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1. INNLEDNING 

Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommene med gårds- og bruksnummer 4001/2/1, 
77/191, 77/1308, 77/1176, 77/77, 77/109, 77/1189, 4001/2, 3001/46 og 1035/1 med tanke på 
å utarbeide et anlegg som tilrettelegger for gående og syklende i kulvert under dagens 
jernbanespor. Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med 
planmyndigheten i Øvre Eiker kommune. 
 
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  
 

2. KONTAKTINFORMASJON 

 
Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Øvre Eiker kommune 
Kontaktperson: Bernt Egil Tafjord 
Telefon: + 47 322 51 305  
E-post: bernt-egil.tafjord@oeiker.no 
 
Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Rambøll Norge AS 
Kontaktperson: Kim Boisen 
Adresse: Fjordgaten 15, 3125 Tønsberg 
Telefon: +47 93224545 
E-post: kim.boisen@ramboll.no 
 
 
Oppstartsmøte 
Følgende personer ønsker å delta i møtet: 
Kim Boisen (Rambøll) kim.boisen@ramboll.no 
Åse Grøttå (Rambøll) ase.grotta@ramboll.no 
Bernt Egil Tafjord (Tiltakshaver) bernt-egil.tafjord@oeiker.no  
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3. KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET 

3.1 Formålet med planen 

Hokksund er gjennom strategi for Buskerudbyen utpekt som prioritert knutepunkt for utvikling. I 
den forbindelse ønsker Øvre Eiker kommune å etablere en gang- og sykkel forbindelse mellom 
Haugveien og Rådhusgata. Forbindelsen skal gå i kulvert på tvers av jernbanen i forlengelsen av 
Haugveien og vil bli en viktig tverrforbindelse både lokalt og regionalt. Anlegget skal primært 
være for gående og syklende, men skal i nødstilfeller kunne benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Tiltaket vil være en viktig brikke for å videreutvikle og styrke Hokksund sentrum, samt bryte 
jernbanens barriereeffekt og åpne byen for utvikling av arealer på vestsiden av toglinja. Videre 
vil det bedre bymiljø og trafikksikkerheten i område ved å lage en prioritert forbindelse for myke 
trafikanter som samtidig knytter byområdene sammen. 
 
Sykkelforbindelsen vil fungere som del av en regional sykkelrute mellom Kongsberg og 
Drammen. Tiltaket vil derfor være et viktig tiltak for myke trafikanter, et rent 
folkehelsefremmende tiltak og en viktig regional ferdselsforbindelse for syklister.  
 
Det er tidligere utarbeidet et forslag til forbindelse i kulvert under jernbanelinjene av Asplan Viak 
og Multiconsult. Planarbeidet omfattet en forlengelse av Haugveien i kulvert under 
jernbanelinjene med påkobling mot Rådhusgata. I tillegg til egen kjørevei for bilister ble det lagt 
til rette for gående, syklende og kollektivreisende i form etablering av fortau, gang- og 
sykkelveier og holdeplass for buss langs forlengelsen av Haugveien.  
 
Dette planinitiativet tar utgangspunkt i foreliggende planarbeid, men har som premiss å legge til 
rette for myke trafikanter.    

3.2 Planområdets plassering og tilgrensende områder 

Foreslått planområdet ligger i Hokksund sentrum nord-vest for eksisterende jernbanestasjon.  
 

 

Figur 1. Illustrasjonen gir en oversikt over planområdets plassering.  
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3.3 Planområdet 

Plangrensen er satt med utgangspunkt i gjeldende eiendomsgrenser og tidligere 
reguleringsarbeid. Eiendommene som inngår i planområdet, er nevnt i kap. 1. 
 

 

Figur 2. Illustrasjonen viser foreslått planområde.  

Da planen vil omfatte etablering av kulvert under dagens jernbanespor nord for eksisterende 
stasjonsområde vil dette kunne ha innvirkning på trafikknettet i anleggsperioden. I forbindelse 
med videre planlegging bør anleggsfasen og innvirkning på vegnettet og trafikkstrømninger 
utredes.   

3.3.1 Arealbruk 

Området antas regulert til følgende formål (denne listen er ikke uttømmende): 
- Fortau 
- Gang- og sykkelvei 
- Parkeringsplasser 
- Ev. parkeringshus 
- Offentlig/privat tjenesteyting 
- kjøreveg 
- Annen veigrunn- grøntareal 
- Annen veigrunn teknisk anlegg 

3.3.2 Trafikk, adkomst og parkering 

Vestre Brugate er en relativt trafikkert vei med en ÅDT på 12300. Det er registrert en ulykke de 
siste 10 årene, nord i planområdet tilknyttet Vestre Brugate. Ulykken var påkjørsel av myk 
trafikant (fotgjenger) som krysset over gangfelt.  
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Adkomst til planområdet vil være via Haugeveien i øst eller Rådhusgata i Vest. Tiltaket ønsker å 
legge opp til en gang- og sykkelløsning i forlengelsen av Haugveien. I forlengelsen Haugveien vil 
det etableres en prioritert sykkelvei som legger til rette for sykling i begge retninger. Anlegget vil 
kobles mot regulerte gang- og sykkelveier på motsatt side av jernbanelinjene. Videre vil gang- 
og sykkelløsningen dimensjoneres slik at den kan benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Det vil legges opp til parkeringsplasser for pendlere øst for eksisterende jernbanelinje, samt at 
det vil tilrettelegges for sykkelparkering tilknyttet stasjonsområdet.  

3.3.3 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Gang- og sykkelforbindelsen vil bli en forlengelse av eksisterende Haugveien og anlegget vil 
kobles på regulerte gang- og sykkelforbindelser i kulvert, nord-vest for jernbanelinjene. Videre vil 
tiltaket koble sammen to ulike veiforbindelser samt bryte barriereeffekten som skapes av 
jernbanesporene. Tiltaket vil derfor tilføre en opplevd helhet av vegnettet, samtidig som tiltaket 
vil kunne medføre en bedre trafikal forståelse blant ulike trafikantgrupper.      
 
