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1 Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende 
langs fv. 2722 Konnerudgata. 

Planlagt sykkelvei med fortau er ca. 1 km lang på østsiden av fylkesveien, samme side som 
eksisterende gang- og sykkelvei i hver ende av planområdet. Det er også planlagt fortau langs 
vestsiden av fylkesveien mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien. Sykkelveien får en bredde på 
3 m, med fortau på 2m, skilt fra kjøreveien med 2 m rabatt. For å binde sammen boligområdene på 
hver side av fylkesveien er det planlagt et nytt opphøyd gangfelt ved Hagbart Kyllands vei, og gang- og 
sykkelvei langs Hagbart Kyllands vei fram til Stollen. Eksisterende opphøyde gangfelt ved 
Lønnerudveien er planlagt flyttet litt nord for krysset.  

Holdeplassene retning Drammen er planlagt med leskur og sykkelparkering, og skal utformes slik at det 
blir minst mulig konflikt mellom syklende og gående. Holdeplass Hallermoen, retning Drammen, og 
holdeplass Lønnerud, retning Konnerud, flyttes noe for å bedre trafikksikkerheten. Alle holdeplassene 
er utført som busslommer. 

Vi har i samråd med kommunen vurdert tiltaket til ikke å gi vesentlige virkninger på miljø og samfunn, 
etter forskrift om konsekvensutredninger § 10, og kommer derfor ikke innenfor krav om 
konsekvensutredning etter forskriftens § 8. 

I arbeidet med planen er det sett på virkninger av tiltaket for landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, 
naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Utredningen viser at det ikke vil gi store virkninger for 
temaene som er vurdert. Det er også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og rapport med 
støyvurderinger. 

I Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 ligger fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – 
Hallermoveien S som et bundet prosjekt. Prosjektet er med som investeringstiltak innen området 
tilrettelegging for gående og syklende. Tilrettelegging for gående og syklende er prioritert høyt i 
handlingsprogrammet.  

Vi starter grunnerverv og prosjektering umiddelbart etter at reguleringsplanen er vedtatt av Drammen 
kommune.  
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Figur 1-1 viser oversiktskart. Kilde: Viken kart.  
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2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Viken fylkeskommune i samarbeid med Drammen 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – 
Hallermoveien S. 

 

 

Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart, datert 30.03.2022  

• Reguleringsbestemmelser, datert 24.05.2022 

• Planbeskrivelse datert, 25.05.2022 

Annet grunnlag som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet framgår av kapittel 10 Vedlegg. 

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende 
langs fv. 2722 Konnerudgata. 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Drammens 
Tidende og Byavisa januar 2019. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging er sendt ut til offentlige 
instanser samt grunneiere og andre berørte. 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 17.06 – 19.08.2022. Planen 
finnes på nettsiden til Viken fylkeskommune: https://viken.no/horinger, og på Drammen kommune sin 
nettside under «Kunngjøringer og høringer» 

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Drammens Tidende. Grunneiere og rettighetshavere vil få 
skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.  

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 19.08.2022 sendes til:  

Viken fylkeskommune, via e-post: post@viken.no, eDialog, eller pr. post til Viken fylkeskommune, 
Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Du må merke innspillene med «2020/107110 fv. 2722 Konnerudgata, 
Hallermoveien N – Hallermoveien S». 

Kommunens vedtak kan påklages til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) iht. plan- og 
bygningslovens § 12-12. KMD har delegert myndigheten til å avgjøre klagesakene til statsforvalteren. 
Kommunen behandler klagesaken før den oversendes statsforvalteren. Eventuell klage sendes til 
Drammen kommune. 

• HVA ER EN DETALJREGULERING? 

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å 
fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes eller vernes. 
Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og 
utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 

https://viken.no/horinger
mailto:post@viken.no
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Kontaktperson i Drammen kommune: Denny Weymann, tlf. 940 95 414. 
e-post: denny.weymann@drammen.kommune.no 

 

Kontaktperson i Viken fylkeskommune, prosjektleder samferdselsplanlegging og forvaltning, seksjon 
Viken vest: Christine Blixt Bøhn, tlf.: 992 77 246. 
e-post: christiboh@viken.no 
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3 Planområdet og eiendommer som omfattes 

3.1 Planområdet  
Planområdet ligger i Drammen kommune, langs fv. 2722 Konnerudgata, fra Hallermoveien N til 
Hallermoveien S. Planområdet omfatter fv. 2722 med tilhørende kryss og kollektivholdeplasser, samt 
en del av tilgrensende bebyggelse og skogsområde. Total lengde er ca. 1 km. 

I beskrivelsen benyttes vest og øst for Konnerudgata. 

 
Figur 3-1 viser varslet planområde. Kilde: Norgeskart 
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3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 
Under følger tabell med gårds- og bruksnummer for eiendommer som er varslet om planarbeidet og 
oversikt over eiendommer som berøres av planforslaget.   

 

Tabell 1 viser eiendommer som omfattes av planarbeidet. 

Matrikkelnr. 
Eiendommer som er 
varslet om oppstart 

Eiendommer som er 
berørt av planen 

10/1 x 
 

10/104 x X 

10/5001 x x 

81/8/0/1 x 
 

81/8/0/2 x 
 

81/102 x 
 

81/123 x x 

81/138 x x 

81/139 x x 

81/187 x 
 

81/306/0/1 x x 

81/306/0/2 x x 

81/376 x 
 

104/1 x x 

104/7   x 

104/17 x x 

104/24 x 
 

104/25 x 
 

104/31 x x 

104/32 x x 

105/23 x x 

105/87 x x 

105/88 x x 

105/89 x x 

105/90 x x 
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105/91 x x 

105/92 x x 

105/93 x x 

105/94 x x 

105/95 x x 

105/96 x x 

105/97 x x 
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4 Planstatus og overordnede føringer 

4.1 Viken fylkeskommunes handlingsprogram 
I Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, vedtatt 24. februar 2022, ligger fv. 2722 Konnerudgata, 
Hallermoveien N – Hallermoveien S som et bundet prosjekt. Prosjektet er med som investeringstiltak 
innen området tilrettelegging for gående og syklende. Tilrettelegging for gående og syklende er 
prioritert høyt i handlingsprogrammet.  

4.2 Målsetting med planarbeidet 
Effektmål 

Målet med prosjektet er ferdig bygget anlegg som øker trafikksikkerhet og fremkommelighet for 
gående og syklende.  

Resultatmål 

Ca. 1 km. ny sykkelvei med fortau langs Konnerudgata mellom Hallermoveien N og S.  

4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert opp mot plan- og bygningsloven (PBL) av 2008, samt «Forskrift om 
konsekvensutredninger». I samråd med planmyndighet Drammen kommune er det vurdert at planen 
ikke er utredningspliktig etter «Forskrift om konsekvensutredning».   

• Planen vurderes ikke å falle inn under de infrastrukturtiltak som er nevnt i 
forskriftens §6, §7, §8 eller vedlegg I og II. (Investeringskostnadene er under 750 
mill. kr.) 

• Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten 
for myke trafikanter langs aktuell strekning. Tiltaket vil bli utført som en 
utvidelse av eksisterende trafikkområde. 

4.4 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble varslet ved brev til naboer og offentlige instanser 03.01.2019. Det ble 
samtidig annonsert i Drammens Tidende og Byavisa. Det ble også informert om planoppstart på 
hjemmesidene til Drammen kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Vi fikk da fire 
innspill fra grunneiere, se kap. 9 Sammendrag av innspill og merknader. Det har ellers vært noe 
kontakt med grunneiere, og befaring hos de som har ønsket det. Kollektivløsning og holdeplasser er 
diskutert med Brakar. Vi har hatt flere samarbeidsmøter med kommunen. 

I august 2019 varslet Drammen kommune en utvidelse av planområdet langs Hagbart Kyllands vei fram 
til Stollen.  
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Figur 4-1 Varsel om oppstart av planarbeid. 

4.5 Regionale planer, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  I dokumentet «Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging» er regjeringens forventninger til planer beskrevet. 
Forventninger som er særlig relevant for dette planforslaget er at:  
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• Planforslaget tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer 
sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet.  

• Planforslaget bygger opp under målsetting om at transportveksten skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Areal- og transportplan for Buskerudbyen 

Partnerne i Buskerudbyen har laget en felles areal- og transportplan. Den skal bidra til å utvikle 
attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå. Areal- og transportplanen har 
følgende visjon: Buskerudbyen skal utvikles til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion av 
betydelig nasjonal interesse. 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen 

Kommunene i Buskerudbyen har i samarbeid utarbeidet en felles sykkelplan for hele sykkelnettet i 
byområdet. Ambisjonen er et regionalt sykkelveinett på rundt 300 kilometer. Prosjektområdet er en 
del av denne felles sykkelplanen.  

