ÅB2 LILLEÅSTUNET
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Nytt forslag
62

Konsekvens
25 boenheter

Eier/søker: Bårud eiendom/Arkitektkontoret Drammen
Begrunnelse: Ønsker opprettelse av sentrumsnært boligområde med forretningsareal

Konklusjon/Vedtak

Forutsetter avsatt areal for bygging av rundkjøring i
Engerkrysset for framtidig robust trafikkapasitet i
Åmot sentrum.

Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Tidligere dyrka mark, nå
brakkmark og større hager

4

Forlengelse av
sentrumsbebyggelse

5

Ingen kjente
6
God tilgang på nære
friluftsområder i Bårudåsen med
tilliggende idrettsanlegg.
Sykkelavstand til større
sammenhengende
friluftsområder i Finnemarka
Området ligger i nærføring til Fv
287 med trafikkstøy

4

Støyberegning må foretas
som ledd i
reguleringsplanarbeidet

1

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Situasjonsbeskrivelse
Planlagt konsentrert
boligbebyggelse med forretninger i
1.etasje i forlengelse av dagens
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Kompenserende tiltak

6

8

9

10

11

12

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

sentrum i retning mot Åmot
jernbanestasjon
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Tilliggende gangvei

5

Gangavstand til privat barnehage
med lekeplass og idrettsanlegg.
Nærføring med større trafikkårer
Gangavstand til barneskole,
ungdomsskole og videregående
skole og kirke/forsamlingslokale
Forurensningsutsatt
sentrumsbebyggelse men
nærføring til kommunikasjonsårer
Sentrumsintegrert med
gangavstand til kollektivknutepunkt
og (nedlagt) jernbanestasjon

4

6

5

6
SUM

57

Samlet vurdering
Lilleåstunet er faktisk Åmot øst sitt eneste nye foreslåtte boligområde. Dette har både sammenheng
med en vanskelig trafikksituasjon i Åmot sentrum og mange regulerte områder nord for sentrum. Til
gjengjeld er plasseringen av det nye boligfeltet best mulig strategisk, mellom selve sentrum,
Engerkrysset, og Åmot jernbanestasjon, som dessverre er nedlagt. Infrastrukturen er oppgradert i
nærområdene. En kraftledning i sør gjør det vanskelig å utnytte hele området intensivt.
Området planlegges med forretninger i 1.etasje. Det er derfor lagt ut til sentrumsformål på
plankartet og innebefattet i definisjonen av sentrumsformål i planbestemmelsene.

ÅB3 SOLBERG/FJELLBO
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status/potensial
Foreslått i gjeldende kommuneplan
Begrunnelse: Ønsker opprettelse av sentrumsnært boligområde

64

Konsekvens
25 boenheter

Konklusjon/Vedtak

Opprettholdes, men neppe optimalt
realiserbar i planperioden

Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

6
Lav bonitet skog i bratt li
6
Forlengelse av
sentrumsbebyggelse. Bratt
adkomst med landskapsinngrep

Tilpasning mulig med
terrasseblokk og
rekkehus/tomannsbolig

Tema

4

Ingen kjente
6
Gangavstand til
nærfriluftsområder i Orrelia og
Sykkelavstand til større
sammenhengende
friluftsområder i Finnemarka
Området ligger i skråning opp fra
Fv 287 med mulig trafikkstøy

4

Støyberegning må foretas
som ledd i
reguleringsplanarbeidet

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr

Verdi

Situasjonsbeskrivelse
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Kompenserende tiltak

4

7

8

9

10

11
12

Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Boligbebyggelse i forlengelse av
dagens sentrum med
kollektivknutepunkt.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Bratt adkomstvei. Bratt
terreng utfordrende for utbygging
og begrense mulig utbyggbart
boligareal. Neppe
brannvannsdekning for
terasseblikkbebyggelse.
Gangavstand til idrettsanlegg med
forsamlingslokale og privat
barnehage med lekeplasser Selve
boligfeltet er skjermet fra større
trafikkårer
Gangavstand til barneskole,
ungdomsskole og videregående
skole og kirke/forsamlingslokale
Nærføring til kommunikasjonsårer

6
Ekstra veitilknytning mulig
over ÅT 1

2

4

6

5
Sentrumsintegrert med
gangavstand til kollektivknutepunkt
og (nedlagt) jernbanestasjon

6
SUM

59

Samlet vurdering
Den sentrale større eiendommen Fjellbo er bratt og best egnet for utbygging av sentrumsnære
terasseblokkleiligheter.
Eiendommen Fjellbo er omkranset av to tomteparseller uten veitilknytning og en del av en
tomteparsell som heller ikke har det, men som det er vist interesse for utbygging av.
Utbygging av vei i området er en utfordring grunnet bratt terreng og mye fjell å sprenge. Parsellen er
trukket helt bort til Glimmerveien i sør for å vurdere muligheten av en lettere veiadkomst herfra.
Veitilknytning mot nord må det være uansett.
Ledningskapasiteten for vann må utbedres for å oppnå slokkevannskapasitet for en terrasseblokk i
området. Natur- og samfunnsmessig har feltet konsekvensutredningens høyeste score. At feltet
likevel ikke har blitt bygget ut skyldes nok en kombinasjon av kostbar og utfordrende utbygging og
manglende grunneierinteresser og betydelig utbyggingsaktivitet og –muligheter i Åmot i de senere
år.

ÅB 5N/6N MÆLUMENGA NORD/ØVRE HOLO – SØNDRE DEL
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Nordre del Foreslått i gjeldende kommuneplan,
20 boenheter
reguleringsplan for søndre deler
Søker
Grunneier Arvid Sønju
Begrunnelse: Ønske om et helhetlig sammenhengende boområde i området Mælumenga/Holo
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Konklusjon

Opprettholdes delvis, men neppe optimalt
realiserbar i planperioden

Vedtak

Nr
1

2

3

4
5
6

Nr
7

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse
Forurensning og støy

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

8

Teknisk infrastruktur

9

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Situasjonsbeskrivelse
Tilgrensende ravinedal

Utbygges ikke i
planperioden
Tas ut av plan

Kompenserende tiltak

Verdi
4

Feltene er planlagt på kupert
overflatedyrka mark

2

Feltene blir liggende i en
sammenhengende
boligbebyggelse i ei slak solrik li

5

Ingen kjente
5
Gangavstand til friluftsområder i
Finnemarka.
Området ligger i ei li opp fra Fv
144, men avstand og naturlig
skjerming gir minimal støy

Situasjonsbeskrivelse
Boligbebyggelse i forlengelse av
dagens sentrum, men likevel med
beliggenhet i kort sykkelavstand
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Bratt adkomstvei i dag
Kort sykkelavstand til barneskole
og privat barnehage ved
lekeplasser, idrettsanlegg og
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4

5

Kompenserende tiltak
4
Ekstra veitilknytning mulig fra
sør

3
3

10

11
12

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

forsamlingale. Skjermet fra større
trafikkårer
Gangavstand til ungdomsskole og
videregående skole og kirke/større
forsamlingslokale
Nærføring til kommunikasjonsårer

4

5
Gangavstand til
kollektivknutepunkt og (nedlagt)
jernbanestasjon

4
SUM

48

Samlet vurdering
Konsekvensutredningen gir en høy verdiscore i en høy verdiscor lite konfliktfylt utbygging.
De to sørlige feltene benevnt AB 5 N er en del av gjeldende reguleringsplan for Mælumenga, Disse
tas følgelig kke ut av kommuneplanen, og er således klarert for utbygging.
Den nordre den benevnt ÅB 6 N anbefales ikke utbygd, da vi har tilstrekkelig med mer sentrumsnære
utbyggingsområder nærmere Åmot seentrum. Det bør dessuten utarbeides en mer helhetlig
reguleringsplan for alle feltene i området ÅB 5 og 6N.

E. ÅMOT VEST
ÅVB 2 S NORDBRÅTAN BOLIGOMRÅDE
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status/potensial
Foreslått i gjeldende kommuneplan
Begrunnelse: Fradelte små eiendommer i tilknytning til boligbebyggelse

68

Konsekvens
3 tomter

Konklusjon/Vedtak

Beslaglegger utelukkende dyrka mark
samt noe avstand til gangvei

Tas ut av plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Beslaglegger utelukkende dyrka
mark. Arealet er en del av et
større sammenhengende jorde.
Feltet ligger på ei flate tilknyttet
både bebyggelse og dyrka mark.
Feltet vil markere en brå ny
avslutning av
landbrukslandskapet mot
eksisterende bebyggelse.
Ingen kjente

0

5

6
Gangavstand til strandområder
ved Simoa og nærfriluftsområder
i Ebbeåsen og Nordbråtan skog.
Sykkelavstand til badeplass ved
Drammenselva Haugfoss
idrettsanlegg og større
sammenhengende
friluftsområder i Skibrekkåsen.
Støyutsatt beliggenhet ved Fv 149
Refsalveien

4

Støyskjerming må påregnes.
Støyutredning en
forutsetning for
byggetillatelse

1

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til lokalsenter,
sykkelavstand til distriktssenter.
Sammenheng i bebyggelsen mot
Strandgata
Manglende gangvei langs Fv 149
Refsalveien. Manglende
avkjøringstillatelse mot Fv 149
Refsalveien. Tilknytningsavstand til
kommunalt ledningsnett.
Gangavstand til barneskole og
barnehage med lekeplasser samt
bussholdeplass. Sykkelavstand til
idrettsanlegg.
Gangavstand til barneskole og
videregående skole med
begrensede kapasiteter,
Sykkelavstand til videregående
skole, forsamlingslokale og
dagligvareforretning.
Feltet ligger på løsmasser under
marin grense med fareområder for
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Kompenserende tiltak

4
Sannsynlig med utvidet
avkjøringstillatelse for
Sørbråtagata i vest mot
Refsalveien. Fordrer
veirettighet og reguleringsplan

1

3

3

3

12

Klima og energi

kvikkleire i nærheten. Enkel
grunnundersøkelse med vurdering
av kvikkleirefare må foretas.
Beliggenhet nær
kommunikasjonsåre
Noe bilbasert satelittpreget
utbygging

3
41

SUM

Samlet vurdering
Feltet foreslås tatt ut av planen av to hovedgrunner, nesten utelukkende forbruk av dyrka mark og
manglende både avkjøringstillatelse og gangveitilknytning. Dyrka marka er i god hevd i dag av en
aktiv leier.

ÅVB 3 S BUSKERUD BOLIGOMRÅDE
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status/potensial
Nytt forslag
Eiere/søkere: Jan Folkvord, Bodil Onsaker og Erik Hørluck Berg
Begrunnelse: Vurderer et behov for boliger i området som de ønsker å tilby

Konklusjon

Rekkefølgebestemmelse: Gangvei langs Refsalveien
mot Buskerud skole må være ferdigstilt før
byggetillatelse til første hus kan gis.

