
Nærutvalget for kommunedel 3                                           

Dato og tidspunkt: 23.08.2021 19:30 – 21.00. 

Sted: Solberghallen 

 

 

Til stede 

Innbyggere: 

 Lillann Graatrud Fanuelsen 

 Frank Y. Grøstad 

 Alisha Javid 

 Anne Gallefos Wollertsen 

 Øystein Rongved 

 

 

Folkevalgte: 

 FRP Randi Eng 

 AP Thor Sigurd Syvaldsen 

 SP Kari Alvim 

 H Amrit Singh 

 

 

 

Fraværende: 

 Daniel Borgersen Engerud 

 Nora Kramer Ourdahl 

 Harald Eriksen 

 Emily Grinde Nikolaisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 26/21 Underveisevaluering Fossekleiva  

Kort beskrivelse: 

Det har blitt gjennomført en midtveisevaluering. Se vedlegg for oppsummering.  

Sak 12/21 Saksbehandling i kommunen - Byggesak 

Status arbeidsmøter 
Travbanesaken: Frank, Thor, Lillan og tre fra aksjonsgruppa. Bekymring rundt grunnforhold, massiv 
utbygging og trafikk. Totale belastning på trafikken på Åssiden. Gjennomført befaring. 
 
Hvordan skal nærutvalget jobbe videre med dette. Arbeidsform: Involvere alle men lage en 
arbeidsgruppe, de som har lyst blir med. 

 
Pågående saker.  
Ulverud gjennomkjøring.  
(Oppdatering Anne) Belastet i byggeperiode og gjennomkjøring. Ny vei. Gang og sykkelvei og med 
kjøring til leilighetene.  
 
Solbergveien. Samarbeid for bedring, hytteeierforening og DNT.   
Parkering oppover langs veien. Møte med øvre Solbergvei, DNT og hytteierforeningen. Avventer et 
møte fordi det er ferie. Kommune deleier. Foreslått skilt med parkering forbudt. Totale mengden 
av biler som trafikkeres oppover. Utvide parkering ved lysløypa – ta kontakt med kommunen. Vi 
har nå mulighet til å tilrettelegge/bygge ut parkering og andre publikumsvennlige tiltak før 
situasjonen blir verre. Budsjettbehandling?? 
 
Furubakken Parkering.  
 
Behovet for parkering og veistandarder har endret seg siden dette ble bygd på 60/70 tallet. 
Borettslaget ønsker å få orden på parkering og trafikksituasjon. Prosjektet er initiert av Borettslag 
og skal betales privat av dem, ikke dekkes av kommunen, så derav uforståelig at kommune tar opp 
at prosjektet kan bli dyrt. Kommunens representanter i fra byggesak mener det blir trafikkfarlig 
når man rygger ut, og spørsmål blir da om det er forskjell fra å rygge ut med dagens situasjon og 
om det blir farligere når man får bedre veiforhold som det foreslås utbedret fra Borettslagets side? 
Det er verken pålagt å rygge eller å parkere med bilenes front i å kjøre retning, så hvor 
ryggeproblematikken kommer fra er usikkert, og slik det oppfattes er det synsing og ikke 
faktabaserte uttalelser fra byggesak sin side. Mange unge og voksne ferdes på denne veien i dag, 
og det er en mange situasjoner/stopp i flyt med møtende biler og myke trafikanter med dagen 
situasjon.  
Det er her utfordringer som gjelder saksbehandling. Mangler faktabaserte uttalelser i 
tilbakemeldinger.  
Det er et stort ønske om å få en dialog i form av befaring med kommunen og et samarbeid. Det 
skal bygges stort sett på egen grunn, men det er et ønske om at kommunen frasier seg veiskulder 
1-2 meter for å kunne realisere fremskritt i saken. Utfordringer rundt veibilde, parkering og bredde 
på vei – fremtiden blir ikke bedre om det ikke utbedres eller samarbeides med innbyggere i denne 
saken.  
 
Det er et ønske om å finne ut hvordan man har løst sånne typer saker før, der man har funnet en 
løsning sammen. Innbyggere er frustrerte.   



Ønsket løsning på saken: bedre dialog med byggesak der man blir veiledet i hvordan man på best 
mulig måte kan bygge opp saken sin.   
Pol: Thor Syvaldsen tar dette med seg til sin utvalgsleder. 

 
Det referes til sak i avisa fra et ektepar som ønsker å bygge på Konnerud. Samme problematikk.  

 
Vedlagt link på skriv fra Kommune ang. Furubakken til Politiker Syvaldsen. Spørsmål 138 
https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/kommunestyre-og-
formannskap/sporsmal-fra-folkevalgte/ 
 

 

Sak 29/8 Fra pandemi til Pandefri 

Kort beskrivelse: 

Drammen idrettsråd ønsker å feire gjenåpningen av hverdagen og frivilligheten, med kampanjen 
#Pandefri Drammen. #Pandefri Drammen er en stor mobiliserings- og kommunikasjonskampanje 
der aktivitetsglede, sosial inkluderingsarena og samarbeid står i sentrum. Vi ønske å ta aktiviteten 
og frivilligheten tilbake gjennom å tilrettelegge for en stor felle rekrutteringskampanje. Målet er å 
hente tilbake de vi har mistet under pandemien, rekruttere nye, og jobbe for å inkludere barn og 
unge som også før pandemien sto utenfor fellesskapet. 
  