De regulerte gang- og sykkelforbindelsen vest for jernbanelinjene er enda ikke bygd ut. Det vil 
derfor være naturlig å se sentrumsplanen i sammenheng med tiltaket, når man bygger ut 
foreslått tiltak. Dette for å skape en helhetlig forbindelse og bedre flyt for myke trafikanter.      

3.3.4 Samfunnssikkerhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen. Denne vil avklare om 
området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres. 
 
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til grunnforhold, 
forurensede masser og radon.  
 
Innen foreslått planområdet er det registrert elveavsetninger innenfor hele området. 
 

 

Figur 3. Planområdet sett i sammenheng med løsmasseregistrering i nærområdet.   
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Deler av jernbanelinjene og stasjonsområdet omfattes av område med akseptabel forurensing 
med dagens areal- og resipient bruk. Resterende områder innenfor foreslått planområde er ikke 
registrert. 

 

Figur 4. Planområdet sett i sammenheng med forurensede masser. 

Radonaktsomheten i mesteparten av planområdet er angitt å være usikkert, men det er også 
store delers om omfattes av svært høy radonaktivitet, jamfør NGS kartside for radon.  
 

 

Figur 5. Planområdet sett i sammenheng med radonaktivitet i området.   
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4. GJELDENDE PLANSTATUS 

4.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker kommune (2015-2027) er området avsatt til følgende 
formål:  
- Sentrumsformål- nåværende 
- Offentlig eller privat tjenesteyting- nåværende  
- Friområde- fremtidig 
- Boligområde – nåværende 
- Veg- nåværende 
- Bane- nåværende 
 
Det arbeides for øvrig med rullering av ny kommuneplan for Øvre Eiker kommune, noe som er 
verdt å merke seg med tanke på videre arbeid.  

 

 
Figur 6. Området sett i sammenheng med gjeldende kommuneplan  

4.2 Sentrumsplan for Hokksund, 2018 

I gjeldende sentrumsplan for Hokksund fra 2018 er det lagt inn en forlengelse av gang- og sykkel 
trasse nord for kulverten. Denne traseen kobler seg på en planlagt gang- og sykkelvei opp mot 
Vestre Bro Gate. 
 
Sentrumsplan for Hokksund er under rullering og ligger til førstegangs behandling. I denne 
planen er fortsettelsen av planlagt sykkel trasse nord for kulvert tegnet inn i planen. Denne er 
enda ikke vedtatt, men det vil uansett være naturlig å se prosjektet i sammenheng. 
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4.3 Reguleringsplan 

Det er tre reguleringsplaner tilknyttet området. Dette er følgende:  
- 0093 Reguleringsplan for Sundmoen Øst 
- 3048 Sentrumsplan Hokksund 
- 0111 Reguleringsplan for Sundmoen forretningsområde  

 

 

Figur 7. Illustrasjonen gir en oversikt over reguleringsplaner innenfor området.  

4.4 Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet. 

Følgende planer grenser til foreslått planområde:  
- 0551 Reguleringsplan for Sundmoen parkområde 
- 0127 Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder 

4.5 Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer 

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging (2009) 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
- Naturmangfoldloven 
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4.6 Felles sykkelplan for Buskerudbyen- Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett, 
2016 

Temaplanen gir føringer for sykkelsatsning og utvikling for det sammenhengende regionale 
sykkelnettet i Buskerudbyen. Sykkelforbindelsen i forlengelsen av Haugveien er pekt ut som en 
viktig regional forbindelse med tanke på sykkel mellom Kongsberg og Drammen.  

 

Figur 8. regionalt sykkelvegnett i Buskerudbyen 

4.7 Sykkelplan for Øvre Eiker kommune, 2014 

Sykkelplan for Øvre Eiker har pekt ut det planlagtte tiltaket som en viktig lokal rute.  

 

Figur 9. Utpekte sykkelruter i sykkelplan for Øvre Eiker. 
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5. KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 

Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, 
jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til 
forskrift om konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og 
hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 
 
Vi finner ikke at tiltaket har vesentlige virkninger for miljø og samfunn som faller inn under KU-
forskriften, til tross for at tiltaket er delvis i tråd med Kommuneplanens arealdel. Arealet er i dag 
avsatt til sentrumsformål, Offentlig eller privat tjenesteyting, friområde, boligområde, veg og 
bane, men fremtidig sykkelforbindelse er ikke lagt inn i gjeldende plan. Gjeldende kommuneplan 
er under rullering og det vil være naturlig å legge inn trassen i ny kommuneplan. Det er derfor 
ikke er vurdert til å utløse krav til konsekvensutredning.  
 
Det foreslåtte plantiltaket vil øke tilretteleggingen for myke trafikanter lokalt i Hokksund og Øvre 
Eiker, samtidig som tiltaket vil bli en viktig sykkelforbindelse i en større regional kontekst.  Alle 
aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i 
reguleringsplanens planbeskrivelse. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad 
gjennom dette. 
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6. VARSLING  

6.1 Hvem skal varsles 

Liste over hvem som skal varsles får vi fra Øvre Eiker kommune. Det er som regel berørte 
naboer, eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles.  
 
Vi vil påpeke at det er viktige å få varslet grunneierne tilknyttet gnr/bnr nevnt i kap.1, Bane Nor, 
Statens vegvesen region sør, Fylkeskommunen, Syklistenes Landsforening, Trygg trafikk og Eiker 
Cykleklubb og andre offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner som har interesse for 
tiltaket. 
 
 

6.2 Medvirkning 
Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om 
oppstart. Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet 
skal også varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside. 
 
Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene. 
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7. VEDLEGG 

7.1 Planavgrensning 
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1. INNLEDNING 

Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommene med gårds- og bruksnummer 4001/2/1, 
77/191, 77/1308, 77/1176, 77/77, 77/109, 77/1189, 4001/2, 3001/46 og 1035/1 med tanke på 
å utarbeide et anlegg som tilrettelegger for gående og syklende i kulvert under dagens 
jernbanespor. Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med 
planmyndigheten i Øvre Eiker kommune. 
 
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  
 

2. KONTAKTINFORMASJON 

 
Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Øvre Eiker kommune 
Kontaktperson: Bernt Egil Tafjord 
Telefon: + 47 322 51 305  
E-post: bernt-egil.tafjord@oeiker.no 
 
Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Rambøll Norge AS 
Kontaktperson: Kim Boisen 
Adresse: Fjordgaten 15, 3125 Tønsberg 
Telefon: +47 93224545 
E-post: kim.boisen@ramboll.no 
 
 
Oppstartsmøte 
Følgende personer ønsker å delta i møtet: 
Kim Boisen (Rambøll) kim.boisen@ramboll.no 
Åse Grøttå (Rambøll) ase.grotta@ramboll.no 
Bernt Egil Tafjord (Tiltakshaver) bernt-egil.tafjord@oeiker.no  
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3. KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET 

3.1 Formålet med planen 

Hokksund er gjennom strategi for Buskerudbyen utpekt som prioritert knutepunkt for utvikling. I 
den forbindelse ønsker Øvre Eiker kommune å etablere en gang- og sykkel forbindelse mellom 
Haugveien og Rådhusgata. Forbindelsen skal gå i kulvert på tvers av jernbanen i forlengelsen av 
Haugveien og vil bli en viktig tverrforbindelse både lokalt og regionalt. Anlegget skal primært 
være for gående og syklende, men skal i nødstilfeller kunne benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Tiltaket vil være en viktig brikke for å videreutvikle og styrke Hokksund sentrum, samt bryte 
jernbanens barriereeffekt og åpne byen for utvikling av arealer på vestsiden av toglinja. Videre 
vil det bedre bymiljø og trafikksikkerheten i område ved å lage en prioritert forbindelse for myke 
trafikanter som samtidig knytter byområdene sammen. 
 
Sykkelforbindelsen vil fungere som del av en regional sykkelrute mellom Kongsberg og 
Drammen. Tiltaket vil derfor være et viktig tiltak for myke trafikanter, et rent 
folkehelsefremmende tiltak og en viktig regional ferdselsforbindelse for syklister.  
 
Det er tidligere utarbeidet et forslag til forbindelse i kulvert under jernbanelinjene av Asplan Viak 
og Multiconsult. Planarbeidet omfattet en forlengelse av Haugveien i kulvert under 
jernbanelinjene med påkobling mot Rådhusgata. I tillegg til egen kjørevei for bilister ble det lagt 
til rette for gående, syklende og kollektivreisende i form etablering av fortau, gang- og 
sykkelveier og holdeplass for buss langs forlengelsen av Haugveien.  
 
Dette planinitiativet tar utgangspunkt i foreliggende planarbeid, men har som premiss å legge til 
rette for myke trafikanter.    

3.2 Planområdets plassering og tilgrensende områder 

Foreslått planområdet ligger i Hokksund sentrum nord-vest for eksisterende jernbanestasjon.  
 

 

Figur 1. Illustrasjonen gir en oversikt over planområdets plassering.  
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3.3 Planområdet 

Plangrensen er satt med utgangspunkt i gjeldende eiendomsgrenser og tidligere 
reguleringsarbeid. Eiendommene som inngår i planområdet, er nevnt i kap. 1. 
 

 

Figur 2. Illustrasjonen viser foreslått planområde.  

Da planen vil omfatte etablering av kulvert under dagens jernbanespor nord for eksisterende 
stasjonsområde vil dette kunne ha innvirkning på trafikknettet i anleggsperioden. I forbindelse 
med videre planlegging bør anleggsfasen og innvirkning på vegnettet og trafikkstrømninger 
utredes.   

3.3.1 Arealbruk 

Området antas regulert til følgende formål (denne listen er ikke uttømmende): 
- Fortau 
- Gang- og sykkelvei 
- Parkeringsplasser 
- Ev. parkeringshus 
- Offentlig/privat tjenesteyting 
- kjøreveg 
- Annen veigrunn- grøntareal 
- Annen veigrunn teknisk anlegg 

3.3.2 Trafikk, adkomst og parkering 

Vestre Brugate er en relativt trafikkert vei med en ÅDT på 12300. Det er registrert en ulykke de 
siste 10 årene, nord i planområdet tilknyttet Vestre Brugate. Ulykken var påkjørsel av myk 
trafikant (fotgjenger) som krysset over gangfelt.  
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Adkomst til planområdet vil være via Haugeveien i øst eller Rådhusgata i Vest. Tiltaket ønsker å 
legge opp til en gang- og sykkelløsning i forlengelsen av Haugveien. I forlengelsen Haugveien vil 
det etableres en prioritert sykkelvei som legger til rette for sykling i begge retninger. Anlegget vil 
kobles mot regulerte gang- og sykkelveier på motsatt side av jernbanelinjene. Videre vil gang- 
og sykkelløsningen dimensjoneres slik at den kan benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Det vil legges opp til parkeringsplasser for pendlere øst for eksisterende jernbanelinje, samt at 
det vil tilrettelegges for sykkelparkering tilknyttet stasjonsområdet.  

3.3.3 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Gang- og sykkelforbindelsen vil bli en forlengelse av eksisterende Haugveien og anlegget vil 
kobles på regulerte gang- og sykkelforbindelser i kulvert, nord-vest for jernbanelinjene. Videre vil 
tiltaket koble sammen to ulike veiforbindelser samt bryte barriereeffekten som skapes av 
jernbanesporene. Tiltaket vil derfor tilføre en opplevd helhet av vegnettet, samtidig som tiltaket 
vil kunne medføre en bedre trafikal forståelse blant ulike trafikantgrupper.      
 
