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 Ansvar / frist 

KVU Rv 35 Samarbeidsgruppa – Møte 2  

Presentasjon av status for prosjektet og konseptene (vedlegg) 
Fokus for møtet er utsjekk av konsepter. Dette arbeidet må prioriteres foran 
fullføring av arbeidet med behov og mål, fordi konseptene er inngangsdata for 
trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger. Trafikkberegninger 
og samfunnsøkonomiske beregninger ligger på kritisk linje i prosjektet og vi må 
holde framdrifta her for å bli ferdig til sluttfristen. 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 
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I neste møte kommer behov, mål og krav til å være hovedfokus. 
Trafikkmengden er en av inngangsparametrene for standardvalg i Statens 
vegvesen håndbok 017 Veg- og gateutforming (Hb. 017). Tabell som viser 
grunnlag for hvilken standardklasse strekningen havner i etter trafikkmengden i 
2040, ble utdelt i møte. 
 
Det er ønskelig at trafikken på strekningen Langebru – Lerberg beregnes 
separat (fordi gjennom Hokksund sentrum er ÅDT mye større enn i tabell).  
 
Momenter i presentasjon av konseptene  
Konsept 0: Dagens situasjon/Nullkonseptet  
Er alltid med som referansealternativ. 
 
Konsept 1: Utbedring av eksisterende veg  
Med begrensede midler til utbygging av transportsystemet vurderes det hvordan 
midlene kan utnyttes best. Forslaget til prosjektet er å legge nytt kapittel D 
(utbedringsstandard) i Hb. 017 til grunn. Nytt kapittel D i Hb. 017 er forslag til 
en ny utbedringsstandard, som ikke er like høy som vegnormalstandard. Se 
vedlagte presentasjon for de viktigste forskjellene. 
Der ÅDT er over 12000 finnes det ikke noen utbedringsstandard. Her må vi 
vurdere om vegnormalstandard og ikkeutbedring må legges til grunn. 
 
Kan utkast til nytt kap. D sendes til samarbeidsgruppa for å kunne ta stilling til 
forslaget? Anne-Lise sjekker dette, evt. lager en komprimert utgave med de 
viktigste momenter og sender ut. 
 
Konsept 2: Miljøkonseptet  
Økt andel av persontransport med kollektivtransport (buss). Kortere reiser skal 
foregå til fots eller sykkel. 
 
Konsept 3: Full utbygging  
Hovedtankegangen er at det satses på ”ring 4” rundt Oslo. Strekningen 
Hokksund – Jevnaker er en del av en større transportveg for å avlaste Oslo. 
Rundt tettstedene bør det være omkjøringsveg. 
Bygging av 4-feltsveg på hele strekningen er en standard som er bedre enn det 
som tilsies i vegnormalene.  
 
Konsept 4: Vegnormalstandard  
Forslag til nytt konsept etter tilbakemelding fra vegdirektoratet.: 
Vegnormalstandard. Full standard etter vegnormalen basert på trafikktall i 2040. 
Her brukes ikke utbedringstandard (kap. D). 
 
 
Konseptene tar utgangspunkt i en bred korridor, 4-felts eller 2-felts, mens 
diskusjon over traseen (eksempelvis sidevalg av Drammenselva) tas på 
kommune(del)plannivå.  
 
Konseptene er rendyrket. Når prosjektet anbefaler konsept er tankegangen at 
prosjektet kan plukke fra ulike konsept og sette sammen til en pakke. Videre 
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skal det gjøres en vurdering av hvilke strekninger som bør prioriteres først og en 
plan om midlertidige løsninger på de strekningene som ikke blir bygd ut til å 
begynne med. 
Siktemålet i NTP er at alle riksveger skal ha vegnormalstandard. Dette kan ta 
minst 30 år. Det er viktig å ha en strategi for hva man skal gjøre med 
transportnettet inntil hele strekningen har vegnormalstandard. 
 
Oppsummering av diskusjon, kommentarer og meningsytringer i 
forbindelse med konseptene 
 
Om Miljøkonseptet 
Et av forslagene i miljøalternativet er subsidierte kollektivbilletter. Et slikt 
finansieringsgrunnlag er ikke der i dag. Hvis det skal være subsidiering, må det 
tenkes gjennom hvordan dette skal fungere.  
 
Savner omtale av jernbane. Ønskes at arm til Vikersund som del av tilknyttet 
jernbane med IC-standard på strekningen Drammen – Hokksund – Kongsberg, 
tas med i utredningen. Kapasitet for godstrafikk på jernbanen må også med. 
 
