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Forord  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i utarbeidet 
detaljreguleringsplan for E16 Kalvsjøkrysset i Lunner kommune. Statens vegvesen er 
forslagstiller og har vært ansvarlig for planarbeidet. Statens vegvesen har hatt et godt 
samarbeid med Lunner kommune i utarbeidelsen av planforslaget. 
 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

• Reguleringsplankart 
• Reguleringsbestemmelser 
• Planbeskrivelse 
• Teknisk plan 

 
I tillegg foreligger det følgende rapporter, notater, vedlegg som er utarbeidet i forbindelse 
med planarbeidet: 

• Støyrapport 
• Fagrapport naturmangfold 
• Geoteknisk rapport 
• Innspill til planoppstart 

 
 
Statens vegvesen 
September 2022 
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1.  Innledning 

1.1. Bakgrunn og hensikt 
Kalvsjøkrysset har vært et ulykkespunkt på E16. Det har skjedd flere ulykker i krysset, senest en 
dødsulykke i 2014. I 2016 ble fartsgrensen midlertidig satt ned fra 80 km/t til 70 km/t, det ble også satt 
opp veglys i området for å bedre trafikksikkerheten. Dette planforslaget viser utbedring av krysset og 
etablering av venstresvingefelt. Tiltaket skal bidra til bedre trafikksikkerheten i krysset. Tiltaket skal 
også bidra til å gjenopprette fremkommeligheten på E16 ved at den midlertidige fartsgrensen 
opphører.  

2. Beskrivelse av planområdet 

2.1. Beliggenhet 
Kalvsjøkrysset ligger på E16 ca. 2,6 km vest for Roa. E16 mellom Roa og Jevnaker/Hønefoss er en av 
hovedferdselsårene øst/vest. Parallelt med E16 går også jernbanen som går mellom Roa og Hønefoss.  
 

 
Oversiktskart. Kalvsjøkrysset er markert med rød markør 
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Detaljkart Kalvsjøkrysset hvor fylkesveg 2294 Lunnerlinna kommer inn på E16 
 

 
Ortofoto av Kalvsjøkrysset. Jernbanen ligger på sørsiden langs E16. 
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2.2. Planområdets avgrensning 
 
Planområdet strekker seg ca. 400 meter på langs E16 og ca. 60 meter opp fylkesveg 2294 Lunnerlinna.
  

 
Planavgrensning ved varsel om planoppstart (blå linje). Eiendomgrenser i rødt. 
 

 
Planavgrensning i ortofoto 
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2.3. Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Statens vegvesen og kommunen har vurdert det slik at planen ikke er utredningspliktig etter 
forskrift om konsekvensutredning §§6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi vesentlige virkninger på miljø 
og samfunn, etter forskriftens §10 og kommer derfor ikke innenfor krav om konsekvensutredning 
etter § 8 i forskriften. Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli belyst i planbeskrivelsen (dette 
dokument) i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for utarbeidelse 
av reguleringsplaner. 

2.4. Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i avisa 
Hadeland 5. mai 2021. Det ble ikke arrangert åpent møte pga. Coronasituasjonen. Frist for innspill 
ved varsel om oppstart var 19. februar 2021.  

Ved varsel om oppstart ble det sendt ut epost kommune, regionale myndigheter og etater. I tillegg 
ble det sendt ut brev til 2 grunneiere og næringsdrivende. Prosjektet har mottatt til sammen 7 
innspill til varsel om oppstart. Innspillene kommer fra både beboere og regionale myndigheter. 
Listen under er en bearbeidet og forkortet liste over innspillene. Alle innspill er i sin helhet lagt 
ved i vedlegg 5. 

2.5. Sammendrag av innspill til planoppstart 
Avsender Sammendrag av innspill Kommentar fra Statens vegvesen 
Viken 
fylkeskommune 

• Det er ikke kjente automatisk fredete
kulturminner ved Kalvsjøkrysset. 

• Ikke stort potensiale for slike kulturminner 
innenfor planområdet. 

• Ingen merknader til tiltaket.
• Ta inn bestemmelse om kulturminnefunn i 

byggefase. 

• Statens vegvesen tar innspillet til 
etterretning. Bestemmelse om funn av 
kulturminner i byggefasen er tatt inn i 
bestemmelsene. 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 

• Forbruk av dyrka mark må bli minst mulig.
• Eventuelt beslaglagt dyrka jord bør sikres 

gjenbrukt. 
• ROS-analyse skal utarbeides og nødvendige tiltak 

skal innarbeides i planen. 
• Konsekvenser av klimaendringer skal vurderes og

høye klimaframskrivninger skal legges til grunn 
for planleggingen. 

• Planen skal ta hensyn til behovet for åpne 
vennveier, overordnede blågrønne strukturer og
overvannsløsninger 

• Statens vegvesen tar innspillet til 
etterretning. 

• Det blir noe permanent ervverv av dyrket 
mark, men dette er svært begrenset (se 
kapittel 4.2)

• ROS-analyse er utarbeidet (se vedlegg 1) 
• Hensyn til klimaendringer er fulgt. YM- plan 

er omtalt i kapittel 4.5 og i vedlegg 3. 
• NVE sine retningslinjer er fulgt for 

beregning av overvannsløsninger (se 
kapittel 4.4) 

Bane NOR • Bane NOR har en rekke krav til planlegging i 
nærheten av jernbanen, se veileder for nasjonale 
jernbaneinteresser i arealplanlegging og vårt 
tekniske regelverk. 

• Ved behov for samråd kontakt saksbehandler så 
tidlig som mulig. 

• Statens vegvesen tar innspillet til 
etterretning. Bane NOR sine krav til 
planlegging er ivaretatt i planforslaget (se 
kapittel 4.4) 

• Statens vegvesen har hatt eget møte med 
Bane NOR før planforslaget ble sendt på 
høring. 

NVE • NVE’s generelle innspill til varsel om
planoppstart 

• Forebygge skader fra flom, overvann, erosjon og
skred. 

• Detaljert fagkyndig utredning av faren 
• Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for 

allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt 
etter vannressursloven. 

• Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi og 
vassdragsloven 

• Statens vegvesen tar innspillet til 
etterretning. 

• Planforslaget omhandler håndtering
overvann (se kapittel 4.4). 

• NVE sine retningslinjer, kart og sjekkliste er 
lagt til grunn. 
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Eivind Hagen • Mindre tiltak gjennomført i senere år har ikke 
vært tilstrekkelige ettersom det fortsatt skjer 
ulykker i krysset. 

