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E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset; varsel om igangsatt 
planarbeid  

  
I henhold til plan- og bygningslovens § 3-7, §12-3 og §12-8 har Statens vegvesen 
igangsatt planarbeid for etablering av innfartsparkering ved Jonstenkrysset i Råde kommune. 
Statens vegvesen har et mål om å få flere til å samkjøre og bruke kollektivtilbudene som 
eksisterer i Viken. I den forbindelse er det ønskelig å tilrettelegge bedre for at flere vil 
samkjøre til jobb/aktiviteter samt bruke kollektivtrafikken. Ved Jonsten i Råde møtes flere 
veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et passende 
sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk av 
kollektivtrafikken. Som del av prosjektet vil det også vurderes bedre tilrettelegging for 
kollektivholdeplassene. 
 
Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Prosjektet er oppført med 
bevilgning for byggestart i løpet av 2023. Det må tas forbehold om finansiering og 
prioritering inn i neste handlingsprogramperiode. 
 
Planområdet 
Området mellom rv.110/fv.118 og E6 er i gjeldende reguleringsplaner avsatt til 
næringsformål. Kommunen behandlet anmodningen fra SVV om å igangsette reguleringsplan 
for etablering av innfartsparkering på næringsområdene. Samfunnsutvalget fattet følgende 
vedtak den 22.okt 2020: 
Råde kommune anbefaler oppstart av planarbeidet for innfartsparkering slik det fremgår i 
planinitiativet / notatet fra Statens vegvesen. Etablering av innfartsparkering støtter opp om 
ønsket utvikling i kommunen og vil kunne bidra positivt. Det er imidlertid viktig at regulerte 
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næringsområder fortsatt kan utvikles på en hensiktsmessigmåte. Dette bør ivaretasi 
planprosessen. 
 

 
Gjeldende reguleringsplaner i området  

Dagens situasjon 
 
Avgrensning av planområdet 
Eksisterende innfartsparkering er lokalisert på vestsiden av E6-rampene.  
Hvis innfartsparkeringen derimot legges på østsiden av rampene, vil den vestlige 
bussholdeplassen på E6-rampa kunne erstattes med en nye bussholdeplasser på rv.110 
Mossevegen. Fordelen med dette grepet er at vi da unngår uheldig kryssing av gående over 
E6-rampene, og at nye holdeplasser langs rv.110 vil gjøre innfartsparkeringen mer attraktiv 
for lokalbuss-rutene langs rv.110. 
Det varsles derfor planoppstart for området øst for E6-rampene. Hvis merknader til 
plaoppstart tilsier en bedre lokalisering eller at det framkommer at det er uheldig å etablere 
innfartsparkeringen på østsiden av E6-rampene, vil SVV i samråd med kommunen vurdere å 
varsle om utvidet planområdet. 
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Forslag til planavgrensning hvor det er skissert mulig plassering av for å illustrere arealbehovet av 60 
p-plasser. Kartet viser eksistrende reguleringsplan i bakgrunnen. 
 
Kartutsnittet viser foreløpig avgrensning for reguleringsplanen. Avgrensningen betyr ikke at 
det blir tiltak i hele området, men det er vanlig å ta med ‘godt mål’ for arealet i en 
reguleringsplan, da reguleringsplanen også må ivareta et anleggsbelte (areal som det er 
nødvendig å ha midlertidig tilgang til under byggeperioden) og for at planen også skal 
omhandle løsning for atkomst til innfartsparkeringsområdet og til nærliggende 
næringsområder.  
 
Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, 
og på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres.  
 
Ved revisjonen av Forskriften om konsekvensutredninger i 2017 (KU-forskrift av 21. juni 
2017) ble bestemmelsene om hvilke reguleringsplaner som omfattes av forskriften vesentlig 
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forenklet. Bestemmelsene gjelder nå bare regulering av tiltak nevnt i vedlegg I eller II i 
forskriften. 
 
