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Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan 
for sykkelvei med fortau langs fv 36 - Konnerudgata - Seterveien N - 
Seterveien S. 

Fylkesmannen viser til brev av 2. januar 2019 med varsel om oppstart av detaljregulering for 
sykkelvei med fortau langs fv. 36 Konnerudgata, Seterveien N og Seterveien S. 
 
Vi er positive 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 viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014 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 viser i den sammenheng til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planlegging fastsatt 1. september 1989 og rundskriv T- 2/08 Om barn og planlegging.  
 
Vi ber vi om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming i tråd med Lov om 
likestilling og forbud mot diskriminering, trådte i kraft 1. januar 2018 og Regjeringens handlingsplan 
for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
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. Vi viser til Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. 
Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige 
prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor 
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 viser vi til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- og 
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sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen 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. Vi viser til DSB sin nye veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-
analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
Seksjonssjef 

  
 
Marte Hakavik Braarud 
rådgiver 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
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NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
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+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Fv 36 Konnerudgata - Seterveien N - Seterveien S - Drammen 
kommune - detaljregulering - varsel om oppstart av planarbeid - 
uttalelse om kulturminner 

Vi viser til brev av 2.1.2019 der det varsles oppstart av planarbeid for detaljregulering for 
sykkelvei med fortau langs fv. 36 Konnerudgata i strekning fra Seterveien nord til Seterveien sør i 
Drammen kommune, jf. pbl. 12-10.  
 
Buskerud fylkeskommune uttaler seg her om forholdet til kulturminner.  
 
Kort om tiltaket  
Detaljreguleringen omfatter et planområde på begge sider av Konnerudgata fra Seterveien sør til 
Seterveien nord. Strekningen mangler gang- og sykkelvei langs eksisterende fylkesvei, fv. 36.   
 
Arkeologiske kulturminner 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet eller i dens nærhet. I forbindelse 
med ny Konnerud nedføring og utvidelse til tofelt av E134 i Strømsåsen, ble det gjennomført 
arkeologiske registreringer. Det ble funnet hovedsakelig hulveier ved disse registreringene.  
 
Det er i tillegg tidligere registrert kulturminner knyttet til blant annet gruvedriften på Konnerud og 
bosetning knyttet til dette. Dette omfatter steinbrudd, skjerp, steingjerder og noen hustufter, 
spesielt lokalisert nord for Konnerudgata i Strømsåsen. Kulturminnene er ikke fredet.  
 
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 forbindelse med reguleringsplanen i dette 
området.   
 

Statens vegvesen Region Sør  
Att. Inger Marie Holst  
Serviceboks 723  
4808 ARENDAL   
  
 
 Vår dato: 30.01.2019 Vår referanse: 2019/13-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 02.01.2019 Deres referanse: 18/244404-3 Inger Karlberg, tlf. 32 80 86 68 
                                                                                                                                                     Linda van der Spa (bygningsvern) 
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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 fremkomme 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 (vedtatt 25. september 
2018). 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. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Turid Kolstadløkken Inger Karlberg 
fylkeskonservator rådgiver arkeologi 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Hvis du ønsker å svare elektronisk:  www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive 
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss. 
 
          
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Drammen kommune Engene 1 3015 DRAMMEN 

http://www.bfk.no/edialog
http://www.bfk.no/


Fra: Arne Falck Evensen <arne.evensen@amedia.no> 
Sendt: 15. januar 2019 20:51 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Detaljregulering fv. 36 Konnerudgata 
 
Undertegnede har ingenting imot ny gang- og sykkelvei mellom Seterveien nord og Seterveien sør så 
lenge man ikke tar av min privat opparbeidede støyvold mot Konnerudgata. Nabotomten til min 
tomt i Seterveien 34 ble kjøpt til dette formålet, å lage støyvold, siden Statens Vegvesen og 
fylkeskommunen ikke kunne påta seg ansvaret. 
Skulle gjerne hatt flere detaljer om prosjektet.  
Arne Falck Evensen 
Seterveien 34 
3030 Drammen 
 
Sendt fra min iPad 



Thor Dahle, 
Seterveien 18, 
3030 Drammen, 
Mail: thor.dahle@ebnett.no 
 
Jeg vil komme med noen bemerkninger angående planene om regulering av 
sykkelvei med fortau langs fv. 36 Konnerudgata, Seterveien N - Seterveien S. 
 