De regulerte gang- og sykkelforbindelsen vest for jernbanelinjene er enda ikke bygd ut. Det vil 
derfor være naturlig å se sentrumsplanen i sammenheng med tiltaket, når man bygger ut 
foreslått tiltak. Dette for å skape en helhetlig forbindelse og bedre flyt for myke trafikanter.      

3.3.4 Samfunnssikkerhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen. Denne vil avklare om 
området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres. 
 
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til grunnforhold, 
forurensede masser og radon.  
 
Innen foreslått planområdet er det registrert elveavsetninger innenfor hele området. 
 

 

Figur 3. Planområdet sett i sammenheng med løsmasseregistrering i nærområdet.   
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Deler av jernbanelinjene og stasjonsområdet omfattes av område med akseptabel forurensing 
med dagens areal- og resipient bruk. Resterende områder innenfor foreslått planområde er ikke 
registrert. 

 

Figur 4. Planområdet sett i sammenheng med forurensede masser. 

Radonaktsomheten i mesteparten av planområdet er angitt å være usikkert, men det er også 
store delers om omfattes av svært høy radonaktivitet, jamfør NGS kartside for radon.  
 

 

Figur 5. Planområdet sett i sammenheng med radonaktivitet i området.   
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4. GJELDENDE PLANSTATUS 

4.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker kommune (2015-2027) er området avsatt til følgende 
formål:  
- Sentrumsformål- nåværende 
- Offentlig eller privat tjenesteyting- nåværende  
- Friområde- fremtidig 
- Boligområde – nåværende 
- Veg- nåværende 
- Bane- nåværende 
 
Det arbeides for øvrig med rullering av ny kommuneplan for Øvre Eiker kommune, noe som er 
verdt å merke seg med tanke på videre arbeid.  

 

 
Figur 6. Området sett i sammenheng med gjeldende kommuneplan  

4.2 Sentrumsplan for Hokksund, 2018 

I gjeldende sentrumsplan for Hokksund fra 2018 er det lagt inn en forlengelse av gang- og sykkel 
trasse nord for kulverten. Denne traseen kobler seg på en planlagt gang- og sykkelvei opp mot 
Vestre Bro Gate. 
 
Sentrumsplan for Hokksund er under rullering og ligger til førstegangs behandling. I denne 
planen er fortsettelsen av planlagt sykkel trasse nord for kulvert tegnet inn i planen. Denne er 
enda ikke vedtatt, men det vil uansett være naturlig å se prosjektet i sammenheng. 
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4.3 Reguleringsplan 

Det er tre reguleringsplaner tilknyttet området. Dette er følgende:  
- 0093 Reguleringsplan for Sundmoen Øst 
- 3048 Sentrumsplan Hokksund 
- 0111 Reguleringsplan for Sundmoen forretningsområde  

 

 

Figur 7. Illustrasjonen gir en oversikt over reguleringsplaner innenfor området.  

4.4 Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet. 

Følgende planer grenser til foreslått planområde:  
- 0551 Reguleringsplan for Sundmoen parkområde 
- 0127 Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder 

4.5 Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer 

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging (2009) 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
- Naturmangfoldloven 
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4.6 Felles sykkelplan for Buskerudbyen- Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett, 
2016 

Temaplanen gir føringer for sykkelsatsning og utvikling for det sammenhengende regionale 
sykkelnettet i Buskerudbyen. Sykkelforbindelsen i forlengelsen av Haugveien er pekt ut som en 
viktig regional forbindelse med tanke på sykkel mellom Kongsberg og Drammen.  

 

Figur 8. regionalt sykkelvegnett i Buskerudbyen 

4.7 Sykkelplan for Øvre Eiker kommune, 2014 

Sykkelplan for Øvre Eiker har pekt ut det planlagtte tiltaket som en viktig lokal rute.  

 

Figur 9. Utpekte sykkelruter i sykkelplan for Øvre Eiker. 
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5. KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 

Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, 
jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til 
forskrift om konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og 
hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 
 
Vi finner ikke at tiltaket har vesentlige virkninger for miljø og samfunn som faller inn under KU-
forskriften, til tross for at tiltaket er delvis i tråd med Kommuneplanens arealdel. Arealet er i dag 
avsatt til sentrumsformål, Offentlig eller privat tjenesteyting, friområde, boligområde, veg og 
bane, men fremtidig sykkelforbindelse er ikke lagt inn i gjeldende plan. Gjeldende kommuneplan 
er under rullering og det vil være naturlig å legge inn trassen i ny kommuneplan. Det er derfor 
ikke er vurdert til å utløse krav til konsekvensutredning.  
 
Det foreslåtte plantiltaket vil øke tilretteleggingen for myke trafikanter lokalt i Hokksund og Øvre 
Eiker, samtidig som tiltaket vil bli en viktig sykkelforbindelse i en større regional kontekst.  Alle 
aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i 
reguleringsplanens planbeskrivelse. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad 
gjennom dette. 
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6. VARSLING  

6.1 Hvem skal varsles 

Liste over hvem som skal varsles får vi fra Øvre Eiker kommune. Det er som regel berørte 
naboer, eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles.  
 
Vi vil påpeke at det er viktige å få varslet grunneierne tilknyttet gnr/bnr nevnt i kap.1, Bane Nor, 
Statens vegvesen region sør, Fylkeskommunen, Syklistenes Landsforening, Trygg trafikk og Eiker 
Cykleklubb og andre offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner som har interesse for 
tiltaket. 
 
 

6.2 Medvirkning 
Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om 
oppstart. Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet 
skal også varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside. 
 
Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene. 
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7. VEDLEGG 

7.1 Planavgrensning 
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1. INNLEDNING 

Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommene med gårds- og bruksnummer 4001/2/1, 
77/191, 77/1308, 77/1176, 77/77, 77/109, 77/1189, 4001/2, 3001/46 og 1035/1 med tanke på 
å utarbeide et anlegg som tilrettelegger for gående og syklende i kulvert under dagens 
jernbanespor. Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med 
planmyndigheten i Øvre Eiker kommune. 
 
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  
 

2. KONTAKTINFORMASJON 

 
Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Øvre Eiker kommune 
Kontaktperson: Bernt Egil Tafjord 
Telefon: + 47 322 51 305  
E-post: bernt-egil.tafjord@oeiker.no 
 
Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Rambøll Norge AS 
Kontaktperson: Kim Boisen 
Adresse: Fjordgaten 15, 3125 Tønsberg 
Telefon: +47 93224545 
E-post: kim.boisen@ramboll.no 
 
 
Oppstartsmøte 
Følgende personer ønsker å delta i møtet: 
Kim Boisen (Rambøll) kim.boisen@ramboll.no 
Åse Grøttå (Rambøll) ase.grotta@ramboll.no 
Bernt Egil Tafjord (Tiltakshaver) bernt-egil.tafjord@oeiker.no  
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3. KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET 

3.1 Formålet med planen 

Hokksund er gjennom strategi for Buskerudbyen utpekt som prioritert knutepunkt for utvikling. I 
den forbindelse ønsker Øvre Eiker kommune å etablere en gang- og sykkel forbindelse mellom 
Haugveien og Rådhusgata. Forbindelsen skal gå i kulvert på tvers av jernbanen i forlengelsen av 
Haugveien og vil bli en viktig tverrforbindelse både lokalt og regionalt. Anlegget skal primært 
være for gående og syklende, men skal i nødstilfeller kunne benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Tiltaket vil være en viktig brikke for å videreutvikle og styrke Hokksund sentrum, samt bryte 
jernbanens barriereeffekt og åpne byen for utvikling av arealer på vestsiden av toglinja. Videre 
vil det bedre bymiljø og trafikksikkerheten i område ved å lage en prioritert forbindelse for myke 
trafikanter som samtidig knytter byområdene sammen. 
 
Sykkelforbindelsen vil fungere som del av en regional sykkelrute mellom Kongsberg og 
Drammen. Tiltaket vil derfor være et viktig tiltak for myke trafikanter, et rent 
folkehelsefremmende tiltak og en viktig regional ferdselsforbindelse for syklister.  
 
Det er tidligere utarbeidet et forslag til forbindelse i kulvert under jernbanelinjene av Asplan Viak 
og Multiconsult. Planarbeidet omfattet en forlengelse av Haugveien i kulvert under 
jernbanelinjene med påkobling mot Rådhusgata. I tillegg til egen kjørevei for bilister ble det lagt 
til rette for gående, syklende og kollektivreisende i form etablering av fortau, gang- og 
sykkelveier og holdeplass for buss langs forlengelsen av Haugveien.  
 
Dette planinitiativet tar utgangspunkt i foreliggende planarbeid, men har som premiss å legge til 
rette for myke trafikanter.    

3.2 Planområdets plassering og tilgrensende områder 

Foreslått planområdet ligger i Hokksund sentrum nord-vest for eksisterende jernbanestasjon.  
 

 

Figur 1. Illustrasjonen gir en oversikt over planområdets plassering.  



 
6 (14) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELFORBINDELSE I FORLENGELSEN AV HAUGVEIEN 
 
 
 
 
 

Rambøll 

3.3 Planområdet 

Plangrensen er satt med utgangspunkt i gjeldende eiendomsgrenser og tidligere 
reguleringsarbeid. Eiendommene som inngår i planområdet, er nevnt i kap. 1. 
 

 

Figur 2. Illustrasjonen viser foreslått planområde.  

Da planen vil omfatte etablering av kulvert under dagens jernbanespor nord for eksisterende 
stasjonsområde vil dette kunne ha innvirkning på trafikknettet i anleggsperioden. I forbindelse 
med videre planlegging bør anleggsfasen og innvirkning på vegnettet og trafikkstrømninger 
utredes.   

3.3.1 Arealbruk 

Området antas regulert til følgende formål (denne listen er ikke uttømmende): 
- Fortau 
- Gang- og sykkelvei 
- Parkeringsplasser 
- Ev. parkeringshus 
- Offentlig/privat tjenesteyting 
- kjøreveg 
- Annen veigrunn- grøntareal 
- Annen veigrunn teknisk anlegg 

3.3.2 Trafikk, adkomst og parkering 

Vestre Brugate er en relativt trafikkert vei med en ÅDT på 12300. Det er registrert en ulykke de 
siste 10 årene, nord i planområdet tilknyttet Vestre Brugate. Ulykken var påkjørsel av myk 
trafikant (fotgjenger) som krysset over gangfelt.  
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Adkomst til planområdet vil være via Haugeveien i øst eller Rådhusgata i Vest. Tiltaket ønsker å 
legge opp til en gang- og sykkelløsning i forlengelsen av Haugveien. I forlengelsen Haugveien vil 
det etableres en prioritert sykkelvei som legger til rette for sykling i begge retninger. Anlegget vil 
kobles mot regulerte gang- og sykkelveier på motsatt side av jernbanelinjene. Videre vil gang- 
og sykkelløsningen dimensjoneres slik at den kan benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Det vil legges opp til parkeringsplasser for pendlere øst for eksisterende jernbanelinje, samt at 
det vil tilrettelegges for sykkelparkering tilknyttet stasjonsområdet.  

3.3.3 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Gang- og sykkelforbindelsen vil bli en forlengelse av eksisterende Haugveien og anlegget vil 
kobles på regulerte gang- og sykkelforbindelser i kulvert, nord-vest for jernbanelinjene. Videre vil 
tiltaket koble sammen to ulike veiforbindelser samt bryte barriereeffekten som skapes av 
jernbanesporene. Tiltaket vil derfor tilføre en opplevd helhet av vegnettet, samtidig som tiltaket 
vil kunne medføre en bedre trafikal forståelse blant ulike trafikantgrupper.      
 
