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Det var god stemning og intens jobbing på KVU-
verkstedet. Her Jeanette Gulliksrud i dyp konsentrasjon.

Rapporten ligger på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv35hokksundjevnaker
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VIKtIG DEMoKRAtISK PRoSESS

Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage en konseptvalg-
utredning (KVU) for riksveg 35 Hokksund – Åmot – Jevn- 
aker, men det kan ikke Vegvesenets folk klare uten hjelp.  
De som skal lage utredningen trenger mange innspill og 
ideer fra så mange hold som mulig; politiske organer,  
næringslivet, det offentlige og interesseorganisasjoner.

Derfor var idéverkstedet om KVU rv. 35 Hokksund – Åmot 
– Jevnaker på Klækken 7. og 8. september et svært viktig 
ledd i den brede demokratiske prosessen en konseptvalg-
utredning trenger. 

Det meste av det som ble sagt og så godt som alt som ble 
skrevet på papir i løpet av verkstedet står i denne rap-
porten. Alt blir tatt med i den videre prosessen fram mot 
leveringsfristen i februar 2011.

«Her dannes fundamentet 
for det videre arbeidet. 
Legger premissene her 

for det som skal utredes» 
(Gunnar Ridderstrøm)
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KonseptVaLgUtredning (KVU)
stortinget har bestemt at det skal lages konseptvalgutredninger for alle statlige  
investeringer med antatt totalkostnad over 500 millioner kroner. slike utredninger 
skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (Ks1), før samferdselsdepartementet lager  
regjeringsnotat med anbefalt valg av konsept. Hensikten med utredningen er å finne 
den beste måten å løse transportbehovet på og gi grunnlag for å beslutte om det skal 
startes planlegging etter plan- og bygningsloven. det er altså snakk om en utredning av 
ulike prinsipielle løsninger (konsepter) som skjer i forkant av arbeidet med kommune- 
delplaner, eventuelt reguleringsplaner.
Utredningen skal ha et bredt samfunnsmessig perspektiv, hvor areal- og transport-
spørsmål, næringsutvikling, byutvikling, tiltak overfor trafikken, framtidige investe-
ringsbehov i transportsystemet, hensynet til jordvern og utslipp av klimagasser m.m. 
ses i sammenheng.

KVaLitetssiKring (Ks1)
poenget med Ks1 er å få en uavhengig analyse av utredningen statens vegvesen har 
gjennomført. Ks1 skal bidra til at staten får en bedre styring med planlegging av sto-
re prosjekter på et tidlig stadium. det er eksterne konsulenter som foretar kvalitets- 
sikringen (Ks1) av KVUen.

idéVerKsted
Konseptvalgutredningen åpner for at alle parter som på en eller annen måte blir berørt, 
får bidra med ideer og drøfte behov. det legges stor vekt på å gjennomføre en åpen 
prosess med bred deltakelse fra alle interessenter. Hensikten er å få et så bredt sam-
funnsmessig perspektiv som mulig. som en sentral del av KVU-arbeidet arrangeres det 
derfor et todagers idéverksted.
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Forventninger til 
verkstedet:

•  Løsninger som man kan 
  komme videre med
•  tenke litt mer mot fremtiden,
  miljøvennlig transport
•  at vi kan bygge en veg for
  fremtiden
•  god lunsj
•  Lære noe, ha det hyggelig
•  Komme fram med meninger
•  nettverksbygging - verdi  
  i seg selv å bli kjent med 
  nabokommunene (audun 
  mjøs, modum kommune)

Hva skal til for at 
jeg skal kunne yte 
noe inn i prosessen?

•  trygge og gode omgivelser.

•  Lytte til hverandre, ikke 
  bare fremme egne meninger
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For å få et bilde av hvordan gruppa var 
sammensatt, skulle deltakerne stille opp 
etter alder, geografisk område og etter 
hvilken organisasjon eller sektor de repre-
senterte. 

aldersspredningen på de om lag 40 deltakerne var 
fra 15-74 år. det var en liten overvekt på deltakere 
over 50 år. 

inndeling etter geografiske områder:
Jevnaker, hele Buskerud (regionale interesser), 
halve Buskerud ringeriksregionen, midtfylket, 
modum/sigdal, norge (nasjonale interesser), 
Øvre eiker

Deltakerne delte seg inn i følgende 
kategorier:
 innbyggerne - naturvernerne - Ungdommene-  
Brukerne - Kommunene - næringslivet - 
samferdsel i Buskerud 

inndeling i seks heterogene grupper som 
er så forskjellige som mulig 
(representanter fra hver gruppe i forrige oppgave), 
ca 6 på hver gruppe. denne gruppeinndelingen var  
utgangspunkt for første del av KVU-verkstedet.

fra 15 
   til 79

Fredrik Vangen grønvold

Haldor Sørlie
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Etter presentasjonen var det spørretime.
Bla om...
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?
Spørretime
gunnar ridderström: Hva ønsker 
samfunnet å oppnå for utvikling 
av transportsystemet? 
er det sammenheng mellom behov 
og mål? dette verkstedet skal 
prøve å løfte opp på dette nivået 
og gi innspill til prosjektet på ulike 
prinsipper.

betyr det at vi ikke skal vurdere 
hvor vegen skal ligge?
- nei, det er prinsippene vi skal se 
på i dag.

Hva med grunneierinteressene, 
hvorfor er ikke de representert 
som bondelaget? 
- det er vanskelig å vite hvem 
dette er på dette stadiet. Buskerud 
bondelag kunne vært invitert for 
å representere regionale grunn-
eierinteresser.

Hvem er det som er eksterne 
konsulenter i en KS1? 
- det er finansdepartementet 
som har en avtale med ei gruppe 
konsulenter som har som oppdrag 
å kvalitetssikre KVU-rapporter.

Vil du gi noen eksempler 
på absolutte krav i en KVU-
analyse? Har det med føringer 
fra staten å gjøre?
- dette kan for eksempel være krav 
til lengde på tunneler, vegbredde. 
Føringer som har med standard på 
vegen og som er forankret i lover, 
regler og forskrifter.

Hvem tar imot e-post.
- gruppe på tre

Hvor lang høringsfrist er det 
på KVU-rapporten?
- rapporten går til Vd i februar, så 
til sd. sd bestemmer når den skal 

legges ut på høring. de eksterne 
konsulentene jobber parallelt med 
høringen og avslutter sitt arbeid 
når høringen er over. prosjektet 
kan ikke si når rapporten kommer 
på høring.

Hva med kollektiv, hvordan 
håndteres det?
- prosjektet avventer innspill fra 
verkstedet

er omkjøringsvegen rundt 
Hønefoss helt låst, eller er det 
noe vi også kan kommentere 
på?
- alt kan tegnes på kart og er 
mulig å ta med

Forlengelsen av e16 mot 
svenskegrensen. er det noe 
vi skal forholde oss til?
Vi kjenner til denne utredningen, 
men i vårt mandat har vi ikke fått 
noen føringer direkte i forhold til 
dette. Vi tar utredningen med som 
et bakteppe

Hvor går beste løsning 
for rv. 35? 
- går ikke inn på konkrete løsninger 
og detaljer nå. skal tegne på kart i 
morgen. Fokus på å diskutere rv. 35 
som trase og det transportbehovet 
vi har der. Utover det er e16 et 
tilknytningspunkt. 

