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Forord 
Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune, Ringerike kommune og andre 

fagmyndigheter satt i gang arbeidet med en kommunedelplan for strekningen Eggemoen – 

Kleggerud samt adkomst til Jevnaker. Dette planarbeidet er et ledd i planarbeidet for ny rv. 35 

på strekningen Eggemoen-Olum. 

 

Strekningen vil bli en del av den nye E16 som skal gå fra Bergen til Gävle i Sverige. For kort 

tid siden ble søknaden om omklassifisering av rv. 35 til E16 godkjent av FN. Så snart svenske 

og norske samferdselsmyndigheter bekrefter prosjektet, kan forberedelsene til skilting av 

vegruten ta til. Omklassifiseringen av vegen vil kunne øke betydningen av vegen. For 

strekningen Eggemoen-Olum vil ikke omklassifiseringen ha betydning for den planlagte 

vegstandarden. 

 

Etter plan- og bygningslovens (Pbl)§4.1 og § 4.2 skal det for alle kommunedelplaner som 

angir områder for utbyggingsformål utarbeides planprogram i henhold til forskrift om 

konsekvensutredninger. Dette innebærer at det skal utarbeides et planprogram for 

planarbeidet, og deretter et planforslag med konsekvensutredning på grunnlag av det fastsatte 

planprogrammet. 

 

Planprogrammet skal vise alternativer som vil bli vurdert og hvilke utredninger som anses 

nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Loven krever at også planprogrammet skal 

beskrive opplegg for medvirkning og informasjon. 

 

Varsling av oppstart av planarbeidet gjøres samtidig med at forslaget til planprogram legges 

ut til offentlig ettersyn. Etter høringsperioden skal planprogrammet fastsettes i kommunestyret 

i Jevnaker og Ringerike kommuner. Planen utarbeides som en plan, men kommunene vedtar 

sine respektive plandeler.  

 

Tiltakshaver, Statens vegvesen, har ansvaret for å utarbeide forslaget til planprogram, mens 

Jevnaker og Ringerike kommune er ansvarlig myndighet til fastsettelse av planprogrammet. 

 

Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er prosjekteier, og planprosessleder for 

planprogrammet har vært Siri Solem Walseth. 

 

 

 

Uttalelser til planprogrammet kan sendes i brev til: 

 

Statens vegvesen Region øst 

Postboks 1010 Skurva 

2605 Lillehammer 

 

eller på e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no 

 

Merkes: “Planprogram rv. 35 Eggemoen-Kleggerud og adkomst til Jevnaker. 

 

 

 

mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til: 

 

Statens vegvesen ved Siri Solem Walseth 

Mailadresse: siri.walseth@vegvesen.no 

Tlf: 22058247/99169954 

 

Jevnaker kommune ved Trond Henriksen Krågsrud 

Mailadresse: trh@Jevnaker.kommune.no 

Tlf: 93038763 

 

Ringerike kommune ved Guro Skinnes 

Mailadresse: guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 75 82 

 

 

Etter at forslaget til planprogram har vært på høring vil Statens vegvesen kommentere 

innkomne merknader, og eventuelt bearbeide planprogrammet. Det reviderte planprogrammet 

sammen med høringsuttalelsene vil deretter bli oversendt Ringerike og Jevnaker kommuner 

som ansvarlige myndigheter for fastsettelse av det endelige programmet for planarbeidet. 

 

Endringer i planprogrammet er markert med gult. 

 

mailto:siri.walseth@vegvesen.no
mailto:trh@Jevnaker.kommune.no
mailto:guro.skinnes@ringerike.kommune.no
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1. Innledning 

1.1  Bakgrunn 

 

Statens vegvesen planlegger ny rv. 35 på strekningen Eggemoen-Olum. Hele strekningen er 

ca 12 km lang, hvor av strekningen Eggemoen-Kleggerud utgjør ca 3,4 km. Prosjektet går 

gjennom to kommuner (Jevnaker og Ringerike kommuner) og to fylker (Oppland og 

Buskerud fylke). Strekningen i Ringerike kommune er ca. 2,4 km og 1 km i Jevnaker. 

Prosjektet omfatter også adkomst til Jevnaker fra Kleggerud, ca 1,5 km.  

