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Møte nr: 3 – Samarbeidsgruppa 

Sted: Hokksund – Sanden hotell 

Møteleder: Anne-Lise Sæther 

Til stede: SVV: Gunnar Lien, Anette Aanesland, Anne-Lise Sæther, Jenny Melby, Inger 
Kammerud, Dagfinn Fløystad, Jan A. Marthinsen 
Buskerud fylkeskommune: Nils Petter Underbakke, Magne Rognerud 
Øvre Eiker kommune: Ann Sire Fjerdingstad, Gun Kjenseth 
Modum kommune: Terje Bråten,  
Ringerike kommune: Gunnar Hallsteinsen 
Jevnaker kommune: Trond M. Krågsrud 
Sigdal kommune: Kari Ask 

Forfall: Audun Tron, Ingvild Aarholdt Hegna, Aud Norunn Strand, Ingunn Dalaker 
Øderud, Øystein Lid Larsen, Kjell B. Hansen, Roar Hammerstad, Asbjørn 
Moen, Tor Kolstad 

Kopi til:  

 
 

  
 Ansvar / frist 

Gjennomgang av foreløpig situasjonsbeskrivelse ved Inger Kammerud (ppt 
vedlagt) 
(Anm. Situasjonsbeskrivelseog notat om behov og mål ble ikke sendt ut i 
forkant av forrige møte) 
Situasjonsbeskrivelsen tar utgangspunkt i informasjon slik den foreligger per i 
dag. Eksempelvis: kommunedelplaner, planstrategier, utredninger fra SVV etc. 
Kart og figurer som presenteres her, skal bearbeides videre før endelig rapport. 
Prosjektgruppa tar gjerne i mot innspill på situasjonsbeskrivelsen og figurene 
(lesbarhet, innhold). 
Selve KVU-dokumentet skal følge et maloppsett for struktur og innhold. 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

 

  

 Vår referanse: 
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 Ansvar / frist 

Oppsummering av innspill og kommentarer knyttet til gjennomgang av 
situasjonsbeskrivelsen 
 
REGIONALE PLANER  
 
Hvordan orienterer kommunene seg i et regionalt perspektiv? 
Øvre Eiker har avsluttet samarbeid i Kongsbergregionen 
Samarbeidsalliansen Osloregionen: Sigdal, Modum og Krødsherad er også med. 
 
Flere kommuner i gang med opptakten til rullering av kommunale 
planstrategier. Hvordan håndteres de pågående kommuneplanprosessene/utkast 
til nye kommuneplaner i dette planarbeidet? Prosjektet forholder seg til vedtatte 
planer og strategier, men kan omtale pågående prosesser/utkast i beskrivelsen. 
 
Det skal lages en felles areal og transportplan for kommunene (bl.a Øvre Eiker) 
i prosjektsamarbeidet Buskerudbyen. Statens vegvesen skal utarbeide egen 
KVU for Buskerudbyen. Prosjektet og KVUen bør nevnes i 
situasjonsbeskrivelsen. Det blir også en KVU for en Ringerikspakke. 
 
VEG- OG JERNBANEFORBINDELSER 
 
Et utvidet InterCity-begrep, der en ser på en pendel mot Hokksund, deles mot 
Vikersund og Kongsberg, bør omtales i planarbeidet. En strategi er 
halvtimesfrekvenser vekselvis med tog/buss. Nå setter Nettbuss i gang 
halvtimesfrekvenser (anm. Timekspressen linje 1 og linje 10) med buss fra 
Hokksund (Lerberg) til Drammen. 
 
BEFOLKNINGSUTVIKLING 
 
Skotselv bør tas med i befolkningsoversikt 
 
SYSSELSETTING/ARBEIDSPLASSER 
Pendlerbehovet til Sigal tas med. 
 
Skal det utføres egen RVU her? Nei, tar utgangspunkt i RVU 2005. 
 
Hvordan redegjøres det for hyttetransport og yrkestransport? 
Med utgangspunkt i en tidligere utredning for hyttetrafikk på rv. 7, kan dette 
prosjektet estimere vekst i hytteutbygging og hyttetrafikk. Grunnlag er 
kommuneplaner med vist areal til hytteutbygging og GAB-register per 
kommune for oversikt over hvor folk som eier hyttene bor.  
 
Turer for lange reiser over 100 km hentes fra transportmodellen. Prosjektet har 
tungbilandeler på de ulike strekningene. Det finnes nasjonale tall for hvordan 
man tror godstrafikken vil utvikle seg på veg. Kan si noe om nasjonale trender 
her. Det kan også omtales at mange i midtfylket er sysselsatte i 
transportnæringen og hvordan dette kan innvirke på transportbehovet. 
I transportmodellen ligger det en godsmodell. Fra transportmodellen får man ut 
tall på godstrafikken. 
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 Ansvar / frist 

 
Vegvalg fra Hokksund mot Gardermoen: Rv. 35 er førstevalget i 
rushtidsperioder. 
 
Hvordan vil reisevanene endres hvis systemene endres? Eksempelvis – dårlig 
tilrettelagt for pendling mellom Hønefoss og Drammen. Kan dette endres? 
Prosjektet skal få fram en overordnet reisematrise fra transportmodellen for 
turene i korridoren i dagens situasjon og ved gjennomføring av de ulike 
konseptene. 
 