De regulerte gang- og sykkelforbindelsen vest for jernbanelinjene er enda ikke bygd ut. Det vil 
derfor være naturlig å se sentrumsplanen i sammenheng med tiltaket, når man bygger ut 
foreslått tiltak. Dette for å skape en helhetlig forbindelse og bedre flyt for myke trafikanter.      

3.3.4 Samfunnssikkerhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen. Denne vil avklare om 
området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres. 
 
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til grunnforhold, 
forurensede masser og radon.  
 
Innen foreslått planområdet er det registrert elveavsetninger innenfor hele området. 
 

 

Figur 3. Planområdet sett i sammenheng med løsmasseregistrering i nærområdet.   
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Deler av jernbanelinjene og stasjonsområdet omfattes av område med akseptabel forurensing 
med dagens areal- og resipient bruk. Resterende områder innenfor foreslått planområde er ikke 
registrert. 

 

Figur 4. Planområdet sett i sammenheng med forurensede masser. 

Radonaktsomheten i mesteparten av planområdet er angitt å være usikkert, men det er også 
store delers om omfattes av svært høy radonaktivitet, jamfør NGS kartside for radon.  
 

 

Figur 5. Planområdet sett i sammenheng med radonaktivitet i området.   
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4. GJELDENDE PLANSTATUS 

4.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker kommune (2015-2027) er området avsatt til følgende 
formål:  
- Sentrumsformål- nåværende 
- Offentlig eller privat tjenesteyting- nåværende  
- Friområde- fremtidig 
- Boligområde – nåværende 
- Veg- nåværende 
- Bane- nåværende 
 
Det arbeides for øvrig med rullering av ny kommuneplan for Øvre Eiker kommune, noe som er 
verdt å merke seg med tanke på videre arbeid.  

 

 
Figur 6. Området sett i sammenheng med gjeldende kommuneplan  

4.2 Sentrumsplan for Hokksund, 2018 

I gjeldende sentrumsplan for Hokksund fra 2018 er det lagt inn en forlengelse av gang- og sykkel 
trasse nord for kulverten. Denne traseen kobler seg på en planlagt gang- og sykkelvei opp mot 
Vestre Bro Gate. 
 
Sentrumsplan for Hokksund er under rullering og ligger til førstegangs behandling. I denne 
planen er fortsettelsen av planlagt sykkel trasse nord for kulvert tegnet inn i planen. Denne er 
enda ikke vedtatt, men det vil uansett være naturlig å se prosjektet i sammenheng. 
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4.3 Reguleringsplan 

Det er tre reguleringsplaner tilknyttet området. Dette er følgende:  
- 0093 Reguleringsplan for Sundmoen Øst 
- 3048 Sentrumsplan Hokksund 
- 0111 Reguleringsplan for Sundmoen forretningsområde  

 

 

Figur 7. Illustrasjonen gir en oversikt over reguleringsplaner innenfor området.  

4.4 Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet. 

Følgende planer grenser til foreslått planområde:  
- 0551 Reguleringsplan for Sundmoen parkområde 
- 0127 Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder 

4.5 Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer 

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging (2009) 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
- Naturmangfoldloven 
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4.6 Felles sykkelplan for Buskerudbyen- Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett, 
2016 

Temaplanen gir føringer for sykkelsatsning og utvikling for det sammenhengende regionale 
sykkelnettet i Buskerudbyen. Sykkelforbindelsen i forlengelsen av Haugveien er pekt ut som en 
viktig regional forbindelse med tanke på sykkel mellom Kongsberg og Drammen.  

 

Figur 8. regionalt sykkelvegnett i Buskerudbyen 

4.7 Sykkelplan for Øvre Eiker kommune, 2014 

Sykkelplan for Øvre Eiker har pekt ut det planlagtte tiltaket som en viktig lokal rute.  

 

Figur 9. Utpekte sykkelruter i sykkelplan for Øvre Eiker. 
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5. KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 

Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, 
jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til 
forskrift om konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og 
hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 
 
Vi finner ikke at tiltaket har vesentlige virkninger for miljø og samfunn som faller inn under KU-
forskriften, til tross for at tiltaket er delvis i tråd med Kommuneplanens arealdel. Arealet er i dag 
avsatt til sentrumsformål, Offentlig eller privat tjenesteyting, friområde, boligområde, veg og 
bane, men fremtidig sykkelforbindelse er ikke lagt inn i gjeldende plan. Gjeldende kommuneplan 
er under rullering og det vil være naturlig å legge inn trassen i ny kommuneplan. Det er derfor 
ikke er vurdert til å utløse krav til konsekvensutredning.  
 
Det foreslåtte plantiltaket vil øke tilretteleggingen for myke trafikanter lokalt i Hokksund og Øvre 
Eiker, samtidig som tiltaket vil bli en viktig sykkelforbindelse i en større regional kontekst.  Alle 
aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i 
reguleringsplanens planbeskrivelse. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad 
gjennom dette. 
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6. VARSLING  

6.1 Hvem skal varsles 

Liste over hvem som skal varsles får vi fra Øvre Eiker kommune. Det er som regel berørte 
naboer, eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles.  
 
Vi vil påpeke at det er viktige å få varslet grunneierne tilknyttet gnr/bnr nevnt i kap.1, Bane Nor, 
Statens vegvesen region sør, Fylkeskommunen, Syklistenes Landsforening, Trygg trafikk og Eiker 
Cykleklubb og andre offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner som har interesse for 
tiltaket. 
 
 

6.2 Medvirkning 
Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om 
oppstart. Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet 
skal også varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside. 
 
Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene. 
 