Sykkelplan 2021-2031 for Drammen kommune  

Drammen kommunes visjon for sykkelsatsingen frem mot 2031 er at Drammen skal være Norges beste 
sykkelkommune, med god tilrettelegging for sykling i og mellom kommunedelene. Med utgangspunkt i 
visjonen er det valgt ut ett hovedmål og to delmål. Hovedmålet er flere sykler og alle sykler mer. 
Delmål 1 er sykkelandelen i sentrumsområdene Drammen og Mjøndalen skal vær 20% i 2031. 
Sykkelandelen i de øvrige områdene av kommunen skal være minst 8% i 2031. Delmål 2 er minst 80% 
av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er de bebygde arealene på begge sider av Konnerudgata 
regulert til boligområde med tilhørende anlegg. Ubebygd areal mellom Konnerudgata og 
Hallermoveien er regulert til grønnstruktur. Det finnes og ulike temakart til kommuneplanens arealdel. 
«Sykkelnettet i Drammen» er et av disse. Det viser hovednett for sykkel langs Konnerudgata på denne 
strekningen.  

Gjeldende reguleringsplaner 

Følgende reguleringsplaner er gjeldende i området: 

• Regulering av Konnerud, nord-østre del (vedtatt 06.01.1966) (PlanID 060222-
12). Formål som berøres: Offentlig friområde, kjøreveg, boliger. 

• Reguleringsplan for Konnerudgata, mellom kote 85 og 160 (vedtatt 09.08.1974) 
(PlanID 060231-7). Formål som berøres: kjøreveg. 

• Reguleringsplan for området Bakliaveien (vedtatt 20.01.1978) (PlanID 060237-
10). Formål som berøres: Kjøreveg og annen veggrunn.  

• Reguleringsplan for vannverksdammen (vedtatt 23.09.2003) (PlanID 060260-2). 
Formål som berøres: Gate med fortau, friluftsområde.  

• Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Vannverksdammen (vedtatt 
23.03.2006) (PlanID 060260-2_1). Formål som berøres: Offentlig friområde. 
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5 Planforslaget; plankart og bestemmelser 
Det meste av arealet innenfor planens begrensning reguleres til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, herunder kjørevei, sykkelvei, fortau, gang- og sykkelvei, kollektivholdeplass og annen 
veigrunn. For å gjøre det mulig å bygge anlegget, reguleres det de fleste steder en stripe på utsiden av 
det som skal bli permanent veigrunn. Dette anlegg- og riggområde erverves ikke, og skal istandsettes 
og tilbakeføres til opprinnelig bruk etter ferdigbygd anlegg. Disse områdene reguleres i tråd med 
eksisterende bruk og planer. 

Planområdet er foreslått regulert til følgende formål: 

Tabell 2 viser reguleringsformålene for planområdet. 

Reguleringsformål Feltkode Areal (daa) 

§ 12-5 Arealformål   

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

1110 – Boligbebyggelse  B 2,5 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

2011 – Kjøreveg KV 7,2 

2012 – Fortau FO 2,7 

2015 – Gang-/sykkelveg GS 1,0 

2017 – Sykkelanlegg SA 2,9 

2019 – Annen veggrunn, grøntareal AVG 12,4 

2073 – Kollektivholdeplass KH 0,7 

Nr. 3 Grønnstruktur   

3040 – Friområde FRI 2,1 

SUM planområde   

§ 12-7 Bestemmelsesområder   

Midlertidig bygge- og anleggsområde # 4,5 
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6 Beskrivelse av planområdet og planløsning, og 
virkning av planforslaget 

6.1 Syklende og gående 
Det er mangelfullt tilbud for gående og syklende både på langs og på tvers av fylkesveien i dag. 
Syklende må enten velge å sykle i kjørebanen i Konnerudgata, eller i den parallelle boliggata 
Hallermoveien, i kjørebanen eller på fortau.  

I forkant av reguleringsplanen ble det utarbeidet et forprosjekt og anbefalt løsning ble ny sykkelvei 
med fortau øst for fv. 2722.  

I begge ender av planområdet er det i dag gang- og sykkelvei (GS-vei) på østsiden av fylkesveien. For å 
etablere et helhetlig anlegg, bør nytt anlegg ligge på samme siden av fylkesveien. Dette for å redusere 
antall kryssinger av Konnerudgata. For å binde sammen boligområdene på begge sider av 
Konnerudgata, samt bedre adkomst til holdeplasser og den nye sykkelveien, etableres fortau på 
vestsiden av fv.2722 mellom Hagbart Kyllandsvei og Lønnerudveien, og nytt krysningspunkt (opphøyd 
gangfelt) over Konnerudgata nord for Hagbart Kyllands vei. Fra nytt krysningspunkt foreslås det GS-vei 
langs Hagbart Kyllands vei (kommunal vei) fram til Stollen. Eksisterende opphøyde gangfelt over 
Konnerudgata ved krysset med Lønnerudveien flyttes nord for krysset. 

  
Figur 6-1 viser sykkelvei med fortau, fortau, GS-vei, holdeplasser og nytt og flyttet gangfelt. Kilde: Viken kart 
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Anlegget er dimensjonert ut fra målet om økt trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og 
syklende. Sykkelveien får en bredde på 3 m, med fortau på 2 m, skilt med en ikke-avvisende kantstein. 
Det er 2 m rabatt mellom ny sykkelvei og eksisterende kjørevei. På den nordlige halvdelen, fra 
Hallermoveien N til Hagbart Kyllands vei, utformes rabatten som grunn, gresskledd grøft. Fra Hagbart 
Kyllands vei til Hallermoveien S planlegges gressrabatt med tosidig kantstein. Fortau på vestsiden av 
fylkesveien får en bredde på 2,5 m og GS-veien langs Hagbart Kyllands vei får en bredde på 3,5 m. 

Det er en målsetning å skape et helhetlig og sammenhengende sykkelnett uavhengig av veieier, jf. 
Vikens fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 og Drammen kommunes 
sykkelplan. Sykkelplanen til Drammen peker på de gode effektene av rødmerking av sykkelanlegg, og 
legger opp til rødmerking av dedikerte sykkelfelt og sykkelveier. I lys av dette foreslås sykkelveien i 
anlegget rødmerket, i tråd med Drammen kommunes sykkelplan, og Samferdselsstrategi for Viken 
2022-2033. Rødmerking av sykkelveien vil bidra til å synliggjøre sykkelnettet og syklisten, noe som er 
spesielt viktig langs deler av Konnerudgata, der farten kan være høy på vei ned mot Drammen 
sentrum. Rødmerking er også et poeng mht. gjenkjennelseseffekten og det at anlegget skal være lett å 
oppfatte, samt for å tydeliggjøre skillet mellom gående fra syklende. 

 

 
Figur 6-2 viser normalprofilet til ny sykkelvei med fortau på strekningen Hallermoveien N til Hagbart Kyllands vei, på 
østsiden av fylkesveien. 

 

 
Figur 6-3 viser normalprofilet til ny sykkelvei med fortau på strekningen Hagbart Kyllands vei til Hallermoveien S, på 
østsiden av fylkesveien. 
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Figur 6-4 viser normalprofilet til nytt fortau mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien, på vestsiden av 
fylkesveien. 

 

En ny sykkelvei med fortau vil gi mer attraktiv og trafikksikker ferdsel for syklende mellom Konnerud og 
Drammen sentrum. Løsning med sykkelvei med fortau vil sikre en god separering mellom gående og 
syklende slik at konflikter mellom trafikantgruppene reduseres. Ferdigstilt anlegg vil bidra til at flere 
kan velge sykkel som fremkomstmiddel på hverdagsreiser internt på Konnerud, og til og fra Drammen 
sentrum.  

Utbygging av sykkelvei med fortau fra Hallermoveien N til Hallermoveien S og fortau på strekningen 
Hagbart Kyllands vei til Lønnerudveien vil også ha positiv virkning for fotgjengere i området. Det vil 
bedre tilgjengeligheten til holdeplassene. Med etablering av nye opphøyde gangfelt sikres trafikksikre 
kryssinger av fylkesveien.  

GS-vei langs Hagbart Kyllands vei, fra Konnerudgata til krysset med Stollen, vil gi en trygg ferdsel for 
myke trafikanter fra Hallermoen vest til nytt anlegg på østsiden av fylkesveien.   

6.2 Kollektiv 
Langs strekningen er holdeplassene Hallermoen og Lønnerud. Alle er utformet som busslommer. I 
retning sentrum er det leskur. Holdeplassene betjenes hvert 10. minutt eller oftere i periodene med 
høyest frekvens.  

Holdeplassen Hallermoen retning sentrum flyttes noe mot Konnerud. Det vil bedre trafikksikkerheten i 
krysset mellom Konnerudgata og Hallermoveien N. Tilgjengelighet til ny holdeplass vil bli sikret med ny 
snarvei fra Hallermoveien.  

