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Til naboer krysset Strømmveien og Bergeråsveien 

 

 

 

Bakgrunnen for endringene er trafikkutfordringer. Bergeråsveien, med 

holdeplassen “Berger skole”, er en viktig kollektivholdeplass for elever 

som får gratis skoleskyss til Tømmerås barneskole og Svelvik ung-

domsskole. Antall barn og unge som går, sykler og blir kjørt hit for å 

vente på bussen er høyt. Området er også snuplass for busser fra både 

av Brakar og Vestfold kollektivtrafikk, samt hente- og bringeplass for 

Berger barnehage. Myke trafikanter som bruker gang- og sykkelveien 

langs fylkesvei 319 Strømmveien ledes opp gjennom kryssområdet som 

forøvrig er utflytende og udefinert. Skillet mellom arealer for myke tra-

fikanter og kjøretøy er dårlig definert og lite synlig. Øst for fylkesvei 

319 er det fine turområder. Parkeringsplassen langs Einerveien, som 

blir brukt av barnehagen på hverdager, blir også brukt som utfartspar-

kering til marka. 

 

Det varsles nå om at det blir sendt inn søknad til kommunen om å ut-

vide snuplass ved kryss Strømmveien x Bergeråsen, opparbeide nytt 

fortau inn i Einerveien. Utvidelse av snuplassen er nødvendig for at 

skolebussen skal klare å plassere seg rett ved holdeplassen uten å 

måtte rygge. Det lages bedre skille mellom fortau og kjørevei, ny kant-

stein anlegges. Eksisterende fortau og søppelskur ved 301/255 fjer-

nes/rives. Det anlegges også ny fotgjengerovergang over Bergerås-

veien til busstopp. Tiltakene er et resultat av en trafikksikkerhetsvurde-

ring.  

 

 GNR 301 BNR 6012. OPPARBEIDELSE GSV, OPPGRADERING AV 

BUSSLOMME. NABOVARSEL 



 

 

Videre står det i bestemmelsene til kommuneplanen punkt 8.2 at man skal søke og bevare 

stier og snarveier som er en del av kommunikasjonssystemet. Oppbygging av turveien mel-

lom snuplassen og parkering østover mot fjorden fungerer også som snarvei inn i boligfeltet.  

 

Arealformål - dispensasjonssøknad 

Anlegget er omfattet av kommuneplanen 2015-2027. I kommuneplanen er arealformålet delt 

mellom fremtidig boligbebyggelse og nåværende tjenesteyting. Ingen av disse formålene er 

parkering. Det er asfaltering av parkeringsplassen ved 301/255 som utløser en evt. dispensa-

sjonssøknad, se B1.  

 

Nabomerknader 
Drammen kommune er tiltakshaver ved Stein Mathisen. Rambøll er ansvarlig søker. Fristen 

for innlevering av nabomerknader er 14 dager. Det bes om at dette sendes via Altinn eller i e-

post til anne.efjestad@raboll.no innen fristen. 
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