Det synes som det er manglende kontakt mellom Statens Vegvesen og Drammen 
kommune. Det eksisterer ikke noen manglende lenke mellom Konnerud og 
Drammen fordi Drammen kommune for ca. to år siden brukte et ukjent antall kroner 
på å bygge ut forauet langs Seterveien til en tilfresstillende gang- og sykkelvei. Dette 
har fungert meget bra siden det er stor trafikk av syklende og gående både på 
fortauet og i Seterveien. 
 
Igangsetting av nevnte planarbeid  synes jeg derfor er å kaste bort både tid og 
penger. 
 
På grunn av økende trafikk i Konnerudgata har oppsitterne i Seterveien tidligere 
framsatt krav om støyskjerming langs fv 36, 
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. Ny vei til Konnerud ligger 
antageilg langt fram i tid og den såkalte Konnerudnedføringen løser ikke noe for oss. 
Uansett hva utredningen fører til bør det settes opp støygjærde langs Konnerudgata. 
 
MVH 
Thor Dahle 



From: hans norman hansen <hans.norman.hansen@ebnett.no> 
Sent: 23. januar 2019 20:31 
To: Firmapost-Sør 
Subject: Detaljregulering fv.36 Konnerudgata 
 
Categories: Ingunn 
 

Detaljregulering fv. 36 Konnerudgata 

Viser til brev av 02.01.2019 ang. sykkelvei fv. 36 Konnerudgata. 
Vi bor i Seterveien 20 og grenser ut mot fv. 36. Det er her sykkelveien kommer regner vi med 
selv om deres brev er noe uklart når det gjelder beskrivelse av hvor sykkelveien kommer. 
Allerede idag er det større trafikk av sykler i Seterveien enn biler. denne passer godt for 
sykling selv om det er noen utfordringer med hensyn på vikplikt for sideveiene som 
Svaleveien, Rugdeveien, 
Trosteveien og fler. Vi vil si fra at nytt fortau nylig ble anlagt i Seterveien og tilslutt gjort 
bredere tror det ble brukt ett år på fortauet etter flere omgjøringer. Kan ikke se bort fra at 
dette har vært sløsing med kommunale midler tror det var Aktiv Veidrift som sto for 
arbeidet. 
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 sykkeleveien uten 
kompensasjon og utbedring av støyforhold blir vanskelig fra vår side. 
Det trengs å skolere syklistene til bruke sykkelvei fra Seterveien mot sentrum. Vi er ganske 
sikre på at bortimot 50% av syklistene sykler i Konnerudgata. Mange bruker Seterveien som 
sykkelvei og det synes ok når man ser på lav biltrafikk her. 
Håper det forståelse for våre synspunkter og ser gjerne at veivesenet sender oss 
kommentarer 
MVH 

Seterveien 20 

Grete og Hans Norman Hansen 



Fra: Patricia Rivas <pat.eme@hotmail.com> 
Sendt: 30. januar 2019 15:28 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Detaljregulering fv. 36 Konnerudgata 
 
Kategorier: Lene 
 
Viser til brev - Varsel om oppstart av planarbeid  
Jeg stiller meg meget positiv til prosjektet. Håper på god dialog når planleggingsfasen starter. Dette 
med tanke på oppmålingsarbeid, vegetasjon mellom min eiendom og planlagt sykkelvei og fortau.  
 
 
Mvh 
 
Patricia Garcia 
Seterveien 24 – 3030 Drammen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Drammen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av Sykkelvei med 
fortau langs fv 36 ( Fv 2722 ) - Konnerudgata - Seterveien N - Seterveien S - 
Hallermoveien 

Fylkesmannen viser til brev av 7. august 2019 med varsel om utvidelse av planområde for 
detaljregulering for sykkelvei med fortau langs fv 36 ( Fv 2722 ) - Konnerudgata - Seterveien N - 
Seterveien S – Hallermoveien. 
 
Utvidelsen av planområdet går langs Hagbart Kyllands vei opp til Stollen. Det utvidede planområdet 
berører deler av de private eiendommene gnr/bnr 104/1, 104/30 og 104/31, samt kommunens 
grunn innenfor gnr/bnr 104/6000, 104/6003 og 104/106. Bakgrunnen for utvidelsen av planområdet 
er et ønske om å regulere et sammenhengende gang- og sykkelnett fra Stollen og ned til Statens 
vegvesens prosjekt langs Konnerudgata. 
 
Fylkesmannen ber om at vår uttalelse til varsel om oppstart datert 21. januar 2019 legges til grunn 
også for det utvidete området.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Marte Hakavik Braarud 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
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