Holdeplassen Lønnerud retning Konnerud flyttes noe mot sentrum, til kryss med Hagbart Kyllands vei. 
Dette vil sikre bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk for beboere på Hallermoen vest. Flyttingen vil 
også bedre fremkommeligheten for bussene, siden dagens holdeplass ligger i en bratt helling der 
bussen vinterstid kan ha problemer med å komme i gang. På holdeplassene retning Drammen sentrum 
er det aktuelt med leskur og sykkelparkering. Holdeplassene skal utformes slik at det blir minst mulig 
konflikt mellom syklende og gående 
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Figur 6-5  viser normalprofilet til ny sykkelvei med fortau, og holdeplassen Lønnerud.  

6.3 Bil 
Trafikkmengden er 11 000 kjøretøy pr. døgn (2019), og andel lange kjøretøy er 5 %. Det er skiltet 
fartsgrense 40 – 60 km/t.  

Fv. 2722 Konnerudgata er foreslått beholdt med dagens standard. Fra Hallermoveien N til Hagbart 
Kyllands vei berøres ikke kjøreveien. På grunn av nytt opphøyd gangfelt over Konnerudgata, ved kryss 
med Hagbart Kyllands vei, forlenges dagens strekning med fartsgrense 40 km/t.  

 
Figur 6-6 viser nye fartsgrenser. Kilde: Viken kart. 
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Venstresvingefeltet mot Hallermoveien S, og flettefeltet videre sørover mot gangbrua fjernes. Det er 
utarbeidet en trafikkanalyse for krysset, som ser på konsekvensene av foreslåtte tiltak. Konklusjonen 
er at dagens kryss mellom fv.2722 Konnerudgata og Hallermoveien S vil gi god trafikkavvikling i både 
morgen- og ettermiddagsrush. Det er ingen køproblem ved krysset i dag.  

 
Figur 6-7 viser venstresvingefeltet mot Hallermoveien S og flettefeltet sørover. Kilde Google Maps (nov.2020) 

6.4 Trafikksikkerhet 
Det er få registrerte trafikkulykker i planområdet de siste ti åra, til sammen 6 stk. Av disse var en med 
fotgjenger og en med syklist involvert. Det er kun sykkelulykken som er registrert de siste fem åra.  

Sykkelvei med fortau vil gi bedre trafikksikkerhet for syklende og gående i området, og mellom 
Konnerud og Drammen sentrum. Løsningen gir færre konflikter mellom gående og syklende, enn 
tradisjonell gang- og sykkelvei. At strekningen er delvis nokså bratt, gjør at hastighetsforskjellen 
mellom gående og syklende øker, og separering av trafikantgruppene er viktig. 

Syklende mellom Hagbart Kyllands vei / Hallermoen vest og Drammen sentrum, må i dag sykle langs 
Konnerudgata, uten egen tilrettelegging. Anlegget vil gi stor bedring i trafikksikkerheten for disse. 
Fortau mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien gir sikrere løsning for mange som i dag går langs 
veiskuldra her. Nye opphøyde gangfelt vil gi sikrere kryssinger av fylkesveien.  

Kryssene mellom Hallermoveien og Konnerudgata strammes opp, og det foreslås trafikkøyer i 
Hallermoveien begge steder. Dette vil gjøre det bedre og mer oversiktlig for både bilister, syklister og 
gående. Krysset i starten, ved Hallermoveien N, legges noe om, slik at bilister fra Hallermoveien skal 
komme mer vinkelrett mot Konnerudgata, for å få bedre sikt oppover mot syklende og gående på ny 
sykkelvei med fortau. Trafikkøyene i fylkesveien tilpasses det omlagte krysset, og det tilrettelegges for 
kryssing over rabatt og trafikkøy til busslomma. 

6.5 Universell utforming 
Sykkelveien med fortau følger eksisterende fv.2722 Konnerudgata. Dette gir en stigning på sykkelveien 
på opp mot 8,48%. Utenfor sentrumsområder er det krav om maksimal stigning på 5% på stigninger 
lengre enn 100 m. Vi har vurdert om det er mulig med andre, slakere løsninger, men kommet til at det 
er best å følge eksisterende vei. Fravik er søkt og innvilget. 
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6.6 Landskapsbilde 
Dagens situasjon 

Konnerud er en stor bydel i Drammen som ligger litt utenfor selve Drammen by. Bydelen består av 
mange store boligområder, som stedvis brytes opp av grønnstruktur som strekker seg inn i 
boligbebyggelsen fra marka om omkring. Her er en blandet boligbebyggelse med eneboliger, 
flermannsboliger, rekkehus og boligsameier, og det er et grønt preg på området.  

På den nordlige strekningen, fra krysset mellom fylkesveien og Hallermoveien N, til avkjørsel til 
Vannverksdammen, er det relativt tett vegetasjon på begge sider av fylkesveien, og en god del innslag 
av knauser og fjellpartier (med delvis bart fjell). Skogsområdet langs vestsiden av veien er i hovedsak 
blandingsskog med bjørk, lønn, osp, rogn, gran og furu. Boligbebyggelsen i øst kan så vidt skimtes 
mellom trærne, der den ligger noen høydemeter over Konnerudgata, med et vegetasjonsbelte/buffer 
mellom seg og veien. På grunn av den tette vegetasjonen kan strekningen oppleves som litt monoton, 
men det er så vidt litt utsyn mot åsene som omringer Drammensdalen, sett fra fylkesveien. 

 

 
Figur 6-8 viser skogsområder langs vestsiden (her: venstre side) av fylkesveien og vegetasjonsbelte mellom bebyggelse 
og vei langs østsiden (her: høyre side) av fylkesveien. Bildet er mot krysset med Hallermoveien N retning Drammen. 
Kilde: Google Street view. 

 

Den sørlige strekningen strekker seg fra krysset med Vannverksdammen og opp til planområdets 
avgrensning ved gang- og sykkelveibrua over Konnerudgata (ved Hallermoen skole). På denne 
strekningen avtar vegetasjonen noe, og boligbebyggelsen kommer tydeligere frem langs hver side av 
fylkesveien. Enkelte eiendommer har opparbeidet hage og hekk ut mot veien, andre steder er det ulike 
kombinasjoner av voll, beplantning, gjerde og støyskjerm.  

I kantsonene langs veien har det etablert seg mye naturlig vegetasjon, både på strekningen i nord og 
sør. 
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Figur 6-9 Enkelte eiendommer har opparbeidet hage og hekk ut mot Konnerudgata, som her litt nord for krysset med 
Hagbart Kyllands vei. Kilde: Google Street view.  

 
Figur 6-10 På strekningen mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien er det sammenhengende støyskjerming ut 
mot Konnerudgata, i kombinasjon med en terrengvoll. Kilde: Google Street view. 

 

Planforslag og virkninger 

Ny sykkelvei med fortau på østsiden av Konnerudgata vil medføre en utvidelse av veianlegget mot øst 
på hele strekningen. Tiltaket vil bli liggende på samme nivå som eksisterende vei, og være godt 
forankret i landskapet. Skjæringer og fyllinger skal formes med myk og naturlig overgang til 
eksisterende terreng. Tre-fire steder blir det behov for å etablere terrengmurer. Murene i anlegget 
skal følge terrengets hovedretning (ift. horisontal retning). Videre skal murene ha en jevn topp uten 
avtrappinger, og vinkles inn mot terreng i hver ende. Overgang mellom mur og terreng skal jevnes ut 
med terrengbearbeiding og/eller beplantning.  

I dette området er det mest naturlig å velge en type natursteinsmur som glir godt inn i omgivelsene. 
En natursteinsmur med Karmøystein eller tilsvarende vil passe godt til det skifrige fjellet som er på 
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stedet når det gjelder struktur/overflate. Denne typen naturstein er også svært fleksibel når det 
gjelder tilpasning til eksisterende terreng, spesielt der det er mye høydeforskjeller og ulike vinkler å ta 
hensyn til, slik der er langs Konnerudgata. 

 
Figur 6-11 viser et eksempel på utforming av murer i anlegget. Lengdesnitt/oppriss av ny mur og skråning er hentet fra 
Lønnerud holdeplass, med Hallermoveien 24, 26 og 28 i bakgrunnen. Muren har en høyde på ca. 2,4 meter i nord, og 
trapper deretter jevnt ned til ca. 1 m i sør. Muren vinkles inn mot terreng i begge ender. Skråningen skal gis en jevn 
topp, uten store terrengsprang.  

