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Møte nr: 1 – Oppstartsmøte samarbeidsgruppa 

Sted: Tyrifjord hotell 

Møteleder: Anne-Lise Sæther 

Til stede: Se egen liste i pkt. 1 
 

Forfall:  

Kopi til:  

 
  

KVU Rv 35 Samarbeidsgruppa Ansvar / frist 
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Etat Navn Stilling 
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 Tor Kolstad Teknisk sjef,  
representant for rådmann 

Jevnaker 
kommune 

Trond Henriksen 
Krågsrud 

Plansjef 

 Asbjørn Moen Teknisk sjef 
Statens vegvesen  Gunnar Lien Leder styringsgruppa 
 Ingunn Foss Prosjektavd.  

(stiller på vegne av Anette A.) 
 Jan A. Martinsen Vegdir., medlem styringsgruppa 
 Dagfinn Fløystad Medlem styringsgruppa 
 Jenny Melby Referent 
 Anne-Lise Sæther Prosjektleder 
   
Buskerud 
fylkeskommune 

Nils Petter 
Underbakke 

 

 
Introduksjon til KVU ved Jan Martinsen (vedlegg) 
 
Utdyping av konsepter 
 
I en KVU er det fokus på konsept som løsning. Eksempler på konsepter kan 
være: utbedring av eksisterende veg, full utbygging, kollektivutbygging. 
Overgangen mellom traseer og konsepter kan være vanskelig. Konseptene må 
være prinsipielt forskjellige. 
 
Utgangspunkt for arbeidet er å kartlegge transportbehovet innenfor 
planområdet. Det er utarbeidet en metodikk som skal brukes til dette arbeidet. 
 

 

Prosjektstyringsplanen ved Anne-Lise Sæther (vedlegg) 
 
Grensesnitt mot øvrige planprosesser 
 
Jevnaker: Det ble avholdt et samkjøringsmøte 4. juni mellom representanter fra 
dette prosjektet, representanter fra SVV Region øst og Jevnaker kommune. 
Naturlig avgrensning i forhold til et konsept for kollektivtrafikk, vil være 
Jevnaker sentrum. Konseptene i planarbeidet skal være åpne og ikke begrenses 
av eksisterende infrastruktur (eksemeplvis bru over Randselva) 
 
Kommuneplanen for Jevnaker - Olimb skal legges ut til offentlig ettersyn 15. 
september. Samtidig som denne planen ligger ute på høring vil konsepter for Rv 
35 være klare (medio oktober). Det legges opp til løpende kontakt mellom 
prosjektene. 
Det er viktig at SVV er tydelig på geografisk avgrensning mot Jevnaker i 
prosjektstyringsplanen. 
 
Hønefoss: Det står presisert i prosjektstyringsplanen at denne KVU ikke skal 
løse hvordan hovedvegsystemet i Hønefoss sentrum skal være. Prosjektet har 
kontakt med gruppa som jobber med denne problematikken. 
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Kryss mot dalfører: Det kommer fram av prosjektstyringsplanen at tilkobling til 
dalfører, som leder trafikk ned til Rv 35, skal omtales prinsipielt. 
 
Transportbehovet – hvilken avgrensning ser vi på her? 
 
I løpet av KVU prosessen vil det bli kjørt transportmodellberegninger for å 
belyse de ulike konseptene. 
 
Prosjektstrekningen Hokksund – Åmot – Jevnaker må nødvendigvis innbefatte 
behovet i et større omland. Det vil bli en utfordrende balansegang i avgrensning 
av situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse. 
 
Andre pågående prosjekter som E16 Sandvika – Hønefoss, E 16 Valdres – 
Hønefoss, Hønefoss sentrum og Ringeriksbanen må omtales og man bør være 
mest mulig presis på avgrensning mot disse i prosjektbeskrivelsen. 
 
Prosjektstyringsplanen skal godkjennes i SD, som igjen sender et mandat for 
oppgaven til SVV.  
 
