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Sigdal kommune: Kari Ask 
Vianova: Håvard Braute 
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 Ansvar / frist 

Status 
Prosjektet er litt forsinket. Dette skyldes problemer med beregningsmodellene 
for transport og de samfunnsøkonomiske beregningene. 
 
Mandat (ppt) 
I slutten av januar kom mandatet fra SD. Innspill gikk på følgende tema: 

- Vurdere spesielt hensyn til arealbruk og jordvern 
- Reell grenseflatevurdering mellom veg og jernbane 
- Koordinering med problemstillinger for Hønefoss sentrum 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

 

  

 Vår referanse: 
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 Ansvar / frist 

Hvordan håndteres arealbruk og jordvern i KVUen? 
Beslaglegging av dyrka mark blir vist for hvert enkelt av konseptene som er 
valgt. Dette vil vise konfliktpotensialet. Muligheten for å tilpasse konseptene av 
hensyn til jordvern, blir også belyst. 
 
Tekstlig omtale av arealbruk og omtale av grensesnittet mot Buskerudbyens 
strategi for areal- og transportbruk. 
 
Vurderinger mellom veg og jernbane 
Det pågår flere utredninger i regi av Jernbaneverket (JBV) som ikke er ferdige 
og som påvirker muligheten for togtilbud på planstrekningen. I KVU for rv. 35 
er det bare satset på buss i kollektivkonseptet. Dette begrunnes med at JBVs 
utredninger ikke er ferdige og det er ganske stor usikkerhet i hva jernbanen vil 
satse på framover.  
 
Tiltak langs planstrekningen for denne KVU må formidles inn mot JBV, slik at 
de kan vurderes/tas med i JBVs planer/utredninger.  
 
Andre kommentarer 
Reiselivet bør være med i argumentasjonen for hvorfor det er behov for ny veg. 
Reiselivsaspekt bør inn i samfunnsmålet, i tilegg til bo- og arbeidsplassregioner.  

- For sent å endre samfunnsmålet nå. Situasjonsbeskrivelsen omtaler 
beregninger for reiselivstrafikk. Turistnæringen er omtalt under 
behovsanalysen. 

 
Samfunnsmål (se vedlagte lysark) 
Samfunnsmålet er revidert på bakgrunn av tilbakemelding fra SD. 
Har ikke fått tilbakemelding om revidert samfunnsmål er godkjent fra SD. 
 
Presentasjon av resultater fra trafikkberegninger 
Håvard Braute fra Vianova presenterte resultatene. 
 
Konsept 1 – Utbedring av eksisterende veg 
Trafikken øker noe på det meste av strekningen. 
 
Konsept 2 – Miljøkonseptet (forsterkning av busstilbudet) 
Gir ikke så stor utslag på biltrafikken, sammenlignet med konsept 0. Dette fordi 
det ikke ligger inne tiltak på vegnettet. 
 
Konsept 3 – 4-feltsvegnett 
Trafikken øker kraftig på den nye veglenken som følge av omfordeling i 
vegvalg og reisemål. Noe nyskapt trafikk. 
 
Endringsplott mellom 4-feltskonsept og 0 konsept viser hvor trafikken øker og 
hvor den minker. 
 
Det meste av økningen på rv. 35 kommer som en reduksjon av trafikk på fv. 
285/E16 over Skaret og E18/E6 gjennom Oslo mot Gardermoen. 
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 Ansvar / frist 

E16 fra Sandvika til Hønefoss og E134 fra Drammen til Kongsberg ligger i 
Vegdirektoratets 4-feltstrategi. Føringene for KVU-arbeidet tillot ikke 4-
feltstrategien å ligge inn i forutsetningene for denne KVU. For å se nærmere på 
denne problemstillingen er det utført følsomhetsberegninger for å vise 
følsomhet på trafikkfordeling mellom E16 og rv. 35. 
 
Konsept 4 – vegnormalkonspetet 
 
Endringsplott mellom vegnormalkonsept og 4-feltskonsept: Det er forholdsvis 
små forskjeller mellom trafikkbelastningen på disse to. 
 
I trafikkberegningene er trafikktall fra 2006 brukt som utgangspunkt. Det var 
ikke tid til å gjennomføre kalibrering av modellen med trafikktallene for 2010 
for denne KVUen. Dette er et stort og tidkrevende arbeid. 
Reelle trafikktall for situasjonen i 2010 er vist til i situasjonsbeskrivelsen i 
KVUen. Har trafikkutviklingen vært høyere fra 2006 enn det som framskrives i 
modellen? Gjør eventuelle vurderinger rundt dette. 
 