  



 
14 (14) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELFORBINDELSE I FORLENGELSEN AV HAUGVEIEN 
 
 
 
 
 

Rambøll 

7. VEDLEGG 

7.1 Planavgrensning 
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1. INNLEDNING 

Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommene med gårds- og bruksnummer 4001/2/1, 
77/191, 77/1308, 77/1176, 77/77, 77/109, 77/1189, 4001/2, 3001/46 og 1035/1 med tanke på 
å utarbeide et anlegg som tilrettelegger for gående og syklende i kulvert under dagens 
jernbanespor. Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med 
planmyndigheten i Øvre Eiker kommune. 
 
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  
 

2. KONTAKTINFORMASJON 

 
Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Øvre Eiker kommune 
Kontaktperson: Bernt Egil Tafjord 
Telefon: + 47 322 51 305  
E-post: bernt-egil.tafjord@oeiker.no 
 
Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Rambøll Norge AS 
Kontaktperson: Kim Boisen 
Adresse: Fjordgaten 15, 3125 Tønsberg 
Telefon: +47 93224545 
E-post: kim.boisen@ramboll.no 
 
 
Oppstartsmøte 
Følgende personer ønsker å delta i møtet: 
Kim Boisen (Rambøll) kim.boisen@ramboll.no 
Åse Grøttå (Rambøll) ase.grotta@ramboll.no 
Bernt Egil Tafjord (Tiltakshaver) bernt-egil.tafjord@oeiker.no  
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3. KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET 

3.1 Formålet med planen 

Hokksund er gjennom strategi for Buskerudbyen utpekt som prioritert knutepunkt for utvikling. I 
den forbindelse ønsker Øvre Eiker kommune å etablere en gang- og sykkel forbindelse mellom 
Haugveien og Rådhusgata. Forbindelsen skal gå i kulvert på tvers av jernbanen i forlengelsen av 
Haugveien og vil bli en viktig tverrforbindelse både lokalt og regionalt. Anlegget skal primært 
være for gående og syklende, men skal i nødstilfeller kunne benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Tiltaket vil være en viktig brikke for å videreutvikle og styrke Hokksund sentrum, samt bryte 
jernbanens barriereeffekt og åpne byen for utvikling av arealer på vestsiden av toglinja. Videre 
vil det bedre bymiljø og trafikksikkerheten i område ved å lage en prioritert forbindelse for myke 
trafikanter som samtidig knytter byområdene sammen. 
 
Sykkelforbindelsen vil fungere som del av en regional sykkelrute mellom Kongsberg og 
Drammen. Tiltaket vil derfor være et viktig tiltak for myke trafikanter, et rent 
folkehelsefremmende tiltak og en viktig regional ferdselsforbindelse for syklister.  
 
Det er tidligere utarbeidet et forslag til forbindelse i kulvert under jernbanelinjene av Asplan Viak 
og Multiconsult. Planarbeidet omfattet en forlengelse av Haugveien i kulvert under 
jernbanelinjene med påkobling mot Rådhusgata. I tillegg til egen kjørevei for bilister ble det lagt 
til rette for gående, syklende og kollektivreisende i form etablering av fortau, gang- og 
sykkelveier og holdeplass for buss langs forlengelsen av Haugveien.  
 
Dette planinitiativet tar utgangspunkt i foreliggende planarbeid, men har som premiss å legge til 
rette for myke trafikanter.    

3.2 Planområdets plassering og tilgrensende områder 

Foreslått planområdet ligger i Hokksund sentrum nord-vest for eksisterende jernbanestasjon.  
 

 

Figur 1. Illustrasjonen gir en oversikt over planområdets plassering.  
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3.3 Planområdet 

Plangrensen er satt med utgangspunkt i gjeldende eiendomsgrenser og tidligere 
reguleringsarbeid. Eiendommene som inngår i planområdet, er nevnt i kap. 1. 
 

 

Figur 2. Illustrasjonen viser foreslått planområde.  

Da planen vil omfatte etablering av kulvert under dagens jernbanespor nord for eksisterende 
stasjonsområde vil dette kunne ha innvirkning på trafikknettet i anleggsperioden. I forbindelse 
med videre planlegging bør anleggsfasen og innvirkning på vegnettet og trafikkstrømninger 
utredes.   

3.3.1 Arealbruk 

Området antas regulert til følgende formål (denne listen er ikke uttømmende): 
- Fortau 
- Gang- og sykkelvei 
- Parkeringsplasser 
- Ev. parkeringshus 
- Offentlig/privat tjenesteyting 
- kjøreveg 
- Annen veigrunn- grøntareal 
- Annen veigrunn teknisk anlegg 

3.3.2 Trafikk, adkomst og parkering 

Vestre Brugate er en relativt trafikkert vei med en ÅDT på 12300. Det er registrert en ulykke de 
siste 10 årene, nord i planområdet tilknyttet Vestre Brugate. Ulykken var påkjørsel av myk 
trafikant (fotgjenger) som krysset over gangfelt.  
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Adkomst til planområdet vil være via Haugeveien i øst eller Rådhusgata i Vest. Tiltaket ønsker å 
legge opp til en gang- og sykkelløsning i forlengelsen av Haugveien. I forlengelsen Haugveien vil 
det etableres en prioritert sykkelvei som legger til rette for sykling i begge retninger. Anlegget vil 
kobles mot regulerte gang- og sykkelveier på motsatt side av jernbanelinjene. Videre vil gang- 
og sykkelløsningen dimensjoneres slik at den kan benyttes av utrykningskjøretøy.  
 
Det vil legges opp til parkeringsplasser for pendlere øst for eksisterende jernbanelinje, samt at 
det vil tilrettelegges for sykkelparkering tilknyttet stasjonsområdet.  

3.3.3 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Gang- og sykkelforbindelsen vil bli en forlengelse av eksisterende Haugveien og anlegget vil 
kobles på regulerte gang- og sykkelforbindelser i kulvert, nord-vest for jernbanelinjene. Videre vil 
tiltaket koble sammen to ulike veiforbindelser samt bryte barriereeffekten som skapes av 
jernbanesporene. Tiltaket vil derfor tilføre en opplevd helhet av vegnettet, samtidig som tiltaket 
vil kunne medføre en bedre trafikal forståelse blant ulike trafikantgrupper.      
 