 

Det nye anlegget vil medfører inngrep i vegetasjonsbelter langs veien, og noe hageareal vil bli berørt. 
Tap av vegetasjon vil gjøre området mer åpent enn i dag, og noe av bebyggelsen langs Hallermoveien 
og Konnerudgata vil bli mer eksponert sett fra Konnerudgata. Stedvis er det ønskelig å reetablere et 
vegetasjonsbelte mellom Konnerudgata og bebyggelsen, for å gjenskape noe av det grønne preget 
langs veien. 

 

På den nordlige strekningen fram til Hagbart Kyllands vei skal det bygges sykkelvei med fortau med en 
åpen, grønn grøft mellom det nye anlegget og Konnerudgata, se figur 6-2. 

Krysset Konnerudgata x Hallermoveien N strammes opp og Hallermoveien vil komme mer vinkelrett på 
Konnerudgata. Dette, sammen med behovet for god sikt sørover mot ny sykkelvei med fortau, 
medfører at eksisterende kolle med vegetasjon vil forsvinne. Innrammingen av krysset skal imidlertid 
gjenskapes, til en viss grad, ved å lage et naturlig høydedrag/terrengformasjon som beplantes med 
stedegen vegetasjon og trær.  

Videre sørover langs fylkesveien vil tiltaket gripe inn i vegetasjonsbelte der det også er en del fjell rett 
under overflaten. Dersom det er mye fjell på strekningen (mellom profil 50 og 190) vil vi få en lav 
fjellskjæring, hvis det er lite fjell må det etableres en lav mur. Vegetasjon vil forsvinne, men det skal 
plantes inn stedegen vegetasjon og eviggrønt for å gjenskape litt av vegetasjonsbeltet langs 
fylkesveien, og for å forankre tiltaket bedre.  

Hallermoen bussholdeplass retning sentrum flyttes litt sørover. Ny sykkelvei med fortau skal svinge seg 
bak bussholdeplassen, og til sammen krever dette en del plass. Det etableres derfor en mur i bakkant 
av tiltaket. Skjæringen (skråningen) bak muren skal beplantes med busker og trær. Ny adkomstvei til 
bussholdeplassen skal også opparbeides, og legges så godt som mulig i terrenget med kobling mot 
kryss med Tiurveien. 

150-200 meter nord for krysset med Hagbart Kyllands vei begynner tiltaket å grense til private hager, 
se figur 6-12. Ny sykkelvei med fortau vil ta noe hageareal langs fylkesveien, men tiltaket tilpasses lett 
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eksisterende terreng. Bebyggelsen vil bli mer eksponert for fylkesveien pga. tap av vegetasjon langs 
veien, men det at bebyggelsen ligger noen høydemeter over Konnerudgata og nytt tiltak, i 
gjennomsnitt 4-5 meter, bøter noe på dette. Noen eiendommer har naturtomt eller naturlig 
vegetasjon ut mot fylkesveien som blir berørt av tiltaket, mens andre har opparbeide hager med 
hekker, busker eller frukttrær som må fjernes eller flyttes. Langs ny sykkelvei med fortau vil det 
være plass til å plante ny vegetasjon som trær og hekker på egen tomt.  

 

 
Figur 6-12. 150-200 meter nord for krysset med Hagbart Kyllands vei begynner tiltaket å grense til private hager. Grøft 
mellom fortau og hage møter eksisterende terreng. 

Fra krysset med Hagbart Kyllands vei og sørover ligger det bebyggelse på hver side av Konnerudgata. 
På denne strekningen vil det være mer trafikk av gående og syklende på tvers av Konnerudgata og 
tilliggende sidegater, bl.a. vil to gangfelt krysse Konnerudgata. Store deler av strekningen vil være 
skiltet 40 km/t. Det skal etableres en gressrabatt (med kantstein) mellom anlegget og fylkesveien. Med 
en gressrabatt vil gata fremstå mer som en gate enn en vei, og bidra til å gjenspeile den faktiske 
bruken langs gata, samt bidra til at fartsnivået holdes, se figur 6-3. 

 

På nordsiden av Hagbart Kyllands vei, mellom Konnerudgata og Stollen, er det planlagt gang- og 
sykkelvei, skilt fra kjøreveien med gressrabatt. Dette vil medføre en utvidelse av veianlegget mot nord 
med en fylling ut i skogsområdet. Terrengendringen vil ikke gripe inn i eksisterende sti som går delvis 
parallelt med Hagbart Kyllands vei. Sidearealer tilsåes med stedegen gressfrøblanding, og vegetasjon 
vil etter hvert spre seg inn i dette sidearealet og bidra til revegetering langs veien. 

 

I forbindelse med bussholdeplassen Lønnerud, retning Drammen sentrum, får vi nok en situasjon der 
sykkelveien med fortau svinger seg bak holdeplassen. Her kreves det etablering av en mur som på det 
høyeste vil være ca. 2,4 meter høy, og avta jevnt i høyde ned til ca. 1 meter. Sammen med en skråning 
i bakkant vil den sørge for å ta vare på mest mulig hageareal på tilgrensende eiendommer. Skråningen 
blir såpass bratt at den skal beplantes med busker, både av estetiske og praktiske grunner, og mindre 
trær kan vurderes i overgangene mot eksisterende terreng i hver ende av muren. Det skal settes opp 
støyskjerm i ny eiendomsgrense mot Hallermoveien 24, 26 og 28.  
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Figur 6-13 På holdeplassen Lønnerud, retning Drammen, må det etableres en mur i bakkant av holdeplassen. 

 

På motsatt side av Konnerudgata etableres det fortau mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien. 
Holdeplassen er flyttet litt nordover i forhold til dagens plassering. Ved hjelp av en støttemur i bakkant 
av holdeplassen vil inngrepet i liten grad påvirke tilgrensende eiendommer og bebyggelse. Dagens 
terrengvoll og støyskjerm skal reetableres på omtrent samme sted som i dag. Den delen av vollen som 
vender ut mot veien skal beplantes. Dagens gangforbindelse (trappetrinn) på tvers av voll og 
støyskjerm skal opprettholdes. 

 
Figur 6-14 Snitt ved holdeplassen Lønnerud, retning Konnerud. Med en 1,8 m høy mur er det mulig å reetablere en 
terrengvoll omtrent på samme sted som i dag, med støyskjerm på toppen. 

 

Videre sørover fortsetter sykkelvei med fortau på østsiden av Konnerudgata og vil ved Hallermoveien S 
kobles til eksisterende gang- og sykkelvei mot Konnerud. På denne strekningen er noe av bebyggelsen 
skjermet fra Konnerudgata i dag med en terrengvoll, vegetasjon og/eller tett gjerde. Deler av 
terrengvollen kan reetableres på denne strekningen. Det kan også være aktuelt å etablere noe 
vegetasjon på denne terrengvollen.  
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6.7 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
Konnerudgata oppleves stedvis som en stor barriere. Det er gangfelt på tvers av gata med jevne 
mellomrom som binder sammen bebyggelsen på hver side av veien, men kryssing i plan er en 
utfordring med tanke på hastighet og trafikkbelastning på veien. Rett sør for planområdet ligger ei 
gang- og sykkelveibru som gir god forbindelse mellom boligområdene på vestsiden av veien og 
Hallermoen skole og bebyggelsen på østsiden. 

Sammenhengende grøntdrag sikrer gode forbindelser gjennom bebyggelsen, komplettert med smett 
og gangveier. Hallermoen skole ligger rett sør for planområdet, på østsiden av fylkesveien, inntil et 
grøntdrag som går mellom Haukås og Konnerudkollen. Skolens uteområder benyttes også som 
nærmiljøanlegg, og sto ferdig i 2017. Innenfor planområdet er det ingen friområder, men 
Vannverksdammen ligger med adkomst fra Konnerudgata, nord for Hagbart Kyllands vei. 
Vannverksdammen er blitt oppgradert og tilrettelagt for bading. 

Ny sykkelvei med fortau vil skape et mer sammenhengende anlegg for syklende og gående fra 
Bernås/Konnerud til Drammen sentrum/Strømsø torg. 

Nye krysningspunkter, som bl.a. innebærer flytting av eksisterende opphøyde gangfelt og etablering av 
ny krysning, vil bidra til å dempe barrierevirkningen av Konnerudgata og skape mer naturlige 
forbindelseslinjer. En forlengelse av dagens 40-sone til nord for krysset med Hagbart Kyllands vei vil 
også være svært positivt for gående og syklende på strekningen, og bidra til å dempe 
barrierevirkningen ytterligere.  

Prosjektet vil generelt også bedre tilgjengeligheten til Vannverksdammen, Hallermoen skole/ 
nærmiljøanlegg og andre friluftsområder i nærområdet.  

6.8 Naturmangfold 
Det er svært lite uberørt areal som omfattes av foreslått tiltak. Foreslått løsning kommer ikke i konflikt 
med kjente truede arter eller viktige naturtyper. 

