
 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 
Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 
Postboks 723 Stoa     Postboks 702 
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
    
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region sør Inger Marie Holst / 32214573 19/115627-1    21.05.2019 
     
      

Varsel om oppstart av planarbeid 
- Detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv.241 Hadelandsveien, Åsaveien - Putten 

Statens vegvesen skal, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, lage reguleringsplan for 
prosjektet. Planleggingen samordnes med Ringerike kommune. Nå ønsker vi dine innspill til 
arbeidet.  
 
Beskrivelse av prosjektet 
Strekningen er en manglende lenke for gående og syklende mellom Hønenkrysset og 
Klekken. Målet for prosjektet er å gi myke trafikanter et trafikksikkert tilbud på strekningen.  
 
I løpet av planarbeidet må vi trolig gjøre noen oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og 
undersøkelser etter kulturminner. Om vi må inn på din eiendom for å gjøre dette, tar vi 
kontakt på forhånd. 
 
Planarbeidet skal ende i et vedtak om reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv.241 
Hadelandsveien.  
 
 
Framdrift og frist for innspill 
Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 
1.juli. Send e-post med «Detaljregulering fv.241 Hadelandsveien» i emnefeltet til firmapost-
sor@vegvesen.no, eller send vanlig post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 
4808 Arendal.  
 
Vi vil så lage et utkast til reguleringsplan. Etter vedtak om å legge forslag til regulering ut til 
offentlig ettersyn, sender vi planforslaget til alle berørte, som kan komme med merknader til 

mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
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planforslaget. I høringsperioden vil vi og arrangere et åpent møte eller en utekontordag der 
vi presenterer planen.  
 
Detaljerte kart og en nærmere beskrivelse av prosjektet vil bli lagt ut på internettsidene til: 

• Statens vegvesen under punktet om vegprosjekter – Buskerud - mindre prosjekter i 
Buskerud, https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekteribuskerud 

 
 
Aktuelt regelverk 
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir 
utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.  
 
Ta gjerne kontakt  
Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte prosjektleder Sigurd Velken, 
tlf. 454 01 721, e-post: sigurd.velken@vegvesen.no , eller planleggingsleder Inger Marie 
Holst, tlf. 971 28 603, e-post: inger.holst@vegvesen.no.    
 
 
Vedlegg: kart som viser varslet planområde 
 
 
  
Med hilsen 
 
Sigurd Velken        Inger Marie Holst  
Prosjektleder        Planleggingsleder 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
 
Likelydende brev er sendt til:  
Se vedlagt adresseliste  
 
 
 

mailto:sigurd.velken@vegvesen.no
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen     Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no    Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

   

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Gunnar Robert Ustad /    19/115627-64    18.11.2019 

     

      

Begrenset varsel om utvidelse av planområdet  

for gang- og sykkelvei langs fv.241 Hadelandsveien, Åsaveien - Putten 

Statens vegvesen viser til tidligere utsendt varsel om oppstart av 21. mai 2019, vedrørende 

detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv.241 Hadelandsveien, Åsaveien – Putten. 

Strekningen er en manglende lenke for gående og syklende mellom Hønenkrysset og 

Klekken. Målet for prosjektet er å gi myke trafikanter et trafikksikkert tilbud på strekningen.  

 

Utvidelse av planområde til å dekke deler av 32/15 og 102/72 

Det har i perioden etter innspillsfristen 1. juli 2019 blitt jobbet med planen. I forbindelse 

med etablering av ny gang og sykkelvei må noen avkjørsler forandres. Det viser seg nå at en 

av løsningene som vurderes medfører at planområdet må utvides. For at man skal kunne 

utrede relevante alternativer varsles det derfor en utvidelse av planområdet. 

 

Utvidelsen av planområdet fremkommer av skraverte felt på vedlagte utsnitt av planområdet: 

 
Skravert område viser utvidelsen av planområdet.  
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Da utvidelsen av planområdet er av begrenset omfang sendes det ut et «begrenset varsel» til 

følgende parter: 

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 Buskerud fylkeskommune  

 Ringerike kommune  

 Berørte grunneiere 

 

Ta gjerne kontakt  

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte prosjektleder Sigurd Velken, 

tlf. 454 01 721, e-post: sigurd.velken@vegvesen.no , eller planleggingsleder Gunnar Ustad, 

tlf. 915 69 945, e-post: gunnar.robert.ustad@vegvesen.no.    

 

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss 

vedrørende utvidelsen av planområdet innen 20. desember 2019. Send gjerne e-post med 

emne: «19/115627, Detaljregulering fv.241 Hadelandsveien» i emnefeltet til firmapost-

sor@vegvesen.no, eller send vanlig post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 

4808 Arendal.  

 

 

Vedlegg: kart som viser opprinnelig planområde 

 

 

 

 

  

Med hilsen 

 

Sigurd Velken        Gunnar Ustad 

Prosjektleder        Planleggingsleder 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

FINN OVE CARLSEN, ØVRE KNAUSEN 6, 3514 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

RINGERIKE KOMMUNE, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS 

ULF ODDERBØ, HADELANDSVEIEN 251, 3511 HØNEFOSS 
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