  

Det er vedtatt kommunedelplan for strekningen Kleggerud-Olum for alternativ 1 med variant 

C1 fram til Svenådalen. Fra Svenådalen kobles alternativ 1 til alternativ 3 fram til fv. 241 

(Kleggerud) (se vedtatt kommunedelplankart). Kommunedelplanen ble vedtatt i mars 2011 

med den forutsetning at veglinjen videreføres direkte til Eggemoen.  For strekningen 

Eggemoen-Kleggerud utarbeides det planprogram (dette dokumentet) for kommunedelplan 

med tilhørende konsekvensutredning. 

 

 
Figur 1: Vedtatt kommunedelplan for strekningen Kleggerud - Olum 

 

Rv. 35 går mellom Gardermoen/E6 og Hokksund og er en del av riksvegnettet. Rv. 35 er en 

viktig vegforbindelse og inngår i en ytre ring rundt Oslo. Vegen fungerer i dag både som 

lokalveg og som hoved forbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og Buskerud med 

forbindelser videre til både Sørlandet og Hallingdal. Vegruta har varierende standard og det er 

strekninger med stort behov for forbedringstiltak.  
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I perioden 2003 – 2010 har det skjedd 29 personskadeulykker på rv. 35 mellom Eggemoen og 

Toso. Dette er i hovedsak utforkjøringsulykker og kryssulykker. I samme periode har det på 

fv. 241 mellom Åsbygda og Toso skjedd 6 personskadeulykker, hvorav 5 

utforkjøringsulykker. Trafikkmengdene varierer fra ca 7.700 kj.t./døgn ved Buskerud grense, 

9.000 kj.t./døgn ved Nesbakken, ca 7.000 kj.t./døgn ved Vang og ca 3.100 på fv. 241 ved 

Åsbygda (trafikktall fra tellinger i 2011). 
 

 

1.2 Prioritering i NTP 

 

Prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019 med til sammen 

120 mill. kroner. Det forutsettes at prosjektet skal delfinansieres via bompenger. 

 

Prosjektet har siden forrige planfase økt i omfang og kostnad. Prosjektet er med i 

prioriteringsdiskusjoner med tanke på økt statlig bevilgning.  

 

 

1.3 Formålet med planprogrammet 

 

Gjennom planarbeidet skal det avklares: 

 

 Hvilke alternative traseer som skal vurderes. Disse vil bli lagt fram som korridorer. 

Linjene vil bli lagt i kommunedelplanfasen. 

 Hvilke problemstillinger som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og 

samfunn som skal utredes. 

 Detaljeringsgrad på utredningene. 

 Hvordan berørte parter skal involveres 

 

 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er 

nødvendig å få belyst for å kunne: 

 

 Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 

 Foreta valg alternativ 

 

 

1.4  Prosjektet 

 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for 

strekningen Eggemoen-Kleggerud samt adkomst til Jevnaker sentrum. Tiltaket innebærer ny 

veg fra der ny og gammel rv. 35 vil krysse hverandre på Eggemoen og fram til Kleggerud. Ny 

rv 35 vil krysse Randselva i en ny bru (ca 250 m) og må krysse over jernbanen.  

 

Strekningen Eggemoen-Kleggerud er ca 3,4 km. Adkomst fra Kleggerud til Jevnaker er ca 1,5 

km.  
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Vegen planlegges etter vegklasse S5 i Statens vegvesens håndbok-017, med vegbredde 12,5m 

med fysisk midtdeler og toplanskryss. Denne vegklassen er dimensjonert for fartsgrense 90 

km/t. 

 

Standard på adkomst til Jevnaker skal bestemmes i kommunedelplanfasen. 

 

Det skal utarbeides kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket. 

  

 
Figur 2: Avgrensning av område for planprogram 

 

2. Gjeldende rammer og premisser 

2.1  Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

 

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging  

 redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  

 klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  

 peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 

 

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, 

knutepunktsutvikling og senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring 

understrekes som særlig viktig relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne 

begrense transportbehovet). Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv 

planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 
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RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av 

det fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige 

planprosesser og får mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning 

støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede 

arealer for lek og utfoldelse. I den grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes 

fullverdige erstatningsarealer. 

 

 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 

utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene 

heller ikke må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for 

spesielt verdifulle områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR 

angir ulike klasser av områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og 

påvirket områdene er. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

       Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

 sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

 sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 

 sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp 

 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 

St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens 

viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig 

forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. 

