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Møte nr: 6 – Samarbeidsgruppa 

Sted: Hokksund – Sanden hotell 

Møteleder: Anne-Lise Sæther 

Til stede: SVV: Anne-Lise Sæther, Inger Kammerud, Kjersti Heggenhougen 

Øvre Eiker kommune: Ann Sire Fjerdingstad, Gun Kjenseth 

Modum kommune: Terje Bråthen, Ingunn Dalaker Øderud, Aud Norunn Strand 

Ringerike kommune: Gunnar Hallsteinsen 

Jevnaker kommune: Trond M. Kågsrud 

Sigdal kommune: Tor Kolstad,  

Vianova: Håvard Braute 

Forfall: Audun Tron, Ingvild Aarholt Hegna, Kjell B. Hansen, Roar Hammerstad, 

Asbjørn Moen, Nils Petter Underbakke, Magne Rognerud, Morten Eken, Kari 

Ask 

Kopi til: Dagfinn Fløystad, Anette Aanesland, Jan Martinsen, Jørn Prestsæter, Hans Jan 

Håkonsen og Gunnar Lien 

 

 
  

 Ansvar / frist 

Samfunnsmål (se vedlagte lysark)  

Samfunnsmålet er revidert på bakgrunn av tilbakemelding fra SD. Revidert iht. 

brev fra SD 23.3.2011. Nytt samfunnsmål er: 

”I 2040 er strekningen Hokksund – Jevnaker en alternativ transportrute nord 

for Oslo. Transportåren styrker robuste bo- og arbeidsområder langs 

strekningen.” 

 

Effektmål (se vedlagte lysark) 

Dette er mål som brukerne skal oppleve ved at resultatene oppnås. 

De siste forslagene til effektmål er: 

1. Reisetidetiden mellom Hokksund – Jevnaker skal redusere med minst 15 

min. 

2. Reisetiden på kollektivtrafikken mellom Hønefoss og 

 



2 

 

 Ansvar / frist 

Hokksund/Drammen skal reduseres. 

3. Transportkostnadene for næringslivet skal reduseres. 

4. Det skal finnes et overordnet sykkelnett 10 km rundt alle tettsteder. 

 

Krav (se vedlagte lysark) 

 Krav avledet av viktige behov. Dette er behov som ikke er formulert i 

samfunnsmål eller effektmål. Det omfatter krav som blant annet er 

framkommet på verkstedet. 

 

 Tekniske, funksjonelle, økonomiske og andre krav. Dette er krav som 

følger av blant annet vegnormalene og mandatet fra SD (hensynet til 

arealbruk og jordvern) 

 

Det er arbeidet med å finne fram til indikatorer som skal vise måloppnåelse for 

de ulike kravene som konseptene skal vurderes i forhold til. 

    

Presentasjon av ikke-prissatte konsekvenser (se vedlagte lysark) 

Resultatene viser konfliktpotensialet. Mange identifiserte konflikter kan unngås 

i neste planfase.  For de ikke-prissatte konsekvenser blir det gjort en kvalitativ 

vurdering etter mønster fra vegvesenets HB 140.  

 

Samfunnsøkonomiske beregninger - prissatte konsekvenser 

I møte nr. 5 den 17.3.2011 ble de foreløpige samfunnsøkonomiske 

beregningene for konsept 1, 3 og 4 gjennomgått.    

 

Trafikantnytten: 

 

Konsept 2 Miljøkonseptet 

Består av busstiltak. 

Kollektivtrafikanten får den største nytten, som knyttes til reduserte ventetider 

som den økte frekvensen som bussforbindelsene vil gi. Noe usikkerhet i 

trafikantnytteberegningene for miljøkonseptet. Sannsynligvis er nytten noe 

høyere enn det som er reelt.   

Skolereiser er tatt ut av beregningene, fordi de skaper beregningsmessige 

problemer. 

 

Sammensatt konsept 1 Vegnormal + kollektiv 

2 utbyggingsetapper 

Utsatt åpningsåret for etappe 1 til 2023, og for etappe 2 til 2033. 

3 delstrekninger med åpningsår i 2023; 

Hokksund – Åmot, Nymoen – Eggemoen og Eggemoen – Jevnaker. 

Åmot – Nymoen er beregnet med åpningsår i 2033. 