Det er registrert kjempeslirekne/hybridslirekne, hvitsteinkløver, mongolspringfrø og rødhyll på den 
aktuelle strekningen. De er alle i risikogruppe svært høy spredningsfare og med stort 
invasjonspotensiale. Da tiltaket vil omfatte deler av private hager og langs offentlig vei er det 
potensiale for at det finnes uønskede arter som man på dette tidspunkt ikke kjenner til, eller som ikke 
er registrert. I forbindelse med byggeplan skal det utarbeides en detaljert ytre miljøplan. Planen skal 
bl.a. beskrive håndtering av uønskede arter. Det vil da være behov for å gjøre en registrering av 
veikanter og områder som vil berøres av tiltaket, for å avdekke eventuelle uønskede arter. Bekken til 
Vannverksdammen renner nordvestover til dammen fra Hagbart Kyllands vei. Det vil være viktig å 
unngå forurensning av denne under anleggsarbeidet. Tema omtales videre under YM-kapittelet.  

6.9 Kulturarv 
Det er ikke registrert noen nyere tids og automatisk fredede kulturminner i planområdet. Litt nord for 
krysset med Hagbart Kyllands vei ligger et steingjerde som er et ikke-fredet kulturminne. Det vil ikke 
berøres av tiltaket.  

Det er ikke krevd arkeologisk registrering i området. Da område er utbygd med veier og 
boligbebyggelse, antar vi også at det er lite interessant med tanke på mulige funn av kulturminner.  
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6.10 Geologi og grunnforhold 
Det er ikke foretatt geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen. Dette fordi 
det i henhold til kvartærgeologiske kart (løsmassekart), veibilder og befaring viser at området i 
hovedsak består av bart fjell med et tynt løsmassedekke og noe morene i varierende tykkelse. Det 
antas at massene består av stein, sand og grus.  

Prosjektområdet ligger i hovedsak over marin grense. Det vurderes derfor ikke å være knyttet noen 
problemstillinger til områdestabilitet i prosjektet. Siden deler av strekningen ligger på marin grense, 
kan det forventes noe telefarlig materiale i massene (silt og leire). 

Det er planlagt skjæringer i løsmasser og berg. Antatt stabil skråningshelning for disse massene er 1:2. 
Det er også planlagt noen murer for å redusere terrenginngrep. Det er planlagt en fylling ved 
bekkedraget ved Hagbart Kyllands vei. Det kan forekomme organiske masser i dette området og 
fundamentering og stabilitet av fyllingen må vurderes spesielt. Det må vurderes behov for 
grunnundersøkelser.  

6.11 Berørte eiendommer og rettigheter 
Gjennomføring av planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer 
til fremtidige veier og veianlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. 
Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer 
som berøres av utbyggingen, og gir Viken fylkeskommune grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse 
eiendommene. Grunnervervet skjer enten ved avtale eller ekspropriasjon. Dette arbeidet vil starte når 
planen er vedtatt og anlegget vedtatt gjennomført med bevilgninger.  

Arealer som avstås permanent til veianlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veianlegget 
er ferdig. Utgangspunktet er at ny eiendomsgrense blir satt minimum 3 meter fra fylkesveien / gang- 
og sykkelveiens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. 

Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige 
beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført etter anleggsperioden. Her er en oppsummering 
av type erverv fordelt på type areal som blir berørt. 

Tabell 3 viser type erverv fordelt på type areal som blir berørt. 

Markslag Permanent 
erverv, dekar 

Midlertidig beslaglagt 
areal, dekar 

Bebygd 2,7 2,1 

Skog, produktiv 8,3 2,3 

 

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til at areal 
som skal disponeres til veiformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt formålsgrense. Matrikkelloven 
åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en 
tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens 
skranker for grensejustering. 

Det er 24 eiendommer som blir fysisk berørt av planforslaget.  
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Planforslaget, med de fysiske løsningene, er beskrevet i kapittel 6.1. Sykkelveien får en bredde på 3 
m, med fortau på 2 m, det er 2 m rabatt mellom ny sykkelvei og eksisterende kjørevei. Utenfor 
fortauet kommer grøft / skjæring / fylling, før ny eiendomsgrense. Sykkelveien med fortau planlegges 
på østsida av fylkesveien på hele strekningen. Fra Hallermoveien N til Hagbart Kyllands vei berøres ikke 
fylkesveien, anlegget blir fra veikant og utover. På resten av strekningen omdisponeres noe av dagens 
veiareal, så inngrepet mot boligtomtene vil variere. På vestsida av Konnerudgata planlegges fortau 
mellom Lønnerudveien og Hagbart Kyllands vei. Støyskjerm/- voll erstattes på vestsiden og ny 
støyskjerm ved Hallermoveien 24, 26 og 28 planlegges. Det er ingen avkjørsler som berøres. 

Det er ingen bolighus som trenger rives for å få bygd sykkelvei med fortau på østsiden av 
fylkesveien og fortau på vestsiden av fylkesveien. Men noen andre bygninger ligger så nær veien 
at de berøres av inngrepet: 

• Hallermoveien 8, gbnr. 105/87, bod/uthus må rives/flyttes 
• Hallermoveien 10 gbnr. 105/88, bod/uthus må rives/flyttes 

6.12 Barn og unge 
Regjeringen vil at det skal legges til rette for at barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen. Det er 
derfor svært viktig å ta hensyn til barns behov i utforming av infrastrukturen og at det legges vekt på 
hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging. Det er særlig de mindre lokale tiltakene som 
gang- og sykkelveier og utforming av holdeplasser og stasjoner, som har stor betydning for barns 
mulighet til å bevege seg trygt i nærmiljøet. 

Planforslaget legger til rette for at barn og unge får bedre forhold, da det blir tryggere å ferdes langs 
fylkesveien og til sentrale målpunkt. 

6.13 Støy 
På vestsiden av fylkesveien er det i dag støyvoll med støyskjerm fra Hagbart Kyllands vei og opp til 
Lønnerudveien. På østsiden er det skjerm ved deler av Hallermoveien 42.  

På østsida av Konnerudgata, ved Hallermoveien 24, 26 og 28 foreslås støyskjerm på toppen av 
mur/skråning. Dagens terrengvoll og støyskjerm på vestsiden av Konnerudgata, mellom Hagbart 
Kyllands vei og Lønnerudveien, skal reetableres på omtrent samme sted som i dag. På deler av 
strekningen skiltes hastigheten ned til 40 km/t noe som medfører at enkelte boliger får en liten 
reduksjon i støynivå på fasade. 

Med planlagte skjermløsninger medfører tiltaket kun mindre endringer i støynivå for berørt 
bebyggelse. Slik planen foreligger utløses da ikke krav til ytterligere støytiltak. Etablering av gang- og 
sykkelvei er et miljø- og sikkerhetstiltak iht. T-1442/2016. For miljø- og sikkerhetstiltak utløses 
støytiltak på enkelboliger hvis støynivå går opp med 3 dB eller mer. 

Støy på fasade av berørte bebyggelse, støysonekart og planlagte skjermer er dokumentert i vedlegg 5, 
«Støyrapport for fv. 2722 Konnerudgata» med tegningsvedlegg. 
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6.14 Teknisk infrastruktur  
Drenering og overvann 

Det er få sluk langs Konnerudgata, og ikke noe helhetlig system for å håndtere overvann. Overvann 
føres i dag til terreng/bekker nordvest for Konnerudgata via overvannsledninger som krysser ved 
Hallermoveien N, parkeringsplassen til Vannverksdammen og Hagbart Kyllands vei. 

Det legges opp til ny langsgående drenering og overvannsledning på hele strekningen. Anlegget skal 
dimensjoneres for 100 års returperiode.  Overvannet fra vei og sideterreng foreslås ført bort og fordelt 
på to eksisterende utslipp, via stikkrenner under Konnerudgata ved Hallermoveien N og parkering 
Vannverksdammen. 

Området nedstrøms Konnerudgata fram til Drammenselva er partivis kritisk med hensyn på flom 
forårsaket av overvann fra Konnerud/Strømsøåsen. Dette hensyntas i byggeplanen ved at ekstra 
overvann fra veiutvidelsen fordrøyes før utslipp. 

På første halvdelen, fra Hallermoveien N til Hagbart Kyllands vei, legges hjelpesluk/ sandfang i 
grøftebunnen mellom sykkelvei og vei. Drenering mot sideterreng foreslås tilsvarende med lukket 
drenering og hjelpesluk/sandfang i grøftebunnen. Langsgående drens-/overvannsledning legges i 
kanten av fortauet.  

Fra Hagbart Kyllands vei til Hallermoveien S er det gressrabatt med tosidig kantstein. Hjelpesluk/ 
sandfang plasseres på begge sider av rabatten, resten av dreneringen løses som på første strekningen. 