Arealpolitikken skal også bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og 

transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk 

av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom 

mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål for lokal og regional utvikling 

forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

 

 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  
Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å 

prioritere overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at 

Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar 

mark. Mesteparten av våre utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper 

konflikter mellom ytterligere konsentrasjon og jordvern.  
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Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative 

areal og transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i 

planprosessene og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal 

tillegges større vekt i planleggingen: 

 hensynet til biologisk mangfold 

 hensynet til utbyggingspolitikk og transportsystem 

 hensynet til jordvern 

 hensynet til estetikk og landskapsbilde 

 hensynet til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

 Plan- og bygningsloven 

 Forurensningsloven 

 Kulturminneloven 

 Vannressursloven 

 Viltloven 

 Jordloven 

 Skogbruksloven 

 Vegloven 

 Naturmangfoldloven 
 Lakse- og innlandsfiskeloven 

 

2.4   Nasjonal transportplan 

Rv 35 Jevnaker – Olimb er et prosjekt som er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 

2010 – 2019. 

 

Prosjektet har fått satt av en oppstartsbevilgning på 60 mill i 2013 og 60 mill i perioden 2014- 

2019 (neste NTP periode). 

 

Det forutsettes at det resterende dekkes inn vha brukerfinansiering (bompenger). 

 

Prosjektet har siden forrige planfase økt i omfang og kostnad. Prosjektet er med i 

prioriteringsdiskusjoner med tanke på økt statlig bevilgning.  
 

 

2.5   Fylkesplaner mv 

 Fylkesplan for Oppland 2005-2008 

 Fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015 

 Landbruksplan for Hadeland 

 Jordvernsstrategi for Oppland juni 2007 

 Planstrategi for Oppland  

 Regionalt handlingsprogram 2011 

 Fylkesplan for Buskerud 2005-2008 

 Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012, vedtatt 19.06.08. (Denne erstatter 

Fylkesdelplan for Buskerud 2005-2008.) 

 Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk 

arealvurdering) 
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2.6  KVU 

 KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  

 KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 

 

 

2.7  Kommunale planer 

 Kommuneplan for Jevnaker 2009-21, vedtatt 10. desember 2009 

 Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

 Kommunedelplan for rv. 35 Kleggerud – Olum, vedtatt mars 2011 
 

 

2.8  Reguleringsplaner 

 Reguleringsplan for Nesbakken, vedtatt 31. mai 2006 

 Reguleringsplan for Nesbakken øst/Glassverket/Hermanstjern, vedtatt 26. september 

2006 

 Reguleringsplan for Eggemoen flyplass 

 Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

 
 

2.9  Andre føringer 

 Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 

 Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  

 Den europeiske landskapskonvensjon 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (24. Juni 2011) 

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener 

det er viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den 

kommende perioden for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

 

Forventningene omfatter klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og 

infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt  

helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 

 
 

 

 

  



 12 

3 Planarbeid- og prosess 
 

Planprogrammet skal i følge plan- og bygningslovens § 4.1: “gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli spesielt berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 

behovet for utredninger.”  

 

3.1   Organisering av planarbeidet 

 

Statens vegvesen som tiltakshaver vil være ansvarlig for utarbeidelse av kommunedelplan 

etter at planprogrammet er vedtatt. Planarbeidet skal gjøres i nært samarbeid med Jevnaker og 

Ringerike kommuner, Oppland og Buskerud fylkeskommuner, Fylkesmannen i Oppland og 

Buskerud, Jernbaneverket, NVE, Statens vegvesen region sør samt andre aktuelle 

fagmyndigheter.  

 

Det er ønskelig at kommunene samkjører planprosessene.  

 

Prosjektet går over to kommuner, to fylker og to regioner. Dette kan gi prosessmessige 

utfordringer i prosjektet. Det må ses nærmere på hvordan prosessen og samarbeidet skal 

organiseres for å få en så smidig planprosess som mulig. 

 

Det vil bli opprettet en samarbeidsgruppe ved oppstart av planarbeidet med eksterne 

deltakere. 

