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Forord 
 
Kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker samt Buskerud fylkeskommune vedtok i november 
– desember 2006 å be Statens vegvesen om å utarbeide en mulighetsstudie for utbygging og 
delfinansiering med bompenger av rv. 35 mellom Langebru ved Hokksund og Åmot.  
 
Magne Rognerud i Statens vegvesen Region sør har vært vegvesenets prosjektleder for saken. 
Rambøll Norge AS med Knut Iver Skøien som oppdragsleder har vært engasjert til å utarbeide 
mulighetsstudien og foreliggende rapport. 
 
Arbeidet med mulighetsstudien har vært jevnlig drøftet i en arbeidsgruppe bestående av: 
 
Arne Tronrud, Øvre Eiker kommune 
Morten Eken, Modum kommune 
Hans Ole Wærsted, Sigdal kommune 
Runar Stustad, Buskerud fylkeskommune 
Inger Kammerud, Statens vegvesen, øvre Buskerud distrikt 
Arne Gunnar Sem, Statens vegvesen, nedre Buskerud distrikt 
Magne Rognerud, Statens vegvesen, Region sør 
Anette Solberg, Rambøll Norge AS 
Øystein Ludvigsen, Rambøll Norge AS 
Knut Iver Skøien, Rambøll Norge AS 
 
Det har dessuten vært avholdt to møter i en referansegruppe bestående av politisk og 
administrativ ledelse i de deltakende organisasjonene. 
 
Konsulentfirmaet Rambøll Norge AS har vært engasjert i arbeidet med mulighetsstudien, og 
følgende personer har deltatt: 
 
Anette Solberg 
Øystein Ludvigsen 
Knut Iver Skøien 
 
 
 
Drammen, oktober 2007 



  

Mulighetsstudie Rv35 Hokksund - Åmot - Oppdragsnr.: 2070348  
 
Arkiv ref: H:\MR\Rv35-initiativet\Nytt initiativ 2006\Rapport\Sluttrapport Rv35 Hokksund - Åmot.doc 

4 

Innhold 
 

1. Bakgrunn .............................................................................................................6 
1.1 Lokalt initiativ fra kommunene................................................................................ 6 
1.2 Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015 og 2010-2019 ............................................. 6 
1.3 Stamvegutredning 2006 ........................................................................................ 6 
1.4 Formell prosedyre i bompengesaker ........................................................................ 6 
1.5 Grunnlag for å gjennomføre en forhåndsvurdering (mulighetsstudie) ............................ 8 

2. Om bompengekonseptet ......................................................................................9 

3. Dagens situasjon på Rv 35.................................................................................10 
3.1 Funksjon ........................................................................................................... 10 
3.2 Trafikkbelastning ................................................................................................ 10 
3.3 Vegstandard ...................................................................................................... 11 
3.3.1. Vegbredder ........................................................................................................ 12 
3.3.2. Kurvatur og geometri .......................................................................................... 12 
3.3.3. Kryss og krysstyper............................................................................................. 12 
3.3.4. Lokalt vegnett .................................................................................................... 13 
3.4 Trafikkavvikling .................................................................................................. 13 
3.4.1. Fartsgrenser ...................................................................................................... 13 
3.4.2. Fremkommelighet ............................................................................................... 13 
3.4.3. Kollektivtrafikk ................................................................................................... 13 
3.5 Trafikkulykker .................................................................................................... 14 
3.6 Miljøforhold........................................................................................................ 15 
3.7 Åmot sentrum .................................................................................................... 16 
3.8 Oppsummering av dagens situasjon og utbyggingsbehovet ....................................... 17 

4. Planstatus, løsninger og kostnader....................................................................18 
4.1 Plangrunnlag...................................................................................................... 18 
4.2 Målsetninger ...................................................................................................... 19 
4.3 Valgt trasé......................................................................................................... 19 
4.4 Vegstandard ny Rv 35 ......................................................................................... 24 
4.5 Sekundært vegnett ............................................................................................. 24 
4.6 Kostnader.......................................................................................................... 26 

5. Øvrige vurderte hovedalternativer.....................................................................27 
5.1 Vest for dagens veg ............................................................................................ 27 
5.2 Vest for Drammenselva ....................................................................................... 28 

6. Utbyggings- og bevilgningstakt .........................................................................29 
6.1 Utbyggingstakt ................................................................................................... 29 
6.2 Bevilgningstakt og statlig andel............................................................................. 29 

7. Trafikkgrunnlag .................................................................................................31 
7.1 Trafikkundersøkelse ............................................................................................ 31 
7.2 Dagens trafikkmønster ........................................................................................ 33 
7.3 Trafikkgrunnlag for ny Rv 35 Langebru – Langerud uten bomavgift ............................ 34 
7.4 Endring i trafikkgrunnlaget ved innføring av bomavgift ............................................. 36 
7.4.1. Effekter av bomavgifter ....................................................................................... 36 
7.4.2. Metodikk for beregning av trafikklekkasje............................................................... 36 
7.4.3. Teoretisk beregnet trafikklekkasje ......................................................................... 37 
7.4.4. Trafikklekkasje anvendt i finansieringsberegningene ................................................ 37 
7.4.5. Reduksjon i trafikkgrunnlaget på grunn av endring i reisevaner m.m. ......................... 38 

8. Bompengeopplegg og finansiering.....................................................................39 
8.1 Plassering av automatiske bomstasjoner ................................................................ 39 



  

Mulighetsstudie Rv35 Hokksund - Åmot - Oppdragsnr.: 2070348  
 
Arkiv ref: H:\MR\Rv35-initiativet\Nytt initiativ 2006\Rapport\Sluttrapport Rv35 Hokksund - Åmot.doc 

5 

8.2 Øvrige beregningsforutsetninger ........................................................................... 40 
8.2.1. Trafikkprognose.................................................................................................. 40 
8.2.2. Etablerings- og driftskostnader for antennepunkter .................................................. 40 
8.2.3. Renter og prisstigning ......................................................................................... 40 
8.2.4. Bomtakster og rabatter........................................................................................ 41 
8.2.5. Utbyggingsrekkefølge, oppstart og varighet av innkreving......................................... 41 
8.3 Beregningsresultater – nødvendige bomtakster ....................................................... 42 
8.3.1. Alternativ 1A: 2- og 3-felts veg uten tunnel ............................................................ 42 
8.3.2. Alternativ 1B: 2- og 4-felts veg uten tunnel ............................................................ 43 
8.3.3. Alternativ 2A: 2- og 3-felts veg med tunnel ............................................................ 44 
8.3.4. Alternativ 2B: 2- og 4-felts veg med tunnel ............................................................ 44 
8.3.5. Statlig bevilgning samtidig med utbygging.............................................................. 45 

9. Oppsummering – anbefaling..............................................................................46 
9.1 Vegløsning og kostnader ...................................................................................... 46 
9.2 Utbyggings- og bevilgningstidspunkt...................................................................... 46 
9.3 Trafikkgrunnlag .................................................................................................. 47 
9.4 Bomkonsept og bompengetakster ......................................................................... 47 
9.5 Vurdering – anbefaling ........................................................................................ 48 

Referanser.......................................................................................................................49 

Vedlegg 1 – Om arbeidet med vegløsningene..................................................................50 

Vedlegg 2 – Kalkyle for kostnadsoverslag .......................................................................58 

Vedlegg 3 – Metodikk for beregning av trafikklekkasje ...................................................61 

Vedlegg 4 – Oppsummering av bompengeberegninger....................................................64 

 
 
 
 



  

Mulighetsstudie Rv35 Hokksund - Åmot - Oppdragsnr.: 2070348  
 
Arkiv ref: H:\MR\Rv35-initiativet\Nytt initiativ 2006\Rapport\Sluttrapport Rv35 Hokksund - Åmot.doc 

6 

1. Bakgrunn 

1.1 Lokalt initiativ fra kommunene 
 
Kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker samt Buskerud fylkeskommune vedtok i november 
– desember 2006 å be Statens vegvesen om å utarbeide en mulighetsstudie for delfiansiering 
med bompenger av om lag 15 km ny eller utbedret rv. 35 mellom Langebru ved Hokksund og 
Åmot. Initiativet fikk også tilslutning fra Krødsherad kommune. Buskerud fylkeskommune 
sendte bestilling av mulighetsstudie til Statens vegvesen Region sør 19.12.2006. 
 

1.2 Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015 og 2010-2019 
 
Stortinget behandlet St.meld. nr 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 i juni 
2004. Vegdirektoratet har på bakgrunn av dette fastsatt handlingsprogram for investeringer 
på stamvegnettet. BTV-rådet (for regionsamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold) har 
fastsatt tilsvarende handlingsprogram for øvrige riksveger utenom stamvegnettet. 
Programmene er detaljerte og bindende for den første fireårsperioden (2006-2009), mens de 
for siste seksårsperiode (2010-2015) er å anse som et planleggingsprogram. Det er ikke satt 
av midler til Rv35 Hokksund - Åmot i denne perioden.  
 
Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 er for tiden under utarbeidelse. 
Transportetatenes (Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor) forslag vil 
foreligge medio desember 2007. Idet denne bompengeutredningen sluttføres er det uvisst 
hvilke prosjekter som vil bli prioritert, og hvor mye penger som settes av til den enkelte 
stamvegrute. NTP for 2010-2019 skal på høring vinteren/våren 2008, og behandles i 
Stortinget våren 2009. 
 

1.3 Stamvegutredning 2006 
 
Statens vegvesen har som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 
utarbeidet en samlet stamvegutredning. Strekningen Rv.35 Hokksund - Åmot inngår i 
stamvegrute 2b, som blant annet omfatter rv. 35 Jessheim – Hønefoss - Hokksund og rv. 2 
Magnor - Kløfta. 
 
Stamvegutredningen viser strategier for å utbedre det lavtrafikkerte vegnettet og bygge ut 
det høytrafikkerte vegnettet til god standard i et lengre perspektiv (anslagsvis 30 år). 
Prosjektene er delt inn i grupper etter viktighet. De viktigste prosjektene (gruppe 1) vil bli 
gjennomført først, deretter prosjektene i gruppe 2. Strekninger hvor man kan utsette 
investeringene lengst er plassert i gruppe 3.  
 
Strekningen Rv.35 Hokksund - Åmot er i stamvegutredningen plassert i gruppe 1. 
 
Statens vegvesen, Region sør legger ovenstående prioritering i stamvegutredningen til grunn i 
denne mulighetsstudien. For å få gjennomført finansieringsberegninger må det legges til 
grunn antatte tidsperioder for statlige investeringsmidler på ruta. Dette er ikke fastlagt i 
stamvegutredningen, men i denne utredningen legges til grunn at strekningen rv. 35 
Hokksund - Åmot, som tilhører gruppe 1, kan få statlige investeringsmidler i perioden fra og 
med 2020, jf. kap 6.2. Hvorvidt denne antagelsen blir oppfylt gjenstår å se.  
 

1.4 Formell prosedyre i bompengesaker 
Formelle prosedyrer knyttet til bompengeprosjekter er beskrevet i Statens vegvesens 
Håndbok 102 ”Bompengeprosjekter.  
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I tabellen nedenfor er vist hvilke faser som normalt må gjennomgås ved forberedelse av et 
bompengeprosjekt. Den hovedansvarlige for framdriften i hver fase er markert med gult.  
 
Planlegging av et vegprosjekt etter plan- og bygningsloven og forberedelse av et 
bompengeprosjekt er to selvstendige prosesser. Disse prosessene er likevel knyttet til 
hverandre ved at det til de ulike stegene i bompengesaken knyttes krav til planavklaring: 

- Fase 6 i tabellen nedenfor, ”Foreløpig forslag til bompengeordning”, knyttes til at det 
foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet, og med kostnadsoverslag med + 
25% usikkerhet. 

- Fase 9 i tabellen, ”Endelig forslag til bompengeordning”, knyttes til at det foreligger 
vedtatt reguleringsplan for prosjektet, og med kostnadsoverslag med + 10% 
usikkerhet. 

  
Det innebærer at: 

- Fase 6, ”Prinsippvedtak”, knyttes til kommunedelplanvedtak for prosjektet 
og  

- Fase 9, ”Endelig vedtak” / ”Bindende vedtak”, knyttes til reguleringsplanvedtak for 
prosjektet. 

 
Denne mulighetsstudien for rv. 35 Hokksund – Åmot utgjør fase 2. 
 

Fase Interesse-
organisasj 

 
Kommuner 

 
Fylkes- 
kommuner 

 
Bompenge 
selskap 

Statens 
vegvesen 
Regionkontor 

Vegdirek-
toratet 
(VD) 

Samf. 
Dep (SD) 

 
Storting 

 
1 

Initiativ om utredning av 
alternativ finansiering 

      

 
 
2 

    Forhånds-
vurderinger 

 
Plangrunnlag; 
Vegutredning 

   

 
3 

 
Kartlegging av lokalpolitisk oppslutning 

 

     

 
4 

     
KVU/KS1 

   

 
5 

 Vedtak 
kommune- 

delplan 

 Evt opprettelse 
av bompenge-
selskap 

    

 
6 

  Foreløpig forslag 
til bompenge-

ordning 

   

 
7 

 
 

Høring 

 
Prinsippvedtak om 
bompengeordning 

Evt opprettelse 
av bompenge-
selskap 

  
Omtale i 
NTP 

 
Omtale i 
NTP 

Orientering  
til Stortinget 
i NTP 

 
8 

  
Vedtak 

regulerings- 
plan 

   
 
 
 

   

 
9 

    Endelig forslag til 
bompenge-
ordning 

   

 
 
10 

 
 

Høring 

 
Uttalelse til 
bompenge-
ordning, evt 
vedtak om 

garanti 

Endelig vedtak 
om bompenge-

ordning evt 
vedtak om 

garanti 

     

 
 
11 

     
Oversendelse av 

saken til VD 

 
Forbered-
else av 

saken til SD 

Framlegg 
av St.prop 

for 
Stortinget 

 
Vedtak i 

Stortinget 

Oversikt over faser og beslutninger i bompengesaker 
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1.5 Grunnlag for å gjennomføre en forhåndsvurdering (mulighetsstudie) 
 
Ut fra innspillene og føringene omtalt ovenfor har Statens vegvesen funnet grunnlag for å 
igangsette et utredningsarbeid om utbyggings- og finansieringsbehovet på rv. 35 mellom 
Langebru ved Hokksund og Åmot i Modum.  
 
I første omgang er det, i henhold til vegvesenets håndbok 102 om bompengeprosjekter, 
gjennomført en ”forhåndsvurdering” som omtales i foreliggende rapport. En forhåndsvurdering 
skal gjennomføres når det foreligger et lokalt initiativ til etablering av et bompengeprosjekt og 
skal kartlegge om det finnes tilstrekkelige forutsetninger for å fortsette arbeidet med en mer 
konkret utredning om (delvis) bompengefinansiering.  
 
Forhåndsvurderingen (heretter kalt mulighetsstudie) skal ikke være for detaljert, men skal 
primært klarlegge om det er grunnlag for å gå videre med prosjektet og hvordan dette 
eventuelt skal skje. Spesielt er det viktig å få kartlagt hvor stort bompengebidraget 
(bomtakstene) må være, sett i forhold til antatte utbyggingskostnader og statlige 
bevilgninger. 
 
Forslag til videre arbeid og prosess for prosjektet er omtalt i kap 9 ”Oppsummering – 
anbefaling”. 
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2. Om bompengekonseptet 

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) om Nasjonal transportplan 2006-2015 sies følgende om 
en ”Mer helhetlig og effektiv utbygging av stamvegnettet” (kap 5.4.6): 
 

”Det er et prinsipielt skille i riksvegnettet mellom stamveger og øvrige riksveger. 
Stamvegene er underlagt nasjonal prioritering, mens fylkeskommunens prioriteringer skal 
tillegges avgjørende vekt for øvrige riksveger, innenfor føringer fastlagt av Stortinget og 
departementet.  

For brukerne av vegnettet er det viktig å ha et system for finansiering som sikrer mer 
helhetlig utbygging av lengre stamvegstrekninger, der statlige bevilgninger og bruk av 
bompenger ses i sammenheng, og kostnadene ved innkreving av bompenger med ny 
teknologi reduseres vesentlig. På denne bakgrunn ønsker Samferdselsdepartementet et 
finansieringssystem som sikrer en raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av 
stamvegnettet. Økte statlige bevilgninger til utbygging av stamvegnettet inngår også i en 
slik strategi, jf. kapittel 7 og 8. 