Vedtak

Konsekvens
18 tomter

Tillates utbygd

Området tas ut
av plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr

Tema

Situasjonsbeskrivelse
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Kompenserende tiltak

Verdi

1

2

3

4
5

6

Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser

Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Ingen kjente
6
Nærføring med gårdstun i sør.
Nærføring med dyrka mark i
nordvest. Den største andelen av
feltet er skog av middels bonitet,
men nesten like mye er
uproduktiv skog, mens mindre
deler er beiteareal og
høyproduktiv skog
Feltet ligger i ei østvendt helling
med noe utsikt. Omkringliggende
terreng tilsier at den bebygde lia
kun blir eksponert på god
avstand. Feltet avgrenses mot
tilliggende bebyggelse i vest og
nordøst.
Ingen kjente

Avstand og skjerming mot
gårdstun må vurderes
nærmere i
reguleringsplanarbeidet

4

4

6
Gangavstand til tilrettelagte
nærfriluftsområder sør for den
tidligere Buskerud
landbruksskole. Sykkelavstand til
strandområder langs
Drammenselva med badeplass og
til større sammenhengende
friluftsområder i Skibrekkåsen
God skjerming mot forurensing
og støy med unntak av
gårdstunet i sør

4

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Situasjonseskrivelse
Sykkelavstand til lokalsenter og
distriktssenter. Satelittpreget
utbygging, men i overkommelig
avstand til lokalsenter i et ellers
forholdsvis utpreget storskala
jordbrukslandskap..
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Manglende gangvei langs
Fv 149 Refsalveien
Gangavstand til barneskole og
barnehage med lekeplasser og
bussholdeplass.
Gangavstand til barneskole og
videregående skole med
begrensede kapasiteter og til kirke.
Sykkelavstand til dagligvare og
serveringssted
Feltet antas primært å ligge på
fjellgrunn, nær
kommunikasjonsårer.

71

Kompenserende tiltak

2

Rekkefølgebestemmelse med
krav om gang- og sykkelvei
mot Buskerud skole før
utbygging.
Forutsetter opprettelse av
lokal lekeplass

1

2

2

5

12

Klima og energi

Bilbasert satelittpreget utbygging
med sykkelavstand til
bussholdeplass

1
SUM

41

Samlet vurdering
Området er det eneste nye området foreslått i Åmot sørvest. Det ligger i gangavstand fra Buskerud
barneskole og Rosthaug videregående skole, avd. Buskerud, med nylig utbygd vannforsyning og avløp
i området. Feltet ligger i sykkelavstand til Strandgata og det større senteret Åmot Øst. Sentralt
beliggende boligfelter er vanskelig å få til i det sørvestre Åmot grunnet mye dyrka mark og store
områder med påvist kvikkleirefare.
Trafikken langs Refsalveien er ikke stor, men veien er smal og det er et ulykkespunkt like ved
boligfeltet. Gang- og sykkelvei synes derfor påkrevet som rekkefølgebestemmelse før utbygging, i det
minste på de mindre oversiktlige delene av Refsalveien mot Buskerud skole.
Området har en beskyttende bratt helling mot Refsalveien, Fv 145, og forventes ikke å ha behov for
støyskjerming. Grensegangen mot et gårdstun mot sør for boligfeltet må vurderes nøye i
reguleringsplanarbeidet.
Fylkesmannen har innsigelse til det planlagte boligområdet da de mener området ikke er i tråd med
nasjonale forventninger om tettstedsnær utbygging med tilgang til senter og kollektivtransport. Det
tilrås likevel å holde dette området inne i kommuneplanens arealdel. Hovedbegrunnelsen for dette
er at boligområdet faktisk har gangavstand til både barneskole, barnehage, videregående skole og
kirke/forsamlingshus, og det har kort sykkelavstand til Strandgata, sentrum i tettstedet Åmot vest
med miljøgate og enkelte forretninger, og sykkelavstand til ungdomsskole. Det er dessuten
tilknyttbart til nylig utbygd offentlig vann- og kloakk, og det er av de få potensielle boligområder som
ikke beslaglegger dyrka mark. Samlet sett mener vi derfor at en innsigelse begrunnet i manglende
sentrumsnærhet er for strengt bedømt.

ÅVB 4 N ÅSLY
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan
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Konsekvens
10 tomter

Konklusjon

Vedtak

Krav om felles planlegging: Utbygging betinges en trase
for ny RV 287/Sigdalsvei som muliggjør en utbygging av
felt ÅVB 5 N St. Hanslia. Adkomst gjennom Åsly
boligområde er det mest hensiktsmessige ved utbygging
av dette boligfeltet. Hensynssone opprettes med henblikk
på dette
Området tas ut i påvente av ny trase for RV 287 til Sigdal

Utbygges
på sikt

Tas ut av plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Gårdstun og fulldyrka mark
0
Feltet ligger på ei flate øst for St.
Hansberget, og vil være lite synlig
i landskapet. Ved utbygging av St.
Hanslia vil det være omsluttet av
boliger på tre kanter.
Ingen kjente

God tilgang på nære
friluftsområder i Breivikmarka.
Kort vei til Simoa, Drammenselva
Sykkelavstand til større
sammenhengende tilrettelagte
friluftsområder i Skuterudåsen
Området ligger pr. dato gunstig til
i forhold til trafikkstøy.
Adkomsten til de nye feltene vil
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5

Deler av området kan bli
undersøkt i planene for ny Fv
287

6

4

Valg av trase 3C som ny Fv
287 mot Sigdal
5

kunne medføre økt trafikk- og
støybelastning på veiene
gjennom etablerte boligområder.

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til nærsenter,
sykkelavstand til distriktssenter.
Sammen med St.Hanslia
representerer Åsly den beste
sammenhengende
utbyggingsretningen med
sammenhengende bebyggelse fra
Strandgata.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett, men dette trenger
oppgradering og
oppdimensjonering. Gamle
Haugsvei kan anvendes som gangog sykkelvei, men den tilfredstiller
ikke kommunens krav til
veinormaler for bygging av nye
gang- og sykkelveier.
Sykkelavstand til idrettsanlegg.
Godt skjermet for trafikk i dag,
gangavstand til bussholdeplass.
Gangavstand til privat barnehage
med leikeplass.
Dagens nærskole som har
begrenset kapasitet ligger i
sykkelavstand. Gangavstand til
dagligvareforretning og
forsamlingslokale.
Feltet ligger i sin helhet på
løsmasser under marin grense.
Kort avstand til lokalsenter, og
gangavstand til bussholdeplass.
Noe bilbasert beliggenhet i forhold
til nærhet til sentra.

Kompenserende tiltak
Stort forbruk av dyrka mark
gjør området uaktuelt uten en
sammenheng med en
utbygging i St. Hanslia.
Hensynssone med dette
utgangspunktet kartfestes
med tilknyttede
bestemmelser.
Utfordrende adkomst, må sees
i sammenheng med felt ÅBV
5N

Forutsetter tilgang til lokal
lekeplass

4

2

2

3

Påkrevet med grunnundersøkelser av området

2
3

SUM

42

Samlet vurdering
Området er et småbruk bestående av dyrka mark og et gårdstun. Med utbygging av boligfeltet St.
Hanslia, vestre Åmots største utbyggingspotensial, vil småbruket være bebygd på tre kanter. Bruket
vil danne inngangen til dette boligfeltet, og dette er hovedgrunnen til anbefalt utbygging.

ÅVB 5 N St. HANSLIA
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan
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Konsekvens
30 - 40 tomter

Konklusjon/
Rekkefølgekrav

Vedtak

Største utbyggingspotensial i Vestre Åmot.
Krav om felles planlegging: Utbygging betinges en trase
for ny RV 287/Sigdalsvei som muliggjør en utbygging av
felt ÅVB 4N Åsly. Adkomst gjennom Åsly boligområde er
det mest hensiktsmessige ved utbygging av dette
boligfeltet. Hensynssone opprettes med henblikk på dette.
Rekkefølgebestemmelse: Krav til ferdigstilt gang- og
sykkelvei langs Vestre Sponevei før byggetillatelse.
Området tas ut av plan i påvente av planer for ny trase
for Fv 287 til Sigdal

Utbygges
på sikt

Tas ut av plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresursser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Sørvendt skogsli med cirka
halvdelen middels bonitet, den
resterende delen ganske jevnt
fordelt med lav og høy bonitet.
Hele feltet vil bli eksponert .
Vestre del av feltet kan få
silhuettvirkning. Deler av feltet er
for bratt til å kunne bebygges,
andre deler er for bratt for
småhusbebyggelse.
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5

Feltets endelige utstrekning
bør vurderes nærmere når
trasevalg for ny RV 287 mot
Sigdal er vedtatt.

2

4

5

6

Kulturminner og
kulturmiljøer

Ingen kjente

Friluftsliv og folkehelse

God tilgang på nære
friluftsområder i Breivikmarka.
Kort vei til Simoa, Drammenselva
og store sammenhengende
tilrettelagte friluftslivsområder i
Skuterudåsen. Noe
nærfriluftsområde forsvinner
Området ligger gunstig til i
forhold til trafikkstøy. Adkomsten
til de nye feltene vil kunne
medføre økt trafikk- og
støybelastning på veiene
gjennom etablerte boligområder.

Forurensning og støy

Deler av området kan bli
undersøkt i planene for ny Fv
287
Ivaretakelse av ikke
bebyggbare områder som
mest mulig
sammenhengende
grønnstruktur

6

5

Valg av trase 3C som ny Fv
287 mot Sigdal
5

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

10

11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til nærsenter,
sykkelavstand til distriktssenter.
Sammen med Åsly representerer
St. Hanslia den beste
sammenhengende
utbyggingsretningen med
sammenhengende bebyggelse fra
Strandgata.
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gamle Kirkevei kan sykles
til Vikersund sentrum. Gangavstand
til bussholdeplass. Ny, felles
avkjøring erstatter gammel,
uoversiktlig utkjørsel på
Heggenveien..

Sykkelavstand til idrettsanlegg.
Godt skjermet for trafikk i dag.
Gangavstand til bussholdeplass og
privat barnehage med lekeplass.
Dagens nærskole med begrenset
kapasitet ligger i sykkelavstand.
Gangavstand til kafe og
dagligvareforretning. Sykkelavstand
til kirke og ungdomsskole.
Deler av feltene ligger på løsmasser
under marin grense.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere noe økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak
Adkomst er krevende uten en
gjennomkjøring i det foreslåtte
Åsly boligfelt. Hensynssone
med dette utgangspunktet
kartfestes med tilknyttede
bestemmelser.