Foreløpige resultater fra samfunnsøkonomiske beregninger – prissatte 
konsekvenser 
 
Endring i reisetid  
Tabell som viser endringer i reisetid er vedlagt.  
 
I presentasjon av reisetid i KVUen: Ved sammenligning av de ulike konseptene 
er det viktig å være oppmerksom på at sluttpunktet på de ulike konseptene er på 
ulike steder.  
 
Trafikantnytteberegninger (som følge av økt hastighet) 
Konsept 3 (4-feltskonsept): Den største delen av nytten er knyttet til 
fritidsreiser. Bilfører som trafikantgruppe har størst nytte. Trafikantnytten er 
noe undervurdert pga. at man må utelukke deler av området for 
transportmodellen pga. store umotiverte endringer i vegvalg i Oslo-området. 
 
Konsept 4 (Vegnormalkonsept): Gir opp i mot samme trafikantnytte som 4-
feltskonseptet. 
 
Konsept 1 (Utbedringskonsept): Noe usikkerhet i trafikantnytteberegningene for 
utbedringskonseptet. Sannsynligvis er den for lav. Det arbeides videre med 
dette. 
 
Ulykkesberegninger 
For konsept 0 og 1 vil konseptenes influensområde være rv. 35 (her skjer det 
ingen spesiell omfordeling av trafikken). For de andre konseptene vil 
omfordeling av trafikk føre til at konseptenes influensområde inkluderer flere 
veger (større influensområde). Reduksjon i antall drepte og hardt skadde er 
viktigste tall. 
 
Andre komponenter 
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Støy og luftforurensning – i KVU sammenheng er dette først og fremst 
klimagassutslipp. Usikre tall. Lokal støyproblemer blir omtalt under ikke-
prissatte konsekvenser. 
 
Nytteberegning 
Resultater fra foreløpige nytteberegninger ble presentert på møtet. 
 
Ikke-prissatte konsekvenser 
 
I tilegg til beregning av prissatte konsekvenser utføres det analyse av ikke-
prissatte konsekvenser. Tema som omtales er nærmiljø og friluftsliv (herunder 
lokal støy- og luftforurensning), naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde og 
naturressurser. 
 
Andre tema 
Prosjektet ser også på regionale virkninger og risikoanalyse, med særlig fokus 
på trafikksikkerhet. 
 
Prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt regionale virkninger og 
risikoanalyse utgjør bildet for vurdering av måloppnåelse, sammen med mål og 
krav. Temaene vurderes for hvert konsept og de sammensatte konseptene. 
 
Sammensatte konsepter (ppt) 
Prosjektet utarbeider 2 sammensatte konsept, der en plukker fra de andre 
konseptene.  
 
Sammensatt konsept 1: Vegnormal + kollektiv. Beregnes i to etapper. 
 

1. etappe: Hokksund – Åmot, Nymoen – Eggemoen + Eggemoen – 
Jevnaker + kollektiv 

2. etappe: Åmot – Vikersund, Vikersund – Styggedalen, Styggedalen – 
Nymoen 

 
Sammensatt konsept 2: Redusert vegnormalkonsept + kollektiv, beregnet i en 
etappe: 
 

- Vegnormalkonsept på strekningen Hokksund – Åmot + Nymoen – 
Eggemoen + Eggemoen – Jevnaker 

- Utbedringsstandard på resten 
- Kollektivtiltak etter konsept 2 

 
Kommentarer til sammensatte konsept 
 
Hvorfor sammensatte konsept?  

- De fire konseptene er ”rene” konsept, for å få med for eksempel 
kollektivtiltak må vi vurdere sammensatte konsept. 

- Begrunnelse kan være mangel på finansiering for hele prosjektet 
under ett – beregne utbyggingsrekkefølge 
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Er utbedringsstandard trafikksikkert nok?  
- Trafikkmengder for å utløse midtrekkverk er oppe til vurdering i VD.  
- I risikoanalysen for prosjektet er dette tatt opp som et tema.  

 
I KVUen skal det også anbefales utbyggingsrekkefølge. 
 
Kommentarer til utbyggingsrekkefølge 
 
Hokksund – Åmot er viktigst. Deretter rundt Hønefoss/Nymoen-Eggemoen. 
 
Framdrift 
Levering av KVU-rapporten til SD før påske, altså senest 15. april. 
 
Det gjennomføres et kort møte for presentasjon av endelige resultater. Statens 
vegvesen sender invitasjon. 
 
Statens vegvesen sin anbefaling og konklusjon blir ikke presentert i eget møte, 
men vil framkomme i høring av KVU-dokumentet. 
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