Et slikt finansieringssystem vil omfatte en samlet utbygging av en lengre 
stamvegstrekning. Når første etappe er ferdig bygd, vil innkreving av bompenger på denne 
strekningen starte. Deretter starter bygging av neste etappe, med innkreving av 
bompenger etter at denne etappen er ferdig bygd. På denne måten vil en lengre 
stamvegstrekning med sammenhengende standard kunne bygges ut forholdsvis raskt. Det 
skal kun anvendes etterskuddsinnkreving. Dette sikrer sammenheng mellom betaling og 
nytte. 

Innkreving av bompenger vil skje igjennom helautomatiske antennepunkter i snitt på 
vegen. Hvert antennepunkt bør ha innkreving i maksimalt 15 år. Denne type innkreving vil 
ha lave innkrevingskostnader sammenlignet med manuelle bomstasjoner.  

Utbygging av lengre stamvegstrekninger under ett vil ofte krysse både kommune- og 
fylkesgrenser. For å kunne sikre en optimal framdrift vil dette betinge et godt samarbeid 
med berørte lokale myndigheter.” 

 
I de tradisjonelle bompengeordningene på stamveger dekkes som regel en lengre strekning av 
kun en bomstasjon.  Bare trafikanter som passerer bomstasjonen betaler for nytten av den 
nye vegen, mens de som kun trafikkerer de deler av strekningen som ikke har bomstasjon, 
kjører gratis. Dette krever ofte en relativt høy bomtakst i den ene bomstasjonen, avhengig av 
trafikkgrunnlag og statlig finansieringsandel.   
 
I konseptet med automatiske bomstasjoner (antennepunkter) spres bompengeinnkrevingen 
over hele strekningen, trafikkgrunnlaget blir totalt sett større, flere av trafikantene er med og 
betaler og bomtaksten i hver bomstasjon blir vesentlig lavere enn med kun ett bomsnitt. 
Lokale trafikanter som ofte passerer en eller få bomstasjoner, slipper relativt rimelig, mens 
gjennomgangstrafikk på hele strekningen må betale i alle bomstasjoner. Sammenheng 
mellom nytte og betaling er således bedre ivaretatt i dette konseptet. 
 
Det er dette konseptet som er lagt til grunn i denne mulighetsstudien. Det betales bomavgift i 
begge retninger i hver bomstasjon. 
 
Det må påpekes at konseptet ikke er ferdig utviklet. Teknologien er den samme som er i bruk 
i Bergen og Tønsberg, men anvendelse av denne på firefelts motorveger byr på en del andre 
utfordringer enn i byområder. Konseptet er lagt til grunn også i planlagte bompengeordninger 
på bl.a. E6 Gardermoen – Kolomoen og på E18 i søndre Vestfold. 
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3. Dagens situasjon på rv. 35 

3.1 Funksjon 

Den ca. 15 km lange strekningen på rv. 35 mellom Hokksund og Åmot har status som 
stamveg. Dette vil si at den utgjør en del av ”ryggraden” i det nasjonale vegsystemet, som 
forbinder regioner og landsdeler med hverandre og gir forbindelser til utlandet.  
 
Rv 35 har også en funksjon som del av ”ring 4” rundt Oslo med forbindelse til Gardermoen.  
 
Regionalt betyr rv. 35 mye fordi den kan bidra både til større nærhet til Gardermoen og til 
bedre forbindelse mellom de fire byene i Buskerud, der Hokksund danner et knutepunkt. 
Arbeids- og boligregionen rundt Gardermoen har potensiale for vekst. Det er også et stort 
potensiale for regiondannelse og utviklingssamarbeid mellom byene i Buskerud. 
 
Rv. 35 har i tillegg en svært betydelig lokal funksjon. 

3.2 Trafikkbelastning 

Tabellen og figuren nedenfor angir ÅDT (årsdøgntrafikk) for rv. 35 og utvalgte tilgrensende 
veger i 2005. Tungtrafikkandel er oppgitt i prosent.  
 
Veg Strekning ÅDT  Tungtrafikk  

Rv. 35 Langebru x E134 - Sundmoen x Fv62 9.300 11 % 

 Sundmoen x Fv 62 - Drammenselva 11.000 8 % 

 Drammenselva  - Lerberg x Rv 283 10.000 8 % 

 Lerberg x Rv 283 - Knive x Fv 62 9.600 8 % 

 Knive x Fv 62 - Åmot x Rv287 9.800 10 % 

Fv. 62 Hokksund 6.700 10 % 

 Knivedalen 2.300 5 % 

Rv. 283 Lerberg 10200 10 % 

Rv. 287 Bru over Drammenselva 4600 10 % 
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Figur 1 Dagens trafikkbelastning på det berørte vegnettet (ÅDT 2005) 

 
Staten vegvesen har et kontinuerlig tellepunkt ca. 2,4 km nord for Langerud. I perioden 2000 
til 2005 har gjennomsnittlig årlig trafikkvekst vært 1,9 %. Spredte tellinger på rv. 35 gjennom 
Hokksund sentrum viser at trafikken her har hatt relativt liten vekst i den samme perioden.   

3.3 Vegstandard 

Rv. 35 fra Hokksund til Åmot er en del av stamvegrute 2b. Strekningen inngår således i de 
rutevise stamvegutredningene til Statens vegvesen fra oktober 2006. Stamvegutredningene 
skisserer et mål om at stamveger i et 30-årsperspektiv bygges ut til vegnormalstandard. For 
veger som i dag har årsdøgntrafikk (ÅDT) over 8500 tilsier dette 4 felt. Dagens riksveg 35 har 
ÅDT over 8500 på hele den aktuelle strekningen. I stamvegutredningen er det imidlertid 
signalisert at 4-feltstrategien gjelder en satsing på utbygging av lengre, sammenhengende 
strekninger og at Hokksund - Åmot per i dag ikke inngår i en slik strategi.  
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Stamvegutredningen anbefaler følgende langsiktige utvikling for strekningen: 
• Ny 2-felts omkjøringsveg for strekningen Langebru - Langerud 
• Langerud - Åmot bygges ut til vegnormalstandard, 2-3-felt (men har trafikkgrunnlag 

for smal 4-felt).  

3.3.1. Vegbredder 
 
Stamvegutredningen anser vegbredder under 8 meter som utilfredsstillende. Tabellen under 
gir en oversikt over situasjonen på eksisterende veg:  
 
Strekning Lengde  Andel < 8 m Snittbredde 

Langebru - Lerberg   2,3 km   78 % 6,9 m 

Lerberg - Langerud   2,4 km 100 % 7,2 m 

Langebru - Åmot* 11,6 km   78 % 7,5 m 

Hele strekningen 16,3 km   82 % 7,5 m 

 *) Inkluderer 1,0 km med 3-felts veg.  
 
Til sammenlikning stiller håndbok for veg- og gateutforming (Statens vegvesen 2007) 
følgende krav vegbredde ved fartsgrense 80-90 km/t:  
 
Standardklasse ÅDT* Felt Vegbredde 

S4 4.000 - 8.000 2 10 m 

S5  8.000 - 12.000 3 14,5 m 

S7 > 12.000 4 19 m 

*) Antatt ÅDT 25 år etter åpning av ny veg 

3.3.2. Kurvatur og geometri 
 
I følge stamvegutredningen er horisontale kurver med radius mindre enn 250 meter ikke  
tilfredsstillende. Rv 35 har mange kurver som er krappere enn dette. Disse er spredt over hele 
strekningen, men ved Åmot har man en spesielt uheldig kombinasjon av krappe og lange 
kurver.   
 
Utkast til ny Håndbok for veg- og gateutforming tilsier at ny veg med fartsgrense 80 km/t ikke 
skal ha kurveradier under 300 meter og det skal ikke forekomme store sprang i radius mellom 
kurver som ligger nær hverandre.  
 
Traseen inkluderer flere strekninger med sammenhengende stigning, hvorav 
Langerudbakkene har ca. 7 % stigning over en lengre strekning. Denne strekningen er 
imidlertid anlagt med forbikjøringsfelt. Vegnormalenes krav til maksimal stigning er 6 %.   
 
Det stilles også krav til vertikalkurvatur. Rv. 35 ble bygget på en tid hvor man fulgte terrenget 
i større grad enn det man ville gjøre i dag. Vertikalkurvaturen tilfredsstiller ikke kravene som 
stilles til en ny veg.  

3.3.3. Kryss og krysstyper 
 
Ved bygging av ny stamveg skal denne være avkjørselsfri. Kryss anlegges i utgangspunktet 
som planskilte kryss, men i tettbygd strøk kan rundkjøring være aktuelt.  Det må ikke 
anlegges kryss i horisontalkurver under 800 m.  
 
Rv 35 har mange kryss og avkjøringer. Gjennom Hokksund, fra og med krysset med E134 ved 
Langebru til og med krysset med rv. 283 ved Lerberg, er det seks rundkjøringer I tillegg er 
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det fem T-kryss. Videre mot Åmot er det en rekke kryss med adkomstveger og avkjørsler til 
boliger og virksomheter. Det er T-kryss med fvlkesveg 62 ved Knive og T-kryss med rv. 287 
ved Åmot. 

3.3.4. Lokalt vegnett 
 
Ved utbygging av ny stamveg er det flere forhold som gjør at det er nødvendig med et 
sammenhengende, lokalt parallellvegnett på strekningen: 
 

1. Fotgjengere og syklister skal ikke benytte stamvegen, men tilbys et alternativt 
lokalvegnett eller gang- og sykkelveg som gir sikker og god fremkommelighet for 
disse trafikantgruppene.  

 
2. Krav om avkjørselsfri veg og krav til minsteavstand mellom kryss, utløser behov for 

et lokalt vegnett for å ivareta atkomst til eksisterende bebyggelse.   
 

3. Ved utbygging til firefelts veg vil denne få motorvegstandard. Dette stiller krav til et 
parallelt lokalvegnett for trafikanter som ikke har lov til å bruke motorvegen.  

 
I dag mangler parallelle eller alternative veger på ca. 60 % av strekningen mellom Langerud 
og Åmot.  

3.4 Trafikkavvikling 

3.4.1. Fartsgrenser 
 
Det er nedsatt fartsgrense på Rv 35 på hele strekningen Hokksund – Åmot bortsett fra en 
kilometer nær Åmot. Av en samlet vegstrekning på 15,0 km er det nedsatt fartsgrense til: 

- 40 km/t på 0,4 km 
- 50 km/t på 1,9 km 
- 60 km/ t på 4,0 km 
- 70 km/t på 7,4 km 

 
Reisetiden Hokksund – Åmot ved uhindret trafikk er på ca. 14 minutter.  

3.4.2. Fremkommelighet 
 
Rv 35 har forholdsvis stor belastning i forbindelse med arbeidsreiser til og fra Drammens- og 
Osloområdet. Trafikkavviklingen går imidlertid greit, uten vesentlige forsinkelser.  
 
Hokksund fremstår som en flaskehals for tungtrafikken på stamvegruten. Vegen har lav 
standard gjennom Hokksund sentrum. Vegen er smal (6,5 m), passerer gjennom seks til dels 
trange rundkjøringer og en meget smal undergang. Manglende omkjøringsveg gir en uheldig 
sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk (spesielt tungtrafikk).   
 
Rv 35 gjennom Hokksund sentrum var en av Norges første strekninger hvor konseptet 
miljøprioritert gjennomkjøring ble utprøvd. Når ÅDT på riksvegen nå overstiger 11.000, er 
dette langt fra et tilstrekkelig grep for å oppnå et tilfredsstillende lokalmiljø og tilfredsstillende 
forhold for myke trafikanter i Hokksund sentrum.  

3.4.3. Kollektivtrafikk 
 
Kollektivtilbudet på den aktuelle delen av rv. 35 betjener strekningen Modum - Hokksund - 
Drammen - Oslo. På rv. 35 kjører to bussruter i regulær rutetrafikk.  
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TIMekspressen linje 10: Fra Hønefoss/Vikersund, kjører fv. 144 til Åmot, rv. 35 til Lerberg 
og rv. 283 til Drammen. Fra Drammen kjører ruta som ekspressbuss på E 18 til Oslo. Ruta har 
avgang en gang per time i hver retning og tar passasjerer på alle holdeplasser langs ruta. 
 
Trafikktall anslås av Buskerud fylkeskommune til 240.000 passasjerer per år.  
 
Reisetid: 
Vikersund - Åmot: 20 min 
Åmot – Lerberg: 11 min 
Lerberg - Drammen: 32 min 
Drammen - Oslo: 44 min 
Samlet Vikersund - Oslo: 1 time og 47 minutter  
 
Linje 101: Regionrute fra Hønefoss/Vikersund, kjører fv. 144 til Åmot, rv. 35 til Hokksund 
sentrum, gjennom Steinberg og Mjøndalen før den krysser til rv. 283 via Mjøndalsbrua til 
Drammen. Ruta har avgang en gang per time i hver retning. 
Bussen tar passasjerer på alle holdeplasser langs ruta. 
 
Trafikktall anslås til ca 490.000 passasjerer per år. 
 
Reisetid: 
Vikersund - Åmot: 17 min 
Åmot - Lerberg: 17 min 
Lerberg – Hokksund: 3 min 
Hokksund – Drammen: 37 min 
Samlet Vikersund – Drammen: 1 time og 14 min 
 
Passasjertallene indikerer en kollektivandel som er lavere enn den er i Drammensregionen og i 
landet sett under ett. 

3.5 Trafikkulykker 

I perioden 1997 - 2006 er det registrert 79 ulykker med personskade på strekningen.  
 
På strekningen fra Langebru til Lerberg gjennom Hokksund sentrum, er ulykkesfrekvensen 
(antall ulykker per million kjøretøykilometer) lik 0,16. Normal frekvens for denne type vei er 
0,59 (tsh.toi.no). Ingen av ulykkene medførte alvorlig personskade. Dette har naturlig 
sammenheng med lav kjørehastighet gjennom sentrum. 
 
På strekningen fra Lerberg til Åmot er registrert ulykkesfrekvens lik 0,15. Normal 
ulykkesfrekvens for denne type vei varierer fra 0,17 til 0,22.  Dersom strekningen hadde hatt 
standard tilsvarende firefelts motorveg, ville normal ulykkesfrekvens vært 0,06.  
 
På strekningen Lerberg - Åmot har det imidlertid skjedd mange alvorlige ulykker. 15 personer 
er blitt alvorlig skadd, seks har blitt meget alvorlig skadd og 3 er drept de siste 10 år. 25 % 
av ulykkene på denne strekningen har medført alvorlig personskade eller død.  
 
 
På grunn av de mange alvorlige ulykkene ble fartsgrensen på store deler av strekningen 
Lerberg - Åmot nedsatt til 70 km/t fra i 2002. Tiltaket ser ut til å ha redusert antall alvorlige 
ulykker, mens totalt antall ulykker har holdt seg stabilt. Det er ikke registrert dødsulykker 
etter at fartsgrensen ble redusert. Dette uttrykker at dagens rv. 35 har utilstrekkelig 
sikkerhetsmessig standard, ved at generell fartsgrense 80 km/t har medført uakseptable 
ulykkestall.  
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3.6 Miljøforhold 

I henhold til forskrift etter Forurensningsloven skal alle boliger langs eksisterende veger være 
skjermet slik at innendørs støy ikke overstiger 42 dB(A). Dette kravet er oppfylt på den 
aktuelle strekningen. 
 
Statens vegvesen har beregnet antall boliger med døgnekvivalent utendørsstøy over kravene i 
de tidligere retningslinjene fra Miljøverndepartementet (T-8/79). Kravene tilsier at utendørs 
døgnekvivalent støynivå ved boliger ikke skal overstige 55 dB(A) ved bygging av nye veger. 
Gjeldende retningslinjer fra januar 2005 (Miljøverndepartementets T-1442) er omtrent like 
strenge mht. vegtrafikkstøy som de tidligere, men har en noe annerledes beregningsmetode, 
som veier støy over ulike deler av døgnet ulikt.  
 
På den aktuelle strekningen var det i 2006 252 boliger med støy over 55 dB(A) utenfor 
fasade. Av disse hadde 101 boliger et støynivå over 65 dB(A). I tillegg hadde fem skoler, 
barnehager eller institusjoner støynivåer over grenseverdiene. 
 
Det ligger bebyggelse forholdsvis nær vegen langs store deler av strekningen, slik at 
støyproblemene er forholdsvis jevnt fordelt, men med en konsentrasjon rundt 
tettstedsområdene Hokksund og Åmot.  
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3.7 Åmot sentrum 

Fra krysset med rv. 35 går rv. 287 gjennom Åmot sentrum. Her er gjennomgangstrafikken til 
og fra Sigdalsdalføret blandet med sentrumstrafikken. ÅDT ligger på ca. 5000 gjennom Åmot 
sentrum. Det er spesielt Korketrekkeren, en spiralformet konstruksjon som tar opp stor 
høydeforskjell, som skaper framkommelighetsproblemer. Dette gjelder spesielt tungtrafikk. I 
tillegg utgjør den smale Åmot Bru over Drammenselva, der det er vikeplikt for møtende 
trafikk, et hinder.  
 