Gamle Haugsvei anvendes som
gang- og sykkelvei i dag, men
stigningen er for bratt til å
tilfredstille kravene til en ny
gang- og sykkelvei. Det kreves
grunnlagsinvesteringer for
fornyelse av VA-nettet inn mot
området. Utfordrende
adkomst, må sees i
sammenheng med felt ÅVB 3N
Forutsetter opprettelse av
lokal lekeplass

76

2

4

3

Påkrevet med grunnundersøkelser for området

4
3

SUM

Samlet vurdering

4
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Området er uten sammenlikning Vestre Åmots største utbyggingspotensial, et relativt kvikkleirefritt
sentrumsnært område som ikke forbruker dyrka mark på annen måte enn ved antatt innkjøring mot
området. Avgrensingen av feltet er foreløpig ikke tilstrekkelig god, hele området er definitivt ikke
bebyggbart. Utbygging forventes å ligge noe fram i tid.
Feltets infrastruktur er kostbar og krever betydelig teknisk og økonomisk planlegging. I tillegg settes
det krav om ferdigstilt gang- og sykkelvei langs Vestre Sponevei da Gamle Haugsvei er for bratt etter
kommunens retningslinjer, og dessuten vil være en omvei for de fleste formål.

ÅVB 6 N STUBBERUD
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Foreslått i gjeldende Kommuneplan

Konklusjon/Vedtak

Rekkefølgekrav: Gang- og sykkelvei langs Vestre
Sponevei kreves ferdigstillt før byggetillatelse
Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Konsekvens
12 tomter

Utbygging tillates

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Sørøstvendt skogsli med høy
bonitet.

5

Middels til lite eksponering.
Skogkruller i behold på begge

5
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4

5

6

kulturlandskap og
grønnstruktur

sider av feltet begrenser feltets
eksponering

Kulturminner og
kulturmiljøer

Ingen kjente

Friluftsliv og folkehelse

God tilgang på nære
friluftsområder i Breivikmarka.
Kort vei til Simoa, Drammenselva.
Sykkelavstand til større
sammenhengende tilrettelagte
friluftsområder i Skuterudåsen.
Området ligger gunstig til i
forhold til trafikkstøy fra
Fylkesvei 142 Vestre Sponevei

Forurensning og støy

Deler av området kan bli
undersøkt i planene for ny Fv
287

6

5

Valg av trase 3C som ny Fv
287 mot Sigdal
5

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Situasjonseskrivelse
Gangavstand til lokalsenter,
sykkelavstand til distriktssenter.

8

Teknisk infrastruktur

Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Gamle Haugsvei anvendes
som gang- og sykkelvei i dag, men
stigningen er for bratt til å
tilfredstille kravene til en ny gangog sykkelvei. Det kreves
grunnlagsinvesteringer for
fornyelse av VA-nettet inn mot
området.
Sykkelavstand til idrettsanlegg.
Godt skjermet for trafikk i dag.
Gangavstand til bussholdeplass og
privat barnehage med lekeplass.
Dagens nærskole har tilstrekkelig
kapasitet, med beliggenhet i
sykkelavstand. Gangavstand
dagligvareforretning og
forsamlingslokale.
Deler av feltene ligger på løsmasser
under marin grense.
Pga. relativt lang avstand til viktige
sentrumsfunksjoner vil området
generere økt personbilbruk.

Kompenserende tiltak

3

9

10

11
12

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

1

Forutsetter utbygging av
nærlekeplass ved eventuell
tett boligbebyggelse

2

3

Påkrevet med grunnundersøkelser for området

4
2

SUM

46

Samlet vurdering
Herved foreligger Vestre Åmots eneste nye boligfelt i tilknytning til sentrumsbebyggelse som i sin
helhet ikke forbruker dyrka mark. Krever oppgradert VA-nett med tanke på øvrige utbyggingsplaner i
området.
Området ligger relativt sentrumsnært men med mangelfull gang- og sykkelveidekning. Etappevis
utbygging av boligfelt sørfra er det gunstigste. Det er stor usikkerhet omkring trasevalg for framtidig
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ny avkjøring til Sigal, Fv 287. Gang- og sykkelvei langs Vestre Sponevei fra Steinroaveien er påkrevet
før utbygging.

II. OFFENTLIG/ALMENNYTTIG TJENESTEYTING
VT 1 VIKERSUND SKOLE/BARNEHAGE/OPPVEKSTSENTER
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Status/potensial
Justert utbyggingsareal
45 dekar
Eier/søker: Modum kommune
Begrunnelse: Behov for skoleutvidelse, inkludert gymsal, kommende barnehagebehov

Forutsetning og
konklusjon
Vedtak

Mulighet for ny biladkomst parallelt med
Krøderbanen må ivaretas

Tillates utbygd
Området tas ut av
plan og bevares i
dagens tilstand

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturressurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Høy bonitet skog
5
Godt skjermet område, lite både
innsyn og utsyn

6

Ingen kjente
6
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5

6

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Tilgrensende friluftsområde,
gangvei til nærfriluftsområde

Stille område, men nær RV 35

Grøntkoridor må planlegges
fra Hovdeskogens
blokkbebyggelse sin kryssing
av Krøderbanen mot
kryssingen av RV 35
Støyberegning må foretas

5

5

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Situasjonsbeskrivelse
Følger samfunnsdelens målsetting
om plassering nær men ikke i
sentrum
Tilknytningsavstand til kommunalt
VA-nett. Tilliggende gangveier
tilknyttet busstopp og park and
ride. Tilkomst under Krøderbanen
fra Hovdeveien og over
Krøderbanen fra Skolegata må
oppgraderes
Gangavstand til store
boligkonsentrasjoner

8

Teknisk infrastruktur

10

Sosial infrastruktur

Jfr. pkt.9

11

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Jfr. pkt 5 og 8

Klima og energi

Sentrumsintegrert med
gangavstand til kollektivknutepunkt og jernbanestasjon

9

Kompenserende tiltak

5
5

5

6

12

Svært viktig med
gjennomgående veiforbindelse
med to krysningsmuligheter til
Krøderbanen

5

6
SUM

64

Samlet vurdering
Vikersund er Modums største og mest rasktvoksende tettsted. Det er i kommuneplanen planlagt
med det største framtidige boligpotensialet. Vikersund skole har blant annet behov for en større
gymsal. Denne kan eventuelt bygges som en ny idrettshall. En idrettshall plassert her vil og kunne nås
fra Nordre Modum ungdomsskole. Vikersund barneskole kan dessuten ha ytterligere
utvidelsesbehov.
Det bør planlegges med areal for en ny barnehage i Vikersund. Denne kan også bygges i dette
området. Vikersund vil ved dette få et oppvekstsenter. Barnehagen bør plasseres lengst sør i
området. Øvrig ny bebyggelse tilknyttet Vikersund barneskole må vurderes helhetlig, og det gis ikke
videre føringer for denne bebyggelsen i Kommuneplanen.
Inneværende Kommuneplan innehar et planlagt boligområde mellom RV 35 og Krøderbanen.
Halvparten av dette boligområdet lå nærmere enn 50 meter fra midtlinje på RV 35 og var i praksis
ikke realiserbart. Store deler av det resterende avsatte arealet til det nye boligområdet er dyrka
mark. Hele det framtidige boligområdet foreslås omregulert til landbruks- natur og friluftsformål.
En justert arealbruk som skissert vil kreve en langsgående vei på innsiden av Krøderbanen mellom en
eksisterende undergang under Krøderbanen i enden av Hovdeveien og en tofelts bro over
Krøderbanen fra Skolegata, i form av en oppgradering av dagens gangbro. Trafikkanalyse
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gjennomført i arbeidet med Reguleringsplan for Vikersund Sentrum Nord viser at en slik infrastruktur
vil gi en akseptabel trafikkbelastning på dagens veinett i området, både teknisk og støymessig. Den
mest akseptable trafikkbelastningen oppnås ved det ovenfor skisserte valget av trafikkmønster.
Bebygd areal i området er kun justert. Areal anvendt for boligområde er tatt ut og erstattet i form av
et forstørret areal for framtidig tjenesteyting. Dette fører igjen til at litt dyrka mark samt en ravinedal
blir friområde og LNF-område.
Grunneier i det østlige området, av gnr/bnr 95/ 43 og 115 har merknader til forslaget. Området er
foreslått omregulert fra bolig til LNF-formål mens grunneier ønsker å opprettholde området til
boligformål. Det viser til vedtak, men ikke bekjentgjøring, av oppstart til reguleringsplanarbeid. Det
beklages manglende aktivitet i planleggingen, som i hovedsak begrunnes i dagens grunneiers høye
alder. Viktigheten av bevaring av områdets adkomst fra Hovdeveien påpekes.
Den vestlige delen av området er etter kommunens vurdering ikke bebyggbart til boligformål, med
sin tilgrensing til RV 35. Størstedelen av det resterende arealet er dyrka mark. Sistnevnte område
anbefales ikke utbygd, og med det avsatt til LNF-formål fram til planene for Vikersund
oppvekstsenter kan ta mer form. Adkomstvei inn i området planlegges bevart nettopp av hensyn til
dette.

III. IDRETTSANLEGG
SId1 STOREDALEN SKYTEBANE
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status/potensial
Foreslått i gjeldende kommuneplan
Eier/søker/forslagsstiller: Modum skytebaneutvalg
Begrunnelse: Ønske om en skytebane for all skytebaneaktivitet i Modum
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Konsekvens
90 dekar

Rekkefølgebestemmels
e

Adkomst mot Fv 148 Bønsveien og parkeing,
fortrinnsvis felles med ny eventuell
enduro/trialbane må avklares før utbygging

Vedtak

Tilrås fortsatt
vurdert som ett av to
mulige framtidige
skytebanealternativ
Området tas ut av
plan

Natur- og miljømessige forhold
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Mest uproduktiv skog og skog av
lav bonitet. Den smale bunnen av
dalføret har høy bonitet. Fare for
tilkomst av beitedyr
Dalføret er langt og med det
markert, men likevel bortgjemt.

Avtale om utmarksgjerde
mot beitedyr bør inngås

5

Landskapsformen vil forbli
intakt ved tiltaket

5

Ingen kjente
6
God avstand til annen konfliktskapende friluftslivsaktivitet med
unntak av det foreslåtte enduroog trialanlegg, jfr felt SId 2
Som pkt. 5. Fordelaktig plassering
av støybelastende aktivitet med
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3

Støyberegning må
oppdateres ved planlagt

liten bebyggelse i området og god
naturlig landskapsmessig
støyskjerming

bruk. Hensyn må utvises til
det nærliggende Vestre
Spone kapell

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Situasjonsbeskrivelse
God avstand til konfliktskapende
sentrumsaktivitet
Veiadkomst og parkeringsplass må
anlegges.