Kampanjen er en del av Drammensidrettens utstrakte samfunnsarbeid, Aktive lokalsamfunn. Dette 
er et samarbeid med Viken idrettskrets, Musikkrådene i Viken, Viken barne- og ungdomsråd, 
Forum for natur og friluftsliv og ombudet for barn og unge i Viken. 
Drammen idrettsråd har gått inn i samarbeid med blant annet Drammen Frilufts forum, Drammen 
Kulturråd og Pensjonistforbundet Buskerud.   
Det betyr at idretten, sammen med flere aktører, har lagt til rette for at også medlemmer i disse 
organisasjonen kan søke midler gjennom #pandefri Drammen kampanjen.  Se vedlegg og linker. 
  
Pandefri – Frivillighet i Viken etter pandemien 
www.drammenir.no 
  
 

 

Sak 28/21  Kommuneplanens arealdel 

Kort beskrivelse: 

Nærutvalget rolle står beskrevet i planprogrammer. Nærutvalget melder om at de behøver mer 

spesifikke oppgaver for å ta stilling til planprogrammet. 

Kommuneplanens arealdel - https://www.drammen.kommune.no/politikk-
samfunn/kunngjoringer/kommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-
om-oppstart-og-horing-av-planprogram/ 
 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/kommunestyre-og-formannskap/sporsmal-fra-folkevalgte/
https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/kommunestyre-og-formannskap/sporsmal-fra-folkevalgte/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpandefri.no%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7C0dd9fe16c2bd4105d1a008d966d3a25b%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637653881422973961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ktKGDJEvX%2FRt8wV7yyEF7vf7H39OOZW%2B5PDA6NNu70w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.drammenir.no%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7C0dd9fe16c2bd4105d1a008d966d3a25b%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637653881422983909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m1b6ejNKxcR2MmdrcjWwnMmPTWX7O55qCo%2FrGtfgrB8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drammen.kommune.no%2Fpolitikk-samfunn%2Fkunngjoringer%2Fkommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7Cf516f44bba7b4738319108d93584e822%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637599667348290039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6i4XKKyy%2FpEwMDe1DjOuL%2BHbnMysm9AVw7ZjSkh5Lc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drammen.kommune.no%2Fpolitikk-samfunn%2Fkunngjoringer%2Fkommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7Cf516f44bba7b4738319108d93584e822%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637599667348290039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6i4XKKyy%2FpEwMDe1DjOuL%2BHbnMysm9AVw7ZjSkh5Lc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drammen.kommune.no%2Fpolitikk-samfunn%2Fkunngjoringer%2Fkommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7Cf516f44bba7b4738319108d93584e822%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637599667348290039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6i4XKKyy%2FpEwMDe1DjOuL%2BHbnMysm9AVw7ZjSkh5Lc%3D&reserved=0


Sak 20/21 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kort beskrivelse:  

 

Kommuneplanens samfunnsdel - Kommuneplanens samfunnsdel er på høring. Kommunen tester 
nå ut en ny måte å komme i dialog med innbyggerne på. Sjekk ut 
https://drammen.smartbyene.no/  
 

 

Sak 23/21 Travbanen 

Kort beskrivelse:  

Innlegg fra kommunen om Travbanen v/ Richard Sletten Nilsen Avdelingsleder arealplan og Marita 
Weierud Kvaale Virksomhetsleder infrastruktur og samferdsel. 
 
Nærmer seg første gangs behandling. Siste høring var for et halvt år siden. Travbane – 
transformasjonsområde. Hovedvekt på boliger. 2014 formelt samarbeidsprosjekt med kommunen. 
Behandlet politisk mange ganger.  
 
Planprogram.  
Utvidet planområdet to ganger. Utvidelse i mai vedrørende grunnforhold i forhold til det man 
hadde varslet. Områderegulering – føringer for området. Egne detaljreguleringsplaner innenfor 
området. Det er et stykke igjen før travbanen er ferdig. 1000 boliger. Høyest og tettest ved 
Rosenkrantzgata. Større bydelssentrum. Næring og bolig i en miks. Gå naturlig gjennom området – 
foreløpig skisse.  
 
Mer inn på geoteknikk og teknisk infrastruktur. Det bør vurderes å gjøres sikringstiltak uavhengig 
av utbygging. NVE har ikke vurdert at det bør gjøres nå. Men blir det utbygging må det gjøres. 
 
November, neste medvirkningsrunde.  
Alle detaljer blir tatt i neste medvirkningsrunde. November, behandles i formannskapet. Dette 
med trafikale utfordringer. 9000 biler ekstra i døgnet. Trafikkutredninger. Konkrete innvendinger. 
Kommer et møte med naboer og berørte i høringsperioden. (Folkemøte) Mer konkret hva man kan 
uttale seg om. Åpne kontordager – hjelpe innbyggere med høringsuttalelse og konkretisere.  
 
Nærutvalget er i dialog med aksjonsgruppa: «Redd Åssiden fra katastrofe» 
Det har blitt gjennomført en befaring på området og det er mange bekymringer rundt fare med 
kvikkleira på området og at dette ikke skal tas hensyn til av utbygger. 
 
Utvalget hadde en dialog med infrastruktur og samferdsel på hvilke prosedyrer som må følges for 
at utbygger skal få bygge.  
 
Vedlagt presentasjon.  
 

Sak 27/21 Fokus på ungdom 

Kort beskrivelse: 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrammen.smartbyene.no%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7C8c201898e4e449f18fb908d937d473e6%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637602207888645651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X0mep5foi%2FF9JqlnMiBInsus6Xlcyj6xhN6gwzbqpL8%3D&reserved=0


 

Referat sendt av: Thea Risvik Stokke 

Godkjent av: Leder Frank Y. Grøstad 

 

Passe på de unge i gruppa så de kommer til ordet. Hva skjer i deres i nærmiljøet. Ønsker å invitere 

Emily og Nora til å komme med innspill fra sin aldersgruppe. 