 
Rv. 287 med Korketrekkeren i Åmot 
 
Handel og annen sentrumsaktivitet har i løpet av de siste tiårene flyttet seg østover i Åmot. 
Det sentrum som tidligere var fordelt langs en 1,5 km lang strekning av Rv 287 er nå i 
hovedsak konsentrert om Engerkrysset mellom rv. 287 og fv. 144.  
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3.8 Oppsummering av dagens situasjon og utbyggingsbehovet 

Dagens rv. 35 mellom Langebru og Åmot kan karakteriseres ved: 
 

- Dårlig fremkommelighet og dårlig lokalmiljø i Hokksund sentrum. 
- Utilfredsstillende vegstandard på store deler av strekningen i form av for liten 

vegbredde, dårlig kurvatur og svært mange kryss og direkte avkjørsler.  
- Nedsatt fartsgrense på store deler av strekningen som gir relativt lav kjørehastighet 

og økt reisetid for gjennomgangstrafikken. 
- Mange alvorlige trafikkulykker.  
- Manglende tilbud til gående og syklende på deler av strekningen. 
- Sterk støybelastning på nærliggende bebyggelse langs hele strekningen. 
  

På denne bakgrunn konkluderes det med at det er behov for utbedring og utbygging av rv. 35 
mellom Hokksund og Åmot. Det er behov for en omkjøringsveg som kan avlaste Hokksund 
sentrum på en tilfredsstillende måte og det er et stort behov for en ombygging av dagens 
geometri og kryss med rv. 287 i Åmot. Ut fra Statens vegvesens utkast til ny vegnormal, 
dagens trafikkbelastning og utsiktene til fortsatt trafikkvekst burde i utgangspunktet 
strekningen Langerud - Åmot bygges ut som firefelts veg. Dette er basert på et antatt 
åpningsår ti år frem i tid og beregnet dimensjonerende trafikk 25 år etter dette. På bakgrunn 
av stamvegutredning for strekningen (Statens vegvesen 2006) og signaler fra Vegdirektoratet 
vedrørende firefeltsstrategien, er det også aktuelt med utbygging til tre felt med midtdeler på 
strekningen Langerud - Åmot. Mulighetsstudien omfatter derfor begge alternativ. 
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4. Planstatus, løsninger og kostnader 

I denne mulighetsstudien ligger planleggingen på et svært overordnet nivå. Det er tatt 
utgangspunkt i et trasévalg som med stor grad av sikkerhet er gjennomførbar, og som antas 
å ville oppfylle målene for en ny eller utbedret veg. Det er imidlertid ikke gitt at det er denne 
traséen som vil bli endelig valgt. 
 
En videre planprosess vil bli gjennomført i henhold til Plan- og bygningsloven, der blant annet 
utredning av konsekvenser for aktuelle alternativer vil bli utført som grunnlag for valg av 
vegtrasé. Forut for en slik planlegging etter Plan- og bygningsloven må imidlertid 
Samferdselsdepartementet vurdere om det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) 
for strekningen, og det må på dette grunnlaget foreligge beslutning om videre planlegging. Se 
for øvrig kap 1.4 om prosedyre i bompengesaker.  
 
En del av den nye vegen er utredet med to felt, mens den strekningen som antas å få størst 
trafikkgrunnlag er utredet både med tre felt med forbikjøringsmulighet i alternerende retning 
og med fire felt. 
 

4.1 Plangrunnlag 
 
Det foreligger lite plangrunnlag for ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot. En trasé mellom 
Langebru og Langerud er avmerket som ”Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (pbl §20-4, 
1. ledd nr. 6). Planlagt hovedvei/riksvei” i Øvre Eikers kommuneplan for 2006-2018 (se 
nedenfor), samt i kommunedelplanen for Hokksund. Traseen har imidlertid ikke bindende 
rettsvirkning for arealbruken. Bortsett fra dette foreligger det ikke plangrunnlag etter plan- og 
bygningsloven. 
 

Trasé for ny rv. 35 i Øvre Eikers kommuneplan 
 
 
 
 
 

Ny Rv 35 
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4.2 Målsettinger 
 
Arbeidsgruppen har lagt frem følgende hovedmålsettinger for en ny rv. 35: 

- Trafikkavlastning av Hokksund sentrum 
- Trafikkavlastning av Åmot sentrum 
- Redusert reisetid på strekningen og for viktige forbindelser 
- Fjerning av flaskehalser i Åmot sentrum 
- Bedret trafikksikkerhet 

 
En nærmere beskrivelse av drøftinger og vurderinger i prosjektet er gitt i vedlegg 1. 
 

4.3 Valgt trasé som grunnlag for bompengeberegninger 
 
Hovedprinsippet i Øvre Eikers kommuneplan er fulgt. Det etableres nytt kryss med E134 ved 
Langebru. Deretter følges traséene for henholdsvis Sørlandsbanen og Randsfjordbanen til den 
nye vegen krysser Drammenselva nord for Hellefossen. Deretter følges i hovedsak dagens 
trasé for rv. 35 til Fjerdingstad 2-3 km sør for Åmot , hvor vegen enten kan få ny trasé vest 
eller øst for dagens rv. 35. 
 
Også andre hovedalternativer er vurdert, jf kap 5. 
 
Langebru – Langerud 
 
Det er skissert kryss som rundkjøring på E134 (jf. figur på neste side). Rundkjøringen blir 
liggende knappe 400 m vest for dagens rundkjøring på E134. Det foreslås også en rundkjøring 
på ny rv. 35 som gir en direkte tilknytning til dagens rv. 35 i Hokksund sentrum.  
 
Bebyggelsen langs Hoensvannsveien passeres ved at vegen legges under bakken. 
Kryssingen av jernbanen og Drammenselva nord for Hellefossen gjøres med henholdsvis 
kulvert og bru.  
På østsiden av Drammenselva etableres et toplanskryss som knytter ny rv. 35 til dagens.  
 
 
Langerud - Fjerdingstad 
 
På denne strekningen (jf. figur på neste side) følger den nye vegen i hovedsak dagens trasé. 
Ny veg må imidlertid bygges med en betydelig bedre geometri enn dagens veg. Spesielt 
gjelder dette vertikalgeometrien. 
Fra Dramdalssvingene og forbi Knivedalen ligger den nye vegen øst for dagens. Det etableres 
et toplanskryss for å få forbindelse til dagens Rv 35 og Fv 62 mot Skotselv i dette området.  
 
 
Fjerdingstad - Åmot 
 
Alternativ 1 (jfr. figur på neste side) er veg i dagen vest for dagens rv. 35 og bebyggelsen 
langs denne.  
 
Alternativ 2 (jfr. figur to sider nedenfor) går øst for dagens rv. 35 og bebyggelsen langs vegen 
og ligger i tunnel på en strekning på knapt 2 km. Alternativet vil dermed ikke komme i konflikt 
med kulturlandskap og landbruk i like stor grad som alternativ 1. 
 
Prosjektet avsluttes med at ny rv. 35 kobles sammen med dagens rv. 35 ved Åmot.  
Det etableres et toplanskryss som kobler dagens rv. 35 sør for Åmot til ny rv. 287 og ny rv. 
35. 
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Foreslått løsning 
Langebru - Langerud 
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Foreslått løsning  
Langerud - Fjerdingstad 
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Alternativ 1 
Fjerdingstad - Åmot 
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Alternativ 2 
Fjerdingstad - Åmot 
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Åmot sentrum 
 
Som en del av prosjektet foreslås rv. 287 lagt utenom deler av Åmot sentrum fra nedenfor 
Korketrekkeren og opp til det foreslåtte toplanskrysset. Jernbanen krysses ved Åmot stasjon. 
 

 
Foreslått løsning med ny rv. 287 i østre del av Åmot  

4.4 Vegstandard ny rv. 35 
 
Følgende vegstandard er lagt til grunn på strekningen.   
 
 
Strekning  Vegtype Vegbredde 
 
Langebru-Langerud 2 felt 10 m 
 
Langerud-Åmot alt. A 3 felt 14,5 m 
 
Langerud-Åmot alt. B 4 felt 19 m 
 
Vegen forutsettes bygget med planskilte kryss. Busslommer bygges der lokalvegnettet krysser 
eller ligger nær ny rv.35 og i vegkryssene på Langerud, Knivedalen og Åmot.  
 

4.5 Sekundært vegnett 
 
Ny rv. 35 med motorvegstandard krever at det finnes et alternativt vegnett for saktegående 
kjøretøy som: 

• anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner  
• mopeder, kjøretøy for invalide mv.  

Dette vegnettet kan kombineres med lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk der 
trafikkmengden tilsier det. Det må også fungere som adkomst- og samleveg for lokaltrafikk og 
eventuelt buss. 
 
Det mest nærliggende er da å ha et gjennomgående sekundærvegnett som har 
samlevegstandard inn mot kryssene med ny rv. 35, mens partiene som kun er nødvendig for 

Ny Rv 287 
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gjennomgående trafikk, som saktegående kjøretøy mv., kan ha lav standard slik at de vil 
virke mindre attraktive for gjennomkjøring. På strekningen Langerud - Åmot er det to 
eksisterende kommunale vegstrekninger som foreslås benyttet på denne måten. Foreslått 
sekundærvegnett mellom Langerud og Åmot er illustrert med rød linje i figuren nedenfor. 
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Noen aktuelle tiltak på sidevegene for å begrense kjørehastigheten på lokalvegene kan være: 
• Nedsatt fartsgrense kombinert med fartshumper. 
• Innsnevring av kjørebanen. 
• Kunstige ”omveger” (sløyfer). 
• Stenging, evt med bussbom eller –sluse der det finnes ytterligere en lokalveg. 

 

Kollbergveien er kommunal veg mellom 
Slettbakkveien og kryss med rv. 35 ved Holt 

Kommunal veg Knivedalen nord - Fjerdingstad-
Åmot sør 

 
I tillegg til det parallelle vegnettet som finnes på østsiden av Drammenselva, vil det være 
mulig å kjøre på fylkesvegene fv. 62 og fv. 149 på vestsiden av Drammenselva. Dette 
vegnettet vil ikke få overført mye trafikk, og har i dag forholdsvis lav standard. 
 

4.6 Kostnader 
 
Kostnadsoverslag er utført etter Statens vegvesens håndbok 217 ”Anslagsmetoden”. 
Veglinjene er delt inn i elementer der relevante forhold er kartlagt på oversiktsnivå. Med dette 
som grunnlag er det benyttet elementpriser fra byggeobjekter der forutsetninger i størst mulig 
grad kan sammenlignes.  Opplysninger om grunnforhold er hentet fra kartdatabase fra Norges 
Geologiske Undersøkelser (NGU). 
 
Kostnadsoverslaget er delt i 3 deler: 

• Del 1 Langebru - Langerud 
• Del 2 Langerud - Fjerdingstad 
• Del 3 Fjerdingstad – Åmot inkludert omlegging av Rv. 287  
 

Dette gir fire alternative kostnadsnivåer med usikkerhet ±40% avhengig av vegstandard og 
trasévalg like sør for Åmot: 

 
Alternativ Del 1 

(2 felt)  
Del 2 

 
Del 3 

 
Grunn-
erverv 

Sum 

 
1A 

 
429 

3 felt 
521 

3 felt 
290 

 
50 

 
1.290 

 
1B 

 
429 

4 felt 
615 

4 felt 
346 

 
60 

 
1.450 

 
2A 

 
429 

3 felt 
521 

Tunnel, 3 felt 
526 

 
40 

 
1.515 

 
2B 

 
429 

4 felt 
615 

Tunnel, 4 felt 
733 

 
45 

 
1.820 

Anslagsoverslagene oppsummert (kostnader i millioner 2007-kroner) 
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5. Øvrige vurderte hovedalternativer. 

 

5.1 Vest for dagens veg 
 
Traséen følger den foreslåtte løsningen 
sørfra og forbi Langerud. Den skjærer 
ut av eksisterende trasé ved 
Dramdalsvingene sør for Knivedalen og 
krysser tvers over Knivedalen. Linjen 
ligger så i forholdsvis bratt 
skogsterreng mellom Drammenselva 
og eksisterende rv. 35 helt frem til 
kopling mot eksisterende veg i kurven 
rett sør for Åmot (ved avkjøring til 
Døvikfoss). Det er søkt å legge linjen 
så skånsomt som mulig med tanke på 
å bevare dyrka mark. Det ligger et 
kulturminne rett sør for Knivedalen 
som ikke er nærmere undersøkt. 
Dersom dette viser seg å være noe 
man bør ta hensyn til, er det mulig å 
legge vegtraséen utenom dette 
(illustrasjonen viser to varianter av 
linjeføringen). Det blir dessuten 
vanskelig å få til et kryss i Knivedalen 
som kan gi tilknytning til Skotselv. 
 
En har i arbeidet med mulighets-
studien valgt å ikke gå videre med 
dette alternativet bl.a av hensyn til 
redusert avlastning av dagens veg på 
strekningen Dramdal – Åmot, 
nærføring til Skotselv og forhold 
knyttet til etablering av forbindelse 
mellom ny veg og vegsystemet i 
Skotselv. 
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5.2 Vest for Drammenselva 
 
Det er skissert en mulige trasé vest for 
Drammenselva. Denne bygger på linjen i 
kommuneplan for Øvre Eiker, men i 
stedet for å krysse over til Langerud, 
følges jernbanetraséen videre nordover 
til Skotselv. Gjennom Skotselv kan man 
velge å legge seg kloss inntil 
jernbanelinjen gjennom tettstedet. Dette 
antas å være svært konfliktfylt. 
Alternativt man kan svinge vestover og i 
tunnel under bebyggelsen og fv. 62. 
Begge løsninger anses som kompliserte 
og kostbare. Videre følges jernbanen 
nordover og krysser Drammenselva ved 
demningen sør for Åmot (rett sør for 
eksisterende bilbru). 
Linjen forutsettes å ende sør for Åmot, 
på samme sted som øvrige alternativer. 
Stor høydeforskjell fra kryssingspunkt og 
opp til Åmot vanskeliggjør denne linjen. 
Et annet alternativ er å krysse lenger 
sør, for ekseksempel der elven er på sitt 
smaleste ca. 300 meter lengre 
nedstrøms. Traseen er grovt skissert, jf 
tegningen til høyre. 
 
En linje på vestsiden ville gjøre det 
enklere å oppnå en god forbindelse fra 
Sigdal og sørover. Konflikter med 
Skotselv, samt føringer fra Øvre Eiker 
kommune og ønske om å oppnå en 
"omkjøringsveg" for Hokksund, har gjort 
at det ikke er arbeidet videre med en 
slik løsning på dette nivået. Løsningen 
ville ha gitt lavt trafikkgrunnlag og 
tilsvarende lavt bompengepotensial, idet 
dagens rv. 35 (sidevegnettet) ikke 
forutsettes belagt med bompenger.  
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6. Utbyggings- og bevilgningstakt 

6.1 Utbyggingstakt 
 
Det foreligger som før nevnt ikke noe formelt plangrunnlag for ny rv. 35 på strekningen 
Hokksund – Åmot. Det gjenstår derfor et betydelig planarbeid samt avklaring av 
finansiering før prosjektet vil være klart for bygging. Nedenfor er vist en grov 
framdriftsplan for plan- og beslutningsprosessen for prosjektet som forutsetter at alle 
faser i prosessen går relativt greit og uten store problemer. Kryssene i tabellen (X) angir 
antatt tidspunkt for lokale vedtak. 
 

Aktivitet

Mulighetsstudie X
Konseptvalgutredning (KVU/KS1) X
Regjeringsbesl. om planlegging
Melding, KU, kommunedelpl. X X
Bompengeutredning, prinsippv. X
Reguleringsplan X
Endelig vedtak bompenger lokalt
Ekstern kvalitetssikring KS2
Forberedelse Stortingsprop.

Eventuell bygging i 4-årsperioden 2018-2021

Grov framdriftsplan Rv.35 Hokksund - Åmot

2011 2012 2013 20142007 2008 2009 2010 2015

Stortingsproposisjon og stortingsvedtak i 2017
 

 
 
 
Forslag om bompengeprosjekter på riks- og stamvegnettet forelegges Stortinget som 
egen proposisjon. Før Stortinget kan behandle proposisjonen må det foreligge godkjent 
reguleringsplan for prosjektet. I henhold til framdriftsplanen vist ovenfor kan ikke saken 
fremmes for Stortinget før tidligst i 2017. For øvrig henvises til kap 1.4 om formelle 
prosedyrer i bompengesaker. 
 