• Trafikk som kommer fra vest og skal svinge opp 
fylkesvegen viker ikke for motgående trafikk. 

• Svært positiv til dette tiltaket
• Fjerne fjellknaus som ligger på sørsiden av vegen 

mot jernbanen (rett vest for brua) da denne tar 
noe av sikten. 

• Statens vegvesen tar innspillet til etterretning.
• Ved at det nå planlegges venstresvingefelt i 

østgående kjøreretning vil sikten bli bedre. Dette 
gjør at fjellknausen ikke må fjernes. 

• Dagens høyresvingefelt i vestgående 
kjøreretning fjernes og kratt og noe av 
fjellknausen på nordsiden fjernes for å forbedre 
sikten. 

• Tiltaket er utformet slik at gjeldende regler for 
sikt er oppfylt. 

• Se beskrivelse av løsningen i kapittel 4.3 

Hilde og Jørgen 
Waaler 

• Er den grunneier som blir mest berørt av tiltaket
• Beste jordbruksarealet i kommunen 
• Har forståelse for at faren for trafikkulykker 

reduseres 
• Ønsker ikke at farten skal økes til 80km/t 
• Fartsnivået på strekningen er høyere enn 

fartsgrensen 
• Ved utbygging av E16 på 90 tallet ble vegen lagt 

på vårt jorde. Verdifull jordbruksjord gikk tapt. Vi 
fikk en dårlig kompensasjon. Gårdens tilgang til 
vannet ble avsperret. Har levd med enorme 
negative konsekvenser nå i 30 år og er dårlig 
kompensert for dette tapet 

• Trafikkmengden på E16 har økt dramatisk og har 
skapt store støyproblemer 

• Vår livskvalitet er betydelig forringet pga. mye 
støy. 

• Dette tiltaket vil bringe vegen ytterligere 
nærmere gården 

• Krever støyreduserende tiltak
• Ønsker møte med Statens vegvesen hvor vi skal 

redegjøre for vannledninger og eksisterende 
støyreduserende vegetasjon. 

• Statens vegvesen tar innspillet til etterretning.
• Statens vegvesen har under utarbeidelsen av 

planforslaget vært i kontakt med Waaler på 
telefonen. Statens vegvesen vil ta initiativ til et 
møte med berørt grunneier under 
høringsperioden av planforslaget. 

• Det vil bli noe beslag av dyrket mark, men det er 
svært begrenset (se kapittel 3.2). Planforslaget er 
utarbeidet med tanke på å beslaglegge minst 
mulig dyrket mark. 

• Når det gjelder erstatning i forbindelse med 
beslagleggelse av landbruksareal, vil dette bli 
utført av grunnerverver etter gjeldende regler.

• Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Dagens 
fartsgrense er kun en midlertidig fartsgrense. 
Utbedret kryss og støyberegninger har lagt til 
grunn en dimensjonerende hastighet på 80 km/t. 
Det er ikke reguleringsplanen som tar stilling til 
fartsgrenser. 

• Eiendom H018 ligger i gul støysone og får en 
støyøkning på 0,2 dBA. Støyforholdene endres 
derfor ikke vesentlig med utbedringen av dette 
krysset (se kapittel 4.4 og støyrapport, vedlegg 2). 

2.6. Overordnede føringer 
Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med overordna mål og føringer gitt bl.a. gjennom lover, 
forskrifter, stortingsmeldinger og statlige planretningslinjer. Dette for å sikre effektive planprosesser, 
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og ivareta hensyn til ulike interesser i planarbeidet. Sentrale 
dokument er bl.a.: 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
• St.meld. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029
• Kulturminneloven (LOV-1978-06-09-05)
• Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100)
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)
• Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) (LOV-2017-06-21-101)
• Folkehelseloven
• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
• Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter PBL
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2.7. Dagens situasjon i og nær planområdet 

Eksisterende bebyggelse og bruk  
Området ved Kalvsjøkrysset består av dyrket mark, en gård nordsiden. På sørsiden er det jernbane 
parallelt med E16 og boligområde.  

Bebyggelse i området 

Trafikkforhold 
Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t, men har lenge vært midlertidig satt ned til 70km/t på grunn 
av at krysset er ulykkesutsatt. Det er registrert en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 6000 kjøretøy pr døgn på 
strekningen hvorav tungbilandelen er på 14%. I Kalvsjøkrysset er det adkomst/avkjøring inn på fylksveg 
2294 Lunnerlinna. Antall kjøretøy pr døgn på fylkesvegen er ca. 1600 med en tungbilandel på 10%. 

Grunnforhold 
Det er dårlige grunnforhold i området. E16 går igjennom områder dominert av torv og myr og med 
omkring og underliggende morenemasser. Området ligger over marin grense og det forventes følgelig 
ikke marine avsetninger i dette området. Morenemassene kan stedvis være finkornige og inneholde 
hovedsakelig silt og leire. 
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Kvartærgeologisk kart over prosjektområdet 

E16 ved Kalvsjøkrysset ble i 1997 bygget på peler på tidligere myrområder. Det er løsmasser over lag 
av leire og peleforsterkning med betongplate over.  

Teknisk tegning av hvordan Kalvsjøkrysset i dag er pelet ( = pele) 
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Fullstendig geologisk rapport er lagt ved planforslaget (vedlegg 4). Geologiske tiltak er også beskrevet i 
kapittel 3.4 

Bilder fra området 

På E16 østover inn mot Kalvsjøkrysset. 

På E16 østover inn mot Kalvsjøkrysset. Jernbanen på høyre side. 

Kalvsjøkrysset med dyrket mark på nordsiden 
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Kalvsjøkrysset hvor østgående trafikk må krysse motgående kjørebane for å svinge inn på fylkesveg 2294 Lunnerlinna 

Kalvsjøkrysset og inn fylkesveg 2294 Lunnerlinna mot Kalvsjø og Lunner sentrum 

På E16 østover inn mot Kalvsjøkrysset. Jernbanen på høyre side. 
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E16 østover mot Kalvjø bru (brunummer 05-1657) som ble bygget i 1994 

 
Kalvjø bru (id 05-1657) bygget i 1994. Går over både E16 og jernbanen. 
 