Sykkelveien har normalt fall mot rabatt/kjørevei. Fortauet heller normalt mot sideterreng. Noen steder 
der det blir liten plass mot bygninger, mur mm. endres tverrfallet, og grøfta kan gjøres smalere. På et 
par trange partier foreslås grøfta fjernet. Her må det plasseres sluk i grøfta oppstrøms. 

Vann- og avløpsanlegg og kabler 

Vann-, spillvanns- og overvannsledning finnes i traseen på store deler av strekningen, på østsida av 
Konnerudgata fram til Lønnerudveien, og på vestsida videre. Nødvendig omlegging og tilpasning 
prosjekteres i byggeplanfasen.  

Telenor, Glitre energi, Telia og Viken fiber har kabler og linjer i området, mest på vestre side av 
Konnerudgata. Sykkelveien berøres kun ved et par krysningspunkt. Men fortauet og holdeplassen 
mellom Hagbart Kyllandsvei og Lønnerudveien kommer i konflikt med disse. Nødvendig omlegging og 
tilpasning prosjekteres i byggeplanfasen. 

Veilys er i dag i trestolper på vestsida av Konnerudgata på hele strekningen. Noen få stolper er og 
kombinert med forsyningsnett med boliger. Det nye anlegget vil ha et bredere profil enn dagens vei, 
dvs. at dagens lysanlegg ikke vil ha nok rekkevidde til å gi tilfredsstillende belysning av sykkelvei med 
fortau på motsatt side av veien. Det er derfor ønskelig å sette opp stålmaster i senter av rabatt, 
mellom vei og sykkelvei med fortau, for å kunne betjene begge veianlegg. 

  



Fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S 

28 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

7 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Det er under planleggingsfasen blitt utført støykartlegging og geotekniske vurderinger. Det har ikke 
blitt oppdaget spesielle forhold innenfor disse kartleggingene som krever ytterligere risikoreduserende 
tiltak utover det som er beskrevet i tabell 4.  

Anlegget vil stedvis komme nært hus og eiendommer. Åpen og god dialog med beboere i 
planprosessen er viktig for å holde framdrift og oppnå målsettingene med prosjektet.  

Tiltak som omfatter anleggsfasen behandles videre i SHA-plan og YM-plan. Det er ikke oppdaget øvrige 
hendelser eller forhold som ikke lar seg håndtere under gjennomføringsfasen. Krav til 
risikoreduserende tiltak ivaretas under planlegging, prosjektering og i konkurransegrunnlaget.  

Tabell 4 viser en skjematisk oppstilling av ulike hendelser/forhold, forslag til tiltak for reguleringsplan 
og byggeplan/anleggsfasen og til slutt en risikovurdering etter tiltak er iverksatt. 12 hendelser er 
vurdert. Det er identifisert 6 hendelser med fargen grønn (akseptabel risiko) og 6 hendelser med 
fargen gul (vurdere risikoreduserende tiltak). 

 

Tabell 4 Tiltak, vurdering av risiko etter tiltak og oppfølging videre. 

ID Hendelse/ forhold       Forslag til 
tiltak  
regulerings- 
plan 

Forslag til 
tiltak 
byggeplan 

 

Forslag til tiltak 
anleggs-fase 

Forslag til 
tiltak drift- 
og vedlike-
holds- fase 

Liv / 
Helse 
(L),      
Miljø 
(M) 
Sam-
funn (S) Fr

ek
ve

ns
 

Ko
ns

ek
ve

ns
 

Ri
sik

o 

16 Nærhet til sårbare 
objekt: Skole, 
barnehage, lekeplass, 
turvei, bebyggelse etc.  

Omtales i 
plan-
beskrivelse 

 Sette krav til 
nivå på 
rystelser  

 S 1 1  

20 Omkjøringsmulighet: 
Stengt fortau gjør 
dette aktuelt for 
gående og syklende, 
som må finne 
alternative traséer for 
å ta seg forbi 
anleggsområdet. 
Veien stenges ikke for 
biltrafikk. 

 Spesielt 
oppmerks
om på 
myke 
trafikante
r i 
anleggs-
fasen.  

 

Vaktmann. 
Arbeidsvarsling
splan. 
Langsgående 
sikring. 
Nedsatt 
hastighet. 
Skilte til 
alternativ 
gang/sykkel-
trasé. 

 L 2 2  

21 Ulempe/fare for 
omgivelser (3.person) 

 

 

 Salveplan. 
Regulere 
tidspunkt for 
sprengning  

 L 1 3  

22 Fare for personell 
(entreprenør, 

  Salveplan. 
Arbeidsvarsling 

 L 1 3  
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byggherre), SHA-plan, 
SJA 

 etter plan. 
Vernetøy iht. 
kontrakt  

23 Brudd på vann- og 
avløpssystem 

  Kabelpåvisning  S 1 1  

24 Strømbrudd   Kabelpåvisning  S 1 1  

27 Støv/luftforurensning 
som følge av trafikk, 
klimaforhold i 
anleggsfase og 
driftsfase 

  Støv-
reduserende 
tiltak hvis 
nødvendig 

Bedret 
driftssituasj
on i forhold 
til i dag.  

L 2 1  

28 Støy i anleggsfase og 
driftsfase 

Det er utført 
støykartleggi
ng. Tiltak iht. 
kartlegging  

   L 2 1  

33 Kryss Planlegger 
god sikt, 
avbøyning og 
trafikkøyer. 
Opphøyd 
kryssing av 
Konnerud- 
gata 

Vurdere 
ytterliger
e tiltak 
med opp- 
merking 

  L 2 2  

36 Hastighets-aspekter  Vurdere 
ytterliger
e tiltak 
(sykkel) 
som 
oppmerki
ng ved 
krysnings
punkter. 

  Fartsgrense 
for bil blir 
satt ned. 
Hastighet 
for syklister 
er 
forventet å 
øke.  

L 2 2  

45 Myke trafikanter: Se 
pkt. 33 og 36 

        

47 Trafikkulykker Planlegge et 
tydelig skille 
(med skrå 
kantstein) 
mellom 
gående og 
syklende 

    L 1 3  

53 Utrykning brannvesen 
og ambulanse – i 
anleggsfasen og 
driftsfasen 

  Finnes 
omkjøringsvei 
på hele 
strekningen 

 L, S 1 1  
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8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Framdrift og finansiering 
Prosjektet er med i Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 som investeringstiltak innen området 
tilrettelegging for gående og syklende. Det er videreført i budsjettet til Viken fylkeskommune for 2022. 

Vi starter grunnerverv og prosjektering umiddelbart etter at reguleringsplanen er vedtatt av Drammen 
kommune. Om kommunen vedtar planen høsten 2022, kan vi starte byggingen høsten 2023. 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Det må regnes med noe dårligere fremkommelighet for kjøretøy langs fylkesveien som følge av 
bygging av ny sykkelvei med fortau og fortau. Anlegget vil gjennomføres på en slik måte at 
fremkommelighet og trafikksikkerhet ivaretas på best mulig måte. Det blir viktig i prosjektet å 
håndtere ferdsel forbi anleggsområdet, og dette skal sikres under gjennomføring. 

8.3 Ytre miljø  
For sammenstilling av ytre miljøtemaer i reguleringsplanfasen er det anbefalt å bruke Miljørisken. 
Sammenstillingen vil kunne omfatte både oppsummering av hovedpunkt for miljøtemaene i 
kapittel 6, samt andre oppfølgingspunkt i det videre arbeidet med gjennomføring. I tillegg er det 
viktig å få til en oversikt over hva som skal ivaretas i reguleringsplanforslaget, hva som skal 
ivaretas i byggefasen og hva som eventuelt ikke løses.  

En Ytre Miljøplan (YM-plan) er et prosjektstyringsdokument for byggherren for å ivareta miljøkrav 
i lover og forskrifter. Selve planen lages i byggeplanfasen, og skal beskrive prosjektets utfordringer 
knyttet til ytre miljø, og hvordan disse skal håndteres. 

 

Tabell 5 Identifisering og sammenstilling av temaer for ytre miljø (Miljørisken): 

Fagtema Problemstilling Miljøkrav Uønsket 
hendelse 

Tiltak Merknad 

Forurensning 
av jord og 
vann 

Olje og 
dieselutslipp, 
partikkelutslipp, 
vaskevann, 
forurenset grunn 

Vannressurslove
n, plan og 
bygningsloven, 
forurensingslov
en og 
naturmangfoldl
oven, lakse- og 
innlandsfiskelov
en, lov om 
vassdrag og 
grunnvann 

Utslipp i vann og jord, 
forurensning som 
påvirker liv i 
vannforekomsten, feil 
håndtering av 
forurensede masser. 

Det vil være viktig å 
unngå forurensning 
av bekken under 
anleggsarbeidet. 