På dette grunnlaget er det lagt til grunn for denne mulighetsstudien at prosjektet tidligst 
kan bygges i perioden 2018-2021. Se kap 8 ”Bompengeopplegg og finansiering” 
vedrørende mer detaljert investeringsopplegg. 
 

6.2 Bevilgningstakt og statlig andel 
 
I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Om Nasjonal transportplan 2006-2015 er det kun foreslått 
60 mill kr til mindre tiltak på Rv 35 i perioden. Det er ikke prioritert statlige investeringer 
til prosjektet Hokksund – Åmot. 
 
I handlingsprogrammet for 2006-2009 er investeringsrammen økt med 100 mill kr i 
forhold til St.meld. nr. 24. Beløpet er i sin helhet tiltenkt Jevnaker – Olimb i Oppland 
fylke. 
 
Transportetatene arbeider for tiden med forslag til Nasjonal transportplan for perioden 
2010-2019. En stortingsmelding om denne transportplanen vil bli behandlet i Stortinget 
våren 2009. Det er foreløpig høyst usikkert om Stortinget vil prioritere statlige midler til 
Hokksund – Åmot i perioden 2010-2019. I finansieringsberegningene er det derfor regnet 
på to muligheter for tidspunktet for statlige bevilgninger: 
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- i perioden 2020-2023 
- i perioden 2018-2021, dvs samtidig med anleggsdriften. 

 
I følge gjeldende føringer fra Stortinget skal bompengeandelen i bompengeprosjekter 
være minst 50 %. Det vil si at maksimal statlig investeringsandel vil være 50 %. Rente- 
og driftskostnader er da holdt utenfor. 
 
Det fleste bompengeprosjekter fra de senere årene har en (til dels mye) lavere statlig 
andel enn 50 %. Dette gjelder f.eks. høyt prioriterte stamvegprosjekter som E18 i søndre 
Vestfold og E6 Gardermoen – Kolomoen der den statlige andelen ligger under 30 %. 
 
I finansieringsberegningene for dette prosjektet er det lagt til grunn en statlig 
investeringsandel på 40 % som hovedalternativ. Det er også beregnet et alternativ med 
statlig andel 50 %.  
 
Det understrekes at 40 % anses å være en relativt høy statlig andel sammen-
lignet med tilsvarende bompengeprosjekter andre steder i Norge. Dersom den 
statlige andelen eventuelt skulle bli lavere enn de 40 % en legger til grunn for 
takstberegningene i denne mulighetsstudien, vil de beregnede bomtakstene 
måtte øke tilsvarende. 
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7. Trafikkgrunnlag 

7.1 Trafikkundersøkelse 
 
Som et viktig grunnlag for finansieringsberegningene må det beregnes hvor mye trafikk 
som vil gå på ny rv. 35 i en situasjon uten bompengeinnkreving. På strekningen Langerud 
– Åmot, dvs der ny veg i denne studien foreslås lagt i eller nær dagens rv. 35, vil det 
aller meste av dagens trafikk på rv. 35 bli ”flyttet over til” ny veg. I en situasjon uten 
bompengeinnkreving på ny rv. 35 vil kun helt lokal trafikk (til og fra tilstøtende 
eiendommer) gå på sidevegen. 
 
På strekningen Langebru – Langerud forutsettes ny rv. 35 lagt i en trasé vest for 
Hokksund, se figuren nedenfor. 
 

  

Ny rv. 35 Langebru – Langerud 

 
Det er ikke vurdert tidligere hvor stort trafikkgrunnlaget vil være på denne strekningen, 
dvs hvor mange trafikanter som vil finne det naturlig på benytte denne delen av ny rv. 35 
i en situasjon uten bompenger. 
 
For å få et grunnlag for å vurdere dette trafikkgrunnlaget ble det 22. august 2007 utført 
en trafikkundersøkelse (nummerskiltundersøkelse) med formål å kartlegge 
kjøremønsteret mellom Åmot og Hokksund. Undersøkelsen gikk ut på å registrere de fire 
siste sifrene i registreringsnumrene til biler som passerte seks punkter på vegnettet som 
vist i figuren nedenfor (på utenlandske biler ble i noen tilfeller kun to eller tre siffer 
registrert).  
 
Ved å sammenligne registrerte siffer i alle seks punkter finner man hvilke kjøretøyer som 
passerte to (eller flere) punkter i løpet av registreringsperioden. Hvis man f.eks. finner 

Lerberg 
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samme bilnummer både i pkt 1 og i pkt 6, vet man at vedkommende bil har kjørt mellom 
pkt 1 på rv. 287 og pkt 2 på E134.  Dermed får man kartlagt trafikkstrømmene mellom 
registreringspunktene. Biler som ble registrert i kun ett punkt er trafikk inn til eller ut fra 
området mellom Hokksund og Åmot.  
 
Det ble registrert bilnummer i periodene kl 0700-0900, 1100-1300 og 1500-1700. Til 
sammen ble ca 26.000 bilnummer registrert, hvor av ca 10 % måtte forkastes av ulike 
grunner. Dette er likevel et betydelig datagrunnlag som gir et representativt bilde av 
trafikkstrømmene gjennom området. På grunnlag av maskinelle trafikktellinger i en uke i 
hvert av registreringspunktene ble resultatet av nummerskiltregistreringene justert opp 
til døgnnivå (tilnærmet årsdøgntrafikk). 
 

  

Registreringspunkter i nummerskiltundersøkelsen 

Lerberg 
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7.2 Dagens trafikkmønster 
 
Resultatet av registreringene er oppsummert i figuren nedenfor.  
 

  

Trafikkstrømmer gjennom og til/fra undersøkelsesområdet 

 
De svarte pilene viser hvor mange kjøretøyer/døgn som kjører gjennom området markert 
med grønn stiplet strek i figuren, dvs mellom: 
 

- Åmot, Sigdal, Vikersund (samt områder nord for disse) i nord  
- og hhv  rv. 283 retning Drammen, E134 retning Drammen og E134 retning 

Kongsberg i sør.  
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Tallene gjelder trafikk i begge retninger. Tallene kan oppsummeres som følger: 
 

- Den klart største trafikkstrømmen går altså mellom områdene i nord og rv. 283 
på nordsiden av Drammenselva (3520 kjøretøyer/døgn). 

- Den nest største strømmen er trafikk mellom områdene i nord og E134 i retning 
Kongsberg (1100 kjøretøyer/døgn). 

- Den klart minste trafikkstrømmen går mellom områdene i nord og E134 i retning 
Drammen på sørsiden av Drammenselva (520 kjøretøyer/døgn). 

 
Trafikken gjennom området er betydelig mindre enn trafikken til og fra området, vist med 
grønne piler i figuren. Det må understrekes at det området vi snakker om strekker seg 
fra sørsiden av Åmot i nord til E134 i sør. Hokksund utgjør imidlertid det klart største 
tyngdepunktet i området. Tallene viser følgende trafikk til og fra området: 
 

- 6000 kjøretøyer/døgn til/fra nord 
- 7500 kjøretøyer/døgn til/fra Rv 283 retning Drammen 
- 9500 kjøretøyer/døgn til/fra E134 retning Drammen 
- 8600 kjøretøyer/døgn til/fra E134 retning Kongsberg. 

 

7.3 Trafikkgrunnlag for ny Rv 35 Langebru – Langerud uten bomavgift 
 
På grunnlag av de registrerte trafikkstrømmene kan vi slå fast at trafikkgrunnlaget på 
delstrekningen Langebru – Langerud i en situasjon uten bompengeinnkreving på ny Rv 35 
vil bestå av: 
 

1. Trafikk mellom Åmot/Sigdal/Vikersund mm og E134 retning Kongsberg, 1100 
kjøretøyer/døgn. 

2. Trafikk mellom Åmot/Sigdal/Vikersund mm og E134 retning Drammen, 520 
kjøretøyer/døgn. 

3. Trafikk mellom undersøkelsesområdet nord for Lerberg og E134 retning 
Kongsberg (del av 8600 kjøretøyer/døgn). 

4. Trafikk mellom undersøkelsesområdet nord for Lerberg og E134 retning 
Drammen (del av 9500 kjøretøyer/døgn). 

5. Trafikk mellom undersøkelsesområdet nord for Lerberg og søndre deler av 
Hokksund (liten del av 6000 kjøretøyer/døgn). 

 
Trafikk som i dag velger å kjøre mot Mjøndalen/Drammen på rv. 283 antas i hovedsak å 
fortsette med det også i en situasjon med ny rv. 35. Tiltak og prosjekter som eventuelt 
blir gjennomført på eller ved E134 og rv. 283 mellom Hokksund og Mjøndalen/Drammen 
kan imidlertid påvirke dette vegvalget, men er ikke vektlagt i denne sammenhengen. 
 
Det er ikke kjent hvor stor del av trafikkmengdene i pkt 3 og 4 som har start- og 
målpunkt innenfor det grønnstiplede området nord for Langerud, og som dermed vil finne 
det naturlig å benytte ny rv. 35 Langebru – Langerud i en situasjon uten bomavgift. Det 
må imidlertid antas at disse andelene er relativt små fordi Hokksund utgjør det 
dominerende tyngdepunktet i området. I enda større grad gjelder dette trafikken omtalt i 
pkt 5 ovenfor. 
 
Vi kan dermed summere opp at trafikkgrunnlaget for strekningen Langebru – Langerud 
(uten bomavgift) utgjøres av summen av følgende trafikkstrømmer: 
 

- 1100+520 kjøretøyer/døgn= 1620 kjøretøyer/døgn (”sikker trafikk”) 
- En liten andel av 8600+9500+6000= 24.100 kjøretøyer/døgn (”usikker” trafikk) 

 



  

Mulighetsstudie Rv35 Hokksund - Åmot - Oppdragsnr.: 2070348  
 
Arkiv ref: H:\MR\Rv35-initiativet\Nytt initiativ 2006\Rapport\Sluttrapport Rv35 Hokksund - Åmot.doc 

35 

Hvis den aktuelle andelen av den ”usikre” trafikken er 10 % blir det totale 
trafikkgrunnlaget på Langebru – Langerud ca 4000 kjøretøyer/døgn. Hvis andelen er 15 
% blir trafikkgrunnlaget ca 5200 kjøretøyer/døgn. Det må også tas i betraktning at en ny 
rv. 35 uten bomavgift vil kunne trekke til seg nyskapt trafikk eller trafikk som i dag 
benytter andre kjøreruter, f.eks. fylkesvegene vest for Drammenselva mellom Hokksund 
og Åmot. 
 
På dette grunnlaget finner vi å legge til grunn at trafikkgrunnlaget på ny Rv 35 mellom 
Langebru og Langerud i en situasjon uten bomavgift ligger i størrelsesorden 5000 
kjøretøyer/døgn regnet i dagens trafikknivå. Det antatte trafikkgrunnlaget på hele 
strekningen Hokksund – Åmot blir da som vist i figuren nedenfor. Selv om det er 
betydelig usikkerhet i disse anslagene kan det med stor sikkerhet slås fast at det vil være 
tilstrekkelig med tofelts veg på strekningen Langebru – Langerud. 
 

  

Antatt trafikkgrunnlag på ny rv. 35 uten bomavgift, ÅDT 2007. 

Lerberg 
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7.4 Endring i trafikkgrunnlaget ved innføring av bomavgift 
 

7.4.1. Effekter av bomavgifter 
 
Når det innføres bompengebetaling på ny rv. 35 vil en del trafikanter velge å kjøre 
alternative ruter for å unngå å betale bomavgift (i det etterfølgende kalt trafikklekkasje). 
 
I dette tilfellet vil de alternative rutene være: 

- lokalvegen (delvis eksisterende rv. 35) langs ny rv. 35 på østsiden av 
Drammenselva samt eksisterende rv.35 gjennom Hokksund 

- fv. 62 og fv. 169 på vestsiden av Drammenselva. 
 
Hvor mange trafikanter som vil velge alternative ruter avhenger av hvor høy bomavgiften 
blir og hvordan standard og kjøretid er på det alternative vegnettet. 
 
I tillegg må det forventes at en del trafikanter vil endre sine reisevaner pga bomavgiftene 
ved at de: 

- benytter buss i stedet for bil (særlig på arbeidsreiser) 
- velger andre reisemål enn i dag for å unngå bomstasjoner (f.eks. innkjøpsreiser) 
- utelater enkelte reiser for å unngå bomavgifter. 

 
Det foreligger ikke et datagrunnlag som gir muligheter for å tallfeste eksakt hvor stor 
trafikkreduksjon som kan forventes som følge av trafikklekkasje. Erfaringer fra 
eksisterende bompengeordninger og fra andre tilsvarende bompengeprosjekter som er på 
planleggingsstadiet, gir imidlertid visse holdepunkter for hvordan slike effekter kan 
beregnes, se kap 7.4.2.   
 
Trafikkreduksjon på grunn av endring i reisevaner er omtalt i kap 7.4.5. 
 

7.4.2. Metodikk for beregning av trafikklekkasje 
 
Som støtte for å anslå trafikklekkasjen til alternative kjøreruter på grunn av bomavgift på 
ny rv. 35, er det valgt å se på hvilken kostnad en trafikant med lett kjøretøy (personbil) 
vil få ved å velge ny rv.35, sammenlignet med kostnaden for en alternativ kjørerute. 
Tunge kjøretøyer har vesentlig mindre tilbøyelighet til å velge alternative ruter enn lette 
biler. Metodikken kan kort oppsummeres slik: 
 

1. Generaliserte reisekostnader (GK) med personbil beregnes på de mest 
representative reiserelasjonene på henholdsvis ny rv. 35 (med bomavgift) og 
aktuelle alternative kjøreruter (uten bomavgift). 

2. GK på ny Rv 35 og alternativ rute sammenlignes på hver reiserelasjon. Dersom 
kostnaden for bruk av ny rv.35 (med bompenger) er dyrere enn alternativ rute, 
indikerer dette økt sannsynlighet for at trafikantene vil velge den alternative 
ruten. Sannsynlig trafikkoverføring fra ny rv. 35 til alternativ rute beregnes ut 
fra den relative besparelsen i GK samt priselastisiteten for GK. 

 
Den generaliserte reisekostnaden (GK) uttrykker kostnadene ved å benytte en kjørerute, 
og består av kjøretøyers driftskostnad og en prissetting av tiden det tar å gjennomføre en 
reise. 
 
Metodikken er mer fullstendig beskrevet i vedlegg 4. 
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7.4.3. Teoretisk beregnet trafikklekkasje 
 
Trafikklekkasjen til alternative ruter er beregnet med ulike forutsetninger om 
gjennomsnittlige bomtakster pr bomstasjon og gjennomsnittlig kjørefart på lokalvegen 
mellom Hokksund og Åmot.  
 

Teoretisk beregnet trafikklekkasje 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon: 10 kr 15 kr 20 kr 

Gj.snittsfart lokalveg Hokksund-Åmot: 
30 

km/t 
40 

km/t 
50 

km/t 
30 

km/t 
40 

km/t 
50 

km/t 
30 

km/t 
40 

km/t 
50 

km/t 

Reiser Hokksund (Sundmoen) – Åmot  1 % 17 % 31 % 19 % 39 % 56 % 36 % 60 % 80 % 

Reiser Drammen – Åmot 10 % 13 % 17 % 21 % 25 % 29 % 33 % 37 % 42 % 
 
 
Det framgår av tabellen at bomtaksten og kjørehastigheten på lokalvegen har stor 
betydning for trafikklekkasjen. Jo høyere bomtakst, jo større er tilbøyeligheten til å velge 
alternativ rute. På den annen side er alternativ rute mindre attraktiv når kjørehastigheten 
på denne går ned. 
 
En så lav gjennomsnittsfart som 30 km/t på lokalvegen gir høy kjøretid for korte (lokale) 
i forhold til om ny Rv 35 benyttes på disse reisene.  Dette gir sterkt redusert 
trafikklekkasje for korte reiser, dvs mellom Hokksund og Åmot, men har mindre 
betydning for lengre reiser, f.eks. Drammen – Åmot. 
 
For høyere hastigheter på lokalvegen (40 km/ og høyere) har bomavgiften generelt størst 
avvisende effekt på korte reiser. Jo lengre reisen er, jo mindre betyr bomavgiften for de 
totale reisekostnadene. Med 40 eller 50 km/ på lokalvegen får bomavgiften derfor størst 
betydning for korte og hyppige reiser, f.eks. daglige reiser til og fra arbeid, som dermed 
får størst tilbøyelighet til å velge alternative ruter (eller reisemåter). 
 