Hvordan setter dere verdi på 
miljøinteresser, jordvern etc.?
- Løsningene vurderes mot mål-
oppnåelse, derfor er det viktig 
hvilket samfunnsmål som settes. 
det andre elementet er en sam-
funnsøkonomisk analyse med en  
vurdering over prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser. de to ele- 
mentene skal rangere disse løs-
ningene.

er det noe tallgrunnlag på 
befolkningsframskrivning, 
hvis denne løsningen skal vare 
i 40-50 år?
- Vi ser på tilgjengelige statistikker 
fra ssB på befolkningsutvikling osv. 
de modellene som blir brukt for 
samfunnsøkonomiske beregninger 
inneholder en befolkningsfram-
skrivning.

Hva med andre løsninger, f.eks 
når oljen tar slutt?
- det er en del av vurderingene i 
dette arbeidet. det er et krav at det 
skal være ulike prinsipielle løsninger 
for framtiden, eksempelvis et kol-
lektivkonsept

For Ringeriksbanen er det 
laget en KVU i 2008. Den har 
forsvunnet inn i det «svarte 
hullet» fordi den ikke holdt 
mål. et lite varsel at denne 
jobben må gjøres grundig 
ellers må vi tilbake til start og 
rekker ikke innmelding til ntp. 
må sikre kommunikasjon med 
jernbaneverket.
- Jernbaneverket er invitert, kunne 
ikke komme i dag. Kommer i 
morgen.

Savnet en viktig gruppe 
– som faginstans bør 
kulturminnevernet være 
med og som en stor 
aktør på frivillig basis bør 
fortidsminneforeningene også 
være med 
- Vi tar det med som innspill.



13

KVU VerKsted • rV. 35 HoKKsUnd–Åmot–JeVnaKer



14

KVU VerKsted • rV. 35 HoKKsUnd–Åmot–JeVnaKer

Hva er 
verdispørsmål, 
hva er mer faglige 
vurderinger? 

innspill fra plenum:
noen momenter kan være både 
positive og negative.
spørs hvilke synspunkter man 
velger å fokusere på eksempelvis 
det som er positivt for handel kan 
være negativt for naturvernerne. 
det avhenger av hvilken sektor en 
representerer. det er et verdivalg 
om momentet vektlegges 
negativt eller positivt.

Hva skjer i verden i 
dag (og i fremtiden) 
- og som påvirker 
oss? 

gruppe a
positivt
•  teknologisk utvikling
•  Økte krav til kompetanse
•  Befolkningsvekst
•  Folkevandring
•  mobilitet i befolkningen

nøytralt
•  trafikkutvikling og    
  bærekraftighet
•  rasjonelt vegopplegg 
  for fremtiden kollektive- og 
  privatbilisme myke trafikanter

•  sentralisering
•  Befolkningsvekst på Østlandet 
  (osloregionen)

negativt
•  global oppvarming
•  Klimautslippene øker 
  Bilen er viktig årsak
•  matvaremangel i verden. 
  i norge bygges det årlig ned  
  mange tusen mål dyrket mark.
  
gruppe b
positivt
•  teknologisk utvikling
 - samferdsel
 - kommunikasjon
 - som skaper nye muligheter
•  Økt behov for økt    
  kollektivtransport

nøytralt
•  Befolkningsvekst
•  Økt befolkningsvekst i oslo V
•  sentralisering av arbeidsplasser

SItUASJonSBESKRIVELSE 
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negativt
•  Klimautfordringer
•  Kamp om naturressurser
•  oljemangel
•  alt skal skje raskere
•  Økt konkurranse fra andre 
  land
•  globalisering
•  Konkurranse fra hele 
  verden
•  sterke globale selskaper
•  Vedlikehold
•  Økt trafikk til gardermoen
•  skjerpede sentrale krav 
  og føringer
•  transportbehovet blir større.  
  Krav til å ha det meste.

gruppe C
positivt
•  Bedre samfunnsplanlegging
•  miljømessig utvikling
•  teknisk utvikling av biler 
  (forurensningsfrie biler)
•  Vi blir flere

•  andre land kommer nærmere  
  oss
•  Fokus på miljøvern
•  miljøvennlighet
•  Økt sentralisering

nøytralt
•  alderssammensetning, 
  flere eldre
•  oljeprisutviklingen
•  Flere msK på vegen

negativt
•  tilgang olje/oljepriser
•  mer støy
•  Klimaendring
•  Fedme, lite mosjon
•  matmangel
•  Katastrofer
•  Befolkningsforflytting
•  Befolkningsøkning, 
•  Behov for energi etter oljen 
  tar slutt
•  Økonomiske utfordringer

•  tidsklemme
•  Klimaendringer 
•  mer privat transport
•  terrorsituasjonen

gruppe D
positivt
•  skape utviklingsmuligheter 
  i lokalsamfunnet
 - næring
 - Bom
 - Fritid
•  Velstandsutvikling og   
  velstandsfordeling
•  Økt handel på tvers av   
  landegrensene
•  internasjonalisering 
  (verden blir mindre)
•  teknologisk utvikling
•  Utvid vegen Lier - skaret
•  Klimafokus
•  nye energikilder erstatter oljen 
•  Økt utdanningsnivå
•  Utvikling-teknologi
 - kommunikasjonsmedier
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nøytralt
•  Verdens befolkning øker
•  miljøvennlige løsninger viktig 
  på samferdsel
•  ressursendring - olje ?
•  Vareproduksjon vil i større 
  grad flytte …
•  en mer mobil verden- i jobb 
  og fritid
•  transportårer= nasjonal   
  konkurranseevne

negativt
•  Bilkøer
•  Fraflytting fra bygdene
•  Befolkningsvekst= økt trafikk
•  Økende mangel på mat og 
  rent vann i verden
•  Jord er en ikke- fornybar 
  ressurs, må vernes
•  matvaresikkerhet viktig 

gruppe e
positivt
•  teknologi – utvikling
 - energieffektivisering
 - Fornybar energi
•  e-kommunikasjon
•  eL-bil
•  Fremme kollektivtrafikk for 
  å redusere antall biler
•  Ungdom søker kollektive   
  løsninger framfor privatbil
•  Ungdom har stort miljøfokus
•  Klima
•  Bevare naturen mest mulig
•  redusere Co2 utslipp
•  Klimaendring (ras, nedbør, 
  ekstremvær)

nøytralt
•  oljen tar slutt
•  innvandring(befolkningsøkning, 
  fattigdom)
•  Befolkningskonsentrasjon
  (urbansisering)
•  strukturendring i næringslivet
•  stor energietterspørsel

negativt
•  altfor mye Co2 i lufta
•  Forurensning fra vegtrafikk 
  /drift øker
•  Vannmangel
•   matmangel
•  Økt behov for mat-
  produksjon-jordvern
•  Behov for kollektivløsninger.  
  trenden er motsatt
•  areal er enn begrenset ressurs

gruppe F
positivt
•  sentralisering
•  teknologi reduserer    
  transportbehov internett
•  natur/kultur vektlegges høyere 
  i dag
•  større reiseaktivitet
•  alternativ drivstoff- 
  fortsatt stor reisevirksomhet
•  Økt innvandring
•  mer fritid
•  innvandring skaper behov 
  for bosteder
•  miljøinteresse gjør at 
  folk vil bo utenfor storbyer – 
  bedre oppvekstmiljø ønskes

nøytralt
•  Vekst i velstand
•  globalisering genererer 
  transport
•  alle varer og tjenester er
   ferskvare – økt fokus på
   effektiv transport/logistikk
•  større konkurranse
•  Kostnadsfokus på drivstoff

negativt
•  sentralisering
•  Vannressurs
•  Økt transportbehov
•  trafikksikkerhet
•  skoletransport
•  Uakseptabel ulykkessituasjon
•  skolevei