Hensiktsmessig 
plassering av rigg- og 
anlegg, oppsamling/ 
kontroll av 
avrenningsvann fra 
anlegg (anleggsveier, 
fyllinger etc.), 
vurdering av 
forurenset grunn, 
beredskapsplan for 
akutt forurensning 

Riggområde 
fastsettes i 
reguleringsplanen. 
Beredskapsplan må 
tas i byggeplan/ 
byggefase. 
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Fagtema Problemstilling Miljøkrav Uønsket 
hendelse 

Tiltak Merknad 

Friluftsliv, 
by- og 
bygdeliv 

Anlegg kan stenge 
turstier, 
tilrettelegge for 
myke trafikanter i 
anleggsperioden 

Plan- og 
bygningsloven, 
friluftsloven og 
folkehelseloven 

Barriervirkning for 
friluftslivet i 
anleggsperioden 

Vurdere behov for 
alternative gangveier 
forbi/gjennom 
anlegget. Kortest 
mulig stengning av 
etablerte turstier. 

Behov for alt. 
gangveier eller 
midl. flytting av 
holdeplass vurderes 
i byggeplan fasen 

Klimagasser 
og energi-
forbruk 

Unngå 
unødvendig 
forurensing og 
energiforbruk i 
anleggsfasen 

Klimakutt, CO2-
regnskap 

Høyt drivstofforbruk 
som følge av stort 
transportomfang 
og/eller gammel 
maskinpark 

Stille krav til 
maskinpark Euro 6 
steg 4, mtp. 
utslipp/forbruk, 
miljøriktige 
materialer, legge opp 
til kortest mulige 
transportavstander 
ifb. anleggs-
gjennomføringen. 

 

Byggefasen 

Kulturarv Tap av 
kulturminner i 
forbindelse med 
anleggs-
gjennomføringen. 
Ingen automatisk 
fredete 
kulturminner i 
anleggsområdet 

Lov om 
kulturminner, 
plan og 
bygningsloven 

Skader på ikke frigitte 
kulturminner/ 
kulturarv som følge 
av anleggs-
virksomheten 

Stille krav til 
entreprenøren om å 
varsle om 
kulturminner som 
eventuelt dukker opp 
i forbindelse med 
anleggs-
virksomheten. 

Byggefasen 

Landskaps- 
bilde 

Landskaps-
tilpasning og sår i 
landskapet, 
reiseopplevelse 

Plan og 
bygningsloven, 
naturmangfoldl
oven 

Forringelse av 
landskapsbilde, 
redusert 
reiseopplevelse 

God linjeføring og 
bruk av estetisk 
riktige materialer, 
sikre best mulig 
landskaps-tilpasning 

Prinsipper for mur, 
utforming av 
sideterreng og 
støyskjerm 
beskrives i 
planbeskrivelsen. 
Anbefaling av type 
mur likeså.  

Luftforu-    
rensning 

Støvplager som 
følge av 
anleggsvirksomhet 

Forurensingslov
en, 
kommunehelse-
tjenesteloven 

Støvplager og 
luftforurensning som 
går ut over helse 

Tiltak for å forhindre 
støvplager i anlegg 
må vurderes. 

Tiltak mot 
støvplager kan 
vurderes i 
byggefasen. 

Material-
valg og 
avfalls-
håndtering 

Velge miljøriktige 
materialer og en 
miljøriktig 
avfallshåndtering 

Forurensningslo
ven, plan og 
bygningsloven, 
produktkontroll
oven, lov om 
offentlige 
anskaffelser 

Bruk av miljøgifter Kreve vurdering av 
substitusjonsplikt 
etter produktkontroll-
loven. 

Bruke nærmeste 
mottak for 
forurensede masser. 

Dette må tas i 
byggeplanfasen og 
byggefasen. 
Beskrive bruk av 
norsk stein 
(kortreist 
materiale) mv.. 
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Fagtema Problemstilling Miljøkrav Uønsket 
hendelse 

Tiltak Merknad 

Natur-
mangfold 

I størst mulig grad 
ivareta 
eksisterende 
natur, unngå 
spredning av 
fremmede arter. 

Naturmangfoldl
oven, lov om 
laksefiske og 
innlandsfiske, 
plan og 
bygningsloven, 
forskrift om 
fremmede arter, 
forskrift om 
utvalgte 
naturtyper, 
forskrift om 
prioriterte arter 

Spredning av 
fremmede arter fra 
anleggsområdet. 

Bekjempelse av 
hybridslirekne før 
anleggsstart, samt 
oppfølging i 
anleggsfasen. Unngå 
spredning av 
hybridslirekne, 
hvitsteinkløver, 
mongolspringfrø og 
rødhyll. Ny 
registrering av 
veikanter/områder 
som berøres av 
tiltaket for å avdekke 
ev. uønskede arter.  

Det skal utarbeides 
en ytre miljøplan i 
byggeplanfasen 
som bl.a. beskriver 
håndtering av 
uønskede arter. I 
forkant av dette 
behov for 
registrering av 
veikanter og 
områder som vil 
berøres av tiltaket, 
for å avdekke 
eventuelle 
uønskede arter. 

Natur-
ressurser 

Ingen økonomisk 
utnyttbare 
ressurser 
(landbruk, 
vannressurser, 
georessurser) blir 
berørt av tiltaket. 

Plan- og 
bygningsloven, 
naturmangfoldl
oven, 
vannressurslove
n, mineralloven 
og nasjonal 
jordvernstrategi 

Ingen relevante Ingen relevante  

Støy Unødig støy i 
anleggsfasen 

Forurensningslo
ven, plan- og 
bygningsloven 

Helseplager ved støy Avbøtende tiltak skal 
vurderes. 

Byggefasen 

Vibrasjoner Rystelser ved 
anleggsarbeid 

Plan- og 
bygningsloven, 
forurensningslo
ven, naboloven 
og 
kommunehelset
jeneste-loven 

Skader på eiendom 
og natur. 

Bruk av 
rystelsesmåler bør 
vurderes. Naboer og 
andre berørte parter 
skal varsles i god tid 
på forhånd. 

Byggefasen 

Andre 
forhold/ 
generelt 
fagtemaer 

Ivareta YM i 
anleggsfase 

Kvalitetssystem
et/ håndbok 
R760 

Mangelfull oppfølging 
og gjennomføring av 
miljøtiltak 

Utpeke egen YM-
koordinator i 
prosjektet som kan 
følge opp de ulike 
temaene, for å 
minimalisere risiko og 
finne gode løsninger 
underveis. 

Byggeplanfasen 

*Med miljøkrav menes samsvarsforpliktelser – Lovfestet krav som en organisasjon skal oppfylle eller 
andre krav som en organisasjon skal oppfylle eller velger å oppfylle (ISO4001) 
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9 Sammendrag av innspill og merknader 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i januar 2019. Det er registrert innspill fra følgende aktører: 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 21.1.2019 
2. Buskerud fylkeskommune, 30.1.2019 
3. Arne Falck Evensen, Hallermoveien 34, 15.1.2019 
4. Thor Dahle, Hallermoveien 18, 21.1.2019 
5. Grete og Hans Norman Hansen, Hallermoveien 20, 23.1.2019 
6. Patricia Garcia, Hallermoveien 24, 30.1.2019 

 

I august 2019 varslet Drammen kommune en utvidelse av planområdet, det kom inn ett innspill: 

7.  Fylkesmannen i Oslo og Viken, 26.8.2019 
 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 21. januar 2019 

Fylkesmannen er positiv til at det legges til rette for å øke framkommeligheten for gående og syklende, 
slik at dette kan bli et mer reelt alternativ til bilbruk til og fra Konnerud. Dette er viktig av både klima- 
og folkehelsehensyn. Vi vises til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Føringene legger vekt på 
at det skal tilrettelegges for god tilgjengelighet med kollektivtrafikk og trafikksikre adkomster og 
ferdselsareal for gående og syklende. Videre må trafikksikkerhet vurderes ut ifra hensynet til barn- og 
unges ferdsel i området med hensyn til trygg skolevei. Vi ber vi om at planleggingen vektlegger 
prinsippene om en universell utforming. I Miljødirektoratets naturbase er naturtypen dam med navn 
Inntaksdammen registrert nord for boligfeltet Skogvangen. Naturtypen har fått verdikode B (viktig). 
Fylkesmannen ber om at hensynet til naturtypen ivaretas i planarbeidet. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

Til slutt vises til krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. ROS-analysen skal følge planforslaget ved 
offentlig ettersyn og eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser innarbeides i planen. 

 

Viken fylkeskommune sine kommentarer:  

Foreslått løsning med ny sykkelvei med fortau på østsiden av fylkesveien og fortau på vestsiden av 
fylkesveien legger til rette for god tilgjengelighet med kollektivtrafikk, trafikksikre adkomster og 
trafikksikkerhet for barn- og unge som beskrevet i planbeskrivelsen. 