Det bør også påpekes at for enda lengre reiser enn Drammen – Åmot, f.eks. Drammen – 
Hønefoss, vil den teoretiske trafikklekkasjen bli mindre enn vist i tabellen fordi 
bomavgiften da utgjør en enda mindre del av total reisekostnad. De lange reisene utgjør 
imidlertid en relativt liten del av totaltrafikken mellom Hokksund og Åmot og har derfor 
liten betydning for den gjennomsnittlige trafikklekkasjen på strekningen. 
 

7.4.4. Trafikklekkasje anvendt i finansieringsberegningene 
 
Tabellen over viser at trafikklekkasjen teoretisk sett kan bli svært høy, selv med en 
gjennomsnittlig bomtakst på 10 kr. Dagens lokalveg mellom Åmot og Hokksund på 
østsiden av rv. 35 har svært lav standard og attraktivitet, og trafikklekkasjen til denne 
må forutsettes å bli begrenset. Det blir derfor nødvendig å iverksette tiltak på lokalvegen 
som medfører at attraktiviteten til og trafikkbelastningen på denne begrenses til et nivå 
som kan aksepteres av hensyn til bl.a. trafikksikkerhet og miljø 
 
Det vil dermed ikke være aktuelt å akseptere så stor trafikkbelastning på lokalvegen 
mellom Hokksund og Åmot som den teoretisk beregnede trafikklekkasjen tilsier. Dessuten 
vil stor lekkasje svekke inntjeningen i bomstasjonene betydelig som igjen vil medføre 
enda høyere bomtakster. 
 
Det er en vesentlig forutsetning for realismen i prosjektet at kravet om 
begrenset lekkasje til lokalvegen ivaretas.   
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På grunnlag av de teoretiske beregningene og vurderingene ovenfor vedrørende 
lokalvegen Hokksund – Åmot, er det derfor lagt til grunn følgende trafikklekkasje i 
finansieringsberegningene: 
 

Trafikklekkasje lagt til grunn for finansieringsberegningene 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon:: 10 kr 15 kr 20 kr 

Åmot-Knive 5 % (500 kjt/døgn) 10 % (1000 kjt/døgn) 15 % (1500 kjt/døgn) 
Knive-Langerud 5 % (500 kjt/døgn) 10 % (1000 kjt/døgn) 15 % (1500 kjt/døgn) 

Langerud-Langebru 10 % (1000 kjt/døgn) 15 % (2000 kjt/døgn) 20 % (2000 kjt/døgn) 
 
 
Det må understrekes at også en mertrafikk på lokalvegen ihht tabellen ovenfor, er høyere 
enn hva som kan aksepteres på deler av lokalvegen øst for dagens rv. 35. Tallene er 
likevel lagt til grunn for finansieringsberegningene for å ta tilstrekkelig høyde for 
usikkerheten i trafikkgrunnlaget og for å unngå at beregningene baseres på for 
optimistiske forutsetninger. 
 
Den angitte trafikklekkasjen vil hovedsakelig opptre på lokalvegen på østsiden av 
Drammenselva mellom Hokksund og Åmot. Trafikk mellom f.eks. Sigdal og 
Hokksund/Drammen vil kunne velge fylkesvegene på vestsiden av elva som alternativ 
rute. Dette utgjør imidlertid i utgangspunktet beskjedne trafikkmengder, og selv om en 
del av denne trafikken velger å kjøre på vestsiden av elva vil merbelastningen på disse 
fylkesvegene bli beskjeden. 
 
Det må presiseres at den antatte trafikklekkasjen i hovedsak vil bestå av lette kjøretøyer 
(personbiler). Tunge kjøretøyer i næringstrafikk verdsetter kjørehastighet og 
tidskostnader høyere enn lette biler og har betydelig mindre tilbøyelighet til å velge 
alternative ruter, selv med relativt høye bomtakster. 
 

7.4.5. Reduksjon i trafikkgrunnlaget på grunn av endring i reisevaner m.m. 
 
Som nevnt i kap 7.4.1 må det forventes at en del trafikanter vil endre sine reisevaner 
pga bomavgiftene ved at de benytter andre reisemidler enn bil, velger andre reisemål 
eller utelater enkelte reiser for å unngå bompenger. Dessuten må det tas høyde for en 
viss reduksjon i inntektsgrunnlaget i bomstasjonene på grunn av fritak for betaling 
(utrykningskjøretøyer, el-biler) tekniske forhold i innkrevingssystemet (f.eks. uleselige 
bilskilt, teknisk svikt) etc.  
 
I tillegg til trafikklekkasje må det derfor påregnes et redusert trafikkgrunnlag som særlig 
er avhengig av størrelsen på bomavgiften, tilgangen til og kvaliteten på alternative 
transportmidler (hovedsakelig buss), muligheter for alternative reisemål for innkjøps- og 
arbeidsreiser mv. Det foreligger ikke grunnlag for å kunne beregne denne reduksjonen på 
dette stadiet, men det finnes en del erfaringsgrunnlag fra andre bompengeordninger i 
Norge som gir visse holdepunkter. 
 
Det er vanlig å anta en viss prosentvis reduksjon i trafikkgrunnlaget som dekker opp for 
endringer i reisevaner samt tekniske feil i systemet. I dette tilfellet er denne reduksjonen 
satt til 5 % av antatt ÅDT uten bomavgifter i alle antennepunkter. 
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8. Bompengeopplegg og finansiering 

8.1 Plassering av automatiske bomstasjoner 
 
Som nevnt i kap 2 innebærer anbefalt bomkonsept at det skal plasseres en automatisk 
bomstasjon på hver anleggsparsell og at bompengeinnkrevingen settes i drift når 
parsellen åpnes for trafikk. 
 
Det ligger til rette for å dele inn strekningen i tre anleggsparseller, mellom de fire 
kryssene på strekningen. Det innebærer at det forutsettes en automatisk bomstasjon på 
hver av følgende tre anleggsparseller, se figuren nedenfor:   
 

- Langebru – Langerud 
- Langerud – Knivedalen 
- Knivedalen – Åmot 
 

 
 

Lerberg 
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Plassering av automatiske bomstasjoner 
Den helt detaljerte plasseringen av bomstasjonene vil skje på et senere planstadium ut 
fra praktiske og stedlige hensyn, men har ikke betydning for vurderingene i denne 
mulighetsstudien. 
 
Automatiske bomstasjoner innebærer kun oppsetting av skiltstolper og ”galger” over 
vegen der det plasseres skilter, antenner, videokamera og annet registreringsutstyr. Det 
blir ikke nødvendig å utvide vegen med ekstra kjørefelt. 
 

8.2 Øvrige beregningsforutsetninger 

8.2.1. Trafikkprognose 
 
Den generelle trafikkprognosen for Buskerud som er utarbeidet i forbindelse med den 
forestående revisjonen av Nasjonal transportplan 2010-2019 er lagt til grunn for 
beregningene. Den innebærer følgende årlige trafikkvekst i gjennomsnitt for lette og 
tunge biler: 
 
Periode: Lette biler Tunge biler 
2005 – 2011: 1,2 % 1,9 % 
2012 – 2014: 1,2 % 1,5 % 
2015 – 2020: 1,2 % 1,4 % 
2021 – :  0,7 % 1,2 % 

 
I forhold til den faktiske trafikkutviklingen de senere årene er dette en relativt nøktern 
prognose, jf kap 3.2 ”Trafikkbelastning”. Erfaringene tilsier for øvrig at de fylkesvise 
trafikkprognosene ihht NTP generelt har vært lave i forhold til den faktiske trafikkveksten. 

8.2.2. Etablerings- og driftskostnader for antennepunkter 
 
Erfaringsgrunnlaget for kostnadene for etablering og drift av antennepunkter er foreløpig 
begrenset til de helautomatiske bomstasjonene som er i drift i Bergen og Tønsberg, samt 
andre tilsvarende prosjektert som er på planleggingsstadiet.  På dette grunnlaget er det 
forutsatt: 
 

- investeringskostnad 15 mill. kr pr bomstasjon (inkl felles datasystem) 
- driftskostnad 4 mill kr pr år for hver bomstasjon 

 
Driftskostnadene er i hovedsak knyttet til drift av IT-systemet samt bildebehandling og 
fakturering for trafikanter uten brikke. Jf. usikkerheten knyttet til dette bomkonseptet og 
kostnadene for etablering og drift som er omtalt i kap 2 ”Føringer for 
bompengekonseptet”. 

8.2.3. Renter og prisstigning 
 
Lånerenten som skal benyttes i finansieringsberegninger for bompengeprosjekter 
fastlegges av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet, og er fastsatt til 8 %. 
 
Det kan åpnes for å legge en lavere rentesats til grunn for finansieringsberegningene. Det 
skal i så fall foreligge et konkret lånetilsagn med rentebetingelser lavere enn 8 % før det 
fattes bindende vedtak om en bompengeordning. 
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Det må imidlertid tas høyde for at lånerenten kan endre seg betydelig i løpet av 
låneperioden som er forutsatt å vare til 2035-2040, avhengig av utbyggingstakten. 
 
Det er i denne mulighetsstudien lagt til grunn en nominell lånerente på 8 %.  
 
Innskuddsrenten er satt til 3 % (innbetalte bompenger er i beregningene forutsatt som 
bankinnskudd før avdrag og renter betales ved årsskiftet). 
 
Årlig prisstigning for anleggskostnader, driftskostnader og bomtakster er satt til 2 %.  
Det er viktig å være klar over at også bomtakstene forutsettes regulert i takt 
med prisstigningen.  

8.2.4. Bomtakster og rabatter 
 
Nødvendig bomtakst framkommer i beregningene som et resultat av de øvrige 
forutsetningene, dvs investeringstakt, statlige bevilgninger, trafikkgrunnlag, lånerente 
etc. 
 
Det er forutsatt at tunge biler (> 3500 kg) betaler dobbel takst i forhold til lette biler. 
 
Takstsystemet er for tiden under revisjon og det er usikkert hva resultatet av denne blir. 
Det er derfor valgt å beregne gjennomsnittlig bomtakst for hvert passerende kjøretøy pr 
bomstasjon.  
 
Den gjennomsnittlige bomtaksten pr kjøretøy er altså den taksten som er nødvendig å 
kreve inn fra hvert passerende kjøretøy for at det aktuelle utbyggingskonseptet skal 
kunne finansieres. Hva den reelle grunntaksten (uten rabatt) blir for hhv lette og tunge 
biler vil være avhengig av hvilken rabattordning som legges til grunn ved betaling med 
elektronisk brikke (abonnement).  
 
Med eksempelvis 80 % brikkebrukere som har gjennomsnittlig 10 % rabatt vil 
grunntaksten for lette biler (uten rabatt) ligge bare litt høyere enn gjennomsnittstaksten. 
Med større rabatter vil grunntaksten måtte ligge høyere. 
 
Det vil være aktuelt å legge til grunn at det skal betales like stor bomavgift pr km på alle 
tre anleggsparseller, dvs at bomtaksten vektes etter lengden på hver anleggsparsell. Det 
vil i så fall bety at bomtaksten blir høyest på den lengste parsellen (Langerud – 
Knivedalen) og lavere på de to andre. I denne omgang er det valgt å bare angi 
gjennomsnittstaksten pr bomstasjon, jf kap 8.3.  
 

8.2.5. Utbyggingsrekkefølge, oppstart og varighet av innkreving  
 
Det er lagt til grunn at utbyggingen starter nordfra, dvs på parsellen Knivedalen – Åmot, 
og deretter fortsetter sørover med parsellen Langerud – Knivedalen og til slutt Langebru 
– Langerud. 
 
Utbyggingstakten på parsellene er forutsatt som følger: 
 

- Knivedalen – Åmot:  2018-2019 
- Langerud – Knivedalen:  2018-2020 
- Langebru – Langerud:  2019-2021 

 
Ferdigstillelsen av hver parsell er antatt på slutten av de respektive åpningsårene. 
Oppstart bompengeinnkreving er beregningsmessig lagt til ved påfølgende årsskifte, dvs 
fra 1.1.2020 på første parsell.  
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Bompengeinnkrevingen vil vare i 15 år i hver bomstasjon. Det innebærer at det vil være 
bompengeinnkreving i en eller flere bomstasjoner i tiden 2020 – 2036.  
  

8.3 Beregningsresultater – nødvendige bomtakster 
 
De alternative vegtraséene som det er utført finansieringsberegninger for, er nærmere 
omtalt i kap 4 og 5. Her repeteres at alternativene er som følger: 
 
Alternativ Kostnad, mill kr 2007 
1A 2-feltsveg Langebru – Langerud 

3-feltsveg Langerud – Åmot 
1290 

1B 2-feltsveg Langebru – Langerud 
4-feltsveg Langerud – Åmot 

1450 

2A 2-feltsveg Langebru – Langerud 
3-feltsveg Langerud – Åmot 
Tunnel på parsell Knivedalen – Åmot 

1515 

2B 2-feltsveg Langebru – Langerud 
4-feltsveg Langerud – Åmot 
Tunnel på parsell Knivedalen – Åmot 

1820 

 
Kostnadsanslagene har en usikkerhet på + 40 %. 
 

8.3.1. Alternativ 1A: 2- og 3-felts veg uten tunnel  
 
Det er forutsatt følgende utbyggings- og bevilgningstakt med 40 % statlig 
investeringsandel: 
 
Mill. kr 2007 

Parsellvise investeringer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Åmot-Knive 120 180     300 

Knive-Langerud 70 240 240    550 

Langerud-Langebru  110 165 165   440 

Sum investeringer rv. 35 190 530 405 165   1290 

Investering antennepunkter  15 15 15   45 

SUM investering  190 545 420 180   1335 

Statlig andel    129 129 129 129 516 
Gult felt markerer år med ferdigstillelse. 
 
Ved 50 % statlig andel blir den årlige bevilgningen 161 mill kr, totalt 645 mill kr. 
 
Dette gir følgende resultater (nødvendige gjennomsnittstakster pr kjøretøy): 
 

 40 % stat 50 % stat 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon: kr 10,90 kr 9,60 

Sum bomtakst Hokksund – Åmot, avrundet 
(gjennom alle tre bomstasjoner): 

33 kr  29 kr 

Gjennomsnittlig bomtakst pr km Hokksund 
- Åmot: 

kr 2,20 kr 1,95 
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Dersom taksten i hver bomstasjon vektes etter lengden på den aktuelle parsellen 
(samme bomtakst pr km på alle parseller) blir gjennomsnittstaksten i den enkelte 
bomstasjon som følger, avrundet til nærmeste hele krone:  
 

Gjennomsnittstakst avrundet 
Parsell/bomstasjon: Lengde, km Statlig andel 40 % Statlig andel 50 % 

Langebru – Langerud  4,15  9 kr   8 kr 
Langerud – Knivedalen  7,00 16 kr 14 kr 
Knivedalen - Åmot 3,65    8 kr    7 kr 
Langebru – Åmot  14,8 
 

8.3.2. Alternativ 1B: 2- og 4-felts veg uten tunnel  
 
Det er forutsatt følgende utbyggings- og bevilgningstakt med 40 % statlig 
investeringsandel: 
 
Mill. kr 2007 

Parsellvise investeringer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Åmot-Knive 180 190     370 

Knive-Langerud 130 260 250    640 

Langerud-Langebru  110 165 165   440 

Sum investeringer rv. 35 310 560 415 165   1450 

Investering antennepunkter  15 15 15   45 

SUM investering  310 575 430 180   1495 

Statlig andel    145 145 145 145 580 
Gult felt markerer år med ferdigstillelse. 
 
Ved 50 % statlig andel blir den årlige bevilgningen 181 mill kr, totalt 725 mill kr. 
 
Dette gir følgende resultater (nødvendige gjennomsnittstakster pr kjøretøy): 
 

 40 % stat 50 % stat 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon: kr 12,20 kr 10,75 

Sum bomtakst Hokksund – Åmot, avrundet 
(gjennom alle tre bomstasjoner): 

37 kr  32 kr 

Gjennomsnittlig bomtakst pr km Hokksund 
- Åmot: 

kr 2,50 kr 2,20 

 
 
Dersom taksten i hver bomstasjon vektes etter lengden på den aktuelle parsellen 
(samme bomtakst pr km på alle parseller) blir gjennomsnittstaksten i den enkelte 
bomstasjon som følger, avrundet til nærmeste hele krone:  
 

Gjennomsnittstakst avrundet 
Parsell/bomstasjon: Lengde, km Statlig andel 40 % Statlig andel 50 % 

Langebru – Langerud  4,15   11 kr  9 kr 
Langerud – Knivedalen  7,00 17 kr 15 kr 
Knivedalen - Åmot 3,65   9 kr   8 kr 
Langebru – Åmot  14,8 
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8.3.3. Alternativ 2A: 2- og 3-felts veg med tunnel  
 
Det er forutsatt følgende utbyggings- og bevilgningstakt med 40 % statlig 
investeringsandel: 
 
Mill. kr 2007 

Parsellvise investeringer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Åmot-Knive 220 240 60    520 

Knive-Langerud 95 235 225    555 

Langerud-Langebru  110 165 165   440 

Sum investeringer rv. 35 315 585 450 165   1515 

Investering antennepunkter  15 15 15   45 

SUM investering  315 600 465 180   1560 

Statlig andel    151 152 151 152 606 
Gult felt markerer år med ferdigstillelse. 
 