17

KVU VerKsted • rV. 35 HoKKsUnd–Åmot–JeVnaKer



18

KVU VerKsted • rV. 35 HoKKsUnd–Åmot–JeVnaKer

•  press på arealer
•  Knapphet på dyrka mark
•  eldrebølgen
•  alternativ energi
•  ekstremvær (Flom, ras)
•  Co2
•  trygg skoleveg
•  mer biler
•  mer utslipp
•  sentralisering
•  nedbygging av    
  landbruksarealer

Hva er spesielt 
med området 
Hokksund–amot–
Jevnaker?

gruppe a
•  stamveg
•  Kan knytte fylket tettere 
  sammen- mot en todeling i dag
•  Koplinger mot flere andre 
  viktige samferdselsprosjekter
•  passerer koplet til flere 
  stamveger
•  sentralt på Østlandet
•  passerer fylkts nest største by
•  sentralt utviklingsområde både 
  befolkning og næring
•  området har sterkt behov for 
  gode effektive 
  transportløsninger, både 
  pga interne behov/avvikling og 
  tilgjengelighet som sentral del 
  av innlandet/sør-norge
•  store naturverdier
•  mye dyrket mark
•  Landbruksområder hele vegen
•  ruralt i forhold til oslo
•  passerer/tangerer tyrifjorden
•  relativt tynt befolket, mye jord  
  og skog, flatt landskap
•  Landbrukskommuner

•  potensielt store utviklingspress 
  i Hønefoss
•  Høye ulykkestall på strekningen
  Hokksund-Åmot
•  Høy befolkningsvekst i 
  Hokksund

gruppe b
•  sterke grunneiere
•  dårlig vegstandard
•  Vanskelig næringsutvikling
•  transportbehov
•  Vekstkommuner
•  tungindustri (papir, stein, pukk, 
  betongindustri)
•  mange kulturminner
•  transportalternativ for 
  osloregionen
•  raskeste veg fra vest mot 
  sverige
•  Jernbanen er fraværende
•  Hyttetrafikk
•  Viktige friluftinteresser
•  dårlig tilrettelagt    
  kollektivtransport
•  Lite tilrettelagt for sykler

gruppe C
•  Vakker utsikt mot tyrifjorden  
  og kulturlandskapet
•  mye utfordrende natur
•  gammelt befolkningsområde  
  (virkning)
•  Ligger mellom flere andre store  
  befolkningsområder og på veg  
  til fjellet
•  ikke tilfredsstillende vedlikehold
•  Kollektivparkering
•  avkjøring sigdal – dårlig
•  Ventet stor befolkningsvekst  
  gjennom planlagte utbygginger
•  Veg gjennom flere tettsteder –  
  miljøulempe
•  en veg som strekker seg forbi  
  og gjennom tettsteder
•  spredt bebygd
•  store forskjeller på    
  trafikkbelastninger

•  Jord- og skogbruksområde
•  går gjennom    
  landbruksområder
•  Flere lokale målpunkter
•  Viltpåkjørsler
•  stor ulykkesbelastning
•  stor trafikk Hokksund-Åmot
•  dårlig vegstandard
•  dårlig veg med mye trafikk
•  mye ulykker og trafikk
•  store forskjeller på    
  trafikkbelastning
•  Farlig veg med en del gang- og  
  sykkelvirksomhet
•  trafikken flyter dårlig (kork)
•  dårlig veg (smalt, dårlig dekke,  
  hull, dårlig viltsikring)
•  Økende trafikk
•  Økende antall ulykker

gruppe D
•  gjennomfartsområde
•  dårlig vegstandard på store   
  deler av strekningen
•  Frafall av industri
•  Jordbruksområder
•  skogbruksområder
•  pressområde til drammen og  
  oslo
•  tungtransport – tømmer
•  mye turisttrafikk
•  Viktig jordbruksområde
•  Vakkert kulturlandskap, 
  elv/fjord
•  mange tettsteder
•  småindustri
•  Utgang nordover fra drammen  
  havn til gardermoen, hedmark,  
  oppland, hallingdal, valdres,  
  vestlandet
•  Blanding rekreasjons- og   
  produksjonsområder (landbruk)

gruppe e
•  Landbruksarealer
•  mye matjord og verdifull natur
•  sårbart for inngrep
•  Veg/bane følger et vassdrag
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•  Berører landbruksområder
•  panorama over tyrifjorden
•  pendlingsavstand til oslo
•  dårlig (ujevn) kollektiv-
  transportdekning
•  det finnes jernbane på hele   
  strekningen
•  Utilfredsstillende kollektivtilbud
•  dårlig transporttilbud (i norsk  
  skala)
•  Utilfredsstillende tilgjenglighet
   til overordnet vegsystem
•  Knutepunkt Hønefoss
•  nøkkelforbindelse til oslo og  
  bergen
•  nå: Lokaltrafikk, senere: ring 4
  og e16
•  gjennomgangstrafikk fra 3 
  daler
•  manglende gang- og sykkel- 
  vegløsning (sammenhengende)
•  mange og alvorlige    
  trafikkulykker
•  manglende tilbud for myke   
  trafikanter
•  tettsteder- ikke byer

•  Lokalmiljøer- påvirkes av støy 
  med mer, av trafikk
•  modum bad og Baafarveverket
•  ikke noe hovedsentrum
•  tilknytning til Kunstnerdalen
•  Viktige kulturlandskap, mange 
  kulturminner
•  stor tilgang til bolignært   
  friluftsliv

gruppe F
•  mange ulykker
•  stor belastning  - morgen-
  kveld, modum – sørover
•  pendlere øker
•  Ulykker både møte/   
  utforkjøringer, viltpåkjørsler
•  stor elgebestand –    
  påkjørselsfare
•  mye avkjørsler
•  til tider farlig sideterreng
•  Ulykker
•  For stor belastning Åmot- 
  Hokksund
•  For lave hastigheter
•  Knivedalen – Werp Åmot – på  

  grunn av trafikk
•  Bedre asfaltdekke 
•  rette ut noen svinger
•  Betjener både lokal, regional  
  og nasjonal transport – blandet
  trafikk
•  dårlig standard 
•  Flyplassveg skaper stress
•  Kan gi økt befolkningsvekst   
  med bedre veger 
•  Lav standard
•  generelt dårlig vegstandard
•  mye trafikk
•  Blanda trafikk
•  Viktig for drenering av 
  varetransport inn og ut av   
  regionen/bygdene
•  relativt mye tungtransport
•  Varierende trafikkbelastning  
  (Ådt)
•  Vegkryss(spiral) rv.35–fv 287  
  vanskelig
•  nærhet til vannet
•  «Vernet anlegg» spiralen
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InnSPILL FRA PLEnUM

•	 	Gardermoen	har	blitt	hovedflyplass,	derfor	
  får vi en del trafikk mot Gardermoen, med
   utålmodige sjåfører, ulykker og aggressivitet

•	 	Tror	at	befolkningsendringene	blir	større	enn	
  prognosene til Statistisk Sentralbyrå 

•	 	Tilførsel	til	småsteder	for	næringslivet	er	viktig

•	 	Området	ligger	midt	i	mellom	mange	
  store befolkningsområder og fjellet, masse   
  gjennomgangstrafikk.