2.8. Planstatus 

Kommuneplan 
Det foreligger kommuneplan 2013-2024, dato for ikrafttredelse 24.10.2013.  I denne kommuneplanen 
er planområdet avsatt til veg og landbruksområde. 
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Kommuneplan 

Reguleringsstatus for planområdet 
Gjeldende reguleringsplaner i området som omfatter: 

• Gang og sykkelveg langs fv.4 (fv. 2294 Lunnerlinna) og fv. 5 (fv. 2280), vedtatt 18.12.2008.
• Fortau langs fv4 parsell Kalvsjø-Jernbanebrua, vedtatt 18.12.2008

Reguleringsplanene g/s-veg langs fv4 og fv5, parsell Jernbanebrua-Melbykrysset (rød) og fortau langs fv4 parsell Kalvsjø-
Jernbanebrua (grønn) 

3. Beskrivelse av planforslaget

3.1. Plankartet
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3.2. Arealregnskap og arealbruk 

Midlertidig (grønn) og permanent erverv i planområdet 

Planforslaget krever ca 2,5 daa midlertidig erverv og 700m2 permanent erverv. 

3.3. Beskrivelse 

Valg av løsning 
Planforslaget innebærer at dagens østgående kjørefelt blir liggende som i dag, men at det bygges et 
venstresvingefelt innenfor dagens østgående kjørefelt. Det betyr at dagens vestgående kjørefelt må 
flyttes mot nord i krysset. Tiltaket vil derfor få utslag på sidearealene mot nord.  
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Enkel 3D modell av nytt Kalvsjøkryss 

Utformingen av vegelementene har tatt hensyn til: 
- Geometrisk utforming av veglinjen
- Trafikksikkerhet
- Mest mulig skånsomhet i anleggsfasen
- Krav og føringer som gjelder for utforming av riksvegen

Alle hensyn er forsøkt ivaretatt for å redusere negative virkninger samtidig som målene med 
prosjektet ivaretas. 

Standard 

Normalprofil 
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Normalprofil inkl. venstresvingefelt 

Kjørevegen er i krysset planlagt med en normalprofil på 10 meter (4,25 kjørefelt x 2 + 1,5m 
midtoppmerking) i tillegg til venstresvingefelt på 3,5 meter. Veggrøftene har en hellingsgrad på 1:1,5. 

Beskrivelse av løsningen 
Planstrekningen strekker seg fra ca. 220 meter på E16 vest for Kalvsjøkrysset til 130 meter øst for 
Kalvsjøkrysset under Kalvsjø bru. Planen dekker også ca. 50 meter opp fylkesveg 2294 Lunnerlinna. 

Profilnummeret er å finne i tegningene og blir brukt videre i beskrivelsen. I kartet under er 
profilnummer 9450 eksempelvis markert i kart med grønn pil. Eksisterende veg er markert med blå 
linje i kartet (eksempelvis den blå linjen på profil 9400 markert med oransje pil). 

Profil 9290 – 9340 på E16 
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Vegen blir liggende som i dag, kun mindre justeringer 

Profil 9340 – 9450 på E16 

Fra profil 9340 starter justeringen av tiltaket og det gir utslag på nordsiden av vegen.  Vegbredden øker 
gradvis for å få plass til nytt venstresvingefelt og er på sitt bredeste på profil 9450. Østgående 
kjørebane blir liggende som i dag, men det blir på strekningen foretatt grøfterens. Det blir også lagt ny 
asfalt og satt opp nytt rekkverk mot jernbanen. Det blir malt midtoppmerkingen på hele strekningen. 

Profil 9450 – 9520 på E16 
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Ved profil 9450 startet venstresvingefeltet som strekker seg 50 meter frem til profil 9500. Tiltaket og 
det gir utslag på nordsiden av vegen. Kjøretøyene vil krysse motgående kjørefelt og mellom profil 9500 
og 9520. Østgående kjørebane blir liggende som i dag, men det blir på strekningen foretatt grøfterens. 
Det blir også lagt ny asfalt og satt opp nytt rekkverk mot jernbanen. 

Profil 9520 – 9630 på E16 

Dagens korte «høyresvingefelt» i vestgående kjørebane blir fjernet og tiltaket gir utslag på nordsiden. 
Østgående kjørebane blir liggende som i dag, men det blir på strekningen foretatt grøfterens. Det blir 
også lagt ny asfalt og satt opp nytt rekkverk mot jernbanen. 

Profil 0 – 60 på fylkesveg 2294 Lunnerlinna 
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Trafikkøyen vil bli trukket ca. 10 meter lenger bak enn i dagens kryss for å kompensere for 
kryssutvidelsen mot fylkesvegen. I tillegg vil vegbredden måtte justeres noe ned mot krysset. 

Alternativer som er vurdert 
Høyresvingefeltet når en kommer fra østfra på E16 og inn mot Kalvsjøkrysset og skal svinge inn 
fylkesveg 2294 Lunnerlinna har vært diskutert. Høyresvingefeltet er for kort etter dagens krav i reglene 
og ikke trafikksikkert. Ved avsvinging må en raskt bremse ned når man kommer inn mot selve krysset. 
Det ble også vurdert å forlenge feltet og søke fravik fra reglene, men det er heller ikke her mulig å få til 
en tilfredsstillende løsning/lengde på feltet i henhold til regelverket. Det er for kort avstand mellom 
krysset og eksisterende Kalvsjøbru og fjellknaus. Konklusjonen er å fjerne høyresvingefeltet for å 
oppnå bedre trafikksikkerhet. 

Spesielt om pelejobben 
Grunnforholdene er dårlige, og dagens kryss er bygget opp på betongpæler med overliggende plater. 
Arealet som i dag er bygget opp med peler vises i tegningen under som et skravert (mørke grått) 
område. I forbindelse med tilpasningen av krysset må området med peler utvides. Stiplet område 
(ovenfor eksisterende peleområde) viser arealet hvor pelene sannsynligvis vil måtte settes. 

Plan for utvidelse av området med betongpeler 
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Risiko, sårbarhets og sikkerhetsanalyse (ROS) 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for området, se vedlegg 1. 

De avbøtende tiltakene som er foreslått i ROS-analysen har blitt fulgt opp i planforslaget, og 
vil bli fulgt opp videre i byggeplanen. 

ROS-analysen omfatter vurderinger av prosjektet sin virkning både innenfor og utenfor planområdet. 
Det vurderes at de foreslåtte tiltakene, herunder overvannstiltak, vil redusere risikoen for 
uønskede hendelser i forhold til dagens situasjon. 

Byggegrenser og anleggsbelter 
Planen viser med striperegulering det arealet som går med til den nye vegen samt 
nødvendige, midlertidige anleggsbelter for gjennomføringen av vegbyggingen. 