 
Ved 50 % statlig andel blir den årlige bevilgningen 190 mill kr, totalt 760 mill kr. 
 
Dette gir følgende resultater (nødvendige gjennomsnittstakster pr kjøretøy): 
 

 40 % stat 50 % stat 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon: kr 12,70 kr 11,15 

Sum bomtakst Hokksund – Åmot, avrundet 
(gjennom alle tre bomstasjoner): 

38 kr  33 kr 

Gjennomsnittlig bomtakst pr km Hokksund 
- Åmot: 

kr 2,60 kr 2,25 

 
 
Dersom taksten i hver bomstasjon vektes etter lengden på den aktuelle parsellen 
(samme bomtakst pr. km på alle parseller) blir gjennomsnittstaksten i den enkelte 
bomstasjon som følger, avrundet til nærmeste hele krone:  
 

Gjennomsnittstakst avrundet 
Parsell/bomstasjon: Lengde, km Statlig andel 40 % Statlig andel 50 % 

Langebru – Langerud  4,15  11 kr   9 kr 
Langerud – Knivedalen  7,00 18 kr 16 kr 
Knivedalen - Åmot 3,65    9 kr    8 kr 
Langebru – Åmot  14,8 
 
 

8.3.4. Alternativ 2B: 2- og 4-felts veg med tunnel  
 
Det er forutsatt følgende utbyggings- og bevilgningstakt med 40 % statlig 
investeringsandel: 
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Mill. kr 2007 

Parsellvise investeringer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Åmot-Knive 310 360 70    740 

Knive-Langerud 130 260 250    640 

Langerud-Langebru  110 165 165   440 

Sum investeringer rv. 35 440 730 485 165   1820 

Investering antennepunkter  15 15 15   45 

SUM investering  440 745 500 180   1865 

Statlig andel    182 182 182 182 728 
Gult felt markerer år med ferdigstillelse. 
 
Ved 50 % statlig andel blir den årlige bevilgningen 228 mill kr, totalt 910 mill kr. 
 
Dette gir følgende resultater (nødvendige gjennomsnittstakster pr kjøretøy): 
 

 40 % stat 50 % stat 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon: kr 15,00 kr 13,20 

Sum bomtakst Hokksund – Åmot, avrundet 
(gjennom alle tre bomstasjoner): 

45 kr  40 kr 

Gjennomsnittlig bomtakst pr km Hokksund 
- Åmot: 

kr 3,00 kr 2,70 

 
 
Dersom taksten i hver bomstasjon vektes etter lengden på den aktuelle parsellen 
(samme bomtakst pr km på alle parseller) blir gjennomsnittstaksten i den enkelte 
bomstasjon som følger, avrundet til nærmeste hele krone:  
 

Gjennomsnittstakst avrundet 
Parsell/bomstasjon: Lengde, km Statlig andel 40 % Statlig andel 50 % 

Langebru – Langerud  4,15 13 kr   11 kr 
Langerud – Knivedalen  7,00 21 kr   19 kr 
Knivedalen - Åmot 3,65 11 kr    10 kr 
Langebru – Åmot  14,8 
 
 

8.3.5. Statlig bevilgning samtidig med utbygging 
 
Dersom de statlige bevilgningene kommer tidligere enn forutsatt ovenfor, vil behovet for 
låneopptak reduseres. Dermed reduseres finansieringskostnadene (rentebelastningen) og 
nødvendige bomtakster blir lavere. 
 
Beregninger med statlige bevilgninger i årene 2018-2021, dvs samtidig med 
utbyggingen, viser at gjennomsnittstaksten pr bomstasjon da kan reduseres med i 
størrelsesorden kr 0,60 – 0,90. For hele strekningen Hokksund – Åmot innebærer det en 
redusert gjennomsnittstakst på kr 1,80 – 2,70 for henholdsvis billigste og dyreste 
alternativ. 
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9. Oppsummering – anbefaling  

9.1 Vegløsning og kostnader 
 

- Det er behov for utbedring og utbygging av rv. 35 mellom Hokksund og Åmot, da 
vegen ikke oppfyller krav til fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

- Det er vurdert ulike traséer. Den traséen som er lagt til grunn i denne studien 
ligger vest for Drammenselva mellom Langebru og Langerud. Nord for dette 
følger den i stor grad i dagens trasé fram til Fjerdingstad. Mellom Fjerdingstad og 
Åmot er det lagt til grunn traséer med og uten tunnel. 

- Den nye vegen er foreslått med planskilte kryss ved Langerud, ved Knive og i 
Åmot. Ved Langebru foreslås det ny rundkjøring som kryss med E134. Det vil 
også være ønskelig med et kryss som knytter sammen ny rv. 35 med dagens rv. 
35 gjennom Hokksund. 

- Det er foreslått en ny vegløsning for rv. 287 gjennom Åmot øst for 
Drammenselva. 

- Kostnadsoverslaget varierer avhengig av 2/3 eller 4 felt mellom Langerud og 
Åmot og med om den nye vegen skal legges i tunnel like sør for Åmot. 

- Endelig avklaring av standardvalg vil bli foretatt ved utarbeidelse av 
kommunedelplan for strekningen. 

 

 Tre felt Langerud - Åmot Fire felt Langerud - Åmot 

Veg i dagen  
Fjerdingstad – Åmot 

1.290 mill kr 
(Alternativ 1A) 

1.450 mill kr 
(Alternativ 1B) 

Tunnel  
Fjerdingstad - Åmot 

1.515 mill kr 
(Alternativ 2A) 

1.820 mill kr 
(Alternativ 2B) 

Kostnadsoverslag i 2007-kr 
 

9.2 Utbyggings- og bevilgningstidspunkt 
 

- Forslag om bompengefinansiering av rv. 35 må forelegges Stortinget i en egen 
proposisjon. Før Stortinget kan behandle proposisjonen må det foreligge godkjent 
reguleringsplan for prosjektet. 

- En vurdering av nødvendig planprosess fram til godkjente reguleringsplaner og 
lokal prosess for å få tilslutning om bompengefinansiering, tilsier at saken ikke 
kan fremmes for Stortinget før tidligst i 2018. 

- Det er derfor lagt til grunn for denne mulighetsstudien at prosjektet bygges i 
perioden 2018-2021. 

- Transportetatene arbeider for tiden med forslag til Nasjonal transportplan for 
perioden 2010-2019. Det må foreløpig anses som usikkert om Stortinget vil 
prioritere statlige midler til Hokksund – Åmot i perioden 2010-2019. I 
finansieringsberegningene er det derfor lagt til grunn at statlige bevilgninger først 
kommer i perioden 2020-2023, men det er også fortatt finansieringsberegninger 
for det tilfellet at statlige bevilgninger kan komme samtidig med bygging i 2018-
2021. 

- Som hovedalternativ er det antatt en statlig investeringsandel på 40 %. I tillegg 
er det beregnet et alternativ med statlig andel 50 %. 
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9.3 Trafikkgrunnlag 
 

- En trafikkundersøkelse som kartla kjøremønsteret mellom Vikersund/Sigdal/Åmot 
og hhv E134 og rv. 283 ved Hokksund, tilsier at en ny rv. 35 vest for Hokksund 
(mellom Langebru og Langerud) vil få et trafikkgrunnlag i størrelsesorden 5000 
kjøretøyer/døgn (dagens trafikknivå), uten bomavgift på ny veg. 

- Selv om det forutsettes en viss trafikkvekst vil det være tilstrekkelig med tofelts 
veg på denne strekningen. 

- På strekningen Langerud – Åmot vil det være et trafikkgrunnlag på 9-10.000 
kjøretøyer/døgn på ny rv. 35 i dagens trafikknivå, før det innføres bomavgifter.  

- Teoretiske beregninger av trafikkoverføring til alternative kjøreruter som følge av 
bomavgift på ny rv. 35, tilsier at denne overføringen (trafikklekkasjen) kan bli 
betydelig.  

- Deler av lokalvegen mellom Åmot og Hokksund vil ha svært lav standard og 
trafikklekkasjen til denne må forutsettes å bli begrenset. Det kan derfor bli 
nødvendig å iverksette tiltak på lokalvegen som medfører at trafikkbelastningen 
på denne begrenses til et nivå som kan aksepteres av hensyn til bl.a. 
trafikksikkerhet og miljø. 

- For å være på den sikre siden er det i finansieringsberegningene likevel lagt til 
grunn en trafikklekkasje på 5-10 % med en gjennomsnittlig bomavgift på 10 kr i 
hver bomstasjon, 10-15 % dersom gjennomsnittlig bomavgift blir 15 kr. I praksis 
vil det ikke være aktuelt å akseptere så stor merbelastning på deler av 
lokalvegen. 

- Det er en vesentlig forutsetning for realismen i prosjektet at kravet om 
begrenset lekkasje til lokalvegen ivaretas. 

- I tillegg til trafikklekkasje er det forutsatt 5 % reduksjon i trafikkgrunnlaget som 
følge av endring i reisevaner (f.eks. at noen velger buss i stedet for bil), fritak for 
betaling, tekniske feil etc. 

9.4  Bomkonsept og bompengetakster 
 

- Det forutsettes etablert tre automatiske bomstasjoner på ny Rv 35, én på hver av 
parsellene Langebru – Langerud, Langerud – Knivedalen og Knivedalen – Åmot. 
Det betales i begge retninger. 

- Betaling skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass) eller ved tilsendt 
faktura etterskuddsvis, basert på videofotografering av bilens 
registreringsnummer. 

- Det er forutsatt en trafikkvekst ihht generell trafikkprognoser for Buskerud som 
er lagt til grunn for neste revisjon av Nasjonal transportplan, dvs en årlig 
trafikkvekst på ca 1,3 %, avtakende til under 1 % fra 2020. 

- Nødvendig bompengetakst er avhengig av kostnaden på den vegløsningen som 
velges. Jo dyrere løsning, jo høyere bomtakster. 

- Den gjennomsnittlige bomtaksten pr bomstasjon som det er nødvendig å kreve 
inn fra hvert passerende kjøretøy, framgår av tabellen nedenfor, angitt for de 
ulike utbyggingsalternativ og med hhv 40 og 50 % statlig investeringsandel:  

 
Alternativ 1A 
1290 mill kr 

Alternativ IB 
1450 mill kr 

Alternativ 2A 
1515 mill kr 

Alternativ 2B 
1820 mill kr   

 Alle beløp i 2007-kr  
40 % stat 

 
50 % stat 

 
40 % stat 

 
50 % stat 

 
40 % stat 

 
50 % stat 

 
40 % stat 

 
50 % stat 

Gjennomsnittlig bomtakst pr 
bomstasjon: 

kr 10,90 kr 9,60 kr 12,20 kr 10,75 kr 12,70 kr 11,15 kr 15,00 kr 13,20 

Sum bomtakst Hokksund – Åmot, 
avrundet (gjennom alle tre 
bomstasjoner): 

33 kr  29 kr 37 kr  32 kr 38 kr  33 kr 45 kr  40 kr 

Gjennomsnittlig bomtakst pr km 
Hokksund - Åmot: 

kr 2,20 kr 1,95 kr 2,50 kr 2,20 kr 2,60 kr 2,20 kr 3,00 kr 2,70 
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- Dersom de statlige bevilgningene kommer i årene 2018-2021, dvs samtidig med 

utbyggingen, kan gjennomsnittstaksten pr bomstasjon reduseres med i 
størrelsesorden kr 0,60 – 0,60. For hele strekningen Hokksund – Åmot innebærer 
det en redusert gjennomsnittstakst på kr 1,60 – 2,70.   

- Den reelle grunntaksten (uten rabatt) for hhv lette og tunge biler vil være 
avhengig av hvilken rabattordning som legges til grunn.  

- Med eksempelvis 80 % brikkebrukere som har gjennomsnittlig 10 % rabatt, vil 
grunntaksten for lette biler (uten rabatt) ligge bare litt høyere enn 
gjennomsnittstaksten. Med større rabatter vil grunntaksten måtte ligge høyere. 

9.5 Vurdering – anbefaling 
 
Statens vegvesen mener det bør legges til grunn at hele strekningen mellom Hokksund 
(Langebru) og Åmot inkluderes i et eventuelt bompengeprosjekt på riksveg 35 i det 
aktuelle området. 
 
Statens vegvesen mener videre at strekningen Langebru – Langerud eventuelt bør 
bygges ut som 2-felts veg, og at den resterende strekningen Langerud – Åmot eventuelt 
kan bygges som 2/3-felts veg. Valg av en slik standard vil etter vegvesenets syn 
harmonere med standarden på det tilstøtende vegnettet i området.  
 
Vegvesenet vil be de tre kommunene og fylkeskommunen, som har tatt initiativet til 
studien, fatte vedtak om hvorvidt de ønsker at det gås videre med saken i henhold til de 
formelle prosedyrer som gjelder for bompengesaker beskrevet i kap. 1.4 i denne studien. 
Dersom kommunene eller fylkeskommunen fatter negative vedtak, vil ikke Statens 
vegvesen gå videre med utredning av bompengeprosjekt på denne delen av riksveg 35, 
idet negative vedtak vil være uttrykk for at det nødvendige lokale initiativet ikke lenger er 
til stede. 
 
Dersom kommunene og fylkeskommunen fatter positive vedtak om å gå videre med 
bompengesaken, vil Statens vegvesen Region sør følge opp planarbeidet i henhold til de 
fastlagte prosedyrene for bompengesaker. Dette vil i første omgang innebære avklaring 
mellom Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet om igangsetting av en konsept-
valgutredning (KVU) som grunnlag for ekstern kvalitetssikring i tidlig planfase (KS1), og 
som i sin tur danner grunnlag for regjeringsbeslutning om eventuell videre planlegging 
etter Plan- og bygningsloven. 
 
Statens vegvesen finner grunn til å understreke at de tidsperiodene som er antydet for 
bygging og med de kostnadene som er angitt for dette i dette dokumentet ikke er omtalt 
i Nasjonal transportplan (NTP) 2006 – 2015. Dette innebærer således at den statlige 
andelen av finansieringen som er lagt til grunn i denne mulighetsstudien ikke er omtalt i 
NTP. Hvorvidt prosjektet blir prioritert ved revisjon av NTP for perioden 2010 – 2019 
gjenstår å se idet denne rapporten sluttføres. Transportetatenes (Kystverket, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor) forslag til NTP for perioden 2010-2019 
legges fram ved årsskiftet  2007/2008, og sendes på høring til fylkeskommunene med 
høringsfrist april 2008. Stortinget tar sikte på å behandle NTP for 2010-2019 i vår-
sesjonen 2009. 
 
Statens vegvesen anser det ikke aktuelt å starte opp eventuell planlegging etter Plan- og 
bygningsloven (konsekvensutredning og kommunedelplan) før Stortinget har behandlet 
NTP 2010-2019 våren 2009, jfr. for øvrig framdriftsplan skissert i kap. 6.1 foran. 
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 Vedlegg 1 – Om arbeidet med vegløsningene 

 
Føringer fra lokale samarbeidspartnere 
 
Som en innledning til vegutredningen ble det avholdt et møte i arbeidsgruppen med 
Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, kommunene Sigdal, Modum og Øvre Eiker 
og Rambøll. Hensikten var å avklare hvilke føringer og ønsker som burde ligge til grunn 
for mulighetsstudien.  
 

Trasé for ny Rv 35 i Øvre Eikers kommuneplan 
 
Kommuneplan for Øvre Eiker viser en tenkt trasé mellom Langebru og Langerud (rød linje 
langs jernbanen i kartutsnittet over). Denne linjen skal være et utgangspunkt for ny veg 
på denne strekningen. Øvre Eiker kommune ga sterkt uttrykk for at de av trafikale 
årsaker ønsker en kryssing av Drammenselva fra øst til vest så nær Hokksund som mulig. 
Dette samsvarer med den løsning som er skissert i kommuneplanen.  
 
Det er ikke lagt til grunn opptegnede veglinjer utover dette. 
 