Forskriften vedlegg I omfatter større tiltak, mens vedlegg II omfatter mange mindre tiltak. 
Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg I skal alltid ha planprogram og 
konsekvensutredning. Områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 
skal også alltid ha planprogram og konsekvensutredning etter KU-forskriftens § 6 annet 
ledd bokstav a.  
 
Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes nærmere og 
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. KU-
forskriften § 8. Det er ikke krav om planprogram for slike planer. Om en reguleringsplan 
omfattes av forskriften skal avklares før varsling av planoppstart, jf.bestemmelsene i KU-
forskriften §§ 4, 9, 11 og 12. 
 
Statens vegvesen vurderer at etablering av innfartsparkering ikke er et større tiltak som 
omfattes av vedlegg I i KU-forskriften.  
 
Sammen med Råde kommune er det vurdert at planen heller ikke er utredningspliktig etter 
forskrift om konsekvensutredning § 8. Planen kommer inn under vedlegg II i forskriften, 
men 
det er vurdert at den ikke er utredningspliktig etter kriteriene i §10. Dette begrunnes med 
følgende forhold ved planen: 

• Begrenset størrelse på planområdet 
• Tiltaket forutsetter ikke beslag eller bruk av naturressurser 
• Tiltaket vil ikke skape større utslipp eller avfallsproduksjon 
• Tiltaket vil ikke øke risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 
• Tiltaket vil ikke medføre konflikt med verneområdet, vassdrag, naturtyper, truede 

arter eller kulturminner. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn vil uansett bli utredet og beskrevet i planbeskrivelsen for 
reguleringsplanen, herunder konsekvenser for støy, miljø, stedsutvikling/nærmiljø og 
trafikksikkerhet. 
 
 
Erverv av grunn og innmålinger 
Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt 
når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å 
gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes her: 
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom  
 
Det vil bli foretatt innmålinger av eiendomsgrenser der dette er mangelfullt. Dette for å 
avklare omfanget av grunnervervet.  
 
 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom
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Åpen kontordag og møte med berørte grunneiere 
Statens vegvesen ønsker møter/dialog med berørte grunneiere og parter for å drøfte 
løsninger, omfanget av grunnerverv og avbøtende tiltak. SVV har avsatt 3.desember kl 0900-
1530 til åpen kontordag for prosjektet. Planleggingsleder, vegplanlegger og 
landskapsarkitekt vil da være tilgjengelig. Grunnet korona-situasjonen, er det en fordel om 
disse møtene tas digitalt via skype eller teams. Kontakt planleggingsleder for å avtale 
tidspunkt og link til digitalt møterom. SVV er positiv til å finne andre møtetidspunkter enn 
3.desember hvis det er ønskelig. 
 
Merknadsfrist 
Merknader sendes skriftlig innen 15. des 2020 til: 
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer  
eller til firmapost@vegvesen.no  
Oversendelsen merkes «E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset, saksnr: 
20/166253».  
 
Kontaktperson  
Knut Westerbø, tlf. 974 67 438, E-post: knut.westerbo@vegvesen.no  
 
Grov milepælsplan for videre planprosess 
Forslag til detaljreguleringsplan vil bli utarbeidet av Statens vegvesen, og med hjemmel i 
Plan og bygningslovens § 3‐7 er Statens vegvesen ansvarlig for saksbehandlingen fram til 
oversendelse til kommunene for politisk sluttbehandling. 
 
Milepæler  Frist 

Milepæl 1: Varsle planoppstart  nov 2020 
Møter med grunneiere og berørte parter  
Vurdere merknader ved oppstartvarslinger  
Utarbeide teknisk plan  
Utarbeiding av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse  
Milepæl 2: Reguleringsplan til offentlig ettersyn våren 2020 
Merknadsbehandling sommer 2021 
Milepæl 3: Oversendelse til sluttbehandling i kommunen høsten 2021 
Milepæl 4: Godkjent reguleringsplan høsten 2021 

 
Med hilsen 
 
 
Edgar Barsjø       Knut Westerbø 
Prosjektleder       Planleggingsleder 
 
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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