•	 	Jernbanen	er	ikke	aktuell	kanal	for		
  befolkningen på strekningen i dag, både 
  for persontransport og godstransport.
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IntERESSEntER
Hvilke 
interessenter 
er viktige å få 
med i den videre 
prosessen?

gruppe a
•  eldreråd
•  Bonde & småbrukerlag
•  Landbruk/skogbruksnæring
•  skoleelever
•  Hyttebrukere
•  turistforening
•  turistorganisasjon
•  næringslivet
•  næringsaktører – nHo   
  Buskerud
•  nLF
•  politiet, utrykning, brann,   
  ambulanse
•  statlige/offentlige etater
•  Berørte kommuner -   
  nabokommuner
•  Vegbrukergrupper:    
  kollektivtbrukere, syklister, 
  bilorganiasjoner
•  Jordvern, naturvern
•  pendlere
•  innbyggere – de som bor langs
  vegen
•  grunneiere

gruppe b
•  statlige etater
•  sLF
•  JBV
•  Kollektiv
•  representant for gående
•  representant fra grunneiere
•  Ungdomsrådet
•  transportnæringen
•  naF – Kna

det skal være et overordnet 
perspektiv i KVU rv. 35 
Hokksund–Åmot–Jevnaker.
dette sammenlignes med 
andre nasjonale prosjekt. 
dette prosjektet skal få 
fram det faglige grunnlaget. 
desto bedre argumenter, 
sterkere behov og bedre 
måloppnåelse, dess sterkere 
står man.

en del har vært invitert til 
KVU-verkstedet, men har 
takket nei av ulike grunner. 
prosjektet skal opprette en 
referansegruppe. innspill skal 
vurderes i forhold til denne 
referansegruppen. Vi tar også 
innspill til høringsliste.

Blir dette en veg også for 
gs-trafikk?
svar: det kommer an på 
hvilke konsept som kommer. 
Viktige transportbehov å 
ivareta.

Beste gutt i klassen får 
midlene?
svar: prosjektets oppgave er 
å lage et faglig grunnlag for 
politiske prioriteringer. 
grunnlaget for prioriteringer 
er å dokumentere behov 
faglig.

prosessleder 
gunnar ridderström

prosjektleder 
anne-Lise sæther

•  administrasjon: kommune, 
  fylkeskommune
•  Handikapforbundet (universell 
  utforming)
•  næringslivet
•  eldrerådet
•  politikere: kommune,   
  fylkeskommune

gruppe C
•  representant gående langs 
  vegen
•  Landbruket - 
  Landbruksmyndigheter
•  Kulturminnemyndigheter
•  Handikapforbundet
•  Kollektivnæringen
•  Kommunene
•  Hallingen
•  staten/Finansdep/samfdep
•  næringslivet
•  grunneiere - 
  grunneierrepresentant
•  syklister
•  Lokaltrafikanter
•  Jobbpendlere
•  Fylkestingets representant
•  regionrådet over fylket 
•  Yrkesgrupper på veg, eks 
  norges Lastebileierforbund
•  Jord- og skogbrukere
•  Hyttependlere
•  Flere ungdom
•  pendlere
•  innbyggere
•  Folk fra tettstedene
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gruppe D
•  grunneierinteresser – Buskerud 
  bondelag (som faginstans)
•  representanter fra næringene: 
  handel, industri, landbruk, 
  reiseliv
•  planmyndighetene

gruppe e
•  Frivillige organisasjoner innen 
  friluftsliv og kulturvern, dot, 
  rt, Fortidsminneforeningen
•  småbrukarlaget/ Bondelaget
•  skogeierforening
•  Lokale velforeninger

gruppe F
•  reiselivsnæringen

•  Bondelag
•  pendlere
•  drosjenæring
•  dagligvarekjeder
•  schenker
•  posten
•  skogbruket (transport)
•  Vegentreprenører
•  «Blålysetatene» og deres 
  behov
•  trygg trafikk
•  samferdselsministeren
•  transportnæring
•  sentralt, brann, syketransport, 
  politi
•  næringsorganisasjoner i 
  landbruket
•  Kapasitet til å betjene 

  fylkesveinettet
•  tilknytningspunkter til 
  fylkesveiene
•  avinor
•  en typisk «bruker» av vegen, 
  også vanlige folk
•  sFt
•  «naboer til vegen», støy, 
  myke trafikanter
•  grunneiere
•  Kystverket
•  transportnæringen
•  sLF+gående
•  JBV
•  reiseliv
•  Brukere: lokaltrafikk, 
  fjerntrafikk
•  rånere

«det er ikke så mange 
her i salen som er 

fagfolk på vegbygging. 
Vi må forutsette at statens 

vegvesen belegger påstander 
med dokumentasjon»
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Hvilke 
interessenter 
savner du i dag?

innspill fra plenum:

gruppe a
syklister

gruppe b
Handikapforbundet

gruppe C
skille mellom lokaltrafikantene 
og fjerntrafikantene. Ulike 
problemstillinger og ulik 
agenda. Hvem kan representere 
gjennomgangstrafikken, 
hyttetrafikk? Hvor er det 
regionale nivå? grunneiere 
som organisasjon, eksempelvis 
Buskerud bondelag

gruppe D

gruppe e
næringsinteresser, frivillige 
interesser (fortidsminneforening, 
velforening, naturvernforeninger)

gruppe F
reiselivsnæringen
rånerne
Kystverket
tre store treforedlingsbedrifter: 
sokna, Follum, Hellefoss
andre redningsetater i tillegg til 
ambulansetjenesten
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BEHoV
Hva er et behov?

innspill fra plenum:
•  må revidere hele 
behovsforståelsen vår hvis vi 
skal møte for fremtiden. må 
resignere på en del behov, for 
at fremtidsperspektivet skal 
ivaretas. det egentlige behovet er 
verdiskapning? Verdiskapning er 
mer et middel enn et behov. 

•  Forskjell på noe man trenger 
og noe man tror at man trenger.

•  Vegen skal ikke bare 
avvikle lokaltrafikk, men også 
fjerntrafikk. Hvem sitt behov skal 
dekkes? 

•  ring 4 rundt oslo: Hokksund 
– Hønefoss – Jessheim. Behov for 
tversgående transport vil bare 
øke. 

•  Viktig å forestille hvilket 
behov vi har om 20 år framover 
i tida. Bare tenk for 20 år siden 
så hadde vi ikke internett og 
lignende.

•  Behov er mer enn 
transportbehov. det gode liv 
er behovet, det andre er mer 
middelet for å nå det.

•  Flerkjernestruktur – et forsøk 
på å ta unna veksten som stor-
oslo representere. skal vi få 
flerkjernestruktur til å fungere er 
det viktig å få denne korridoren til 
å henge sammen. Behov mellom 
ringeriksregionen/Hallingdal og 
drammensregionen. 

•  Behov for å løse 
miljøkonsekvenser i lokale 
tettsteder på vestsida av 
tyrifjorden. Forventninger 
om at vegen skal flyttes ut av 
tettstedene.