Løsningen er vurdert opp mot naturmangfoldloven, se kap. 6.8. Hensynet til naturtyper og arter 
vurderes å være ivaretatt. Ytterligere registering av fremmede arter skal gjøres før anleggsstart slik at 
spredning unngås. Tema følges opp i YM-plan og reguleringsbestemmelser. 

ROS-analyse er med i planforslaget. Etter gjennomgangen av risikofaktorene og risikoreduserende 
tiltak, er planen generelt sett ikke risikopreget. 
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2. Buskerud fylkeskommune, 30. januar 2019 

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdet til kulturminner. 

Arkeologiske kulturminner. 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet eller i dets nærhet. Like ved 
strekningen er det kjent et kulturminne (id 155629) med rest etter et gjerde/en innhegning, trolig til 
Vannverksdammen. Kulturminnet ligger like i utkant av planområdet nord om krysset ved Hagbart 
Kyllands vei og Konnerudgata. Dette kulturminnet er heller ikke fredet. Imidlertid vil vi be om at det 
vises aktsomhet ved tiltak i dette området.  

Det aktuelle området for gang- og sykkelvei ligger i et terreng og et vegetasjonsbelte som er endret en 
del, delvis pga. veien og dels pga. bebyggelse. Samlet sett anser vi potensialet for funn av automatisk 
fredete kulturminner for å være lavt i det aktuelle området.  

Det vil ikke bli stilt krav om en arkeologisk registrering før vi uttaler oss til planen. Imidlertid ber vi om 
at det informeres om meldeplikten ved slike funn, dersom dette skulle framkomme under grave- og 
anleggsarbeider. En slik bestemmelse kan formuleres slik i reguleringsplanen:  

«Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.»  

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner. 

Vi kan ikke se at bygninger eller andre etterreformatoriske kulturminner av nasjonal eller regional 
verdi vil bli berørt av planen. Det er to SEFRAK- registrerte bygninger innenfor planområdet (SEFRAK-
nr. 0602-1054-001 og 0602-1054-002), en av disse er verdivurdert i forbindelse med Kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer i Drammen kommune. Vi forstår det slik at planen ikke vil berøre 
bygningene, og har tillit til at kommunen vurderer å sette krav til nye tiltak i området for å sikre god 
tilpasning til de bygde og naturgitte omgivelsene. 

  

Viken fylkeskommune sine kommentarer:  

Innspillene tas med i det videre planarbeidet. Bestemmelse om fredete kulturminner er tatt med i 
reguleringsbestemmelsene. 

 

3. Arne Falck Evensen, Hallermoveien 34, 15. januar 2019 

Grunneier har ingenting imot ny gang- og sykkelvei, så lenge man ikke berører støyvoll som han har 
anlagt på nabotomta som han og eier. 

 

Viken fylkeskommune sine kommentarer:  

Støyvollen blir minimalt berørt, kun en liten justering av de 5-10 sørligste meterne. Høyden på vollen 
blir uendret.  
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4. Thor Dahle, Hallermoveien 18, 21. januar 2019 

Grunneier synes det er manglende kontakt mellom Statens vegvesen og Drammen kommune, fordi 
kommunen for et par år siden brukte mye midler på å ruste opp fortauet i Seterveien (nå 
Hallermoveien). Et tiltak som fungerer bra, med stor trafikk av gående og syklende. Synes derfor dette 
planarbeidet er unødvendig. 

Påpeker at på grunn av økende trafikk i Konnerudgata har oppsitterne i Seterveien tidligere framsatt 
krav om støyskjerming langs fv. 36 (nå fv. 2722), men dette har blitt avvist av både kommunen og 
veimyndighetene. Siden nesten all trafikk til Konnerud går forbi området Seterveien fører det til meget 
belastende støynivå. Dette særlig plagsomt i sommerhalvåret. Uansett hva utredningen fører til bør 
det settes opp støygjerde langs Konnerudgata. 

 

Viken fylkeskommune sine kommentarer:  

Konnerudgata er en del av den regionale sykkelplanen for Buskerudbyen og inngår i Drammen 
kommune sitt hovednett for sykkel. For å få et helhetlig og trafikksikkert anlegg er ny sykkelvei med 
fortau planlagt på vestsiden av fylkesveien. Det er også planlagt fortau fra Hagbart Kyllands vei til 
Lønnerudveien, og nytt opphøyet gangfelt for bedre adkomst til holdeplasser og ny sykkelvei. 
Planleggingen er samordnet med Drammen kommune, ref. varsel om oppstart.  

Etablering av gang- og sykkelvei er et miljø- og sikkerhetstiltak iht. T-1442/2016. For miljø- og 
sikkerhetstiltak utløses støytiltak på enkelboliger hvis støynivå går opp med 3 dB eller mer. For 
Hallermoveien 18 vil redusert hastighet ned til 40 km/t på fv. 2722 gi noe redusert støynivå på fasade, 
se støyrapport i vedlegg 5.  

 

5. Grete og Hans Norman Hansen, Hallermoveien 20, 23. januar 2019 

Grunneier skriver det er stor trafikk av sykler i Hallermoveien, og den passer godt til sykling, selv om 
der er problemer med vikeplikt fra sideveiene. Mener kommunen har brukt lag tid på bygging av 
fortau og senere omgjøringer.  

Når det gjelder Konnerudgata og den store trafikken som er der så må støyen trekkes fram. Det er ikke 
gjort noen støydempende tiltak, men det er gjort støydempende tiltak i hus fra Seterveien 14 og hus 
med lavere nr. Det er ikke bare innvendig i hus det er støyplage, men uterommet er nærmest 
fullstendig ubrukelig pga. støyen. Skal sykkelvei komme nærmere vår eiendom og trær må fjernes vil 
støyplagen bli enda verre. En måte å avhjelpe dette på må være å sette opp støyskjermer langs 
Konnerudgata. Er det snakk om oppfylling mot Konnerudgata må det bemerkes at Seterveien 22 og 20 
har avløp mot Konnerudgata.  

Drammen Kommune har tidligere undersøkt muligheten for å fylle opp gammel Konnerudgate, men 
ville ikke gjøre dette pga. avløpene.  For om mulig å redusere støyen må også hastigheten til bilene 
ned. Dette kan avhjelpes ved at det anlegges rundkjøring i kryssert Hagbart Kyllandsvei/Konnerudgata. 
Slik det er nå skjer det flere ulykker her og rundkjøring kan hjelpe på det. Eventuelt å avstå m2 til 
sykkelveien uten kompensasjon og utbedring av støyforhold blir vanskelig fra vår side.  
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Viken fylkeskommune sine kommentarer:  

Konnerudgata er en del av den regionale sykkelplanen for Buskerudbyen og inngår i Drammen 
kommune sitt hovednett for sykkel. For å få et helhetlig og trafikksikkert anlegg er ny sykkelvei med 
fortau planlagt på vestsiden av fylkesveien. Det er også planlagt fortau fra Hagbart Kyllands vei til 
Lønnerudveien, og nytt opphøyet gangfelt for bedre adkomst til holdeplasser og ny sykkelvei. 
Planleggingen er samordnet med Drammen kommune, ref. varsel om oppstart.  

Vann og avløp ivaretas i planarbeidet.  

Etablering av gang- og sykkelvei er et miljø- og sikkerhetstiltak iht. T-1442/2016. For miljø- og 
sikkerhetstiltak utløses støytiltak på enkelboliger hvis støynivå går opp med 3 dB eller mer. For 
Hallermoveien 20 vil redusert hastighet ned til 40 km/t på fv. 2722 gi noe redusert støynivå på fasade, 
se støyrapport i vedlegg 5.  

 

6. Patricia Garcia, Hallermoveien 24, 30. januar 2019 

Grunneier stiller seg meget positiv til prosjektet. Håper på god dialog i planleggingsfasen, med tanke 
på oppmålingsarbeid og vegetasjon mellom eiendommen og planlagt sykkelvei med fortau. 

Viken fylkeskommune sine kommentarer:  

Viken fylkeskommune innstiller seg på god dialog videre i arbeidet.  

 

7. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 21. januar 2019 

Fylkesmannen ber om at uttalelsen til varsel om oppstart datert 21. januar 2019 legges til grunn også 
for det utvidete området. 
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10 Vedlegg 
 

Vedlegg Rapport Dato Utarbeidet av  
1 Tekniske tegninger  30.03.2022 Viken 

fylkeskommune 

2 Referat oppstartsmøte 30.10.2018  Drammen kommune  

3 Innspill etter varsel om oppstart   

4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 25.09.2019 Statens vegvesen 

5 Støyrapport 04.05.2022 Rambøll AS 
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