Kompenserende tiltak

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

God avstand til store
boligkonsentrasjoner
Jfr. pkt. 5, 7 og 9
Tilstrekkelig, men jfr. pkt 7

5

Samfunnsmessige forhold
Nr
7
8

9
10
11
12

5
Veianlegg som skogsdriften i
området eventuelt kan ha
nytte av må vurderes.

3

3
3
3

Korteste transportavstand blant
eksisterende og foreslåtte
skytebanelokaliteter

5
SUM

53

Samlet vurdering
Forslag om samling av skyteaktiviteten i Modum tilrås i kommunens vedtatte Idretts- og friluftsplan.
Storedalen skytebane er godkjent som mulig framtidig skytebane i gjeldende kommuneplan. Basis for
dette er vedtak i formannskap og vedtak i et tidligere oppnevnt kommunalt skytebaneutvalg i 2007.
Styrken ved anlegget i Storedalen i forhold til eksisterende skytebaner i Modum er en mer sentral
beliggenhet i kommunen og en bedre støydemping ved hjelp av naturlige terrengformasjoner.
Svakheten ved lokaliseringen er en forholdsvis trang standplass. Dette begrenser
utviklingsmulighetene og mulighetene for avvikling av store arrangementer.
Det pleier å være stor motstand mot etablering av en skytebane. En foreslått lokalisering i
Storredalen er ikke noe unntak. Høringsuttalelser anfører for liten plass og banestørrelse til større
arrangementer, forventet støy til omkringliggende bebyggelse, inkludert et gårdstun som arbeider
med gårdsurisme, nærhet til tiurleik, fare for mindre avbeiting i området grunnet framtidig
manglende interesse fra gårdbrukere med beitedyr og støy på nyetablert tursti mot Gruvåsen.
Det er for mange skytebaner i Modum i dag, og forslaget innebærer ikke nok en skytebane, men en
mulighet til etablering i Storedalen som erstatning for en enda mer konfliktfylt plassering idag
Storedalen skytebane bør opprettholdes som alternativ i kommuneplanen fram til endelig
samlokalisering av skytebanevirksomheten i Modum kan vedtas. Veiadkomst er ikke avklart.

SId2 MODUM ENDURO- OG TRIALANLEGG
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status/potensial
Nytt forslag
Eier/søker/forslagsstiller: Modum Trialklubb
Begrunnelse: Ønske om permanent trialanlegg kombinert med enduroaktivitet

83

Konsekvens
70/100 dekar

Konklusjon

Vedtak

Kritiske anførsler fra beboere og næringsutøvere
tilsier en avklaring av skytebane i området før enda en
aktivitet beheftet med støy eventuelt planlegges i
området.
Området er noe nedskalert og konsentrert om de
lavereliggende mindre støyeksponerte arealer

Forslaget trekkes

Området bygges ut
etter plankartets
avgrensing

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer

5

Friluftsliv og folkehelse

6

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

6
Mest skog av middels bonitet i
tilrådd forslag, mest uproduktiv
skog i maksimalforslaget
Ingen elementer av estetisk
betydning

Avtale om utmarksgjerde
mot områdets beitedyr bør
opprettes.
Selve landskapet forblir
intakt med den planlagte
virksomheten

Glimmerskiferbrudd med
tilhørende bygninger fra
virksomhet under krigen av
tyskere innen planområdet.
God avstand til annen konfliktskapende friluftslivsaktivitet
Som pkt. 5

Bygninger og brudd bør
kunne tas hensyn til og
kunne opprettholdes ved
anlegging av baner.

Tema

Situasjonsbeskrivelse
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5

5

3

3
Støyberegning må foretas.
Hensyn må utvises til
nærliggende Vestre Spone
kapell

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr

Verdi

Kompenserende tiltak

5

7
8

9
10
11
12

Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

God avstand til konfliktskapende
sentrumsaktivitet
Veiadkomst og parkeringsplass må
anlegges.

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

God avstand til store
boligkonsentrasjoner
Jfr. pkt. 5, 7 og 9
Tilstrekkelig, men jfr. pkt 7

3
Veianlegg som skogsdriften i
området eventuelt kan ha
nytte av må vurderes.

3

3
3
Nærføring med veikryss og
større kommunikasjonsåre

En motorsport kan pr. definisjon
ikke bli klimavennlig
SUM

3
0
42

Samlet vurdering
Motorsykkelmiljøet i Modum har i mange år arbeidet med etablering av en bane for virksomheten.
Denne typen virksomhet er imidlertid beheftet med mye støy. Det lengste man har kommet er derfor
en leieavtale om en midlertidig trialbane i Katfoss næringspark i Geithus. Modum enduro- og
trialklubb foreslår i denne kommuneplanen et område for mer permanent etablering av
virksomheten ved Amundrud på Vestre Spone.
Forslag til avgrensing av området er markert med stiplet linje på kartet. Dette forslaget innebærer en
eventuell samlokalisering med skytebanevirksomheten, jfr. den foreslåtte Storedalen skytebane, jfr.
område SId 1.
Adkomst og parkering til området er ikke avklart. Det vil være premissgivende for utformingen av
resten av anlegget, og bør eventuelt avklares på et tidligst mulig tidspunkt.
Det er svært mange kritiske høringsuttalelser til etablering av både skytebane og enduro/trialanlegg i
området. Det er imidlertid mye mindre støy knyttet til et enduro- og trialanlegg enn til et
motocrossanlegg, og søkerne bekrefter at området ikke er egnet til motocross, og at de ikke heller
har planer om dette. De bekrefter også at lanskapsinngrepet vil bli lite, og de hevder at sambruk med
beitedyr skal være mulig. Det er kun en positiv høringsuttalelse til forslaget, fra en beitebruker som
viser til erfaring med færre rovdyr i områder med økt menneskelig aktivitet, samt et ønske om å
tilgodese ungdommens interesser. Kritikken mot etablering av enduro- og trialbane går mye på de
samme forholdene som etablering av skytebane. Som tilleggsmoment nevnes muligheten til bruk av
baner i andre kommuner, og at man ikke må ha et anlegg for hver eneste fritidsaktivitet i egen
kommune.
Kritisk holdning til etablering av enduro- og trialbane fra både beboere og næringsutøvere må tas på
alvor. Det kan synes krevende å etablere to støyende aktiviteter i det samme området. Det bør
derfor tas stilling til etablering av skytebane først, gjennom det nyopprettede skytebaneutvalget. I
mellomtoden aksepteres midlertidig trialkjøring som i dag. Etter vedtak om ny skytebane bør
etablering av trial- og enduroanlegg på nytt.

IV. SERVICE- OG INDUSTRIOMRÅDER
VN1 VIKERSUND NORD INDUSTRIOMRÅDE
Kriterier

Sentrale problemstillinger

Konsekvens
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Status/potensial

Eksisterende ikke utbygd parsell i gjeldende
11 boligtomter/
kommuneplan. Foreslått omregulert til boligområde i
2-3 næringstomter
ny kommuneplan
Eier/Søker: Grunneier Torvald Saastad, entrepenør Dag Johan Stensby, konsulent Trond A.
Ingolvstad
Begrunnelse: Søkerne ser for seg en truckstop /servicestasjon i forbindelse med ntt kryss for RV 35
i området. Øvrige deler av området ønskes fylt med næringstomter.

Vedtak:

Planene må sees i sammenheng med Vegvesenets
planer for nytt kryss RV 35/Fv 280

Tillates utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Skog av høy bonitet

Skogen er nylig hogd
5

Området er lite eksponert, annet
enn direkte fra RV 35, og er i
hovedsak omsluttet av
landbruksarealer med minimalt
med bebyggelse.
Søkerne beskriver en gammel
pilegrimsled i området, men
dette kan ikke bekreftes i
kommunens kildesøk. Nærføring
med Krøderbanen
Gangveibro med videre
tilknytning til skiløype og
friluftsområde i sør
Godt skjermet område fra annen
bebyggelse, jfr. pkt. 3
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Knatt/høydepunkt mot Fv
145 Gravfossveien bør
vurderes bevart av
landskaps- og støyhensyn.
Buffersone mot Krøderbanen
bør anlegges

Buffersone mort
Svenskerudveien bør
opprettes
Reguleringsbestemmelser
kan utformes med arealer for
industriproduksjon på

5

5

5

5

arealene med størst avstand
til boligområder.

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7
8

9

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

10

Sosial infrastruktur

11

Samfunnssikkerhet
og beredskap

12

Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Tilstrekkelig avstand til boligog sentrumsområder
Manglende adkomst.
Overkommelig avstand til
kommunalt VA-nett
Godt skjermet fra
boligområder og minimal
bruk av verdifulle
nærfriluftsområder
Godt skjermet fra denne
typen områder
Nærhet til større
kommunikasjonsåre. Denne
kommunikasjonsåren har
også nærhet til boligområde
Nærhet til riksvei. Mangelfull
jernbanetilknytning

Kompenserende tiltak
5
Trase uten jernbanespor
fra jernbanesidespor
fortsatt intakt.
Jfr. pkt. 4 og 5

3

5

Jfr. pkt. 9

6

Jfr. pkt. 9 og 10
3

Krøderbanens nærføring
kan kanskje avhjelpe
manglende
jernbanetilknytning
SUM

4

51

Samlet vurdering
Nordvest for Vikersund ligger arealer som er godt egnet til både industriproduksjon og serviceformål.
Dette er lite anvendte friluftsområder og ikke spesielt verdifulle naturområder vedrørende biologisk
mangfold. Samtidig ligger arealet relativt godt skjermet fra bebyggelse, det er relativt lite kupert og
lite eksponert annet enn fra selve riksveien. Det har likevel krt avstand til både tettstedssenter og
boligområder og følgelig også egnet for servicefunksjoner for plasskrevende varer.
Hvorvidt det er behov for to stk. truckstop i Modum, ett på Nedmarken og ett på kommuneplanens
foreslåtte industriområder på GI 2 Skredsvikmoen eller VI 1 Vikersund Nord hører hjemme i en
regional diskusjon. Men herved er tanken sådd med Modum kommunes forslag til ny kommuneplan.
Tanken om et industriområde like nordvest for Vikersund tettsted er ikke ny, av ovennevnte grunner.
Dette ble det arbeidet med ved forrige kommuneplanrullering, da med et noe mindre areal litt lenger
nord, som vil kunne få en enda mer direkte tilknytning til et nytt kryss, og samtidig ligge i noe bedre
avstand fra boligområdet øst for RV 35. Men dette forslaget ble aldri fremmet. Foreliggende
konkrete innspill ble også drøftet før utlegging ved første gangs offentlig ettersyn, hvor konklusjonen
var at denne interessen ville bli ivaretatt direkte i samarbeid med utarbeidelsen av Statens
Vegvesens planer. Ved annen gangs offentlig ettersyn velger man likevel å gjøre forslaget offisielt
selv om det ligger noe fram i tid, slik det foreslås i sin utforming.
Presist rekkefølgekrav om at planer for nytt kryss på RV 35/Fv 280 med tilhørende avkjøring må være
bygget før første byggetillatelse kan gis er tatt inn i kommuneplanens planbestemmelser.