 

Sammensatt konsept 2 Redusert vegnormal + kollektiv 

Åpningsår er 2026 

Vegnormalstandard Hokksund - Åmot 

Redusert standard Åmot - Nymoen. 

Vegnormalstandard med vegbredde 12,5 m med midtdeler fra Nymoen til 

Jevnaker. 
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 Ansvar / frist 

 

De sammensatte konseptene får begge betydelige nyttebidrag fra biltrafikken, 

både på grunn av redusert reisetid, men også på grunn av redusert ventetid for 

kollektivtrafikanten. Sammensatt konsept 1, vegnormalstandard med kollektiv 

får den høyeste trafikantnytten.   

 

Presentasjon av de totale prissatte konsekvensene: 

 

Netto nytte delt på kostnad = positivt, da er det et lønnsomt prosjekt. I 

totalvurderingen skal det også tas hensyn til de ikke- prissatte konsekvensene. 

 

Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) 

 

Konsept 1 Utbedring av eksisterende veg 

NNB = - 0,13  

 

Konsept 2 Miljøkonseptet 

NNB = 5,51 

 

Konsept 3 4-feltskonseptet 

NNB = 0,02 

 

Konsept 4 Vegnormalkonseptet 

NNB = 0,09 

 

Sammensatt konsept 1 (vegnormal + kollektiv) 

NNB = 0,53 

 

Sammensatt konsept 2 (redusert vegnormal + kollektiv) 

NNB = 0,49 

 

NNB for sammensatt konsept 1 er 0,53, hvilket er vesentlig bedre enn for 

Konsept 4,Vegnormalkonseptet (NNB = 0,09) og Konsept 3, 4-feltkonseptet 

(NNB= 0,02).  

Å utsette og utbedre den midterste strekningen + legge til busstiltakene ser ut til 

å være lønnsomme i sammensatt konsept 1. 

 

Verktøyet er ikke godt nok til å beregne køproblematikken i byområdene 

(reduserte køproblemer i Oslo eller økt køproblematikk i Drammen). 

 

Presentasjon av trafikktall for de sammensatte konseptene:  

Tallene er ikke helt sammenlignbare. Det blir noe mindre trafikk på rv. 35 i 

Sammensatt konsept 1 (vegnormal + kollektiv )  

Sammensatt konsept 2 gir også noe mindre trafikk på rv. 35, men mindre 

overgang til kollektiv, nok grunnet lavere standard på veg.  

 

Beregningene viser at det vil bli økt behov for tilskudd til kollektivselskapene 

fra det offentlige over tid.   

Klimagassutslipp er med i beregningene 
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 Ansvar / frist 

 

Gjennomgang av ulykkeskostnader: 

Det blir en reduksjon i antall skadde og drepte 

 4-feltkonseptet – halvering i 25 års periode 

 Vegnormalkonseptet - nesten tilsvarende 

 Miljøkonseptet - liten reduksjon i skadde og drepte 

 

Kommentarer til KVU’en: 

 Nytt kryss til Sigdal, fv. 287, får omtale i KVUen.  

 Regnemodellene er de samme for alle KVUer. Beregningene viser at rv. 35 

er en avlastningsveg for Oslo – man får en omfordeling av trafikken. Men 

modellen får ikke beregnet at rv. 35 avlaster køproblematikken i Oslo. 

Svingninger i trafikkmodellene gjør at dette ikke er så målbart.  

 Det er ikke gjort egne bompengevurderinger i KVUen. 

 

Gjennomgang av videre prosess 

Vi kan ikke si noe om anbefalingene. KS1 prosessen skal kvalitetssikre jobben. 

Det tar ca. 3 mnd. – 6 mnd. Nå er det mange KVUer som skal kvalitetsikres, så 

det er mulig at det må gå raskere. 

 

Målet er omtale i NTP 2014 -23.  Vi håper at KS1 må være ferdig og 

Regjeringsnotatet behandlet før transportetatenes forslag til NTP kommer i 

februar 2012. Men denne framdrifta er opp til departementet.  

 

Levering av KVU-rapporten til SD vil skje primo mai. 

KVU-rapporten blir sendt ut på høring. Først da vil Statens vegvesens 

anbefaling og konklusjon være offentlig. 

 

  

 