Hvilke behov 
er knyttet 
til transport 
i området 
Hokksund – 
Jevnaker

- overordnet
- transport
(sorter i grupper)

gruppe a
•  Bærekraftig samfunnsutvikling 
  = økt verdiskapning, og 
  forutsetter effektive og 
  trafikksikre transportløsning – 
  redusere verdiødsling
•  ring 4 - avlaste oslo
•  Binde områder sammen
•  transport til/fra hytteområder
•  Langsiktig verdiskapning
•  trafikkavvikling
•  en infrastruktur tilpasset 
  en offensiv nærings- og   
  befolkningsutvikling
•  tilknytning til tettsted skotselv 
  og ikke minst Hokksund
•  arbeidsreise går for smått 
  bruker for lang tid – kø Åmot –
  Krokstadelva
•  spare tettsted
•  tilgjengelighet
•  For mange brukere (syklister, 
  busser, tungtransport)
•  effektivitet

•  miljø støy Luft estetikk
•  trafikksikkerhet
•  Forhindre ulykker
•  Lokale behov de som bor langs 
  vegen må komme ut fra vegen 
  (Hokksund-Åmot)
•  en bedre utnyttelse av 
  naturperlen tyrifjorden (hytter,
  utsyn, tilgjengelighet)
•  Fritidsreiser gjennom regionen 
  norefjell/sigdal, Hallingdal/
  Valdres

gruppe b
•  Bevare naturen
•  miljøriktige kjøretøy (lave Co2
  utslipp)
•  Økt fokus på klima og utslipp
•  Høyere kollektivandel
•  oftere kollektivtransport
•  Kollektivtilbud
•  mer lys langs vegen
•  Bedre busstopp, mange steder 
  står man i veien
•  større vegskuldre slik at 
  politibiler, sykebiler kommer 
  lettere fram
•  Bedre togforbindelse
•  Kompetansetilgang
•  arbeidkraft
•  mer fritid, mindre tid i bil
•  Bedre gang- og sykkelstier
•  samordnet areal- og 
  transportplanlegging
•  næringsutvikling
•  Bygge sterkere region – kortere 
  avstand
•  Bo utenfor byen 
•  trygge bomiljøer
•  ivaretakelse av lokaltrafikk
•  møte befolkningsvekst/
  utvikling
•  Universell utforming
•  Bedre og tryggere 
framkommelighet
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gunnar Hallsteinsen fra ringerike kommune
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•  Økt framkommelighet 
  for næringsliv og 
  gjennomgangstrafikk
•  Økt trafikksikkerhet
•  trafikksikre veger
•  effektiv kommunikasjon
•  effektive ferdselsårer

gruppe C
overordnet
•  omkjøring for tettstedene 
  bedre miljø
•  planfrie kryss
•  til gardermoen
•  Fire-felts motorveg m/mulighet 
  for kollektivfelt
•  Bedre kommunikasjon 
  mellom ringeriksregionen   
  og fylkesadministrasjonen/
  fylkeshovedstad
•  Funksjonsfordeling mellom   
  sykehusene, større behov for 
  forflytning av dårlige pasienter 
  mellom sykehus i ambulanse
•  4felt midtskille breiere   
  veiskulder  
 transport lokalt
•  tilgang til glassverket og andre 
  turistmål
•  Få pendlertrafikken vekk fra 
  tettstedene
•  skoletransport
•  rasteplasser
•  Bedre forbindelse nymoen-  
  eggemoen
Begge deler
•  For å legge til rette for 
  befolkningsvekst
•  tilgang til lokalsykehus
•  parkeringsplasser for pendlere

gruppe D
•  redusert ulykkesrisiko
•  skille lokal- og gjennom--
  gangstrafikk
•  Kollektivtrafikk som fungerer 
  (hyppighet, pris, tilgjengelighet)
•  effektive og sikre    

  tilslutningsveger
•  regionutvikling- vekke 
  interesse for utvikling av   
  arbeidsplasser og bosetting
•  ringveg rundt sentrumene – 
  gode avkjøringer og skilting
•  Køavvikling
•  effektive vegstrekninger for 
  transport og gjennomgangs-
  trafikk
•  Bedre miljø ved spredning og 
  transportavvikling
•  distrikts- og næringsutvikling.

gruppe e
•  Hovedåre mellom drammen 
  og ringerike
•  Behov for å redusere   
  forurensning fra transport
•  Bevare store natur-, kultur-, og 
  jordbruksområder
•  Behov for et bærekraftig 
  miljøvennlig transportsystem
•  Livskvalitet for de som bur
•  Hallingdal/valdres?

gruppe F
overordnede behov:
•  Forbedret trafikksikkerhet
•  Forbedret framkommelighet
•  Flyplasstransport
•  raskest mulig til og fra   
  gardermoen
•  minske barrieren mot tyri-  
  fjorden
•  Hyttependlere
•  en velfungerende transport-
  funksjon for alle grupper 
  (pendlere, tungtransport, myke 
  trafikanter)
•  mindre Co2 og noX
•  Vel anvendte midler, god
  prioritering
•  tilfredsstille ønske om å bo 
  desentralt- arbeide sentralt 
  livskvalitet
•  Behovet for frihet til å velg 
  (livssituasjon, jobb, skole,   

  sykehus etc)
•  Behov for sikker reise til enhver 
  tid
•  Forbedret kollektivsystem
•  Livsgrunnlag i distriktene 
  (=transport)
•  næringslivets behov for 
  konkurransedyktig veg mot/
  til marked
•  tilrettelegge for redusert 
  transportbehov (bil)
•  Bedre etablering av ny næring i 
  distriktene
•  UU
•  miljøvennlig system
•  redusere arealbeslag
transportbehov
•  Bedre forhold for syklister 
  og gående
•  sikkerhet
•  Framkommelighet
•  Behov for egen transport og 
  veg…
•  «Forstørre» arbeidsmarkeds-
  regionen/bostedsregion
•  trafikksikkerhet for brukerne 
  av vegnettet og de som bor 
  langs vegen
•  Komme seg til og fra skole, 
  butikk, jobb osv.
•  Behov for gang/sykkelveg
•  Behov for opplyste veger (mer 
  gatelys) 
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De viktigste 
prosjektutløsende 
behov - det som 
er årsaken til at 
dette prosjektet 
skal planlegges 
og bygges? 

oppsummering presentert av 
gruppene: 
•  trafikksikkerheten – forhindre 
  ulykker
•  Øke transportkapasiteten på 
  Østlandet
•  Økt framkommelighet for alle
•  Legge til rette for utvikling av 
  arbeidsplasser i området
•  optimalisere mellom effektiv 
  dekning av reelt transport-
  behov og bærekraftige hensyn: 
  natur og jord
•  ring 4
•  Vegstandard svarer ikke til 
  trafikkbelastning og omgivelser  
  til vegen
•  Framkommelighet, trygge veier 
  gjennom tettstedene
•  Bedre/sikrere framkommelighet
•  Bevare naturen best mulig
•  Få (pendler)trafikken vekk fra 
  tettstedene
•  redusere ulykker, tryggere 
  skolevei for barn og unge
•  miljø: tettsted, befolknings-
  vekst, natur, mindre støy, klima
•  etablere en rask og trafikk-
  sikker hovedvei mellom   
  drammen og ringeriksregionen 
  + Valdres/Hallingdal
•  Bygg for framtiden og bevar 
  lokalsamfunnet
•  ring 4/e16
•  tilrettelegge for miljøvennlig 
  transport (minst mulig bil, mest  

  mulig kollektiv/gs = minst mulig  
  Co2 og nox
•  Ligger mellom flere kommuner
•  infrastruktur tilpasset en 
  betydelig vekst i næringsliv og 
  tilflytting
•  Økt trafikk
•  dårlig vegstandard
•  Behov for tilgjengelig og sikker 
  reise
•  realisere flerkjernestrategi. 
  Bygge sterke regioner –   
  regionforsterkning. avgjørende 
  forbindelse mellom regioner.
•  god og trygg framkommelig-
  het for alle trafikantgrupper.
•  Bidrag til rasjonal transport-
  løsning i et veldig befolknings-
  tett område.