GN 1 KATFOSS NÆRINGSOMRÅDE
Kriterier

Sentrale problemstillinger
87

Konsekvens

Status/potensial

Eksisterende ikke utbygd parsell i gjeldende
11 boligtomter/
kommuneplan. Foreslått omregulert til boligområde i 2-3 næringstomter
ny kommuneplan
Eier/Søker: Hartz entrepenør
Begrunnelse: Tomta har vært vanskelig realiserbar til næringsformål. Beliggenhet mellom to
boligfelt og industriområde, samt nærhet til sentrum og skole gjør den bedre egnet til boligformål

Konklusjon

Trafikkanalyse må gjennomføres som en del av
reguleringsplanarbeidet

Vedtak

Tillates utbygd
Tillates utbygd til
næringsformål

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Skog av høy bonitet og noe
gamle industriarealer, en
skjermende fjellknaus og en
bolig.
Området er lite eksponert, og
ligger i nærføring både til
industri- og boligbebyggelse.

5

Knatt/høydepunkt mot Fv
145 Gravfossveien bør
vurderes bevart av
landskaps- og støyhensyn.

5

Ingen kjente
6
Gangavstand til strandområder.
Sykkelavstand til større
sammenhengende
friluftsområder i Finnemarka
Nærføring med bolig- og
industribebyggelse
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3

Reguleringsbestemmelser
kan utformes med forbud

mot etablering av
produksjonsindustri m.v.

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

10

Sosial infrastruktur

11

Samfunnssikkerhet
og beredskap

12

Klima og energi

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til tilliggende
boligområder og lokalsenter.
Best sammenheng i forhold
til boligbebyggelse.
Kort adkomst til RV 35 mulig,
Teoretisk mulig
jernbanetilknytning. Gangvei
til sentrum og skole.
Tilknytningsavstand til
kommunalt VA-nett.
Nærføring med eksisterende
og planlagt boligområder.
Sykkelavstand til idrettsplass
Lang gangavstand til
bussholdeplass med mange
avganger.
Nærføring til boligområder.
Lang gangavstand til skole
med god kapasitet. Lang
gangavstand til
forsamlingslokale
Nærhet til større
kommunikasjonsåre.
Nærføring til jernbane og
eksisterende boligområde
Nærhet til riksvei, jernbanetilknytning teoretisk mulig.

Kompenserende tiltak
2/4

Trase uten jernbanespor
fra jernbanesidespor
fortsatt intakt.

4

Lekeplass må vurderes i
eventuell
boligreguleringsplan

2

Jfr. pkt. 9

2

Jfr. pkt. 9 og 10
4

SUM

3
44/46

Samlet vurdering:
Dette inneklemte området mellom gammel industri- og boligbebyggelse er vanskelig å bygge ut.
Samtidig er det vanskelig å få brukt disse arealene mellom fylkesvei og jernbane til annet enn
utbyggingsformål. Det beste ville antakelig være å fortsatt beholde området til «stille»
næringsvirksomhet i form av lager eller lagerutsalg for plasskrevende varer. Dette markedet er
imidlertid begrenset. Det er forsvarlig å bygge området ut til boligformål. Det ligger relativt nært et
lokalsenter og i akseptabel gangavstand til skole. Det er også godt tilrettelagt infrastruktur i området,
med god brannvannsdekning, og nærskolen har god kapasitet. Området er ikke større enn at begge
utbyggingsmulighetene bør holdes åpne i kommende planperiode.
Området «begrenses» av Randsfjordbanen/dagens Bergensjernbane i sør. Men et nokså tilsvarende
inneklemt industriområde sør for Randsfjordbanen er heller ikke fullt utbygd. Begge områdene har
traseer for sidespor intakt. Det er et klart definert mål i Buskeruds nye areal- og transportplan å få
mer gods over på jernbane. Her har vi to potensielle industriområder med jernbanesidespor. På
Katfoss er det både industriarealer og ventearealer for jernbanebruk.
Statens Vegvesen varslet innsigelse til etablering av alle nye industriområder som er foreslått bebygd
nær krysset Geithus sør ved RV 35, både på Skredsvikmoen og ved Katfoss. Innsigelsen er tilknyttet
rekkefølgekrav. Statens Vegvesen krever at toplans kryss etableres på RV 35 før ytterligere industri
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etableres både på Skredsvikmoen og i Katfoss-området. Dette begrunnes med høy årsdøgntrafikk på
RV 35 at slikt krav kan stilles. Statens Vegvesen har også selv planlagt toplans kryss både i Åmot Nord
og Geithus sør og nord i sin reguleringsplan for midtdeler på RV 35 fra Hokksund til Vikersund. Det er
bare en hake ved disse planene, det er ikke bevilget penger til gjennomføring av disse lenger.
Det er ikke økonomisk realistisk med kommunal utbygging av toplans kryss på RV 35. Kommunen bør
derfor velge, hvilket av områdene, Katfoss eller Skredsvikmoen bør bygges ut først ved krysset
Geithus Sør. For hvilket område, Katfoss eller Skredsvikmoen må det forhandles om å slippe
rekkefølgekrav om utbygging av toplans kryss? Til dette valget bør tre hovedfaktorer gjelde; hvor blir
de mest attraktive friluftsområdene bygget ned, hvilket industriområde er mest til sjenanse for
beboere, og størrelsen på området. Svaret må være at industriområdene ved Katfoss må bygges ut
først. Skredsvikmoen, hvor man finner den største boligkonsentrasjonen, en barneskole og en ny
barnehage, og med det de fleste nærfriluftsområdsbrukerene. Området er dessuten nesten tre
ganger så stort som de framtidige industriområdene ved Katfoss. Kommunen bør derfor akseptere
rekkefølgekrav om utbygging av toplans kryss før etablering av nytt industriområde på
Skredsvikmoen, og konsentrere seg om utbygging av industri på Katfoss i første omgang uten
rekkefølgekrav om toplans kryss på RV 35. Dette ble imøtekommet av Statens Vegvesen.

GI 2 SKREDSVIKMOEN INDUSTRIOMRÅDE
Kriterier
Sentrale problemstillinger
Status/potensial
Foreslått i gjeldende Kommuneplan
Eier/søker: Modum kommune

Konklusjon/Vedtak

Konsekvens
175 dekar

Utbyggingsområdet foreslått med fulldyrka mark
beholdt som skjerm mot boligbebyggelse.
Rekkefølgekrav: Toplans kryss mot RV 35 må
etableres før utbygging av industriområdet kan skje.

Utbygging tillates
med størstedelen
av dyrkamarka
bevart

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr

Tema

Situasjonsbeskrivelse
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Kompenserende tiltak

Verdi

1

2

3

4

5

6

Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Ingen kjente
5
Noe skog av lav bonitet, det
meste av middels bonitet,
Avgrensing foreslått mot større
sammenhengende jorder i øst..
Noe eksponert mot dyrka mark
og RV 35. Arealet vil imidlertid
være så vidt stort at området vil
være godt definert og derved
ikke bryte med omkringliggende
landskap.
Tilgrensende verdifull
arbeiderboligbebyggelse i
henhold
Verdifullt friluftslivsområde blir
noe beskjært, men det er store
områder igjen mot bebyggelse..
Foreslått avgrensing mot dyrka
mark bør kunne gi tilstrekkelig
distanse mot eksisterende
bebyggelse

4

Reguleringsbestemmelser
kan sentrere de største
byggehøydene mot
senterområdet i feltet.

Nærføring begrenses med
den foreslåtte avgrensingen
mot dyrka mark.
Jfr. pkt 6

4

5

3
Tiltak mot støy og støvflukt
kan innarbeides i
reguleringsbestemmelser og
byggetillatelser

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

11

12

Tema

Situasjonsbeskrivelse

Sentrums- og
stedsutvikling

Tilstrekkelig distanse til sentrum og
nær kommunikasjonsårer. Litt kort
avstand til eksisterende bebyggelse
Direkte adkomst til RV 35
mulig.planlagt. Tilknytning mot
jernbane planlagt av Statens
Vegvesen
Nærføring med eksisterende og
planlagt boligområde.
Nærføring til boligområde

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur
Samfunnssikkerhet og
beredskap

Klima og energi

Umiddelbar nærhet til
kommunikasjonsåre og
brannstasjon.Litt næreksisterende
boligområde og ny barnehage
Nærhet til riksvei, jernbanetilknytning teoretisk mulig.

Kompenserende tiltak

4
Trase uten jernbanespor fra
jernbanesidespor fortsatt
intakt.
Nærføring kan elimineres, jfr.
pkt. 2, 3, 4 og 6
Jfr. pkt. 9

3
2

Jfr. pkt. 9 og 10
3

SUM

Samlet vurdering
Med den foreslåtte innskrenkingen av opprinnelig forslag med avgrensing mot dyrka mark og
bevaring av denne framstår feltet nå med sin nærhet til RV 35 og jernbanen som et godt fundert
industriområde. Området har i tillegg en teoretisk mulig jernbanetilknytning,
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5

5
47

Toplans kryss mot RV 35 er planlagt med avkjøring mot industriområdet av Statens Vegvesen.
Tiltaket er dessverre helt nylig tatt ut av Nasjonal Transportplan. Denne typen uforutsigbarhet gjør
kommunal langsiktig planlegging unødvendig krevende. Dette kan skape behov for planlegging av en
midlertidig adkomst til industriområdet.
Skredsvikmoen har høy verdi som nærfriluftslivsområde, ikke på grunn av noe opplevelsesrikt eller
variert landskap, men på grunn av nærhet til mange boliger, skole og barnehage og ved å ha inneha
lett, lite kondisjonskrevende terreng og mye tørr og lett framkommelig skogbunn. Det er viktig å
bevare de alt overveiende gjenværende områdene på Skredsvikmoen til landbruks- natur og
friluftsformål, jfr. høringsuttalelser til Berit Baklid og Geithus idrettsforening m.fl. Landbruks – naturog friluftsområdet bør opprettholdes som opprinnelig foreslått. LNF-området på Skredsvikmoen er
fortsatt av en størrelse som tilsier rom for ordinær skogsdrift for private grunneiere. For størstedelen
av området, som er i kommunal eie, bør det imidlertid utarbeides en egen forvaltningsplan for miljøog friluftsvennlig skogsdrift.
Statens Vegvesen har fremmet innsigelse på at det planlegges industriområde på Skredsvikmoen ikke
er tilknyttet et krav om rekkefølgebestemmelse for bygging av toplans kryss på RV 35 før utbygging.
Dette kravet må aksepteres, jfr. samlet vurdering av GN 1 Katfoss industriområde.

V. OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING
GR 1 KJØLSTAD MASSETAK
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Eksisterende masseuttak i landbruks- natur- og
Uttak på mer enn
friluftsområde med plankrav
10 000 m3
Eier/søker: Grunneier Johan Stekabye ved Guni Consult og Siv.ing. Bjørn Leifsen
Begrunnelse: Sentralt beliggende område for både uttak og mellomlagring av stein, pukk og grus
som samfunnet har stort behov for. Viktig med sikring og planmessig utnyttelse
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Konklusjon

Området et er redusert og markerer spesifikt areal
tillatt for råstoffutvinning hvor hensyn til friluftsliv og
kulturminner er hensyntatt. Området i øst avsettes til
LNF-formål.

Vedtak

Tillates regulert
hvor grusuttak et er
avgrenset i omfang
Området tas ut av
plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1
2
3

4

5

Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og naturresurser
Landskapsestetiske
forhold, kulturlandskap
og grønnstruktur

Kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv og folkehelse

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
5

Furuskog av høy bonitet,
eksisterende grustak
Lett synlig uttak fra tilgrensende
RV 35 og Furumo landbruksnatur- og friluftsområde.
Tilgrensende område mot øst har
et enda mer synlig.
Området er foreslått som en del
av et større verneområde for
arkeologiske kulturminner i
fagrapport for Modum kommunes
kulturminneplan
Betydelig inngrep i et populært
større sammenhengende
landbruks- natur- og
friluftsområde. Dette er likevel i
en mindre verdifull del med sin
avgrensning mot RV 35
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6
Krav til istandsetting og
revegetering settes i
driftsplan for begge
områdene.
Reguleringsplan kan
utformes med sikte på noe
ivaretakelse

Jfr. pkt 4. Krav til
sikkerhetstiltak mot
raskant innarbeides i
reguleringsplan og
driftsplan

3

1

1

6

Forurensning og støy

Se pkt. 4/5

Støyberegninger påkrevd i
forbindelse med
utarbeiding av
reguleringsplan

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Situasjonsbeskrivelse
Gangavstand til tilliggende
boligområder, jfr. pkt. 5

8

Teknisk infrastruktur

9

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Umiddelbar adkomst til RV 35.
Ingen jernbanetilknytning.
Tilstrekkelig sikkerhetsavstand for
små barn, se ellers pkt. 4 og 5
Forutsatt tilstrekkelig skjerming, jfr.
pkt 4 og 5., tilstrekkelig avstand til
beboelsesområder
Umiddelbar nærhet til
kommunikasjonsåre og
brannstasjon. Skjerming mot
grunnvannsmagasin påkrevet
Nærhet til riksvei men ingen
jernbanetilknytning

10

11

12

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Klima og energi

Kompenserende tiltak
2

5
3
5
Skjermingskrav kan
innarbeides i
reguleringsbestemmelser

SUM

4

5
42

Samlet vurdering
Eksisterende masseuttaket ligger i utkanten av et populært tettstedsnært friluftsområde som også er
rikt på kulturminner. Området ligger like ved en hovedkommunikasjonsåre ved en avkjøring fra
denne. . Stein er nylig akseptert mottatt i området for mellomlagring til pukkproduksjon. Området
kan følgelig ha flere funksjoner enn å være kun et masseuttak. Et godt synlig uregulert uttak ligger
like øst for det aktuelle området, med beliggenhet enda nærmere RV 35.
Grunneier av det østlige masseuttaket gir uttrykk for at det ikke er mer å ta ut fra hans område, og er
ikke interessert i deltakelse. Dette området bør følgelig ikke avsettes til til LNF-område i
kommuneplanen. Krav om istandsetting til dette formålet er for lengst pålagt, og må følges opp.
Statens Vegvesen varslet innsigelse til forslaget og krever rekkefølgebestemmelse for bygging av
toplans kryss for fortsatt drift/utvidelse av grustaket. Grustaket har vært i pågående drift i anslagsvis
30 år, med leveranser på 3 – 7000 tonn pr år, tilsvarende en årsdøgntrafikk på 1-3 biler. Størrelsen på
grustaket gir rom for en mer allsidig drift i form av mellomlagring av stein og kanskje snømasser.
Dette kan øke aktiviteten til det dobbelte i forhold til dagens drift,
Fylkesmannen i Buskerud bemerkerer områdets store verdi som friluftsområdesom en del av det
mye brukte turområde Furumo. En utvidelse av grustaket som foreslått vil være i strid med nasjonale
forventninger om å sikre verdifulle friluftsområder som er lett tilgjengelige for befolkningen. Det
anbefales at forslaget til utvidelse av grustak enten tas ut av planen eller reduseres i størrelse.
Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at den planlagte utvidelsen av grustaket ligger i
utkanten av det registrerte verdifulle arkeologiske kulturminneområdet i kommunens fagrapporrt i
det pågående arbeidet med kommunedelplan for kulturminner. Det varsles innsigelse på
reguleringsplanstadiet dersom disse verdiene ikke blir hensyntatt i denne prosessen.
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Det er inngått en avtale mellom søker/grunneier om drift av deler av området som «parkmessig
skogbruk» for å hensynta friluftsinteressene i området. På basis av de kritiske høringsuttalelsene er
det behov for en klarere avgrensing av hva som faktisk kan tillates som det endelige grusuttaket i
området med basis i tidligere avtalt grenselinje for det parkmessige skogbruket som er avtalt fra
tidligere av friluftslivshensyn. En slik avveiing vil også tilgodese viktige kulturminneinteresser i
området. Forslag til begrensning av arealet for råstoffutvinning framgår av figuren over og av revidert
plankart.
Kommunen setter krav til reguleringsplan for den videre driften av grustaket. I henhold til
Mineralloven er det også krav til driftsplan for uttaket. En videre drift og istandsetting etter endt
uttak definert i regulerings- og driftsplan vurderes å være samfunnsnyttig. Krav om bygging av
toplans kryss før videre drift kan foretas med en marginalt økende trafikkmengde i et fra tidligere
svært begrenset omfang synes urimelig.

VI. SAMFERDSELSTILTAK
SS 1 KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE – INFRASTRUKTUR
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Klargjør et mulig framtidig toplans kryss for
Muliggjør en
videre utbygging på Slettemoen i Modum og
større
Krødsherad
industriutvikling
Eier/søker: Loe Betongprodukter/framtidige utbyggere
Begrunnelse: Det planlegges og foregår både råstoffuttak, betongproduksjon,
brønnboringsservice, skogsdrift med mer i området. Undergang under Krøderbanen er planlagt.
Veiene i området både på vestsiden av Krøderveien og på østsiden av Krøderbanen kan samles
mot et framtidig toplans kryss for skånsom trafikkavvikling tilpasset høyere frekvens av tyngre
kjøretøy.

Konklusjon(Rekkefølgekra
v

Veilinja markert med stiplet strek anbefales med
utforming som ruterkryss som vises i
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Kan iverksettes

reguleringsplan. utbygd. Eksisterende veinett er
markert med hel strek.
Rekkefølgekrav: Ved utbygging av byggetrinn 2
i form av produksjonslinje nr. 2 skal utbygging
av skissert toplans kryss sendes Statens
Vegvesen og Buskerud fylkeskommune for
avgjørelse

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1
2

3

4

Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige forhold
og naturresurser
Landskapsestetiske
forhold, kulturlandskap og
grønnstruktur

5

Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

6

Forurensning og støy

Situasjonsbeskrivelse
Ingen kjente vedrørende selve
veiprosjektet
Gjennomgående skog av høy
samt noe middels kvalitet.
Betydelige grusressurser.
Et toplans kryss er alltid et
betydelig landskapsinngrep

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Framtidig bebyggelse må
ikke være til hinder for
framtidig masseuttak.
En flat mo kompenserer,
men dette endrer seg ved
et eventuet framtidig
sanduttak.

Ingen kjente for vestre
alternativ.
Veitiltaket i seg selv er ikke til
hinder for friluftslivet
Begrenset trafikkmengde tilsier
og god avstand til beboelseshus

5

3

6
3
4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9
10

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Situasjonsbeskrivelse
Godt bidrag til industrietablering
utefnor sentrum og Kløftefoss
tettsted
Omlegging til toplans kryss
forutsetter betydelig trafikkøkning i
forhold til dagens nivå
Se beskrivelse i pkt.7

Kompenserende tiltak
5
Medfinansiering fra utbyggere
en forutsetning

2

5
Jfr. pkt. 7
4

11

12

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Forbedrer i samfunnssikkerhet med
planfri kryssing, avstand til beboere
og nærhet til kommunikasjonsåre
Nærhet til kommunikasjonsåre
men kun museumsjernbanetilkn.

5

SUM

4
52

Samlet vurdering
Det foreslåtte tiltaket er en konsekvens av Statens Vegvesen/Fylkeskommunens innsigelse til
detaljreguleringsplan for Kløftefoss industriområde. Dersom industriaktiviteten på Slettemoen øker i
Modum og/eller Krødsherad ønsker veimyndighetene en klargjøring av framtidsmulighetene for et
toplans kryss mot Fv 280 i området. Veitilknytning til dette eventuelle framtidige krysset legges inn i
Kommuneplanens arealdel. På denne illustrasjonen er eksisterende skogsbilveitraseer tatt i bruk mot
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framtidig toplans kryss vist med heltrukken blå strek. Nye veier tilknyttet disse er vist med stiplet rød
strek.
Statens Vegvesen varslet innsigelse til forslaget på et par punkter, da det er beskrevet en løsning
med x-kryss, rekkefølgebestemmelser for utbygging er ikke nevnt da det inngår i forslag til
reguleringsplan, og påkoblingsveiene er ikke vist helt fram til Krødsherads kommunegrense. I løpet
av kommuneplanprosessen ble imidlertid innsigelsen, som også forelå på reguleringsplannivå avklart.