Arbeidsgruppen har ønsket en løsning hvor trafikken fra rv. 287 kan ledes utenom 
korketrekkeren og Åmot sentrum og inn på rv. 35 sør for Åmot. En mulig løsning er at rv. 
287 ledes fra bru over Drammenselva via jernbaneområde langs elva og opp langs 
eksisterende dalføre til kryss med rv. 35 sør for Åmot sentrum.  
En annen mulighet er at rv. 287 fortsatt går gjennom korketrekkeren, for så å skjære 
sørover gjennom eksisterende boligområde i Åmot og til kryss med Rv 35 samme sted.  
 
Eksisterende høyspenttrasé øst for dagens rv. 35 er presentert som en mulig trasé for ny 
riksveg. Når en kommer fra Åmot vil en da svinge opp mot åsen og sannsynligvis under 
eksisterende rv. 35 i en kort kulvert. Deretter følges eksisterende kraftlinje som ligger i 
åssiden øst for rv. 35 helt fra Åmot til Langerud og videre til Lerberg i Hokksund. En slik 
linje kunne ta av og krysse over elva ved Langerud eller fortsette videre sørover og først 
krysse over etter Hokksund, jf. skissen under. Det er usikkert om kraftlinjetraséen vil bli 
frigjort slik at den kan benyttes til vegformål. Traséen vil ligge forholdsvis høyt over 
dagens veg og løsrives fra bebyggelsen. Dette er uheldig med tanke på kollektivtilbudet 
og man vil ikke kunne utnytte eksisterende veg. Løsningen avviker dessuten sterkt fra 

Ny Rv 35 
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mulighetsstudiens grunnleggende føringer. Den vil kunne gi en dårligere avlastning av 
Hokksund sentrum og til en viss grad undergrave E134 som ønsket hovedåre mot 
Drammen. Det er ikke arbeidet videre med denne løsningen. 
 

 
Kryssing av Drammenselva sørøst for Hokksund 
 
Det er skissert mulige traséer vest for Drammenselva. Disse bygger videre på linjen i 
kommuneplan for Øvre Eiker, men i stedet for å krysse over til Langerud, følges 
jernbanetraséen videre nordover til Skotselv. Gjennom Skotselv kan man velge å legge 
seg kloss inntil jernbanelinjen gjennom tettstedet. Dette antas å være svært konfliktfylt. 
Alternativt man kan svinge vestover og i tunnel under bebyggelsen og fv. 62. Begge 
løsninger anses som kompliserte og kostbare. Videre følges jernbanen nordover og 
krysser Drammenselva ved demningen sør for Åmot (rett sør for eksisterende bru). 
Linjen forutsettes å ende sør for Åmot, på samme sted som øvrige alternativer. Stor 
høydeforskjell fra kryssingspunkt og opp til Åmot vanskeliggjør denne linjen. Et annet 
alternativ er å krysse lenger sør, for ekseksempel der elven er på sitt smaleste ca. 300 
meter lengre nedstrøms. Traseen er grovt skissert, jf. tegning i kap 5.1 foran. 
 
En linje på vestsiden ville gjøre det enklere å oppnå en god forbindelse fra Sigdal og 
sørover. Konflikter med Skotselv, samt føringer fra Øvre Eiker kommune og ønske om å 
oppnå en "omkjøringsveg" for Hokksund, har gjort at det ikke er arbeidet videre med en 
slik løsning på dette nivået. Løsningen ville høyst sannsynlig ha gitt lavt trafikkgrunnlag 
og tilsvarende lavt bompengepotensial. Traseen er grovt skissert, jf. tegning i kap 5.2 
foran. 
 
Som utgangspunkt har det vært ønskelig å finne et alternativ der man i størst mulig grad 
benytter eksisterende trasé.  
 
Det var enighet om at det var nødvendig med kryss ved Langebru, Langerud og Åmot. 
Det ble diskutert hvorvidt det var nødvendig med kryss i Knivedalen ved Skotselv, men 
det ble konkludert med at man burde se på muligheten for å få dette til. 
 
Det ble ikke avdekket spesielle begrensinger som burde ligge til grunn for alternativsøket. 
 
Løsningene som er valgt som grunnlag for vurderingene rundt bompengefinansieringen 
presentert for en referansegruppe bestående av politisk og administrativ ledelse hos 
samarbeidspartene. Disse har gitt sin tilslutning til vegløsningene. 
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Gjennomføring av alternativsøk 
 
Konsulenten har i samarbeid med arbeidsgruppen kommet frem til antatt gjennomførbare 
veglinjer med et sannsynlig, representativt kostnadsnivå. Alternativsøket er gjort på 
bakgrunn av informasjon fra kommunene, mottatt kartgrunnlag og befaring av området. 
Hensikten har altså vært å finne et realistisk alternativ som grunnlag for 
bompengeberegningene, ikke å finne den optimale traséen. Det hører eventuelt hjemme i 
en konsekvensutredning på et senere planstadium, hvor planområdet kartlegges 
nærmere og det gjennomføres et bredt linjesøk.  
 
Veglinjer  
 
Langebru - Langerud 
Skissert linje i kommuneplan er fulgt, men veglinjen må tilpasses den kryssløsning som 
velges ved Langebru. Vegen legges under bakken gjennom bebyggelsen langs 
Hoensveien. Deretter ligger linjen i dagen, langs eksisterende jernbanetrasé og i samme 
høyde som denne, før den krysser jernbanen og Drammenselva.  

 

 
Skissert ny Rv 35 er vist som heltrukket blå ”Linje 12000” 
 
Om man velger å krysse over jernbanen, vil dette resultere i en bru som blir liggende ca. 
30 meter over Drammenselva. Dette vil være en ruvende konstruksjon, og der er derfor 
lagt til grunn en løsning hvor man i stedet krysser under jernbanen og deretter kommer 
ut og over Drammenselva på ei flat bru. Med denne løsningen vil brua lande litt lavere 
enn eksisterende terreng på motsatt side. Grunnforholdene i området er ukjent.  
 
 
Langerud - Fjerdingstad 
To linjer fra idéfasen er videreført som fullverdige alternativ tegnet opp i plan og profil. 
Kryssløsninger presentert på skissenivå. Begge linjene tar utgangspunkt i den linjen som 
krysser over Drammenselva ved Langerud. Deretter føres de videre nordover i  
eksisterende trasé på en strekning med lite eller ingen bebyggelse på vestsiden av 
vegen. Det vil her være snakk om å bygge en ny veg i eksisterende trasé og med 
utvidelse på vestsiden av eksisterende veg. Kurvaturen vil måtte slakes ut og tilpasses 
nye og strengere krav. Dette gjelder spesielt vertikalkurvaturen. 
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Linjene følger nåværende trasé mellom Langerud og Dramdal/Knive. Figuren viser også 
en stiplet linje vest for Drammenselva 
 
En av linjene skjærer så ut av eksisterende trasé og krysser tvers over Knivedalen. Linjen 
ligger så i forholdsvis bratt skogsterreng mellom Drammenselva og eksisterende Rv 35 
helt frem til kopling mot eksisterende veg i krapp kurve rett sør for Åmot (ved avkjøring 
til Døvikfoss). Det er søkt å legge linjen så skånsomt som mulig med tanke på å bevare 
dyrka mark. Det ligger et kulturminne rett sør for Knivedalen som ikke er nærmere 
undersøkt. Dersom dette viser seg å være noe man bør ta hensyn til, er det mulig å 
legge vegtraséen utenom dette. Det blir dessuten vanskelig å få til et kryss i Knivedalen 
som kan gi tilknytning til Skotselv. 
 
Den andre linjen skjærer ut fra eksisterende trasé og ligger øst for bebyggelse og dyrket 
mark ved avkjøring til Skotselv. Deretter følges igjen eksisterende trasé frem til 
Fjerdingstad. Det er denne linjen som er lagt til grunn i mulighetsstudien.  
 
Fjerdingstad - Åmot 
Det er lagt til grunn to alternativer i mulighetsstudien fordi de skiller seg kraftig fra 
hverandre med hensyn til kostnad og konsekvenser for nærmiljø og kulturlandskap.  
 
Den første linjen ligger vest for nåværende veg og bebyggelse ved Verp. Den legger 
beslag på en del jordbruksareal og vil gi et forholdsvis betydelig inngrep i 
kulturlandskapet. 
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To linjealternativer er vurdert mellom Fjerdingstad og Åmot: Den heltrukne linje 13000 
og det østligste tunnelalternativet linje 13250 
 
Det andre linjealternativetligger øst for eksisterende veg og går i tunnel under 
tettbebyggelsen som ligger sør for Engerkrysset i Åmot. Det er lagt til grunn en tunnel 
med ca. 1800 m lengde. Denne gir god vertikal- og horisontalkurvatur. Ved kortere 
tunnellengder, som også er vurdert, blir kurvaturen mer anstrengt. 
 
Kryss 
 
Langebru 
Langebru er generelt det mest kompliserte og konfliktfylte området hvor det skal etablere 
et nytt kryss. Et nytt kryss skal ikke bare kople sammen E134 med ny rv. 35, men også 
gi et hensiktsmessig trafikksystem for Hokksund vest. Det er rimelig å tro at jo nærmere 
et kryss ligger Hokksund sentrum, desto bedre muligheter er det for at ny veg vil kunne 
avlaste sentrum for trafikk.  
 
Kommuneplanen viser tilkopling i eksisterende lang kurve på E134. Denne kurven har 
radius 600 meter. For å kunne etablere et toplanskryss må den, på grunn av 
siktforholdene, være 800 meter.  
 
Det er innledningsvis sett på flere prinsipielle muligheter som ikke krever ny rundkjøring 
på E134 (se illustrasjon nedenfor): 

1) 4-armet rundkjøring på samme sted som før 
2) 3-armet rundkjøring på samme sted som før 
3) 2-planskryss før kurve på E134 
4) 2-planskryss etter kurve på E134 
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Alt. 1) Alt. 2) 

  

Alt. 3) Alt. 4) 

  
 
Alternativ 1 og 2 viser seg å være konfliktfylte i forhold til de planer som kommunen har 
for området, blant annet med utbygging av institusjonen Eikertun. Alternativ 3 fremstår 
som en hensiktsmessig og sentral plassering for et toplanskryss dersom denne 
kryssformen velges, men det må eventuelt arbeides mer med å løse lokalvegsystemet. 
Alternativ 4 medfører lange strekninger med ny veg som unngås i øvrige alternativ. 
Krysset blir dessuten liggende langt fra sentrum og forutsetter sanering av det forholdsvis 
nye, fullt utbygde toplanskrysset ved Torespæren.  
 
I arbeidsgruppen ble det lansert flere alternativ, blant annet en ny rundkjøring på E134 i 
tillegg til den som ligger der i dag. Denne løsningen er lagt til grunn for mulighetsstudien. 
Det forutsettes at en utvidelse av E134 på denne strekningen til fire felt og etablering av 
toplanskryss med rv. 35 sees i sammenheng. Dette blir trolig bare aktuelt på svært lang 
sikt. 
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Alt. 5) Ny rundkjøring på E134  Alt. 6) Ny rundkjøring på E134 

  
Skisser: Statens vegvesen 
 
Langerud 
Det er forutsatt at det bygges toplanskryss i området ved Langerud, omtrent i det 
området som skissene viser. Kryssområdet skal kople forlengelsen av Rv 283 fra 
Drammen med ny rv. 35. Lokalveg videre mot Åmot forutsettes tilknyttet i samme 
område. Valg av krysstype må sees i sammenheng med utforming av nærliggende 
toplanskryss. Terrengmessig står en ganske fritt. Om en velger den linjen som gir lavest 
kryssing av elva, er det naturlig at sekundærvegen i krysser blir liggende over rv. 35, ca. 
i høyde med dagens terreng. 
  

  
Mulig kryssløsning ved Langerud. Her er sekundærvegen vist under ny rv. 35 
 
Knivedalen 
 
Der veglinjen svinger utenom eksisterende veg øst for Knivedalen er det mulig å få til et 
toplanskryss litt nord for avkjøring til Skotselv uten å berøre bebyggelse eller dyrket 
mark i særlig grad. Terrenget i området er generelt vanskelig, men her finnes et lite søkk 
som egner seg godt. Et kryss sør for avkjøringen til Skotselv vil i større grad være 
tilpasset hovedstrømmen av trafikk, som antas å være Drammensrettet, men vil i større 
grad berøre dyrka mark og kulturlandskap. Et annet alternativ er å etablere to halve 
kryss, ett på hver side av avkjøring til Skotselv.   
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Mulig kryssløsning nord for tettbebyggelsen ved Knive 
 
Åmot 
Det er sett på flere løsninger for kryss i Åmot, både nord og sør for Åmot sentrum. 
Løsning med å ta av fra rv. 287 etter korketrekkeren kommer i sterk konflikt med 
bebyggelsen i Åmot og gir fortsatt meget dårlig geometrisk standard for trafikken til og 
fra Sigdal. Det er i stedet sett nærmere på en løsning som ble lansert av Modum 
kommune: rv. 287 fra Sigdal tar av etter bru over Drammenselva, men før en kjører inn i 
korketrekkeren. Deretter legger en seg langs jernbanen, krysser over denne og ligger på 
en ganske høy fylling oppover eksisterende dalføre (her kan det være aktuelt med større 
terrengtilpasninger som gjenfylling av dalen), før en kommer opp i samme høyde som rv. 
35. Rv. 35 ligger her i jordskjæring og det er naturlig at sekundærveien i krysset blir 
liggende i en overgangsbru. Høydeforskjellen fra jernbaneplattform til eksisterende kryss 
med rv. 287 er stor. For å få til et flatt parti hvor krysset kan plasseres, er det derfor 
nødvendig å forlenge sekundærvegen med noen ”kunstige” kurver, slik skissen viser. 
Maksimal stigning for omlagt rv. 287 er 6,5 %. Dette er godt innenfor vegnormalkravene 
og mindre enn dagens stigning.  
 

 
Kryss mellom ny rv. 35 og ny rv. 287 i Åmot 
 
Skissen over viser kun en mulig kryssutforming. Det vil også være mulig å anlegge halvt 
kløverblad-kryss, på den ene eller begge sider av sekundærvegen.  
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Vedlegg 2 – Kalkyle for kostnadsoverslag 

 
Grunnlagsdata 
 
Området Langebru - Langerud (del 1) 
Strekningen inneholder nytt kryss med E134 på Langebru, tilknytning av lokalveg inn til Hokksund, 
kryssing under Hoensveien, kryssing under jernbanen og bru over Drammenselva vest for Hellefoss 
med planskilt krysstilknytning til dagens rv. 35. 
Løsmassene består stort sett av breelvavsetninger. Det er antatt lite fjell. 
Det kan antas større usikkerhet med tanke på krysstilknytning på Langebru enn det som 
framkommer av overslaget. Følgende forhold er lagt til grunn for kalkylen: 
 
 

Pris Element Beskrivelse 
Lav Norm Høy 

Forutsetninger 

A1 Ny 2 felt riksveg i 
dagen  

13 000kr/m 18 000kr/m 25 000kr/m Greie grunnforhold 
(breelvavsetninger). 
Antatt riving av flere hus 
ved Honsveien. 

A2 4 felt Langerud-4150 25 000kr/m 36 000kr/m 50 000kr/m  
A3 Rundkjøring 

v/Frydenlund og 
Langebru 

3 mill kr 5 mill kr 8 mill kr Runkjøring. 

A4 Planskilt kryss ved 
Langerud med dagens 
rv. 35 

14 mill kr 20 mill kr 30 mill kr Eksklusive kulvert/bru. 

A5 Lokalveger 5 000kr/m 12 000kr/m 15 000kr/m Ny lokalvegforbindelse 
Frydenlund - Hokksund 
syd. 

A6 Mindre veger 3 000 kr/m 5 000 kr/m 7 000 kr/m  
A7 Miljøtiltak 4 mill kr 10 mill kr 15 mill kr Støyskjermer, 

beplantning mv.  
B1 Hoensveien 

miljøkulvert 
 
 

150000kr/m 175000kr/m 200000kr/m Miljøkulvert vil skåne 
bebyggelse i større grad 
enn bru. Forusetter 
kulvert bygget i  
løsmasser i åpen 
skjæringen. 
L=175m b=11m 

B2 Bru over Hoenselva 132000kr/m 
12000kr/m2 

165000kr/m 
15000kr/m2 

220000kr/m 
20000kr/m2 

Betongbru ca. 50m 
b=11m 

B3 Kryssing av 
Randsfjordbanen 

28000kr/m 350000kr/m 400000kr/m Skrå kryssing i åpen 
skjæring.  