•  Bevare de store livskvalitetene 
  som finnes i området gjennom  
  mest mulig kollektive løsninger 
  og færrest mulig nye veier.
•  Utviklingen for bosetting og 
  næringsliv. transportåre som 
  krever smidighet nasjonalt og 
  lokalt.
•  tilfredsstille befolkningens og 
  næringslivets behov.
•  Bærekraftig samfunnsøkonomi 
  = verdiskapning, vekst =   
  effektive transportløsninger
•  dempe presset på oslo-
  området ved regionutvikling i 
  området Hokksund - Jevnaker
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SAMFUnnSMÅL
Hva bør målet 
for samfunns-
utvikling i området 
Hokksund – Åmot 
- Jevnaker være?

inndeling i nye grupper 

natur- og ungdomsgruppa
•  Økt bosetting i kommunene  
  – Hindre at ungdom under   
  utdanning «forsvinner»
•  opprettholde områdets   
  livskvalitet, miljø og egenart.
•  Utvikle et miljøvennlig og 
  trafikksikkert transportilbud

Samferdselsgruppa:
•  robust, sikkert og miljøvennlig
   transportsystem med god
  fremkommelighet for alle   
 trafikantgrupper (Lokalt   
  gjennomgangstrafikk)

innbyggergruppa:
•  trygge og attraktive lokal-
 samfunn blir en realitet når 
 gjennomgangstrafikken går på 
 en effektiv og trafikksikker   
 transportvei.«ring 4» som gir 
 miljøgevinst! vinn/vinn 
presisering:     
1. gi næringslivet større konkur- 
  ransefortrinn gjennom effektiv 
 og tidsbesparende ny vei
2. Befeste begrepet «ring 4»

Kommunegruppa:
• skape en økonomisk 
 bærekraftig bo- og    
 arbeidsplassutvikling og en 
 sterk by (Hønefoss) med 
 effektive transportløsninger 
 langs «ring 4» som utvikles 
 i en ny korridor parallelt med 
 dagens vei.

næringslivsgruppa
• ny rv. 35 skal gi en sterk 
 konkurransedyktig region og 
 attraktive lokalsamfunn   
 gjennom
- befolkningsvekst
- arbeidsplasser
- utdanningsnivå
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InnSPILL FRA PLEnUM:

 Diskusjon om befolkningsvekst er et mål i seg selv.
Bærekraftighet som et mål. Eller om vekst i 
kommunene er målet, men på bekostning av 
hvem?

•	 	Sterk	by	–	en	by	som	tilfredsstiller	folks	behov		 	
  for service/handel. (Hønefoss, ikke Drammen   
  eller oslo)

•	 	Vi	tror	at	en	god	veg	gjør	at	området	blir	en	
  region. Løfte noe av presset i oslo over på vår 
  region

•	 	Avlaste	Osloområdet

•	 	Vi	ønsker	å	befeste	begrepet	ring	4

•	 	Vi	ønsker	å	gi	næringslivet	et	konkurranse-	 	 	
  fortrinn
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«Dette er vi sammen om!»

Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker kommune 
og Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike kommune.
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oPPSUMMERInG AV FØRStE DAG
- Veldig utfordrende å tenke framover – det er så innmari langt fram. tenke de store tan-
kene. i Øvre eiker skal vi ikke bygge e134 på nytt igjen, men bygge en vei for framtiden. 
spennende. en ny måte å jobbe på. men det tar lang tid. - som politiker har jeg aldri tenkt 
rundt en veg. Utfordrende og lærerikt. - Bygge en vei for framtida. dimensjonert sånn. ikke 
samme tabbe som e134. tenke stort og har vi ikke mulighet til det og har vi ikke råd, så kan 
vi la vær. - takknemlig for gårdagens kurs. glimrende lagt opp. - moro å være med og følge 
med i samtaler, lytte og lære - Veldig lærerikt - Veldig spennende måte å jobbe på. Veldig 
annerledes, en fin måte og jobbe på. - gårsdagen er det nærmeste vi kommer fram til en 
demokratisk prosess der alle blir hørt. Håper det blir lagt vekt på det som kommer fram her, 
lenger fram i prosessen. Føler vi blir hørt. - med to dager på seminar kan det noen ganger 
være vanskelig å holde fokus. Her: det var engasjerende. spennende å møte brukergrupper 
og interessegrupper. - Fornøyd med gårsdagen. Fått mange gode innspill. ser fram til mange 
gode ideer i dag. - Jeg sitter med miljøbriller. Vi startet med de globale utfordringene. Veg-
bygging krever veldig mange ressurser. Kanskje vi kan få løst mye uten å gå så tungt ut. Kan 
vi finne andre måter å befordre folk på – der ligger det en veldig stor utfordring. Kanskje man 
får løst flere problemer hvis man ikke ukritisk legger opp til ensidig framtidig vekst. - interes-
sant. gode gruppearbeid. - Kjempefint. Lærerikt. Komme på gli med andre som har vært mot 
oss. opptatt at rv. 35 skal komme så fort som mulig, at det kommer høyt på lista, men er 
også opptatt av nåværende rv. 35. - prosjektleder får en jobb med å sortere innspill. - Jeg er 
litt splittet. det er flott at vi setter gang en prosess med blanke ark. alle aktører får være med 
og det gir legitimitet at alle momenter er interessante. Får en god og detaljert og spennende 
prosess. Blir kjent med mange problemstillinger. når det skal tas beslutning blir rammene for 
det som er tema da så innsnevret. Jobber vi for bredt, jobber vi for detaljert? Blir det en ut-
mattelsesprosess før vi er i mål? - måten å dele inn i grupper var artig. Flott med ungdommer. 
Har egentlig motforestilling mot store prosjekt, men rv. 35 synes jeg er et samfunnsnyttig 
prosjekt. måten å jobbe på er litt som å komme tilbake til ungdomskolen. - synes det blir litt 
luftig. Håper man finner det konstruktive som kan tas med videre - Forventningene ble over-
oppfylt fordi man gikk så bredt ut. - positivt overrasket. rv. 35 er noe mer enn bare gjennom 
Jevnaker. synes det er vanskelig å få de konkrete, gode diskusjonene. - alltid spennende og 
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møte brukerne på et nærere hold. Utfordrende å være spenstig og se på behovet, samtidig 
som man er realistisk. - Folk er utålmodige med prosessen. Føler det tar lang tid å komme i 
gang, men tida er anvendt for å få satt i gang tankeprosessene - gårsdagen var en effektiv 
måte å få fram gode ideer. Få en vei som har en standard der en ikke trenger fartshumper og 
ikke midtdeler som er så smal at man ikke kommer forbi med uttrykningskjøretøy. på vegne 
av utrykningsetatene håper jeg på at vi skal slippe murene midt i vegen. - Frustrerende på 
den måten at man skal nivellere mellom de som har tenkt lenge og mye og de som ikke har 
kjennskap. skal få med alle. mye som er sagt som ikke skrives ned. det som ikke skrives ned 
får vi ikke med oss. når regjeringen skal ta stilling til dette er det to sider med kart. Få et per-
spektiv på hva dette er. Få fram en type ting som eks. ring 4: ”dette prosjektet skal avlaste 
trafikkproblemene i oslo” - synes denne type prosesser får for mye preg av å være en lek. 
mye er likt og er selvfølgeligheter. sikkert viktig for å holde lokaldemokrati, men tror dette 
har liten betydning for sluttproduktet. tror det er nok faglig kunnskap i vegvesenet til at 
sluttproduktet kunne blitt godt nok. selv vært med på KVU ringeriksbanen. der kjente jeg 
ikke igjen sluttproduktet fra det som jeg var med på. - Lokalmiljøet opptatt at det skal være 
fremdrift. Vanskelig å få forståelse for at sånne prosesser skal ta så lang tid. at man lager 
sånne prosesser kan kanskje bli et påskudd for at dette ikke skal komme inn i neste ntp. - Vi 
er vant til å jobbe med mer konkrete problemstillinger. Vanskelig å fokusere og løfte blik-
ket. - Hyggelig dag i går. Fine samtaler – det ble mange lapper. Usikker på hva dere kan ta 
med videre fra det. synspunktene blir så komprimerte i dette lappesystemet. i Øvre eiker er 
vi veldig utålmodige. mange som sliter med vegen hver dag. - Håper det vi har gjennomgått 
blir tatt med videre at det ikke koker bort i kål. - må bli enda flinkere til medvirkning. enda 
flere frivillige aktører representert her. Vi er ikke gode nok til å ta klimakrisen på alvor. Vi er 
ikke i pakt med framtida med bare å rope på 4-feltsveg. det er min frustrasjon. - Håper at vi 
blir brukt litt senere i prosessen, nå når vi har blitt litt varme i trøya. Framtidens generasjoner 
må være stolt at vi la fornuftige prinsipper til grunn i dette prosjektet. - møte dyktige fagfolk 
fra ulike instanser, møttes i gruppearbeid der alle ble utfordret. opplevde åpen og kreativ 
samling. - artig og lærerikt å være med på noe helt nytt. - gøy å være med å påvirke denne 
vegen for framtida.
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VERKStEDKoMMEntARER:

- Som politiker har jeg aldri tenkt rundt en veg. 

- Jeg sitter med miljøbriller.

- På vegne av utrykningsetatene håper jeg på at 
 vi  skal slippe murene midt i vegen.

- Synspunktene blir så komprimerte i dette 
 lappesystemet.

- Håper det vi har gjennomgått blir tatt med
  videre at det ikke koker bort i kål.

- Vi er Ikke i pakt med framtida med bare å rope
		 på	4-feltsveg.	Det	er	min	frustrasjon.

- Dette blir på en måte en prosess der vi skal 
 finne opp hjulet på nytt.

- Det er stor forskjell på hva man trenger og hva
  man tror man trenger.

- når du begynner å tegne streker på kartet, blir 
 du helt fokusert på trasévalget.
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oPPGAVE 1

tiltak som kan:
•	Redusere	transportbehovet
•	Utnytte	dagens	system	bedre

gruppe innbyggerne
transportbehovet:
• redusere forbruk. Ved redusert
  forbruk, reduseres behovet for 
 frakt av varer. 
• Bedre teknologi
• mer effektiv logistikk
• Holdningsendring «trenger du 
 virkelig en ny vaskemaskin»   
 «tenk før du kjører, snakk med
 naboen»
• Bolig og arbeid nær hverandre
• redusere aktivitet gå tilbake til
  «fotball på løkka prinsippet».
 Kommentarer:
 - Be om lavere lønn? (refusert)
 - For billig å parkere i drammen
 - tilgjengelighet er viktigst   
 (refusert)
 - må skapes et system som blir 
 konkurransedyktig (refusert) 
 - Holdningsendring-fei for egen
 dør (refusert)
 - tilgjengelighet
 - gode ideer
 - mindre organisert idrettstilbud?
 - arealplanlegging for redusert  
 transportbehov.
 - Lavere lønn med jobb Åmot- 
 Vikersund
 dagens system:
• mer effektiv logistikk
• mer samkjøring
• Buss og tog korresponderer.  
 mindre ventetid. Flere benytter  
 kollektivt
• Bedre takstsytem. Billigere å  
 kjøre kollektivt
• Bedre info via internet. når går  

 bussen?
• Bedre info på holdeplasser
• Flere og bedre hovedholde-
 plasser. inkl. pendlerparkering
• trygge skoleveger. Barn kan gå
  selv til skole/fritidstilbud
• Flere gang- og sykkelstier
• gjenåpne stengte stasjoner
• oppgradere jernbane «ring 4»

Samferdselsgruppa
samordnet areal og transport
• Jobber der folk bor
• samordnet areal- og   
 transportplanleggiing
• Bolig og næringsutvikling i   
 tilknytning til knutepunktene
• gis-analyser ved tildeling av  
 barnehageplasser
• Bedre arealplanlegging på   
 regionalt (fylkesnivå) og lokalt  
  (kommunene)
• Legg barnehagen der folk bor
• samfunnet må tilrettelegge   
 bedre for at ikke alle begynner
  og slutter på samme tidspunkt, 
 da dette gir rushperioder og  
 behov for å dimensjonere etter
  dette.
• samordnet areal og transport  
 også på bestemmelsesstedet
• større investeringer i annen 
 infrastruktur som overflødig- 
 gjør transportbehovet  
 fiberteknologi m.m.
 Kollektiv
• Forbedret kollektivtilbud:   
 hyppigere ekspress, raskere   
 kjøretid (gratis?)

• Bedre offentlig kommunikasjon: 
 buss, tog 
• Hyppige bussavganger
• Forutsigbart kollektivtilbud – så
  høy frekvens at man ikke   
 behøver å sjekke rutetabell.
• park & ride der hvor dalførene 
 kopler seg på rv.35
• redusert pris på kollektiv-
 transport
• Utnytte jernbanetraseen   
 bedre= hyppigere tog
• sikre langsiktig finansiering av 
 høystandard kollektiv tilbud
 p-politikk
• parkeringsrestriksjoner
 drift og vedlikehold
• større bevilgninger til drift og 
 vedlikehold, slik at eksisterende 
 veg kan avvikle optimal trafikk-
 mengde  med nåværende   
 standard
 gang- og sykkelveg
• oppfordre til gang- og sykkel –
  øk. incentiv
• Bygge g/s til alle skoler
 ny utvikling
• Kompiskjøring/kjørelag
• spontan samkjøring
• innføre ”pakketransport”. enkle 
 terminaler for innlevering og 
 opphenting av gods
• mer fleksibel arbeidstid
• organisere fritidsaktivitetene 
 bedre
• Vri offentlig pengeforbruk fra  
 investering til subsidiering/
 finansiering av offentlig   
 kommunikasjon eller annen   
 infratsruktur
• Levering av varer på døra-   
 unngå privat kjøring
• ny tenkning rundt    
 kollektivtransport, busstaxi, 
 noe med høyt belegg
• Hjemmekontor
• Hvordan dimensjonere?
• offentlig debatt vedrørende 
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 hvordan dimensjonere vegnett. 
 Hva er godt nok servicenivå? 
 må vi dimensjonere etter 
 toppene?

Ungdomsgruppa
 Buss & tog
• Bedre busstilbud
• Felles avgangssteder til buss
• ekspressbuss drammen-
 Hønefoss. dagens tilbud tar 
 ca. 1t og 45 min.
• mer tilgjengelig og 
 komfortabelt bussystem
• Billigere kollektiv
 arrangementer/aktiviteter
• idrett, kultur, skole
• mer politi/fartskontroller
• mer oppmerksomme på regler 
 i trafikken
 alternative framkomstmåter
• gang- og sykkelsti
 Kommentarer
- modum kommune kjent for
  fysisk aktivitet og helse = god 
 samfunnsøkonomi
- Hvorfor ikke bruke jernbanen
 (ruste opp) ingen køer på   

 skinnene.
- Bra, men hva med køen inn til 
 drammen?
- Hvordan komme seg til 
 aktiviteter uten bil?