VS 1 INFRASTRUKTUR SAGSTRANDA/NEDRE SAND
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Kan klargjøre videre utbygging av boligfeltene Nedre
Boligutbygging og
Sand, Sagstranda og Hervikhagan II
sikker fjordtilgang
Eier/søker: BaneNor, utbyggere, Modum kommune
Begrunnelse: Det er fire kryssinger av jernbanen i området i dag, en for kjørende, to for gående og
en for landbruksredskap. Planskilt kryssing kreves for framtidig sikkerhet og eventuell realisering
av nye boliger i området.

Konklusjon
Vedtak:

Veilinja markert med prikket strek anbefales utbygd
Veglinja markert med stiplet strek vedtas utbygd

Anbefales utbygd
Vedtas utbygd

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø

Problembeskrivelse
Ingen kjente vedrørende
selve veiprosjektet
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Kompenserende tiltak

Verdi
6

2

3

4

5

6

Landbruksmessige forhold
og naturresurser
Landskapsestetiske
forhold, kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Dyrka mark medgår for alle
alternativ, mest for det
søndre.
Relativt betydelige
landskapsinngrep, men de
største blir «gjemt» av
jernbanen.
Alternativet med
veiframføring gjennom
Rådhustunet splitter det
meget verdifulle Modum
rådhus kulturminnemiljø
registrert i
kulturminneplanens
fagrapport. SEFRAK registrert
hus går tapt ved søndre
alternativ.
Viktig sikkerhetstiltak for
eksisterende beboeres
tilgang til fjorden

Medgått dyrka mark for
nordre alternativ er allerede
avsatt til utbyggingsformål

2

3

Det gamle rådhuset kan
flyttes ut for å gi plass til
gjennomkjøringsvei i
bakkant, men dette antas å
være urealistisk
kostnadskrevende.

Nordre alternativ er mest
sentralt plassert i forhold til
bebyggelsen i området.
Alternativt kan det bygges
kun en billigere
gangveikulvert i nord i
forbindelse med utbyggingen
av eiendommen helt i nord.

Begrenset trafikkmengde
tilsier lite endret situasjon for
dagens beboere

1-6

3-5

4

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9
10

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur

Beskrivelse
En veiframføring bidrar til mulig
etablering av mer sentrumsnær
bebyggelse
Alternativene er kostnadsmessig
forholdsvis likeverdige. Søndre
tiltak innebefatter en gangveitilknytning mot Modum rådhus.
Søndre Alternativ kan og være en
bilvei til Rådhuset.
Se beskrivelse i pkt. 5

Kompenserende tiltak
5
Forutsetter medfinansiering
fra utbyggere og BaneNor.
Søndre og nordre alternativ
kan kombineres med
gangveikulvert i nord og
kulvert for kjøretøy i sør

4

5
Jfr. pkt. 7
4

11

12

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Forbedrer i hovedsak
samfunnsikkerheten med planskilt
jernbanekryssing
Jfr. pkt 7

6

SUM

4
48-

Samlet vurdering
Det er den skisserte jernbanekryssingen som i hovedsak gjør utbygging av Sagtomta samfunnsmessig
kostbar. BaneNor har selv uten det nye planlagte boligfeltet på Sagtomta stilt spørsmål om mulighet
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for planskilt kryssing av jernbanen for boligfeltene Nedre Sand og Hervikhagan II som fra tidligere
planlegges utbygd.
Grunneier sør for Sagstranda stiller i sin høringsuttalelse spørsmål om kryssing i plan på nytt, og om
det gir en mulighet til en mer ekstensiv boligbebyggelse i dette strandnære området. Dette
spørsmålet er tatt videre med BaneNor som svarer at dette er en helt uaktuell politikk i dag.

To alternativer ble utredet av Jernbaneverket/BaneNor, her beskrevet som nordre og søndre
alternativ. I tillegg har kommunen syslet med et tredje alternativ, å bygge det søndre alternativet
som en bilvei helt ned til Rådhuset. BaneNor vil delta i finansieringen, det samme forutsettes fra
Sagtomta boligområde og Nedre Sand/Olslund, noe avhengig av løsningsvalg. I tillegg vil det bli rettet
forespørsel til utbygger av Hervikhagan II.
Et kostbart alternativ som vil gi forholdsvis mye igjen er å kombinere det opprinnelige nordre og
søndre alternativet til Bane/Nor men å nedskalere den nordre kryssingen til en gang- og
sykkelveikulvert. Dette vil både gi attraktive bilfrie gangveiadkomster til Tyrifjorden både fra nord og
sør, bevare Modum Rådhus kulturminnemiljø og gi den korteste bilvei adkomsten til RV 35 fra
Sagstranda boligområde. Men dette er også den mest kostbare løsningen som vil kreve den største
eksterne finansieringsbidraget. Sandkrysset, krysset mellom Jarenveien og Ringeriksveien er for øvrig
under oppgradering, og gangvei for den første delen av Jarenveien er omsøkt utbygd.
En tredje utkjøringsmulighet finnes i teorien; utkjøring fra boligområdet Sagstranda via Rådhusveien.
Men dette vil både generere trafikk mellom rådhusene, skape behov for breddeutvidelse av
Rådhusveien og veien nord for Rådhuset. Dette vil skape konflikter, spesielt for bebyggelsen like nord
for Rådhuset som vil bli vanskelig å opprettholde grunnet behovet for beredere veier. Et slikt
alternativ anbefales det følgelig ikke å gå videre med.
BaneNor har hatt merknader til at veiframføringene er tegnet inn i kommuneplanens arealdel.
Kommunen har presisert at de inntegnete veilinjene må inn for å ivareta potensielle
adkomstmuligheter til Sagstranda. De utelukker ikke andre muligheter dersom de skulle finnes.
Kommuneplanens anbefalte alternativ anbefales også i høringsuttalelsen fra Habbelstad. Den største
grunneieren utenom utbyggerne i området er Sture Moslåtten. Han anbefaler nordre veialternativ
som vil gi lett adkomst til Tyrifjorden for størstedelen av befolkningen i Sand, og den vil ikke gå på
bekostning av dyrka mark som ikke allerede er avsatt til utbyggingsformål. Disse momentene tas med
videre i reguleringsplanprosessen hvor det endelige valget av veiløsning for en eventuell utbygging
foretas.

GS 1 AVKJØRING FRA RV 35 KALDAKERSKOGEN INDUSTRIOMRÅDE
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Produksjon av kombinerte vegg- og
Anslagsvvis kostnad
bærekonstruksjonsmoduler kan utvikles i tiknytning
på cirka 5 millioner
til eksisterende virksomhet.
Eier/søker: Siva/Åmot Eiendom
Begrunnelse: Direkte adkomst til hovedferdelsåre og redusert trafikk gjennom boligområde ved
planlagt fabrikkutvidelse for pilotprosjekt innen massivtreproduksjon.
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Konklusjon/Vedtak

Statens Vegvesens innsigelse med begrunnelse i at
forslaget ikke er i tråd med vegnormalene tas til følge

Forslaget trekkes

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4
5

6

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Problembeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Skogsmark, eksisterende
avkjøring og til dels eksisterende
veitrase
Lite synlig terrenginngrep

5

5

Ingen kjente
6
Eksisterende veitrase og arealer
under kraftledninger nær
motorvei er bruksarealene.
Friluftesinteressene er tilnærmet
uberørt.
Tilkomsttrafikken antas å utgjøre
lite støymessig, og den antas å
foregå i normal arbeidstid

5

Støyberegninger relevant i
forbindelse med
prosjekteringsarbeidet.

5

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

9

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Beskrivelse
Skisserte utbyggingsmulighet gir
hele fabrikkomplekset en bedre
skjerming av eksisterende
boligområder enn i dag.
Forslaget baserer seg på
adkomsten til en eksisterende
skogsbilvei med godkjent framtidig
adkomst kun fra sørlig retning.
Utvidet bruk forutsetter antakelig
et lengere retardasjonsfelt med en
mulig forflyttet adkomst nordover..
Tilstrekkelig sikkerhetsavstand for
små barn, se ellers pkt. 5
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Kompenserende tiltak
5

Teknisk er det mulig å etablere
avkjøring fra nord, men prikket
veitrase krever utvidelse av
eksisterende gangundergang
under RV 35, og anbefales ikke

3

3

10

11
12

Sosial infrastruktur

Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Forutsatt tilstrekkelig skjerming, jfr.
pkt 6, tilstrekkelig avstand til
beboelsesområder
Umiddelbar nærhet til RV 35.

4
.
5

Nærhet til riksvei men ingen
jernbanetilknytning
SUM

2
56

Samlet vurdering
Dette er ikke noe A4-prosjekt, og det fordrer nytenkning både fra Statens Vegvesen, Fylkesmannens
miljøvernavdeling, kommunen og investorer. Det tas utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for RV
35, i en regulert framtidig avkjøring for tømmerdrift, men kun for trafikk i nordlig retning. En utvidet
bruk kan kreve et lenger retardasjons- og akselrasjonsfelt enn det som er planlagt for dagens bruk.
Det er teknisk mulig å etablere en avkjøring for sørgående trafikk. Også her er det en akseptert
avkjøring for tømmerdrift. Med en utvidet avkjøring kan veitraseen på østsiden forbindes via en
eksisterende undergang under RV 35. Men dette er en gangveiundergang, og den må i så fall utvides
kraftig. For å få til et retardasjonsfelt på vestsiden av RV 35 med overkommelige kostnader må i
tillegg hele RV 35 forskyves østover. Dette vil neppe ende opp i bedriftsøkonomisk forsvarlige
kostnader. En midtdelerstrekning skal heller ikke ha flere avkjøringer enn nødvendig.
Midtdelerprosjektet legger opp til et toplans kryss litt lenger sør, i Åmot Nord. Her må sørgående
trafikk kunne ta av fra RV 35 og kjøre tilbake på RV 35 for å komme som nordgående trafikk mot den
anbefalte avkjøringen.
Statens Vegvesen har innsigelse til forslaget da det ikke er i tråd med vegnormalene.
Midtdelerprosjektet for RV 35 er planlagt i henhold til vegnormalene med eksisterende avkjøringer
planlagt som planskilte både i Åmot Nord, Geithus sør og Geithus Nord. Nye avkjørsler tillates ikke.

ÅS 1 STADIONVEIEN/BÅRRUDÅSVEIEN – PARKERINGSHUS/VEISAMMENKNYTNING
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Konsekvens
Kan klargjøre videre utbygging av Åmotsenteret
Se konklusjon
med gjennomgående parkering og innkjøring fra
både Stadionveien/Lilleåsgata og
Bårudåsveien/Eikerveien
Eier/søker: Åmotsenteret
Begrunnelse: Dagens Engerkryss i Åmot sentrum fylles opp på sikt, kanskje før ny avkjøring til
Sigdal har blitt bygd. En avlasting av krysset med en sammenknytning av veier med tilliggende
parkeringshus kan klargjøre Åmotsenteret for utbygging før en eventuell rehabilitering av
Engerkrysset er påkrevet.
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Konklusjon

Reguleringsplan for området med tilhørende
trafikkanalyse må avklare dimensjonen på
utbyggingen.