TRAFIKKTALL - ÅDT 
 
Trafikkmengder på strekningen fra Langebru til Lerberg? Tall kommer fra 
transportmodellen 
 
Det må være samsvar mellom utredningen om problemsstrekninger/punkt og 
løsninger som foreslås i det anbefalte konseptet. 
 
Er tallene for framskrivning for lave?  
Transportmodellene skal gi et svar på hvordan trafikken fordeler seg i 2040. 
(Anm: Se også møtereferat fra Møte 2 – samarbeidsgruppa under overskriften 
”Om vekstpotensial”) 
 
Utfordringene og sammenhengene for vegvalg i møtepunktet mellom E134 og 
rv. 35 må beskrives. 
 
Situasjonsbeskrivelse sendes ut i etterkant av dette møtet 
 
Kort om: hva jobber vi med i prosjektet 
Problemstrekninger 
Kulturminner/kulturmiljø 
Naturmiljø 
Litt mer om transporten i dag. Avventer beregninger fra Vianova. 

 

Interessenter: 
Innspill:  
Primærgrupper 

- Ønsker å ha med lokaltrafikanter (type fritidsreiser) som primær 
interessegruppe. Under P1 ønskes landbruk som eget punkt. 

- Vanskelig å skille mellom reiselivsnæring og turisme som egne 
interessegrupper. Bedre infrastruktur gir konkurransefortrinn for 
reiselivsnæring i forhold til reiselivsnæringen i kommuner i andre 
regioner. Ønskes som eget punkt under P1, framfor under S9. 

Sækundærgrupper 
- Omkringliggende kommuner - avlastning på vegnettet hvis flere velger 

rv. 35. Stryk Flesberg og Lier og sette på Hallingdalsregionen 
- Omkringliggende kommuner - forbindelse mellom 

Drammensregionen/Hallingdalsregionen 
- Drammen havn som egen interessent? (det meste av godset rundt 

Drammen er lokalt og lite langtransport? Må sjekkes) 
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 Ansvar / frist 

- SVV har et stort ansvar i oppfølging av NTP. Være pådriver for å følge 
opp mål i NTP. På lik linje med fylkeskommunens pådriveransvar. 
Synes at SVV bør være primær interessent. SVV er sentral 
premissleverandør inn til NTP og representerer vegeier. (Etterskrift: Det 
argumenteres for at det offentliges rolle skal omtale spesielt og ikke 
defineres som interessenter i behovsanalysen. Dette gjøres litt 
forskjellig.) 

- Kan gruppene rasjonaliseres sammen? 
 
Interessentskjema er vedlagt. Tilbakemeldinger på interessenter innen 
18.11.2010. Kan godt ha innspill på om vi skal nevne enkeltforetak med navn? 
Eller om vi skal ha generelle punkt. 
 
Summen av interessentenes behov utgjør ett av elementene for å kunne forsvare 
behov for en ny veg. 
 
Prosjektet bruker modellverktøyet EFFEKT med den kalkulasjonsrenta som 
ligger inne der. Dette er verktøyet som brukes til samfunnsøkonomiske 
beregninger av vegprosjekt i Norge. 
 
Behov: hva er de viktigste behovene + prosjektutløsende behov 
Det må være sammenheng i hele prosjektgangen. 
Skriftlige innspill fra samarbeidsgruppa i møtet på rangering av behov, ble tatt 
opp til videre arbeid i prosjektgruppa.  
Hvis trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet er rammebetingelser, hvordan 
blir rangeringen da?  
 
Til neste møte har prosjektet et forslag på rangering av behov og et forslag til 
prosjektutløsende behov. 
 

 

Samfunnsmål  
Dette må avklares med SD før selve KVUen sendes inn. Prosjektet må foreslå 
samfunnsmålet og drøfte dette med departementet, som må godkjenne dette. 
 
Skriftlige innspill fra samarbeidsgruppa i møtet, ble tatt opp til videre arbeid i 
prosjektgruppa. 

 

 
Møte nr 4: 14. desember på Klækken 
Målet er å sende ut en del materiale på forhånd. Situasjonsbeskrivelse sendes ut 
nå. Hovedresultater fra arbeidene med KVUen presenteres på møtet den 14. 
desember. 
 
Møte nr. 5: 24. eller 27 januar på Tyrifjord hotell. Møtet 25. januar 
kolliderte med et møte i KS. Sender ut forslag til nye møtedatoer på e-post. 
 

 

Eventuelt 
Hvordan framkommer kostnadstallet i de samfunnsøkonomiske beregningene? 
Gjennomfører Anslagberegninger på overordnet nivå for alle 4 konsepter. 
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 Ansvar / frist 

Tunnel – hvordan behandles det? I de samfunnsøkonomiske beregningene er det 
knyttet ulike driftskostnader til veg i dagen og tunnel. Derfor må prosjektet 
legge inn et element som tunnel. Forutsetningene for de ulike beregningene er 
viktige å få fram.  
 
Skal bompengevurderinger inn på et så tidlig stadium som en KVU? 
Bakteppet for denne KVUen er en mulighetsstudie for bompenger knyttet til ett 
konsept/alternativ i denne mulighetsstudien. Forslaget er å ikke gjøre en egen 
bompengevurdering i dette prosjektet, men vise hva som er utredet og hva som 
må utredes videre. Klargjøre forutsetningene som ligger til grunn i 
mulighetsstudien.  
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