De regulerte gang- og sykkelforbindelsen vest for jernbanelinjene er enda ikke bygd ut. Det vil 
derfor være naturlig å se sentrumsplanen i sammenheng med tiltaket, når man bygger ut 
foreslått tiltak. Dette for å skape en helhetlig forbindelse og bedre flyt for myke trafikanter.      

3.3.4 Samfunnssikkerhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen. Denne vil avklare om 
området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres. 
 
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til grunnforhold, 
forurensede masser og radon.  
 
Innen foreslått planområdet er det registrert elveavsetninger innenfor hele området. 
 

 

Figur 3. Planområdet sett i sammenheng med løsmasseregistrering i nærområdet.   
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Deler av jernbanelinjene og stasjonsområdet omfattes av område med akseptabel forurensing 
med dagens areal- og resipient bruk. Resterende områder innenfor foreslått planområde er ikke 
registrert. 

 

Figur 4. Planområdet sett i sammenheng med forurensede masser. 

Radonaktsomheten i mesteparten av planområdet er angitt å være usikkert, men det er også 
store delers om omfattes av svært høy radonaktivitet, jamfør NGS kartside for radon.  
 

 

Figur 5. Planområdet sett i sammenheng med radonaktivitet i området.   
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4. GJELDENDE PLANSTATUS 

4.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker kommune (2015-2027) er området avsatt til følgende 
formål:  
- Sentrumsformål- nåværende 
- Offentlig eller privat tjenesteyting- nåværende  
- Friområde- fremtidig 
- Boligområde – nåværende 
- Veg- nåværende 
- Bane- nåværende 
 
Det arbeides for øvrig med rullering av ny kommuneplan for Øvre Eiker kommune, noe som er 
verdt å merke seg med tanke på videre arbeid.  

 

 
Figur 6. Området sett i sammenheng med gjeldende kommuneplan  

4.2 Sentrumsplan for Hokksund, 2018 

I gjeldende sentrumsplan for Hokksund fra 2018 er det lagt inn en forlengelse av gang- og sykkel 
trasse nord for kulverten. Denne traseen kobler seg på en planlagt gang- og sykkelvei opp mot 
Vestre Bro Gate. 
 
Sentrumsplan for Hokksund er under rullering og ligger til førstegangs behandling. I denne 
planen er fortsettelsen av planlagt sykkel trasse nord for kulvert tegnet inn i planen. Denne er 
enda ikke vedtatt, men det vil uansett være naturlig å se prosjektet i sammenheng. 
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4.3 Reguleringsplan 

Det er tre reguleringsplaner tilknyttet området. Dette er følgende:  
- 0093 Reguleringsplan for Sundmoen Øst 
- 3048 Sentrumsplan Hokksund 
- 0111 Reguleringsplan for Sundmoen forretningsområde  

 

 

Figur 7. Illustrasjonen gir en oversikt over reguleringsplaner innenfor området.  

4.4 Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet. 

Følgende planer grenser til foreslått planområde:  
- 0551 Reguleringsplan for Sundmoen parkområde 
- 0127 Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder 

4.5 Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer 

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging (2009) 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
- Naturmangfoldloven 
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4.6 Felles sykkelplan for Buskerudbyen- Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett, 
2016 

Temaplanen gir føringer for sykkelsatsning og utvikling for det sammenhengende regionale 
sykkelnettet i Buskerudbyen. Sykkelforbindelsen i forlengelsen av Haugveien er pekt ut som en 
viktig regional forbindelse med tanke på sykkel mellom Kongsberg og Drammen.  

 

Figur 8. regionalt sykkelvegnett i Buskerudbyen 

4.7 Sykkelplan for Øvre Eiker kommune, 2014 

Sykkelplan for Øvre Eiker har pekt ut det planlagtte tiltaket som en viktig lokal rute.  

 

Figur 9. Utpekte sykkelruter i sykkelplan for Øvre Eiker. 
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5. KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 

Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, 
jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til 
forskrift om konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og 
hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 
 
Vi finner ikke at tiltaket har vesentlige virkninger for miljø og samfunn som faller inn under KU-
forskriften, til tross for at tiltaket er delvis i tråd med Kommuneplanens arealdel. Arealet er i dag 
avsatt til sentrumsformål, Offentlig eller privat tjenesteyting, friområde, boligområde, veg og 
bane, men fremtidig sykkelforbindelse er ikke lagt inn i gjeldende plan. Gjeldende kommuneplan 
er under rullering og det vil være naturlig å legge inn trassen i ny kommuneplan. Det er derfor 
ikke er vurdert til å utløse krav til konsekvensutredning.  
 
Det foreslåtte plantiltaket vil øke tilretteleggingen for myke trafikanter lokalt i Hokksund og Øvre 
Eiker, samtidig som tiltaket vil bli en viktig sykkelforbindelse i en større regional kontekst.  Alle 
aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i 
reguleringsplanens planbeskrivelse. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad 
gjennom dette. 
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6. VARSLING  

6.1 Hvem skal varsles 

Liste over hvem som skal varsles får vi fra Øvre Eiker kommune. Det er som regel berørte 
naboer, eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles.  
 
Vi vil påpeke at det er viktige å få varslet grunneierne tilknyttet gnr/bnr nevnt i kap.1, Bane Nor, 
Statens vegvesen region sør, Fylkeskommunen, Syklistenes Landsforening, Trygg trafikk og Eiker 
Cykleklubb og andre offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner som har interesse for 
tiltaket. 
 
 

6.2 Medvirkning 
Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om 
oppstart. Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet 
skal også varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside. 
 
Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene. 
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7. VEDLEGG 

7.1 Planavgrensning 

 