Metodikk - Hvordan går vi fram for å løse oppgaven? (vedlegg) 
 
Arbeidsverkstedet er en sentral del av KVU-prosessen og vektlegger 
medvirkning fra offentlig, næring og organisasjoner. Verkstedet skal avholdes 
7. og 8. september. Utfordring å få med interessentorganisasjoner og ikke 
slagside mot planleggere/ansatte og voksne folk i 50-åra. 
 
På møtet kom det innspill om bredt oppmøte på verkstedet, muligens med andre 
deltakere fra kommunen, enn de som sitter i samarbeidsgruppa. 
Det kom også fram et ønske om at verkstedet ikke avholdes så veldig langt fra 
Hokksund på grunn av krasj med kommunestyremøte kl 15 den 8. september. 
 
Send gjerne forslag på aktuelle deltakere til arbeidsverksted.  
Forslag til deltakelse: 

2 stk fra administrativ/politisk i hver kommune 
Fylkeskommunen 2-3 stk 
Vegvesenet – 6 stk 
Næringsliv 
Organisasjon 

Til sammen ca. 45 stk. på verkstedet 
 
Frist til å sende inn forslag til personer/institusjoner som bør delta på verkstedet 
er senest 5. juli 2010. 
Forslag sendes på e-post til: mailto:anne-lise.sather@vegvesen.no 
 
Kommentar: Viktig med en målrettet prosess. Avveining at det må gå med litt 
tid for å få prosessen i gang. Viktig å finne en balanse mellom innledende 
prosessøvelser og ”nyttig” bruk av tid.  
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Arbeidet med KVUen skal belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
Usikkerhet i scenarioene framkommer ved å vise variasjoner av scenarioer 
(følsomhet for variasjon av parametre).  
 
Det er ikke definert noen konkret planperiode for KVU-arbeidet. På 
arbeidsverkstedene skal framtidig transportbehov vurderes. For de 
samfunnsøkonomiske beregningene må det settes et år. Med utgangspunkt i 
befolkningsprognoser, andre prognoser og kommunale planer for utvikling, 
prøver man å beregne resulterende trafikk, så lenge det er faglig grunnlag for 
det. Utover dette blir det mer politikk enn fag. Transportmodellene takler ikke 
så godt dramatiske endringer i transporttilbud (eksempelvis ny Ringeriksbane 
og befolkningseksplosjon). Det er ikke tid til ny metodeutvikling. 
Begrensningene som ligger inne i den metodikken som benyttes må komme 
fram. 
 
I prosjektgruppa sitter det en person fra kommunikasjonsstaben som skal lage 
en kommunikasjonsplan som omtaler medvirkning og forhold til media. 
 
Status i forhold til NTP? 
 
I forarbeidet til NTP gjør etatene rutevise utredninger. Det faglige arbeidet i de 
rutevise utredninger går delvis parallelt med KVUene. Rutevise utredninger 
skal være ferdig i november 2010. 
 
Resultatet av KVU-arbeidet er et innspill til neste rullering av NTP.  
Et godt KVU-arbeid er grunnlaget for å få planmidler. Når planlegginga kan 
komme i gang vil avhenge av når regjeringen gir klarsignal til videre 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Den viktigste milepælen i dette KVU-
arbeidet er å få et JA fra regjeringen etter KS1. 
 
Samarbeidsgruppas rolle er å komme med innspill til arbeidet med KVUen og 
kvalitetssikre det arbeidet som gjøres. 
 

 

Møteplan 
Forslag til møteplan i samarbeidsgruppa: 
 Verksted 7. og 8. september (2 fra adm./politisk i hver kommune) 
 5. oktober (utsjekk av mål og konsepter) 
 2. november (diverse informasjon) 
 14. desember (presentasjon av utredninger og forslag til anbefalinger) 
 25. januar (utsjekk anbefalinger)  

Gi beskjed innen fredag 25. juni om noen av møtedatoen ikke passer til 
følgende e-postadresse: mailto:anne-lise.sather@vegvesen.no 
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