B4 Bru over 
Drammenselva 

200000kr/m 
18000kr/m2 

250000kr/m 
25000kr/m2 

330000kr/m 
30000kr/m2 

B=11m 

B5 Kryssing av 
Sørlandsbanen 

350000kr/m 420000kr/m 500000kr/m Morene b=10 

B6 Driftsunderganger 1 mill kr 1,5 mill kr 2,5 mill kr  
B7 Bru/kulvert for 

planskilt kryss 
Langerud 

150000kr/m 
 

180000kr/m 
 

230000kr/m 
 

2 felt b=11m 
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Området Langerud - Åmot (del 2 og del 3)  
Løsmassene består  stort sett av breelvavsetninger og morene, med innslag av partier med leire. Det 
er forutsatt en del fjell spesielt mellom krysset i Knivedalen og Åmot syd. Mellom dagens rv. 35 og 
Drammenselva inn mot Åmot er det en del leire. 
    

Pris Element Beskrivelse 
Lav Norm Høy 

Forutsetninger 

A1 3 felts veg  
Langerud - Åmot 

18 000kr/m 25 000kr/m 40 000kr/m B=15m 

A1 4 felts veg  
Langerud - Åmot 

25 000kr/m 36 000kr/m 50 000kr/m B=20m 

A2 Planskilte kryss 3 felt 7 mill kr. 20 mill kr 30 mill kr  Planskilt kryss 
eksklusive bru 

A2 Planskilte kryss 4 felt 15 mill kr 20 mill kr 40 mill kr Planskilt kryss 
eksklusive bru 

A3(A5A) Ny Sigdalsvei 10 000kr/m 18 000kr/m 25 000kr/m  
A4 Opprusting lokalveger 1 000 kr/m 2 000 kr/m 2 500 kr/m  
A5 Øvrige lokalveger 3 000kr/m 10 000kr/m 15 000kr/m  
A6 Mindre lokalveger 1 500 kr/m 3 000 kr/m 6 000 kr/m  
A7 Miljøtiltak del 1 (1) 4 mill kr  10 mill kr 15 mill kr Støyskjermer, mv.  
A7 Miljøtiltak del 2 2 mill kr  (5) 6 mill kr 10 mill kr Støyskjermer, mv. 
B1 Bru over bekken ved 

Hogger'n(3 felt 
b=16,5m) 

198000kr/m 
12000kr/m2 

247000kr/m 
15000kr/m2 

330000kr/m 
20000kr/m2 

 

B1 Bru over bekken ved 
Hogger'n 
(4 felt 10,25m x2) 

246000kr/m 
12000kr/m2 

307000kr/m 
15000kr/m2 

410000kr/m 
20000kr/m2 

 

B2 Bru over elv/planskilt 
ved Knivedalen 
(S7 3 felt b=16,5m) 

198000kr/m 
12000kr/m2 

247000kr/m 
15000kr/m2 

330000kr/m 
20000kr/m2 

Betongbru ca. 70m. 
Forutsetter 
ruterkryss uten 
avkjøringsfelt på 
brua. 

B2 Bru  over elv/planskilt 
kryss Knivedalen 4 felt 

246000kr/m 
12000kr/m2 

307000kr/m 
15000kr/m2 

410000kr/m 
20000kr/m2 

Forutsetter 
ruterkryss uten 
avkjøringsfelt på 
brua. 

B3 Bru for planskilt kryss 
ved Åmot  
2 felt 

132000kr/m 
12000kr/m2 

165000kr/m 
15000kr/m2 

220000kr/m 
20000kr/m2 

Forutsetter 
ruterkryss med 2 
felt over brua. 

B3 del 2 Bru lokalveger 2 mill kr 3 mill kr 4 mill kr  
B4  Bru over jernbanen ved 

Åmot stasjon 
132000kr/m 
12000kr/m2 

165000kr/m 
15000kr/m2 

220000kr/m 
20000kr/m2 

Betongbru ca. 70m. 
b=11m 

B5 del 3 Lokalvegkryssinger 1,5 mill kr 2,0 mill kr 2,4 mill kr  
B6 Driftsunderganger 1 mill kr 1,5 mill kr 2,5 mill kr  
B7 Lokalvegkryssing  linje 

13250 
198000kr/m 24700kr/m 330000kr/m  

C3 Tunnel   
2-3felt (T11-12) 

90000kr/m 100000kr/m 120000kr/m Forusetter 2 felt 
med bred midtdeler  
eller 3 felt 

C3 Tunnelportaler 
(2-3 felt (T11-T12) 
(inkluderes i tunnel) 

90000kr/m 110000kr/m 155000kr/m Forusetter 2 felt 
med bred midtdfelt  
eller 3 felt.  

C3 Tunnel 4 felt (2xT9,5) 
 

140000kr/m 155000kr/m 190000kr/m Forutsetter samme 
forhold som på E18 
Linnes - Dagslett  

C3 Tunnelportaler 4 felt 
(2xT9,5)(inkl. i tunnel) 

150000kr/m 175000kr/m 250000kr/m Forutsetter samme 
forhold som på E18 
Linnes - Dagslett  

C3x Tekniske inst. tunnel 3 
felt 

20 mill kr 30 mill kr 40mill kr   

C3x Tekniske inst. tunnel 4 
felt 

40 mill kr 40 mill kr 50 mill kr  
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Byggherrekostnader 
 
Kostnadselement Min. Normal Maks. Merknad 
Prosjektering og 
undersøkelser 

2% 2,5% 3,5%  

Byggeledelse og 
rigg 

4% 7%  9%  

Prosjektering, 
ledelse med rigg 

6 10,5% 12,5% Legges til 
grunn 

 
 
Merverdiavgift og entreprenørens riggomkostninger 
 
Kostnadselement Min Normal Maks. 
Mva. veg  5% 6% 8% 
Mva. konstruksjoner 7% 10%  12% 
Mva. tunnel 7% 9% 11% 
Entreprenørens rigg og drift veg 8% 10% 13% 
Entreprenørens rigg og drift 
konstruksjoner 

10% 15% 20% 

Entreprenørens rigg og drift tunnel Inkludert i enhetsprisene. 
 
Risikofaktorer 
 
Kostnadselement Min Normal Maks. Merknad 
Uforutsett i forhold 
til detaljeringsgrad 

1 1,2 1,4 
(1,3) 

Øvrige risikofakt. 
er ikke vurdert.  

 
 

Anslagsoverslagene er oppsummert i tabellen (kostnader i millioner 2007-kroner). 
 

Alternativ Del 1 
2 felt  

Del 2 
3 felt 

Del 3 
3 felt 

Grunnerverv Sum 

1A 429 521 290 50 1 290 
 

Alternativ Del 1 
2 felt  

Del 2 
4 felt 

Del 3 
4 felt 

Grunnerverv Sum 

1B 429 615 346 60 1 450 
 
 

Alternativ Del 1 
2 felt  

Del 2 
3 felt 

Del 3 
Tunnel 
2/3 felt 

Grunnerverv Sum 

2A 429 521 526 40 1 515 
 
 

Alternativ Del 1 
2 felt  

Del 2 
4 felt 

Del 3 
Tunnel 4 

felt 

Grunnerverv Sum 

2B 429 615 733 45 1 820 
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Vedlegg 3 – Metodikk for beregning av trafikklekkasje 

Som støtte for å anslå trafikklekkasjen til alternative kjøreruter på grunn av bomavgift på 
ny rv. 35, er det valgt å se på hvilken kostnad en trafikant med lett kjøretøy (personbil) 
vil få ved å velge ny rv. 35, sammenlignet med kostnaden for en alternativ kjørerute. 
Metodikken kan kort oppsummeres slik: 
 

3. Generaliserte reisekostnader (GK) med personbil beregnes på de mest 
representative reiserelasjonene på henholdsvis ny rv. 35 (med bomavgift) og 
aktuelle alternative kjøreruter (uten bomavgift). 

4. GK på ny rv. 35 og alternativ rute sammenlignes på hver reiserelasjon. Dersom 
kostnaden for bruk av ny rv. 35 (med bompenger) er dyrere enn alternativ rute, 
indikerer dette økt sannsynlighet for at trafikantene vil velge den alternative 
ruten. Sannsynlig trafikkoverføring fra ny Rv 35 til alternativ rute beregnes ut 
fra den relative besparelsen i GK samt priselastisiteten for GK (se nedenfor). 

 
Kostnaden for å benytte en kjørerute uttrykkes ved den generaliserte reisekostnaden 
(GK) som kan sammenfattes slik: 
 
GK = KK + TK 
 
KK =  kjøretøyets driftskostnad. Dvs. drivstoff, olje mm + ev. bompenger 
TK =  tidskostnad. Dvs. en prissetting av tiden det tar å gjennomføre en aktuell reise.  
 
Kjøretøykostnaden og tidskostnadene som er lagt til grunn er basert på erfaringstall og 
tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI 2005). Fordelingen av reisene på rv. 35 på 
ulike reisehensikter med ulike tidskostnader er basert på generelle data fra utførte 
reisevaneundersøkelser på landsbasis og tilsvarende beregninger for sammenlignbare 
bompengeprosjekter. For øvrig vil ikke unøyaktigheter i fordelingen mellom 
reisehensikter få vesentlig betydning for resultatene da denne er benyttet for reiser både 
på ny rv. 35 og på alternative ruter 
 
Det er valgt å beregne GK for reiserelasjonene (se figur nedenfor): 
 

- Åmot sentrum – Hokksund (Sundmoen) 
- Åmot sentrum – Drammen, både via E134 sør for Drammenselva (til Strømsø) og 

via Rv 283 nord for Drammenselva (til Brakerøya). 
 
Det er også beregnet GK på de samme reiserelasjonene for trafikk som kommer på rv. 
287 fra Sigdal og benytter enten ny rv. 35 eller fv. 62 samt fv. 149 vest for 
Drammenselva.  
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Reiserelasjoner som det beregnes trafikklekkasje for 

 
Trafikken på disse relasjonene må antas å utgjøre en betydelig del av trafikken på rv. 35 
mellom Hokksund og Åmot. Disse reisene er kortere enn 50 km. Ved beregning av GK for 
de nevnte relasjonene er det derfor benyttet tidskostnader kun for reiser < 50 km. For 
øvrig kan det antas at hovedtyngden av trafikken på rv. 35 mellom Hokksund og Åmot en 
vanlig hverdag foretar reiser som er kortere enn 50 km. Beregnet trafikklekkasje på disse 
relasjonene kan derfor antas å gi et representativt bilde av den generelle trafikklekkasjen 
som kan forventes på strekningen Hokksund – Åmot. 
 
Som grunnlag for å beregne generaliserte reisekostnader er lengde og kjøretid på de 
ulike kjørerutene beregnet. Kjørelengdene framgår av tabellen nedenfor. 
 
Lengde på ulike kjøreruter  

Kjørerute Reiserelasjon 

Ny Rv 35 Lokalveg (dels eksist rv. 35)  Fv 62/Fv 149 

Øst for Drammenselva:    

Åmot – Hokksund (Sundmoen) 15,5 km 15,4 km  

Åmot – Drammen via E134 

Åmot – Drammen via Lerberg + Rv 283 

34,9 km 

34,0 km 

35,2 km 

33,0 km 

 

Vest for Drammenselva:    

Strandgata Åmot  - Hokksund 

(Sundmoen) 

15,7 km  17,3 km 

Strandgata Åmot  - Drammen via E134 35,1 km  37 km 
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Ved beregning av kjøretid på de aktuelle rutene er det lagt til grunn skiltet hastighet på 
den delen av dagens rv.35 som vil inngå i lokalvegnettet (ved Knivedalen og Åmot), fv. 
62, fv. 149 og E134 og følgende fartsgrenser på ny rv. 35: 
 

- 100 km/t på firefelts veg med fysisk midtdeler. 
- 90 km/t på trefelts veg (tofelts veg med forbikjøringsfelt i alternerende retning) 

med fysisk midtdeler. 
- 80 km/t på tofelts veg uten fysisk midtdeler (malt midtfelt).  

 
Ut fra lengder og fartsgrenser er det beregnet følgende kjøretider (angitte tall er basert 
på 90 km/t på ny rv. 35 Langerud – Åmot): 
 

Kjøretider for ulike kjøreruter  

Kjøretid i minutter Reiserelasjon 

Ny rv. 35 Lokalveg (dels eks. rv. 35)  Fv 62/Fv 149 

Øst for Drammenselva:    

Åmot – Hokksund (Sundmoen) 11 19 (50 km/t på lokalveg) 

23 (40 km/t på lokalveg) 

 

Åmot – Drammen via E134 

Åmot – Drammen via Lerberg + Rv 283 

25 

27 

34 (50 km/t på lokalveg) 

33 (50 km/t på lokalveg) 

 

Vest for Drammenselva:    

Strandgata Åmot  - Hokksund 

(Sundmoen) 

11  18 

Strandgata Åmot  - Drammen via E134 25  33 

 
På grunnlag av data omtalt ovenfor er det, for de ulike reiserelasjoner, beregnet hvor stor 
forskjell det blir i generaliserte reisekostnader (GK) om man velger en alternativ rute 
uten bomavgift framfor ny rv. 35 med bomavgift. Dermed kan det angis hvor stor relativ 
forskjell i GK (i %) man vil få på ny rv.35 i forhold til om man benytter alternativ rute 
uten bomavgift.  
 
For å beregne endringen i trafikk på ny rv. 35 på grunn av forskjellen i GK, benyttes en 
priselastisitet som uttrykker hvor stor etterspørselsendring man får på ny rv. 35 for hver 
% GK endres i forhold til alternativ rute. Foreliggende undersøkelser (bl.a. Statens 
vegvesen 2001) tilsier at elastisiteter i veisektoren vanligvis ligger mellom 0,3 og 0,9. 
 
Vi har valgt å benytte en relativt høy priselastisitet på -0,8. Dvs at dersom prisen (GK) på 
ny rv. 35 øker med 1% så vil etterspørselen (trafikken på ny rv. 35) reduseres med 0,8% 
og overføres til alternativ rute.  
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Vedlegg 4 – Oppsummering av bompengeberegninger 

BOMPENGEFINANSIERING RV 35 HOKKSUND - ÅMOT          

             
Oppsummering av beregningsresultater            

             

Alternativ 1A Alternativ IB Alternativ 2A Alternativ 2B   
 Alle beløp i 2007-kr  

40 % stat 
 

50 % stat 
 

40 % stat 
 

50 % stat 
 

40 % stat 
 

50 % stat 
 

40 % stat 
 

50 % stat 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon: kr 10,90 kr 9,60 kr 12,20 kr 10,75 kr 12,70 kr 11,15 kr 15,00 kr 13,20 
Sum bomtakst Hokksund – Åmot, avrundet (gjennom 
alle tre bomstasjoner): 

33 kr  29 kr 37 kr  32 kr 38 kr  33 kr 45 kr  40 kr 

Gjennomsnittlig bomtakst pr km Hokksund - Åmot: kr 2,20 kr 1,95 kr 2,50 kr 2,20 kr 2,60 kr 2,25 kr 3,00 kr 2,70 

Innbetalte bompenger i alle bomstasjoner: 1559 mill. kr 1375 mill. kr 1741 mill. kr 1534 mill. kr 1807 mill. kr 1592 mill. kr 2141mill. kr 1883 mill. kr 

Utgifter til drift og renter  
(% av bompengeinntekter): 
Der av til drift: 
 
Der av til renter: 
 

740 mill. kr 
     (47,5%) 

168 mill. kr 
(10,8%) 

572 mill. kr 
(36,7%) 

685 mill. kr 
     (49,8%) 

168 mill. kr 
(12,2%) 

517 mill.kr 
(37,6%) 

826 mill. kr 
    (47,4%) 

168 mill. kr 
(9,7%) 

658 mill. kr 
(37,7%) 

764 mill. kr 
    (49,8%) 

168 mill. kr 
(11,0%) 

596 mill.kr 
(38,8%) 

853 mill. kr 
    (47,2%) 

168 mill. kr 
(9,3%) 

685 mill. kr 
(37,9%) 

789 mill. kr 
(49,6%) 

168 mill. kr 
(10,6%) 

621 mill.kr 
(39,0%) 

1004mill. kr 
     (46,9%) 

168 mill. kr 
(7,8%) 

836 mill. kr 
(39,1%) 

928 mill. kr 
     (49,3%) 

168 mill. kr 
(8,9%) 

760 mill.kr 
(40,4%) 

Gjennomsnittlig bomtakst pr bomstasjon, vektet etter 
parsellengde: 

       
 

Langebru – Langerud (4,15 km)   9 kr   8 kr   11 kr   9 kr 11 kr   8 kr 13 kr  11 kr 

Langerud – Knivedalen (7 km) 16 kr 14 kr   17 kr 15 kr 18 kr  14 kr 21 kr  19 kr 

Knivedalen – Åmot(3,65 km)   8 kr   7 kr    9 kr   8 kr   9 kr    8 kr 11 kr  10 kr 

 