Kommunegruppa
 redusere transportbehov
 arealplanlegging
 - samlokalisering
 - motvirke store enheter
 - knutepunkt
 - fylkesdelplan for handel og 
 senterstruktur
• iKt
 - videomøter
 - it-baserte arbeidsplasser
 Utnytte dagens system bedre
 -jernbane (person, gods)
 -dobbeltspor «ring 4»
 -ringbane oslo- drammen 
 havn kan gi økt bruk av bane 
 til gods
 - sykkelveger/brede veiskuldre
 - buss til hytta
 Kommentarer
 - Utfordring for politikerne å   
 være konsekvente

 - Krav til utvidelse innen 1km fra  
 sentrum 
 - dette skal være kortsiktig   
 perspektiv?
 - Hva med næring som er   
 avhengig av transport av varer?  
 industri, skogbruk
 - administrasjon og politikere 
 må holde på planene, og ikke  
 gi etter for utbyggere/kapital 
 - toget går ikke, og vil ikke gå  
  med dagensorganisering
 - definer bedre kollektivtilbud
 - Buss helt opp på fjellet, hva  
 med bagasje?

 Kollektivgruppa
• Buss fra rv.35 korresponderer 
 med buss oslo/drammen
• dyrere parkering i drammen
• Buss – faste tider
• nyetablering av arbeidsplasser  
 (servicenæringer) v/snarum
• Utvikling av boligområder 
 rundt togstasjoner Åmot   
 geithus Vikersund
• Lokaltoget i dag er bare 
 Bergensbanen- ikke lokaltrafikk
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• Buss raskest fra Hokksund 
 mot oslo
 Kommentarer
 - det er effektiv bosetting hele  
 vegen (rv. 35).

næringsgruppa
 redusere transportbehovet
• en liten avsporing fra det 
 aktuelle temaet i det vi mener 
 at transportbehovet i fremtiden 
 vil øke
 - varer til og fra butikker
 - personer til og fra arbeid
 - turister, hytteeiere
 - mobilitet/reiselyst
 - et område med næring 
 som er avhengig av transport –
 produkter, tømmer, korn,   
 turister etc 
• gang- og sykkelveg for å 
 minske behovet for «bil til alt»
• samordne transporten
• Øke kollektiv transport-   
 forutsetning at tilbudet blir så  
 godt at det kan brukes
• Boligområdeutviklling-  
 plassering av barnehager og 

 lignende
• det er en forskjell på person-
 transport og varetransport. 
 persontrafikken vil lettere   
 reduseres
• Konkurransen i transporten 
 (effektivitet og pris) vil 
 bestemme om man benytter 
 vei eller jernbane. Jernbanen 
 i vårt område er ikke 
 konkurransedyktig
  Kommentarer
 - Flere arbeidsplasser(service i 
 modum?
 - Bruk av gulrot/pisk for å 
 redusere behovet? gulrot   
 smaker bedre enn pisk
 - Hvordan redusere miljø-
 belastningen ved økt   
 transportbehov?
 - Hva med arealplanlegging-   
 Fokus på  kjøretøykvalitet
 - Hvordan oppfordre til mer g/s 
 i stedet for bil? Økt incentiv?
 - men hvordan kan transport-
 behovet reduseres? –   
 teknologisk utvikling –   
  hjemmekontor

 - tenker vi en utvikling… med 
 redusert transportbehov 
 svar: Ja, hvis man får en 
 konkurransedyktig  sam-
 transport, ellers nei, varer må 
 ut for at næringen skal overleve
 Utnytte dagens system bedre
• et problem at trafikkmengde
 og vedlikehold/utbedring ikke 
 samsvarer
• mer transport via jernbane 
 – må da starte med blanke 
 ark. problem i dag med stans, 
 effektivitet m.m.
• Viktig at ikke veien blir et 
 «lappeverk»
• se rv. 35 som en del av «ring4»
 Kommentarer
 - reduserer «ring 4» behovet 
 for transport
- mer kollektiv med dyrere 
 parkering i drammen
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Ungdommens kommunestyre i Modum og Ungdomsrådet i Ringerike:
Fra venstre; Jonas Ørpen, Fredrik Vangen Grønvold, Ida Margrethe Lundemo, 
og Mats Lien foran.
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oPPGAVE 2

mindre tiltak – tiltak på eksisterende veg (kart)
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oPPGAVE 3

Større utbygging - ny veg (kart)
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Verksmestrene med verktøykassa. 
Fra v. Eva Preede, Anne-Lise Sæther 
og Gunnar Ridderström

«no one ever makes it alone!»
malcolm gladwell (1963-)



57

KVU VerKsted • rV. 35 HoKKsUnd–Åmot–JeVnaKer

«no one ever makes it alone!»
malcolm gladwell (1963-)
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KoMMEntARER I PLEnUM tIL PRoSESSEn:
- Synes det er så mange kryssende 
 ideelle hensyn og så mange 
 truende i horisonten. 
 Hvordan ser bilismen ut 40 år 
 fram i tid?  Sortere ulike ideelle 
 hensyn er vanskelig.

- Synes det har vært konstruktivt
 gruppearbeid og god styring på 
 prosessen.

- Ønske om at det kunne vært 
 mer fokus på helheten utover 
 kommunegrensene
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DeltaKeRe VeRKSteD:
Kjell Bernsen  Jernbaneverket
ann sire Fjerdigstad Øvre eiker kommune
gun Kjenseth Øvre eiker kommune
Jeanette gulliksrud Øvre eiker kommune
audun mjøs modum kommune
tor Kolstad sigdal kommune
Kjell B. Hansen ringerike kommune
gunnar Hallsteinsen ringerike kommune
asbjørn moen Jevnaker kommune
roar Hammerstad Hole kommune
magne rognerud Buskerud fylkeskommune
nils petter Underbakke Buskerud fylkeskommune
runar schau Carlsen Fylkesmannen i Buskerud
ida margrethe Lundemo Ungsomsrådet i ringerike
mats Lien Ungdomsrådet i ringerike
arnfinn Baksvær ringerike kommune
Christine mathisen tronrud engineering
terje dalen ringerike utvikling
tom Kristian Lien th. Liens transport
Jan erik gjerdebakken ringerike næringsforum
Hans Kjensjord modum næringsråd
olav Klas Vefold norges Lastebileierforbund, avd. Buskerud
svein Kittilsbråten nettbuss
Haldor sørlie naF ringerike
gjermund andersen naturvernforbundet i Buskerud
otto Krog Jevnaker naturvernforening
eva Larsen Funksjonshemmedes fellesorganissasjon
Harald tveiten sigdal Kjøkken
asbjørn nubberud ambulanse
atle tærum skotselv grendeutvalg
Fredrik Vangen grønvold Ungdommens kommunestyre i Modum/
 nordre modum ungdomskole
Jonas Ørpen Ungdommens kommunestyre i Modum/
 nordre modum ungdomskole
Karl sigurd Fredriksen statens vegvesen region sør
Jon Hovland modum kommune
Boye arntsen modum næringsråd
anders Hagerup statens vegvesen region sør
ingunn Foss statens vegvesen region sør
pål-steinar Karlsen statens vegvesen region sør
nina ambro Knutsen statens vegvesen region sør
Bjørn nyquist statens vegvesen region Øst
Hanne Caroline Hvidsten,  statens vegvesen Vegdirektoratet

Verksted:
gunnar ridderström statens vegvesen region sør
eva preede statens vegvesen region sør
Jenny melby statens vegvesen region sør
inger Kammerud statens vegvesen region sør
anders Birkenes statens vegvesen region sør
anne-Lise sæther statens vegvesen region sør
inge Fosselie Fosscom 
Kjell Wold «Vegen og vi»



60

KVU VerKsted • rV. 35 HoKKsUnd–Åmot–JeVnaKer
grafisk.senter@

vegvesen.no

Statens vegvesen, Region sør
Serviceboks	723,	4808		ARENDAL

vegvesen.no


