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 Ansvar / frist 

Hva har skjedd siden sist (ppt) 
Forslag til behov og mål er nå klart. Arbeider med ikke-prissatte konsekvenser 
og konseptene (på kart). Kartene for konseptene med vegomlegging vedlegges 
møtereferatet. Linja må tegnes ut på kart, for å representere konseptene. Dette 
for å kunne beregne investeringskostnadene i de samfunnsøkonomiske 
beregningene. Hensikten med å tegne ut ei linje (representerer konsept) må 
komme klart fram i KVU-rapporten. Dette for å understreke at løsningen for 
linja kan bli noe helt på kommunedelplannivå. 
 
Rådet for Ringerriksregionen har innkalt til et møte med prosjektet, SVV 
Region sør, SVV Region øst, Ringerike kommune og Jevnaker kommune for å 
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 Ansvar / frist 

diskutere tilkobling med prosjektet rv. 35 Jevnaker – Olimb. De ulike 
konseptene i KVUen har forskjellige endepunkt i Jevnaker. Miljøkonseptet og 
utbedring av eksisterende veg ender i Jevnaker sentrum (tilkobling til 
kollektivknutepunkt og eksisterende veg). Begge konseptene som innebærer 
utbygging av ny veg avsluttes i grensesnittet mot SVV Region øst sin anbefalte 
trase. Fra et KVU synspunkt er det viktigste nå å se planområdene i 
sammenheng på tvers av fylkene, ikke å vektlegge detaljene i linjevalg. 
 
Tilbakemelding på situasjonsbeskrivelsen 
Situasjonsbeskrivelsen blir komprimert i selve KVU-rapporten. Detaljerte 
beskrivelser legges evt. i vedlegg. 
 
Prosjektet vil gjerne ha tilbakemeldinger på situasjonsbeskrivelsen. Dette kan 
sendes til Anne-Lise. 
 
Trafikkberegninger av dagens situasjon 
Prosjektet har laget mer detaljerte trafikkberegninger for strekningen Langebru 
– Lerberg. Det arbeides fortsatt med kvalitetssikring av modellen. 
 
Prosjektet har ikke fått kjørt trafikkberegningene for alle konseptene enda. Dette 
skyldes kapasitetsbegrensninger hos konsulenten som utfører 
trafikkberegningene. 
 
Tilbakemeldinger på behovsanalyse 
Skal se på behov fra 4 forskjellige innfallsvinkler: 
 

- Nasjonale behov 
- Regionale/lokale behov 
- Etterspørselsbaserte behov 
- Interessebaserte behov 

 
Nasjonale behov, regionale behov 
 
Vil strekningen Hønefoss – Gardermoen være prioritert i forhold til resten av rv. 
35 (ettersom dette er anbefalt omklassifisert som del av E16 i NTP)? 

- Dette har kanskje ikke så mye praktisk betydning (mer av formell art).  
 
Ring 4 som strategi er nevnt i NTP. Ikke fulgt opp i fylkeskommunale planer, 
men i kommunale planer. Fokusere på betjening av regional (og lokal) trafikk i 
dette prosjektet, framfor fjerntrafikk? 
 
Vil hele strekningen i dette prosjektet behandles som en bolk mtp prioritering 
og utbygging? 

- Prosjektet er pålagt å anbefale å prioritere en utbyggingsrekkefølge. Det 
er i NTP og Handlingsprogram prioritering av prosjektene vil skje. 
Kommunedelplanene vil utarbeides som følge av disse prioriteringene. 

 
Burde målsettinger knyttet til fylkesmannens embete tas med her (jordvern)?  

- Nasjonal jordvernstrategi som er førende for fylkeskommunene, bør 
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omtales. 
 
Lokale behov (med utgangspunkt i kommuneplaner/dokumenter) 
 
Øvre Eiker: Få fram moment for Hokksund omtalt i kommuneplanen.  
Inngår strekningen Hokksund-Tønsberg i ring 4 begrepet? 
Prosjektet må lage en framstilling på hva som ligger i begrepet ring 4 (kart). 
 
Modum: I mange sammenhenger orienterer man seg mot Drammen, mens i 
andre sammenhenger (f.eks sykehus/legevakt) orienterer man seg mot 
Ringerike. 
 
