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A. Formål med planen 

Hensikten med planen er å etablere flomvei gjennom Vassenga (Wigenbekken til 
Mjøndalsbekken) som en del av flomsikringen i Mjøndalen. Flomveien er tenkt som åpen 
vannvei på deler av strekningen og lukket i noen områder, for eksempel ved kryssing av veier.  

B. Planområdet 

Planområdet strekker seg fra Hagatjernveien i øst og videre gjennom boligområdet til 
jordbruksarealet i vest. Planområdet er i alt på ca. 38 daa og har med seg de arealer som er 
nødvendig for å finne en optimal løsning. Når løsningen er satt vil planavgrensningen mest 
sannsynlig reduseres. 

 

Figur 1 Forslag til planavgrensning 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Planen legger ikke opp til ny bebyggelse. Det skal kun legges til rette for flomvei gjennom 
nabolaget. Det er skissert en løsning med åpen bekk fra Wigenjordet til Mjøndalsbekken. 



 

Figur 2 Foreløpig trase for flomveien (NVE Tiltaksplan for flomsikring i Mjøndalen sentrum, daert 24.10.2017) 

D. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

I Mjøndalen kan det bli flomskader når det er flom i Drammenselva og/eller i sidevassdragene. 
Tiltaket er en del av flomsikringen i Mjøndalen som har som hensikt å sikre eksisterende 
bebyggelse og legge til rette for videre utvikling av Mjøndalen i henhold til sikkerhetskravene 
for flom i TEK17.  

Wigenbekken renner i dag i et 400 mm stort rør ut i Mjøndalsbekken (NVE Tiltaksplan for 
flomsirking av Mjøndalen sentrum, datert 24 10 2017). Kapasiteten er liten og løsningen er 
sårbar i forhold til tilstopping i innløpet. Det er skissert en løsning med åpen bekk fra 
Wigenjordet til Mjøndalsbekken. Løsningen vil utredes nærmere i det videre 
reguleringsarbeidet.  

E. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Den skisserte løsningen med åpen bekk viser at det er lite fall i området, bekken må krysse veier 
og den planlegges på både private og kommunale eiendommer. Løsningen og tilpasning til 
landskapet og omgivelsene vil utredes nærmere i det videre reguleringsarbeidet.  

 

 

 



F. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligområdet, samt faresone for flom.  

 

Figur 3 Gjeldende kommuneplan 

Tiltaket ligger innenfor gjeldende reguleringsplan, MJ 14 Solløs (planID 062519810001), og 
delvis innenfor gjeldende reguleringsplan for Mjøndalen stadion (planID 062520070013). 

Videre omfatter foreslått planavgrensning deler av planområdet for ny flerbrukshall ved 
Vassenga (planID 062520180009). Grensesnittet avklares i det videre planarbeidet. 

G. Berørte interesser av planinitiativet 

Tiltaket er planlagt på både private og kommunale eiendommer. Tiltaket er en del av NVEs 
ansvarsområder. 

H. Samfunnssikkerhet 

I forbindelse med planarbeidet vil det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse som vil 
redegjøre for temaer knyttet til samfunnssikkerhet. Flom vil være et viktig tema da tiltaket 
omhandler flomsikring. Anleggsfasen vil også være et viktig tema, da spesielt ulykker i 
forbindelse med anleggsarbeider. 

I. Samarbeid og medvirkning 

Tiltaket planlegges over en rekke private eiendommer og det vil være svært viktig med god 
dialog med berørte. Oppstart av planarbeidet skal varsles iht. Plan- og bygningsloven. 



Utover oppstartsvarsel skal det gjennomføres informasjonsmøter, samt vil vi tilby egne møter 
med beboere/berørte etter behov/ønske. Det vil også bli gjennomført en befaring med 
mulighet for dialog med naboer på stedet. 

Tiltakshaver, Drammen kommune, står for medvirkningsopplegget.   

J. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Drammen kommune skal vurdere om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, 
jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg I og II til 
forskriften angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes 
om bør konsekvensutredes. 

Tiltaket faller ikke inn under tiltak i Vedlegg I som alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket kan 
imidlertid anses å falle inn under forskriftens § 8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 10f «bygging av 
innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og flomsikring». 

Planer etter § 8, bokstav a og b, skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkinger etter 
§ 10, men trenger ikke planprogram eller melding. 

Tiltaket er en del av flomsikringen i Mjøndalen som er et samfunnsikkerhetstiltak i et allerede 
bebygd område.  

Det er ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller verneområdet innenfor området. Det 
er heller ikke registrert viktige friluftsområder eller kulturminner innenfor området.  

Etter vår vurdering utløser ikke tiltaket krav om konsekvensutredning. 

 

 

 