Der ikke annet er vist i tilgrensende reguleringsplaner, er byggegrense 50 m som fastsatt i 
vegloven. 

Anleggsbeltene kan bli brukt under arbeidet med vegen, som for eksempel til anleggsveger, 
omkjøringsveger, lagerområder, landskapstilpasninger, massehåndtering og til forskjellige 
riggområder. Disse midlertidige områdene vil tilbakeføres til omliggende formål etter at 
vegen er bygget og arealene istandsatt i henhold til framtidig bruk innen en frist angitt i 
reguleringsbestemmelsene. 

Boliger og næringsareal 
Det er ingen boliger som berøres av forslaget. 

Sikkerhetssone, rekkverk 
Generell sikkerhetssone på strekningen er 6 meter fra vegkant. Der det innenfor vegens 
sikkerhetssone er ett eller flere faremomenter som utgjør en fare for alvorlig personskade ved 
påkjørsel eller utforkjørsel, skal rekkverk settes opp, dersom faremomentene ikke fjernes, 
ufarliggjøres, gjøres ettergivende eller beskyttes med støtpute. 

Frisikt 
Frisiktsoner er vurdert og innarbeidet i samferdselsformålene. Det er lagt til grunn håndbok N100 for 
størrelse av frisiktsoner. Innenfor frisikttrekanten skal sikthinder ikke være høyere enn 0,5 meter over 
kjørebanenivå på primærvei. Enkeltstående trær og stolper kan tillates i frisiktsonen. 

3.4. Eksisterende forhold og konsekvenser av planforslaget 

Trafikksikkerhet 
Eksisterende forhold 
Det har vært 12 ulykker i planområdet fra 1994 og frem til i dag. 

År Ulykkeskode 
2014 Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning 
2011 Påkjøring bakfra ved venstresving 
2009 Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. 
2007 Venstresving foran kjørende i samme retning 
2007 Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av 
2006 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
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2004 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
2003 Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av 
2003 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning 
1999 Møting på rett vegstrekning 
1997 Venstresving foran kjørende i samme retning 
1994 Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 

Ulykker i planområdet perioden 1994-2021 (Ulykkeskode benyttes i registreringen av ulykker) 

Ulykkesregistreringspunkter i kart 

De fleste ulykkene er forbundet med venstresvingebevegelsen for østgående trafikk mot Roa som skal 
opp mot fv. 2294 Lunnerlinna.  

Konsekvenser av planforslaget 
Trafikksikkerheten i Kalvsjøkrysset økes pga. følgende forhold i planforslaget: 

• Venstresvingefelt for østgående trafikk mot Roa etableres og gir bedre sikt i krysset
• Kjøretøy som benytter venstresvingefeltet «kommer seg ut av» østgående kjørefelt, dette

reduserer risiko for påkjørsel bakfra og gir bedre tid til å vurdere om det er trygt å krysse
motgående kjørefelt.

• Høyresvingefelt for vestgående trafikk fjernes for å bedre sikten i krysset og hindre at kjøretøy
i høyresvingefeltet blir sikthindrende for trafikk som kommer ned fv. 2294 Lunnerlinna og skal
ut på E16.

Gående og syklende 
Eksisterende forhold 
Gående og syklende benytter i dag gang og sykkelvegen (fortau over Kalvsjø bru) som går langt 
fylkesveg 2294 Lunnerlinna og fv. 2280.  
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Konsekvenser av planforslaget 
Gang og sykkelvegen berøres ikke av tiltaket. 

Naturmangfold 
Eksisterende forhold 
Det er utarbeidet Fagrapport naturmangfold, se vedlegg 3. 

Berggrunnen på strekningen består av sandstein, kalkstein og skifer. Berggrunnen er overlagret med 
et sammenhengende dekke av morenematerialer med varierende tykkelse. Akkurat rundt vegkrysset 
er morenematerialet overlagret med torv og myr, dette er nærmere beskrevet i eget notat om 
grunnforhold. Vegen ligger av den grunn delvis på peler i området. 
Det er ikke geologiske arv-elementer (geosteder) i tilknytning til planområdet. 
Det er ikke registrert prioriterte arter eller områder vernet med hjemmel i naturmangfoldloven 
innenfor planområdet. Det er heller ikke inngrepsfrie naturområder i tilknytning til planområdet. 
Det er registrert en utvalgt naturtype like utenfor planområdet.  

Kalvsjøtjernet ligger rett sør for og inntil riksveg og jernbane. Innsjøen grenser delvis mot veg, med 
fyllinger enkelte plasser. Tjernet er klassifisert som utvalgt naturtype kalksjø (kransalgesjø) med verdi 
C-lokalt viktig. Verdien på lokaliteten er satt ned fra A-verdi på grunn av redusert kvalitet. Det er
registrert store mengder vasspest og mye forurensning fra omkringliggende landbruksområder.
Detaljert beskrivelse av blant annet plantesamfunn finnes i eget faktaark knyttet til lokaliteten i
naturbase på nett.

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper innenfor planområdet. Imidlertid ligger det en lokalitet med 
utvalgt naturtype, Kalvsjøtjernet, rett sør for planområdet. Tjernet ligger delvis inntil jernbane og 
europaveg, med fyllinger enkelte plasser. Tjernet er klassifisert som utvalgt naturtype kalksjø 
(kransalgesjø) med verdi c-lokalt viktig. Utvelgelseskriterier for utvalgte naturtyper finnes i 
naturmangfoldlovens (NML) § 52, med henvisning til forskrift FOR-2011-05-13-512 for hvilke 
naturtyper som til enhver tid er utvalgte. 

Det er få registreringer av karplanter, lav og mose tilknyttet planområdet i Artsdatabanken og 
Naturbase. Det er en registrering av art med status stor forvaltningsinteresse langs strekningen. Det 
gjelder stjernetistel (Carlina vulgaris), som er rødlistet med status nær truet. Arten er registrert i 
vegkant/åkerkant. Ellers er det ingen registreringer av arter med nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor eller i nærhet til planområdet. 
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Det er en del registreringer av vadefugl og andefugl i tilknytning til Kalvsjøtjernet og mindre tjern 360 
øst for vegkrysset. Blant annet er det registrert sothøne (Fulica atra) i tilknytning til begge 
vannlokaliteter. Sothøne har svært stor forvaltningsinteresse, da arten er rødlistet som sårbar. Arten 
hekker i området. 