Ringerike: Få fram at Ringerike er et knutepunkt og ikke bare fokus mot Oslo.  
 
Jevnaker: Sender et innspill. 
 
Sigdal: Hvor ligger Modum planmessig i forhold til avkjøringen til Sigdal? 
Modum har i forslag til kommuneplanens arealdel lagt inn soner med 
restriksjoner for utbygging. Muligheter arealmessig for løsning til Sigdal ligger 
inne i kommuneplanen. Sigdals ambisjoner om hytteutbygging oversendes 
prosjektet som grunnlag for trafikkberegninger knyttet til hyttetrafikken. 
 
Generelt for alle kommunene: Kan ikke behandle spesifikt det som omhandler 
rv. 35 ved pågående rullering av kommuneplaner (eks. båndlegging av arealer), 
ettersom arbeidet foregår i KVU nå. Alle kommunene har rv. 35 som fokus, 
men har litt ulik orientering. Det er denne vegen som binder kommunene 
sammen. 
 
Etterspørselbaserte behov 
 
1. Behov for kapasitet 
Behov for tilknytning til Oppland/Valdres. Valdres som reisemål – genererer 
dette trafikk på rv. 35?  

- Lange reiser vil belyses som del av trafikkberegningene 
 
Spisse behov i forhold til bedriftene/næringslivets behov (frakt av stein, 
tømmer, papir – kan volum/kvanta beskrives?). Reguleringsplaner for uttak av 
steinressurser i Ringerike, Modum. Beskrive knapphet på ressurser i umiddelbar 
nærhet av Oslo. 

- Er et tema som utredes i forbindelse med ikke-prissatte konsekvenser, 
men kan også tas med i et transportbehovperspektiv. 

 
Befolkningsvekst i planområdet: Omtale hvilke kommuner som vokser mest i 
planområdet og sammenligne med landsgjennomsnitt evt. andre regioner.  

- Dette er beskrevet i situasjonsbeskrivelsen, kan evt. tas med her. 
 
Hvis strategien er å vektlegge dette prosjektet som del av en ringveg rundt Oslo, 
bør en se på forhold utenfor planområdet som vil ha innvirkning på rv. 35. 
Omkringliggende kommuner til Oslo jobber målrettet for å ta unna sin del av 
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befolkningsveksten i Oslo. Dette er nedfelt i ulike kommunale strategier. Også 
Drammen havn som satsningsområde.  

- I prosjektet vil det gjennomføres ulike scenarier for å se hvordan 
etterspørsel i transportbehovet påvirkes. 

 
2. Behov for bedre framkommelighet 
 
Ønsker at det skal legges mer vekt på problemene i Hokksund.  
 
3. Behov for bedre tilgjengelighet 
 
Få lagt ny veg vekk fra eksisterende veg. Behov for bedre tilgjengelighet kan 
løses langs eksisterende vegnett. 
 
Bør beskrive til/fra jobb at folk har problemer med å komme seg ut på vegen i 
rushtidsperioden (morgen) i området rundt Hokksund. 
 
4. Trafikksikkerhetsbehov 
 
Mellom Åmot og Hokksund er det lange strekninger med 50-sone. 
 
5. Behov knyttet til trafikkens virkninger på omgivelsene 
 
Ved eventuell ny utbygging skal eksisterende avlastet vegnett tilpasses sin nye 
funksjon. 
 
Støy og lokal luftforurensning er et problem i Hokksund. Vær mer konkret på 
behovene her. 
 
Barrierer i Tyristrand – også fra jernbanen. 
 
Begrensninger i utbyggingsområder langs dagens veg. Naturlige 
utviklingsområder i dag blir begrenset av eksisterende veg. 
 
Generelt: Vær mer konkret i situasjonsbeskrivelse å trekke dette over i 
behovsspesifiseringen. 
 
6. Behov knyttet til utvikling 
 
Få bedre fram at rv. 35 kan fungere som en samlende faktor i denne regionen. 
Også viktigheten for et større omland utenfor planområdet. 
 
Interessebaserte behov 
 
Ikke tid til dette punktet i møtet. Meld tilbake på e-post til prosjektet.  
 