Vedtak

Tilrås iverksatt i
justert form
Forslaget tas ut av
plan

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1
2
3

4
5

6

Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige forhold
og naturresurser
Landskapsestetiske
forhold, kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

Problembeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Overveiende utbygd område
5
Høydeforskjeller i området
setter krav til prosjektering
og utforming
Ingen kjente

5

6
Vanskelig å forutse før
dimensjonene avklares
nærmere

Et samarbeid med Åmot
idrettsforening om felles
bruk av nordenforliggende
grøntarealer bør være mulig.

Se pkt. 5

4

2

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7

8

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling

Beskrivelse
Muliggjør en fortetting i sentrum,
men med en svakhet beskrevet i
pkt. 5

Teknisk infrastruktur

I hovedsak et forbedrende
infrastrukturtiltak med unntak i
henhold til pkt. 5
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Kompenserende tiltak
Arkitetonisk kreativitet og
planlegging kan forhindre et
massivt inntrykk av et større
bygg

5

4

9
10
11

12

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur
Samfunnssikkerhet og
beredskap

Klima og energi

Se beskrivelse i pkt. 5
2
Forbedrer kompaktheten i Åmot
sentrum
Forbedrer i hovedsak
samfunnssikkerheten med
alternativ kjørerute om
Engerkrysset fra nord og sør
Ingen direkte skadeeffekt annet
enn økt tilrettelegging både for
bilbasert og kollektiv transport.

5
5

4
SUM

53

Samlet vurdering
Tiltaket bør gjøre en videre utvikling av Åmot sentrum mulig i påvente av en framtidig
omlegging av gjennomgangstrafikken gjennom Åmot sentrum mot Sigdal.
Forslagsstillerne har selv endret forslaget med å foreslå en utvidelse av
sentrumsbebyggelsen med en omregulering av Åmot helsestasjon nordøst i området fra
tjenestefunksjoner til sentrumsformål med underetasje for parkering og gjennomkjøring.
Løsningen synes smart. Dimensjonen på utbyggingen må klareres gjennom
reguleringsplanarbeid med tilhørende trafikkanalyse.

ÅS 2 Forlengelse av Flataveien/avlasting av Døvikveien
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Forbedret utkjøring mot RV 35 og redusert
gjennomgangstrafikk i boligvei

Konsekvens
Økt sikkerhet for
beboere og
trafikanter

Eier/søker: Modum kommune
Begrunnelse: Tiltaket vil fylle flere funksjoner. Dagens avkjøring mot RV 35 for både Døvikveien og
Flataveien er noe bratt og krapp. En forelengelse av Flataveien i sør er også mulig. Det vil skille
gjennomgangstrafikk mot Rosthaug videregående skole/avd. Buskerud ut i Flataveien, og
Døvikveien vil kunne framstå som en mer stille boliggate.
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Konklusjon/Vedtak

Tilrås gjennomført forutsatt at endret trase for RV 35
ikke er nær forestående. Traseens utforming mot RV
35 er justert.

Tillates iverksatt

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1
2

Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige forhold
og naturresurser

5

Landskapsestetiske
forhold, kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer
Friluftsliv og folkehelse

6

Forurensning og støy

3
4

Problembeskrivelse
Ingen kjente

Kompenserende tiltak

Verdi
6

Noe netto tap av brattlendt
jordbruksareal i nord grunnet
større lengde på ny veitrase
Lite merkbare nye
landskapsinngrep

4
Gammel veitrase tas opp og
gjenopptas som dyrka mark

5

Ingen kjente
5
Tiltaket gjør Døvikveien
bedre gang- og sykkelbar
Se pkt. 5

4
5

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7
8

9

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser

Beskrivelse
Jfr. pkt 5

Kompenserende tiltak

Antatt rimelig tiltak med god effekt
sikkerhetsmessig

Forutsetter intakt veitrase for
RV 35 i overskuelig framtid

4
5

Se beskrivelse i pkt. 5
4
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10

Sosial infrastruktur

Se pkt. 5

11

Samfunnssikkerhet og
beredskap

Forbedrer i hovedsak
samfunnsikkerheten med alternativ
kjørerute i Flataveien
Ingen direkte skadeeffekt annet
enn økt tilrettelegging for bilbasert
transport.

4

12

Klima og energi

Geologiske forhold omkring
rasfare bør sjekkes ut i forhold
til veiomleggingen i nord

4

3
SUM

53

Samlet vurdering
Tiltaket framstår i utgangspunktet som et rimelig og effektivt tiltak. Men det forutsetter at området
er rassikkert. Alternativt kan forlengelsen i sør gjennomføres uavhengig av den foreslåtte justerte
avkjøringen mot RV 35 i nord.
Hvorvidt det er noe behov for noen gangvei langs Flataveien avklares i den videre
detaljplanprosessen. I henhold til kommunens veinormaler er det ikke behov for det. Gang- og
sykkelveien langs RV 35 kan anlegges med kryssing av Flataveien over i Døvikveien, og Døvikveien
kan skiltes som sykkelvei.
Statens Vegvesen har ingen merknader til tiltaket som beskrevet, men har innsigelse til
traseutformingen slik den er inntegnet. Det skissemessige traseforslaget er justert. Kommunen vil
avklare detaljene i utformingen nærmere med Statens Vegvesen i den kommende
prosjekteringsfasen.

VII LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL
GLNF 1 TANGODDEN
Kriterier
Status/potensial

Sentrale problemstillinger
Allment tilgjengelig friområde på privat grunn i
dagens kommuneplan ønskes omregulert av
grunneierne
Eier/søker: Grunneierne i området
Begrunnelse: Redusere ukontrollert ferdsel i området
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Konsekvens
Privatisering av 250
meter strandsone

Konklusjon

Omregulering til mer relevant bruk i forhold til faktisk
bruk og historikk

Vedtak etter
3.gangs
behandling

Justert omregulering til LNF-formål
Byggeområde
oppjustert og LNFområde nedjustert
i tråd med
formannskapsvedtak 25/15

Natur- og miljømessige konsekvenser
Nr
1

2

3

4

Tema
Naturverdier og
biologisk
mangfold/vannmiljø
Landbruksmessige
forhold og
naturresurser
Landskapsestetiske
forhold,
kulturlandskap og
grønnstruktur
Kulturminner og
kulturmiljøer

Problembeskrivelse
Nærføring til Søndre
Tyrifjorden/Bergsjø vernområde
Liten skogkrull av lav bonitet, høy
bonitet på strandområdene i
nord
Nærføring til Bergsjø. Anlegging
av plener og eventuell økt
skogskjøtsel bryter med
tilstøtende naturlandskap
Bygninger fra fløtningstiden like
nord for området.
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Kompenserende tiltak
Vanskeligere gjennomførbart
med ny arealstatus

Verdi
1

3
Som pkt. 1
2

Bygningene fra
fløtningstiden kan inngå i
friområdet

4

5

6

Friluftsliv og folkehelse

Forurensning og støy

En skogkrull nær vannkanten
lengst i sør er av stor verdi for
allmenheten. Mer begrenset
verdi med ferdselsmulighet i
vannkanten nær hus
Godt skjermet beliggenhet
forutsatt at det ikke fristes til
egne utslipp i den nærliggende
Bergsjø

2

Støyberegninger påkrevd i
forbindelse med utarbeiding
av reguleringsplan

3

Samfunnsmessige konsekvenser
Nr
7
8

9
10
11
12

Tema
Sentrums- og
stedsutvikling
Teknisk infrastruktur

Nærmiljø/Barn og
unges interesser
Sosial infrastruktur
Samfunnssikkerhet og
beredskap
Klima og energi

Beskrivelse
Gangavstasnd til Geithus sentrum.

Kompenserende tiltak
3

Forslaget innebærer tilbud om
overtakelse av Tangenveien for
vedlikehold og drift som turvei
Redusert ferdselsmulighet i
strandsonen
Se pkt. 9 over
Nærføring til vann

6

2
2
3

Strandnært område i gangavstand
midt i et tettsted
SUM

2
33

Samlet vurdering
Eiendommene på selve Tangodden samt en stripe langs de nordenforliggende boligeiendommene
mot Bergsjø foreslås omregulert fra friområde til landbruks- natur og friluftsformål. Den private
tilkomstveien Tangenveien foreslås i tillegg overtatt som offentlig gangvei med tilhørende
forpliktende brøyting og vedlikehold. Ingen offentlig parkeringsplass planlegges, og området kan om
nødvendig skiltes med parkering forbudt.
Allmenheten mister med dette ikke ferdselsmuligheten langs Bergsjø fram til Tangodden. Beboere
langs Bergsjø på sin side risikerer heller ikke tilrettelagt ferdsel på områdene. En slik regulering antas
i tillegg å ha en positiv men tilnærmet uendret virkning på fuglelivet i verneområdet i Bergsjø.
Områdene på Tangodden vil kunne bli liggende relativt uberørt og ubetydelig
tilrettelagt/opparbeidet.
Selve Tangodden vil, slik tilbudet er foreslått være lite skadelidende for både allmenhet og fugleliv.
Det er neppe fare for noen storstilt skjøtsel av denne lavtliggende lavbonitet skogkrullen, og som
LNF-område vil naturtilstanden få en bedre bevaring enn det var gjennom det tidligere friområdet.
Kommunen på sin side fritas for skjøtsel- og vedlikeholdsforpliktelser i hele området med et
eventuelt unntak av Tangenveien som tilbys overtatt av det offentlige. Et samarbeid med det
offentlige og grunneiere må til for fortsatt å kunne tilby goder som tilgjengelige strandområder for
allmenheten med godt bevarte biotoper og verdifulle områder for plantelivet. Vi prøver å legge opp
til dette i området.
Enkelte oppsittere har fortsatt sterke motforestillinger til høringsutkastets forslag til omregulering av
arealformål fra friområde til LNF-formål. Dette bunner for en del i dårlige erfaringer med lokale
enkeltpersoners folkeskikk og tilegnelse av en utvidet forståelse av begrepet allmen ferdsel. For å
unngå unødige misforståelser snevres LNF- området ytterligere inn og omfatter ikke lenger
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størstedelen av boligtomten som ligger ytterst på Tangodden. Vedtaket innebærer at
motforestillingene har slått igjennom. Nytt areal til boligfprmål er nå markert på kartfiguren, mens
selve Tangoddens søndre del opprettholdes forslaget om LNF-område.
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