I tillegg er det registreringer i Artsdatabanken/Naturbase av art med stor forvaltningsinteresse, 
toppdykker (Podiceps cristatus), som er rødlistet som nær truet. Også toppand (Aythya fuligula) er 
registrert i Kalvsjøtjernet. 

Det er ikke viktige økologiske eller landskapsøkologiske funksjonsområder innenfor planområdet. 
Kalvsjøtjernet er nærings- og hekkeområde for flere ande- og vadefuglarter. 
I Kalvsjøtjernet er det registrert røye (Salvelinus alpinus), abbor (Perca fluviatilis) og ørekyt (Phoxinus 
phoxinus). Det er ikke kjent om det er fisk i tjern 360. 

Følgende rødlistede arter er registrert innenfor eller i tilknytning til planområdet. 

Det er ikke registrert rødlistede naturtyper etter NiN (Natur i Norge)-systemet innenfor planområdet. 
Fremmedartslista inneholder arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur. Siste versjon er fra 
2018. Det er flere registreringer av fremmedlistearten vinterkarse (Barbarea vulgaris) innenfor 
planområdet. Arten har status svært høy risiko (SE). 

Vannmiljø 
Kalvsjøtjernet inngår i vannforekomst med ID 012-4891-L Kalvsjøtjernet. Økologisk tilstand er oppgitt 
til dårlig, med høy presisjon (ulike kvalitetselementer er kontrollert i løpet av de siste 10 årene, jf. 
vann-nett.no). Den kjemiske tilstanden er udefinert med presisjon lav. Vannforekomsten har stor 
grad av diffus avrenning fra landbruk og bebyggelse samt store bestander av vasspest. 
Et mindre tjern (360 moh) ligger helt inntil europavegen rett øst for kryssområdet. Status for dette 
tjernet er ikke kjent. Men det er et belte med kantsonevegetasjon mellom veg og tjern. 

Tiltaket forventes ikke å utløse noen krav etter § 12 i vannforskriften (om ny aktivitet eller nye inngrep 
som kan føre til at tilstand i vassdrag forringes eller miljømål ikke nås). 

Konsekvenser av planforslaget 
Tiltaket består hovedsakelig i å utbedre eksisterende vegkryss innenfor dagens veggrunnsareal. Noe 
skogbevokst areal blir berørt inne i kryssområdet, begrenset til ca. 0,3 daa. Ellers vil tiltaket i liten 
eller ingen grad berøre naturområder direkte. 

Tiltaket ligger nært Kalvsjøtjernet, men er avsondret fra tjernet ved at jernbanen ligger imellom. 
Tiltaket grenser også mot mindre tjern med høyde 360. Kantvegetasjon og vannforekomst forventes 
ikke å bli direkte berørt av tiltaket. Vannlokaliteter vil likevel kunne påvirkes av vegprosjektet i form 
av avrenning fra anleggsvirksomheten. Målet må være at tiltaket ikke skal medføre noen permanent 
skade av betydning eller medføre negative endringer i økologisk eller kjemisk tilstand for 
Kalvsjøtjernet, jf. vannforskriftens § 12. 

Den eneste fremmedarten som er registrert innenfor planområdet er vinterkarse. Dette er en art 
som i fremmedartlista er gitt status svært høy risiko. Den etablerer seg raskt i nyanlagte 
veiskråninger og på åpen skrotemark. Den kan fortrenge lokale sjeldne og sårbare arter, spesielt på 
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grunnlendt mark med baserik grunn, men også på eng i jordbruksområder. Arten sprer seg både ved 
frøsetting og ved spredning av vegetative deler. 

Ut fra foreliggende kunnskap om planområdet og tiltakets omfang, så forventes tiltaket å medføre 
liten konsekvens for naturmangfold. 

Vurdering av kravene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 
I det følgende vurderes om planforslaget oppfyller de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven 
§§ 8-12.

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

Vurderingen av de miljørettslige prinsippene §§ 8- 12 i naturmangfoldloven er gjort på bakgrunn 
avdata fra offentlige databaser og tidligere undersøkelser i området. Status for rødlistede arter er 
oppdatert i henhold til Norsk rødliste fra 2015. Kravet til kunnskapsgrunnlag for planlagte tiltak å 
antas å være oppfylt. Relevant kunnskap er samlet i egen rapport om naturmangfold (vedlegg), 
det viktigste er tatt med i foregående kapittel i denne planbeskrivelsen. 

Føre-var prinsippet (§ 9) 
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak”. 

Det antas det at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturverdier til å gjøre en god vurdering 
avvirkninger på verdiene. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”. 

Det foreligger ikke kunnskap som tilsier at den totale belastningen på økosystemer i eller i 
tilknytning til planområdet overskrider en grense for maksimal belastning som følge av det 
planlagte tiltaket. 

Kostnader (§ 11) 
“Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”. 

Forebyggende og avbøtende tiltak som er nødvendige for å redusere skade på naturmangfoldet, 
gjennomføres av tiltakshaver på bakgrunn av ytre miljøplan. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 
“For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater”. 

Krav til driftsmetoder skal spesifiseres nærmere i ytre miljøplan. 

Kalvsjøtjern ligger utenfor regulert område. Planlagte tiltak medfører ikke direkte inngrep i 
lokaliteten. Dagens veg ligger innenfor naturtypens nedbørsfelt. Kalvsjøtjern kan bli berørt av 
forurenset avrenning fra veganlegget i anleggs- eller driftsfase. Det er nødvendig med forebyggende 
tiltak for å hindre slik avrenning. Tiltak er beskrevet under. 
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Tiltak for å sikre vannforekomster vil være: 
Anleggsfase 

• Ikke lagre drivstoff, olje eller andre miljøskadelige stoffer nærmere vassdrag enn 20 meter.
• Redusere bruk av anleggsmaskiner nært resipient. Alle maskiner skal ha absorbsjonsmidler lett

tilgjengelig.
• Sette opp fysisk inngrepsgrense mot resipienter dersom det er formålstjenlig.
• Maskiner skal vaskes ned før de tas inn i anleggsområdet.
• Eventuell deponering av masser skal ikke skje i nærhet til resipient. Fylling nært vassdraget kan

gi partikkelavrenning og økt fare for forurensning fra anleggsmaskiner i byggefasen.

Driftsfase 
• Det må tenkes på permanent drenering og hvordan vi leder vann fra kryssområdet i forhold til

nærliggende resipienter. Dette kan løses med å stille krav om sandfang med partikkelrensing
på strekningen forbi Kalvsjøtjern.