Tilbakemelding på prosjektutløsende behov 
Klimagassutslipp og ulykker, som forankret i overordnede målsettinger, må 
komme sterkere fram i prosjektutløsende behov. Trekker fram miljøbelastning 
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på lokalsamfunnene og for befolkning i Hokksund sentrum og ulykkessituasjon 
som framtredende. 

- Ulykkesarbeid ligger som en forutsetning for alt arbeidet som SVV 
gjør (0- visjon). Det kan være vanskelig å slå gjennom med dette som 
prosjektutløsende behov. SVV ønsker å få trafikksikkerhet som en 
kravspesifikasjon til systemet. 
Må arbeide mer med å belyse ulykkessituasjonen på strekningen i 
situasjonsbeskrivelsen. Dokumentere før- og ettersituasjonen (eks etter 
TS-tiltak som hastighetsreduksjon og virkningen på ulykker)  

 
Kan man ha en målsetting i seg selv å få redusert transportarbeidet (ift miljømål 
i NTP)? Vil ha betydning for valg av konsept. (Konsept kan medføre økt 
lokaltrafikk for tilkobling til kryss). 

- Prosjektet må se nærmere på dette når vi får utarbeidet 
trafikkberegningene. 

 
Miljøargument – avlaste trafikkstrømmer i Oslo? 
 
Må få med at utviklingen i omkringliggende områder, også er med å utløse 
behov for ring 4. Kan ha med dette i argumentasjonen for å lande på 
prosjektutløsende behov. 
 
Ønskelig å strekke bo- og arbeidsmarkedsregionen radielt ut fra Oslo. Vegen er 
en brems for utviklingen.  
 
Ønskelig å ta med behov knyttet til trafikk fra Hokksund/Modum til 
Gardermoen. 
 
Turisttrafikk fra kysten mot innlandet og økende tungtrafikk. Argument som 
turisttrafikk er et argument som skiller seg ut. 
 
Samfunnssikkerhet – en god standard på rv. 35 er viktig for å gjøre vegnettet 
rundt Oslo mindre sårbart. 

- Prosjektet skal gjøre ROS-analyse med fokus på samfunnssikkerhet. 
 
Er bedre framkommelighet et dekkende begrep i punkt 1? Hva legges i dette 
begrepet? Hvorfor er framkommeligheten her viktigere enn framkommeligheten 
andre steder i landet? Framkommelighet for hvem? (Skille mellom lokal, 
regional og fjerntrafikk). 

- Må være mer konkret på bakgrunn av den historikken som er tilstede her. 
 
Forslag om å dele punkt 2 i to punkt, både bo- og arbeidsmarkedsregion og ring 
4.  
 
Oppsummert innspill: 
Fokusere på å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet i regionen. 
Bedre framkommeligheten 
Ring 4, ytre riksveg 
Miljøbelastning (i Hokksund) 
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Tilbakemelding andre viktige behov 
Ta med behov for å redusere støy? 
 
Burde det være med noen behov knyttet til vegens omland – behov knyttet til 
næringslivets konkurransekraft? 
 
Redusere CO2 utslippet, er det et mål på transportarbeid? 
 
Tilbakemelding på samfunnsmål  
Bytte rekkefølgen på målsettingene til (1) ..utvikling av robuste bo- og 
arbeidsområder..(2).. avlaster Oslo 
 
Se på definisjon av Oslo-region? 
 
Tilbakemelding på effektmål 
Se på effektmål knyttet til: 
 
 Styrke lokal konkurransekraft for næringslivet. Mål til næringsutvikling. 

 
 Kortere pendletid.  

 
 Gjennomgangstrafikk er redusert gjennom Hokksund 

 
Mål knyttet til kollektiv – avhenger av type buss (fjern eller lokal). Dette må 
komme fram i effektmålet. 
 
Sier effektmål 6 og 7 det samme? (gs-trafikk). 
 
Evt. 
Samfunnsmålet skal SD fastsette. Prosjektet skal revidere 
behov_mål_dokumentet. Sender dette til samarbeidsgruppa, før det går til 
VD/SD. Blir kort frist for innspill.  
 
Neste møte blir 27. januar. Dokumenter med frist for tilbakemelding utsendes i 
forkant. 
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