Om trafikk og trafikkberegninger 
Prosjektet har ennå ikke fått gjort beregningene som viser hvor trafikken går. 
Vianova er innleid som konsulent og starter arbeidene med trafikkberegninger 
nå. I mulighetsstudien er det vist trafikkberegninger hvor trafikken går på 
strekningen Hokksund – Åmot. Dette bør prosjektet ta fram. 
 
Spørsmål til avklaring: 

- Hvor mye av trafikken på Langebru – Åmot er lokaltrafikk? Hvor 
mye overføres til ny veg (bompengegrunnlag)? Hvilken standard må 
legges til grunn, hvis lokalvegnett må opprettholdes?  

- Hvor stor er faktoren for nyskapt trafikk med en ring 4-tankegang 
(med bedre standard kan det bli noe overføring av trafikk?) 

- På strekningen Nymoen - Jevnaker trengs også mer detaljerte 
beregninger som grunnlag for diskusjon om standard (valg om 
omkjøring ift. Ring 4- tankegang) 

- Hva er framskrevet – beregnet trafikk for strekningen Jevnaker - 
Olimb?   

 
Om prioritering 
Tanken med ring 4 er en god tankegang hvis man vil utvikle denne delen av 
Østlandet. For å bruke denne vegen for å frigjøre trafikk til Gardermoen (via 
Oslo) så må det bygges fullt ut (ring 4). Hva gjør vi i mellomtida? 

- Strekningen Hokksund – Åmot er belastet med ulykker og trafikk. 
Det er viktig å få en god løsning her.  

- Funksjonelle løsninger i Hønefossområdet. Der viktige veger knyttes 
sammen må det være en viss standard. Løsning på strekningen 
Hønefoss – Jevnaker (innkorting). Bedre kommunikasjon mot 
Drammen (valg av retning på tilhørighet).  

- 2-felts på strekningen nord for Vikersund – kan bli en flaskehals 
(tettsteder med utfordring i forhold til gjennomgangstrafikk) hvis 
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tungtrafikk skal avlastes over på ”ring 4”. 
 
Ikke realistisk på kortere eller mellomlang sikt med full utbygging over hele 
strekningen. Hvis planleggingen er fra 50-100 år, så må man legge til rette for 
4-feltsveg på hele strekningen. En måte å gjøre det på er å sette av areal til 4-
feltsveg selv om den ikke nødvendigvis bygges ut. En oppgradering bør være til 
normalstandard i en mellomperiode.  
 
Om vekstpotensial 
Noen mener at SSB-framskrivingene er for lave og tar ikke høyde for 
befolkningsveksten i Osloregionen ved framskriving av tall på trafikkmengder. 
Når infrastrukturen kommer på plass, blir områdene attraktive.  
 
Prosjektet er pålagt fra vegdirektoratet å bruke middelverdiene til SSB i 
hovedberegningene. Men prosjektet legger inn usikkerhetsfaktorer for å vise 
følsomhet i scenariene (eksempelvis 10 % økning av trafikken).  
Prosjektet trenger innspill og konkrete beregninger for å dokumentere et 
ytterligere vekstpotensial.  
 
Om grensesnitt 
Rundt den 15. oktober blir kommunedelplan for rv. 35 Jevnaker - Olimb lagt ut. 
Prosjektet følger med på denne prosessen. 
 
Om avkjøring til Sigdal 
En 4-feltveg vil medføre en betydelig bedre avkjøring. I vegnormalstandard så 
er dette planskilt kryssing. For utbedringsstandard brukes ikke planskilte kryss 
for ÅDT under 8000. 
 
Konklusjon: 

- Oppslutning om 4-feltskonseptet 
- Må ha med 0-konsept og vegnormalkonsept  
- Tiltak fra utbedringskonseptet kan avhjelpe situasjon i mellomtiden før 

finansiering for større utbygging kommer 
- Miljøkonsept – må ta med noe om jernbanen. (Sidependel for IC 

Drammen – Kongsberg og hele strekningen) 
 
Prosjektet må begynne å tenke på hvordan et kombinasjonskonsept bør se ut 
med virkemidler fra de ulike konseptene. Skal ha tid til å kjøre beregninger på 
dette konseptet. 
 

 

Neste møte: 
Neste møte er 1. november på Sanden hotell, Hokksund. 
Hovedsaken blir jobbing med behov og mål. Det blir også gjennomgang av det 
som er gjort av trafikkberegninger samt foreløpig konklusjon på konseptene. 

 

Forslag til situasjonsbeskrivelse og notat om behov og mål sendes ut i forkant av 
møtet .  
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