Målet er at tiltaket ikke skal medføre noen permanent skade av betydning eller medføre negative 
endringer i økologisk eller kjemisk tilstand for Kalvsjøtjernet, jf. NML § 53 og vannforskriftens § 12. 

Naturressurser 
Eksisterende forhold 
Dyrka mark er en viktig og begrenset ressurs. Det er nasjonalt mål å i størst mulig grad unngå å bygge 
veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Både fulldyrka mark og innmarksbeite inngår i 
nasjonalt jordvernmål. 

Verdisettingskart fra NIBIO er lagt til grunn ved verdisetting av jordbruksland. 
Ca. 3 daa med fulldyrka mark blir liggende innenfor planområdet. 

Ellers er det ikke registrert viktige forekomster av naturressurser innenfor eller i tilknytning til 
planområdet. 

Kartutsnittet viser områder med fulldyrka jord som ligger innenfor planområdet. Områdene er markert med 
skråstilt skravur og gul bakgrunnsfarge. Kilde: AR5/Statens kartverk. 

Konsekvenser av planforslaget 
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Det er hovedsakelig eksisterende veggrunnsareal med sideterreng som blir berørt av 
plantiltaket. 

Tiltakets påvirkning på jordbruksland innebærer at ca. 3 daa med fulldyrka jord med stor verdi blir 
liggende innenfor planområdet. Sannsynligvis er arealet som i praksis blir nedbygd mindre enn dette. 
Tiltakets konsekvens for naturressurser forventes ut fra dette å bli liten. 

Landskap 
Eksisterende forhold 

Planstrekningen ligger i et småkupert jordbrukslandskap 

Vest for krysset er E16 omgitt av en bratt, skrinn skråning med pukk/kult på nordsiden og en mindre 
voll på sørsiden som fungere som buffer mot jernbanen.  

Planstrekning sett fra vest 
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Krysset Lunnerlinna fv. 2294 Lunnerlinna/fv. 2280 Lunnerlinna sett mot sør med vegetasjonsbuffer mellom E16 og 
 fv. 2280 Lunnerlinna 

Øst for krysset ligger fv. 2280 Lunnerlinna i bru over E16 med tilrettelagt gang- og sykkelveg som 
forbinder bebyggelsen på nordsiden, med Lunner sentrum, og bebyggelsen langs bl.a. Randsfjordlinna 
på sørsiden av E16. Eksisterende vegetasjon langs fv. 2280 Lunnerlinna fungerer som en buffer mellom 
E16 og gang- og sykkelvegen på fv. 2280 Lunnerlinna. I krysset Lunnerlinna/E16 er deler av 
vegetasjonen sikthindrende.  

Deler av vegetasjonen i krysset er sikthindrende 

Konsekvenser av planforslaget 
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Planforslaget med oppgraderings av krysset og breddeutvidelse mot nord medfører få konsekvenser 
for landskap, nærmiljø og friluftsliv. Utvidelsen vest for krysset vil medføre noe inngrep i dyrka mark. 
Skråningen beholder vinkelen fra dagens situasjon (1:1,5) og dekkes med pukk/kult.  

Eksempel på eksisterende og nytt terreng ved profil 9400. 

For å få en bedre tilpasning til jordbrukslandskapet og redusere fjernvirkningen vurderes det å legge på 
et lag av undergrunnsjord og så i med rask etablert frøblanding. En vegetert skråning vil forenkle 
kantslått og hindre ødeleggelse av redskap.  

Nord-øst for krysset bør det legges vekt på å beholde en del av eksisterende vegetasjon langs fv. 2280 
Lunnerlinna, som en buffer for ferdselen på gang- og sykkelvegen. Vegetasjonen som er sikthindrende 
for utkjøring fra krysset fv. 2294 Lunnerlinna/E16 fjernes.  

Overvann 
Eksisterende forhold 
Innenfor planområdet finnes det i dag to registrerte stikkrenner, en vest for krysset og en rett øst for 
krysset. Den vestre stikkrenna virker helt intakt og ved befaring er sluk på begge sider målt inn. Sluket 
på nedsiden av E16 som står i linjegrøfta mellom veg og jernbane er koblet til et gjennomgående 
overvannsrør(300mm) som går vider østover mot sluket på utløpssiden av den østre stikkrenna. 
Vannet bli herfra ført i stikkrenne under jernbanen og ut i åpen grøft som leder vannet ned til 
Kalvsjøtjernet. 

Det kommer også inn et 200mm overvannsrør fra jordet. Dette er antageligvis drenering fra jordet. I 
tillegg ser det ut som det er drenering i jordskjæring på nordsiden, vestover fra krysset. Denne må også 
legges om over en strekning på ca. 100m som følge av breddeutvidelsen, og sandfanget lengst vest må 
flyttes til ny veggrøft. Ledning tilkobles eksisterende drensledning rett vest for denne kummen. 

Den østre stikkrenna ser ut til å være knust ved innløpet til sluket som står i linjegrøft. Ser ut som dette 
er et 600mm betongrør. Vi kan heller ikke finne sluket på innsiden av krysset. Her ser det også ut til å 
samle seg en del vann. I tillegg er det målt inn ei stoppekran som vi ikke er sikre på om er i funksjon. 
Det kan se ut til å ha stått et bygg øst for krana tidligere.  

https://vegvesen.sharepoint.com/sites/pro-rv25vangsvegenringgata-akersvikavegen-1SVVIntern/Shared%20Documents/1%20SVV%20Intern/2%20Prosess/Samarbeid%20med%20kommunen/Planavgrensning%20-%20utkast.docx?web=1
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Eksisterende overvannsløsning 

Konsekvenser av planforslaget 
Breddeutvidelsen av vegen medfører at det må etableres nye slukpunkter på nordsiden av E16. Det 
anbefales at det nord-vestre sluket flyttes til ny posisjon og stikkrenne i plast skjøtes og forlenges. 
På østsiden av krysset bør ny stikkrenne betong 600mm graves og legges på nytt som erstatning for 
den gamle. Det etableres da et helt nytt sluk i eksisterende grøft nederst på jordet som vil ta vannet 
fra jordet mellom kryssarm og lokalvegen fv. 2280 Lunnerlinna som går over E16. Eksisterende sluk i 
linjegrøft beholdes. 

Det anbefales også at det legges ei ny stikkrenne under kryssarmen, da eksisterende SR400 vest for 
krysset har begrenset kapasitet da den videreføres i en 300mm overvannsledning. Samtidig er det 
størst nedslagsfeltet her. En ny stikkrenne under kryssarm vil fungere som et overløp og kan fordele 
belastningen over til den østre stikkrenna som med ny 600 renne vil ha god kapasitet. 600mm er 
minste dimensjon SVV kan legge som ny stikkrenne under riksveg. Stikkrenne videreføres i Bane Nor 
sin stikkrenne under jernbanen og videre til Kalvsjøvannet. 

Eksisterende vannledninger er ikke innmålt, så her foreligger kun plandata fra kommunen. Det ble ikke 
funnet noen kummer ved befaring i området. Dette skaper noe usikkerhet ift. beliggenhet og dybde, 
noe som kanskje bør avklares med prøvegraving i byggeplanfasen. 

Med normal leggedybde må man imidlertid anta at vi kommer i konflikt med ledningene under 
breddeutvidelsen av E16. Dette gjelder både kommunal 160mm vannledning, samt privat ledning. 
Dette innebærer en anslagsvis omlegging på 15m pr. ledning samt isolering ved kryssing av ny 
veggrøft.  
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Foreslåtte omlagte ledninger vist i rødt. 

Videre detaljering tas i byggeplanleggingen. Når det gjelder beregning og av overvannsmengder, samt 
infiltrasjon og fordrøyning, kan ikke Vegvesenet se at det er kapasitetsproblemer i resipienten for 
overvann.  Det bemerkes at tiltaket ikke endrer dagens situasjon vesentlig. Det tilføres noe ekstra 
asfaltflater i forbindelse med ombygging av krysset, men tverrfallet på vegen gjør at avrenning skjer 
direkte ut på terreng mot sør akkurat som det gjør i dag. Vannet samles opp mot eksisterende 
sandfang i linjegrøft mellom veg og jernbane. Ekstra tilført asfaltareal utgjør ca. 580m2, og øker 
tilrenning med kun ca. 7-8 liter i sekundet. Dette er beregnet ut i fra en nedbørsintensitet med 200 års 
gjentaksintervall, og klimafaktor på 1,4. Det er brukt avrenningskoeffisient på 0,8 for asfalt og 0,4 for 
landbruksjord. Vegvesenet vurderer at økt tilrenning som følge av tiltaket er av en så beskjeden 
størrelse at det ikke ville påvirke kapasiteten på eksisterende stikkrenne under jernbanen nevneverdig.  

I forbindelse med avrenning og forurensing til Kalvsjøtjernet vil det bli partikkelrensing i sandfang med 
sedimentering der. Vegvesenet vurderer at det ikke at det er behov for å bygge ytterligere rensetiltak, 
jamfør beskrivelse under punkt for «vannmiljø» i rapport om naturmangfold (vedlegg 3), og siden 
prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak som kun innebærer en mindre justering av kryssområdet. 

Geologi 
Eksisterende forhold 
På grunn av pågående setninger i dette kryssområdet ble det i 1993 etablert betongpeler med 
tilhørende pelehatter og jordarmering under vegfyllingen. Etter at denne løsningen med fylling på 
peler ble etablert oppstod det noen deformasjoner som ble opprettet i 1994. Det synes som om det 
også har opptred skader som det også har vært nødvendig å gjøre tiltak for etter den tid. Denne 
sikringen er underdimensjonert i forhold til dagens retningslinjer og bør derfor nå ikke påføres ekstra 
belastninger fra nye løsninger. 

Det er utført supplerende grunnundersøkelser i området som sammen med de tidligere 
grunnundersøkelsene er benyttet til de nye geotekniske vurderingene. 

Sentralt i det aktuelle området består undergrunnen øverst av organiske avsetninger med tykkelse på 
opptil 4,6 meter. De organiske materialene består av torv, til dels meget omvandlet, og av gytje og 
mergel (meget løse kalkavleiringene). Under er det påvist delvis bløt humusholdig leire og silt ned til 
enten berg eller fast morene. I første del av området fram til ca. profil 9440-9450 er ikke registret 
vesentlig organiske materiale utenom et topplag av antatt matjord eller bløte silt og leirmasser. Her 
synes løsmassene i de alt vesentlige å beså av relativt faste morenemasser med innhold av alle 
fraksjoner fra leire til grus. 
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Konsekvenser av planforslaget 
For den første delen av området fra profil 9300 til 9450 planlegges et en relativ bratt skjæring inn i 
dagens terreng/skjæring. Her anbefales det at skjæringsoverflaten sikres med et 1 meter tykt lag av 
sprengtstein. 

Det er nødvendig å utvide det pelefundamenterte området der det planlegges nye utfyllinger utenfor 
det tidligere pelefundamenterte området mellom profil 9466 og 9546. Videre framover fra profil 9546 
til 9610 er det kun nødvendig med en masseutskifting av toppmassene under tilleggsfyllingen.   

Løsningen med betongpeler, pelehatter inkl. jordarmering eller betongplate må prosjekteres i detalj i 
neste planfase. 

Det må i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for å få utført disse arbeidene med ramming av 
betongpeler og støping av pelehatter eller en hel betongplate. 

Dersom denne løsningen av noen grunn ikke lar seg gjennomføre vil det være mulig å vurdere andre 
løsninger som for eksempel ved bruk av jetpeler. 

Det kan i neste fase bli behov ytterligere grunnundersøkelser for å avklare dybder til faste masser eller 
berg særlig i de områdene hvor det kan prosjekteres en ny løsning med betongpeler eller andre tiltak. 
Dette for mer detaljert å kunne anslå nødvendige dybder til fast grunn eller berg. 

Elektro 
Eksisterende forhold 
Installasjonene i området er el-skap (markert med rød pil) og lysmaster (markert med gule piler). 

El-innstalasjonene i planområdet 

Konsekvenser av planforslaget 
El-skap må flyttes samt at noen lysmaster må flyttes/erstattes. 
I tillegg skal det monteres lys under brua. 

Kulturminner 
Eksisterende forhold 
Viken fylkeskommune kom med følgende innspill til planoppstart: 
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Kart over registrerte kulturminner i området 

Konsekvenser av planforslaget 
Tiltaket får ingen konsekvenser for kulturarv. Bestemmelsen om eventuelle funn av automatisk fredete 
kulturminner er tatt med i planforslagets bestemmelser. 

Støy 
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet 
dB(A). Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet: 
dag, kveld og natt, der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB. Lden beregnes 
som årsmiddelverdi (gjennomsnittlig støybelastning over et år). 

Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer 
lette og tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er 
plassert i terrenget i forhold til bygningene. En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes 
som en fordobling av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte. 
En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren nedenfor. 
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Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt i T- 
1442. 
Det deles inn i 2 støysoner: 

RØD SONE: Støynivå over 65 dB(A) angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål. Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
GUL SONE: Støynivå mellom 55 dB(A) og 65 dB(A) angir en vurderingsområde hvor 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 

Det er foretatt støyberegninger av nærliggende boliger langs eksisterende E16 for nåværende 
situasjon og framtidig situasjon med venstresvingefelt. For begge alternativene er det 
beregnet med framskrevet vegtrafikk i 2042 og fartsgrense 80 km/t. Dette for å 
kartlegge hvilke boliger som ligger i gul og rød støysone. Resultatene har blitt vurdert opp 
mot Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 
1442. 

Eksisterende forhold 
Dagens beregnede støynivå er listet opp kolonnen Alt 0 i vedlagt støyrapport i vedlegg 2. 
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Støykart dagens situasjon 

Konsekvenser av planforslaget 
Alle støyverdier er beregnet for prognoseåret 2042, dvs. antatt året for anlegget er ferdig + 20 år. 

Ved etablering av nye veger er anbefalte støygrenser tilsvarende nedre grense for gul sone, mens det 
for utbedring av eksisterende anlegg, ikke utløser krav om støytiltak hvis bebyggelse i gul eller rød 
sone får mindre enn 2,5 dBA økning i støynivået.  

Utbedring av Kalvsjøkrysset med venstresvingefelt er et trafikksikkerhetsprosjekt for utbedring av 
eksisterende kryss, og utløser derfor ikke krav om støytiltak med mindre støynivået øker mer enn 2,5 
dBA. 

Venstresvingefelt vil bli etablert på nordsiden på motsatt side i forhold til nærliggende bebyggelse. 
Støyberegningene viser at støynivået for omkringliggende boliger blir tilnærmet uendret. 

Det vil derfor ikke bli utført støytiltak i forbindelse med dette TS-tiltaket. 

Beregnet støynivå på boliger innenfor gul støysone. Alt 0 er framtidig situasjon uten venstresvingefelt, og Alt 1 er framtidig 
situasjon med venstresvingefelt. 
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Støysituasjonen etter at tiltaket er bygget 

Jernbanen 
Eksisterende forhold 
Roa-Hønefossbanen var opprinnelig en del av Bergensbanen. Strekningen ble åpnet i 1909. 
Bergenstogene kjørte i lang tid på denne linjen via Gjøvikbanen fra Oslo, men dette sluttet i 1989. I dag 
blir dette rutealternativet stort sett brukt av godstog mellom Oslo og Bergen, og bare unntaksvis til 
persontrafikk.  

Linje mellom Roa og Hønefoss 
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Jernbanen som går parallelt med E16. 

Konsekvenser av planforslaget 
Vegen skal ikke utvides mot jernbanen (se detaljer i kapittel 3.3). Tiltaket for derfor ikke konsekvenser 
for jernbanen. Forholdet til jernbanen i anleggsperioden er omtalt i kapittel 3.5 

Andre forhold 
Kalvsjøtjernet ligger sør for E16 og jernbanen. Tjernet er i følge NVE’s aktsomhetskart ikke spesielt 
flomutsatt og tiltaket berører ikke aktsomhetssonen 

Aktsomhetsområde for flom 

NVE’s kart viser også at det ikke er faresoner/aktsomhetssoner for jordskred, flomskred og kvikkleie i 
og i nærheten av tiltaket.  

3.5. Gjennomføring av planforslaget 

Fremdrift og finansiering 
Reguleringsplanen er planlagt godkjent i begynnelsen av 2023, deretter starter byggeplanlegging og 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør som kan bygge anlegget. Planen 
er at utbyggingen skal starte i 2023 forutsatt at det bevilges penger til prosjektet. Hvor lang tid 
utbyggingen tar er avhengig av mange faktorer, men vi regner med en byggetid på ca. 1,5 år for dette 
anlegget. 

Byggingen skal finansieres med statlige midler. Tiltaket er omtalt i gjennomføringsprogrammet for 
riksveger 2018-2023.  
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Byggefasen 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) 
Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø er risikovurdert i ROS-analysen. Risikovurderingen vil 
danne grunnlaget for ytre miljø-planen (YM-plan) som skal utarbeides i neste fase (byggeplanfasen). 
Alle tiltak i YM-planen til prosjektet og som gjelder utbyggingsentreprenør skal innarbeides i 
entreprisen. Utkast til elementer som vil inngå i YM-planen er omtalt i rapport om naturmangfold (se 
vedlegg 3). 

Forholdet til jernbanen 
Statens vegvesen vil i byggeplanleggingen ta kontakt med Bane NOR for å avklare grensesnitt i 
forbindelse med byggeprosjektet  

Trafikkavvikling 
Statens vegvesen vil etterstrebe og holde begge kjøreretninger åpene i anleggsfasen, men det må 
påregnes perioder hvor trafikken blir lagt over på i ett felt med signalregulering. Når arbeidet i selve 
krysset skal gjennomføres må adgangen til fylkesveg 2294 Lunnerlinna stenges. Omkjøringsveg ved 
stenging av fylkesvegen blir fylkesveg 2290 Rypsekkvegen og 2294 Lunnerlinna. Detaljer og endelig 
beslutning om trafikkavvikling i anleggsfasen tas i byggeplanfasen. Gående og syklende vil kunne 
benytte gang og sykkelvegen og fortauet over Kalvsjø bru i hele anleggsperioden. 

Signalanlegg på E16 (svart) og omkjøringsveger (grønn) under stenging av fylkesvegen (rød).

Klassifisering og ansvarsdeling 
Statens vegvesen drifter og vedlikeholder E16 i dag. Fylkesveg 2294 Lunnerlinna driftes og 
vedlikeholdes av Viken fylkeskommune. Det vil ikke bli noen endringer i dette ansvaret etter at tiltaket 
er gjennomført. 

4. Vedlegg
Plankart 
Planbestemmelser 
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ROS-analyse 
 
Vedlegg 1 – Teknisk plan 
Vedlegg 2 - Støyrapport 
Vedlegg 3 - Fagrapport naturmangfold 
Vedlegg 4 - Geoteknisk rapport 
Vedlegg 5 - Innspill til planoppstart 
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