 

 

Statens vegvesen har organisert prosjektet som følger:  

 

 
 

Figur 3: Prinsipp for organisering av arbeidet 

 

 

  

Prosjekteier, 
Statens vegvesen 

Prosjektleder 

Planleggingsleder 

Planprosessleder 

Intern 
samarbeidsgruppe 

Prosjektgruppe 
Ekstern 

samarbeidsgruppe 
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3.2   Framdrift 

 

Det er planlagt følgende framdrift: 

 

 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 

 3. kvartal 4.kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 

Planprogram 

Eggemoen-

Kleggerud 

       

KDP 

Eggemoen-

Kleggerud 

       

Reg.plan 

Eggemoen-

Olum 

       

Reg.plan 

avlastet veg 

       

Figur 4: Planlagt framdrift for planprogram, kommunedelplan og reguleringsplan 

 

 

Det understrekes at tidsplanen har en stram framdrift, noe som forutsetter stor enighet, raske 

prosesser og god progresjon i arbeidet.  

     

 

 

3.3   Planprosess 

 

Kommunedelplanen utarbeides etter plan- og bygningsloven (Pbl) jamfør §§ 4og 11, samt 

forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av forslag til 

kommunedelplan med konsekvensutredning. Det skal utredes alternativer innenfor foreslåtte 

korridor. Forskrift om konsekvensutredning stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer 

for utbyggingsformål. 

 

Behovet for utredninger er listet opp i kapittel 6. Disse gjelder for planarbeid knyttet til både 

kommunedelplan og reguleringsplan. Temaene antas å være dekkende for alle planprosessene, 

men omfang, detaljering og relevans kan variere fra kommunedelplan til reguleringsplan. Alle 

vesentlige virkninger av planforslaget skal utredes.  

 

Det vil innledningsvis i kommunedelplanarbeidet bli gjennomført en trasésøkfase innenfor 

vedtatt plankorridor. Mulighetsstudien fra 2010 vil benyttes som grunnlag der det er relevant. 

Kommunedelplanen forutsettes vedtatt med kun en løsning. 
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Planen utarbeides som en plan, men kommunene vedtar sine respektive plandeler.  

 

De aktuelle planer vil bli behandlet etter plan og bygningslovens bestemmelser når de 

fremmes for Jevnaker og Ringerike kommuner. Planforslaget skal 1. gang-behandles, og 

sendes på offentlig ettersyn i kommunene Ringerike og Jevnaker. Etter offentlig ettersyn og 

eventuell bearbeiding, skal planen vedtas i kommunestyrene. Arbeidet med evaluering av 

innkomne høringsuttalelser vil gjøres i regi av Statens vegvesen i nært samarbeid med 

Jevnaker og Ringerike kommuner.  

 

3.4   Offentlig informasjon og medvirkning 

 

Det vil i høringsperioden for planprogrammet bli arrangert et åpent informasjonsmøte med 

informasjon om programmet og den videre prosessen. Gjennom høring av planprogrammet 

åpnes det for innspill til planarbeidet. 

 

Neste fase i planprosessen er utarbeidelse av forslag til kommunedelplan med tilhørende 

konsekvensutredning. Det skal i planfasen legges opp til en prosess der berørte myndigheter 

og andre interessenter gis mulighet til medvirkning. 

 

Åpne møter vil bli annonsert i Hadeland avis og Ringerikes blad og på kommunenes og 

Statens vegvesens hjemmesider.  

 

Offentlige dokumenter fra planarbeidet vil være tilgjengelige på prosjektets hjemmeside: 

www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv35jevnaker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv35jevnaker


 15 

4 Dagens situasjon 

4.1   Avgrensning av planområdet 

 

Strekningen er en del av ny rv. 35 og ligger i både Ringerike kommune, Jevnaker kommune 

samt Buskerud fylke og Oppland fylke. Planområdet strekker seg fra Eggemoen i sørvest til 

Kleggerud i nordøst. Planområdet vil overlappe vedtatt kommunedelplan for ny rv. 35 for 

strekningen Kleggerud – Olum for å få en god sammenkopling. Videre strekker 

planavgrensningen seg ned mot Jevnaker sentrum fra Kleggerud. Strekningen i Ringerike 

kommune er ca. 2,4 km og ca. 1 km i Jevnaker. Adkomst til Jevnaker fra Kleggerud er ca 1,5 

km. 

 

 
Figur 5: Markert areal viser planområdet 

 

4.2   Vegstandard 

 

Rv 35 mellom Eggemoen og Olimb er en tofeltsveg med varierende standard. Fra 

Bergermoen og frem til avkjøringen til Hadeland Glassverk ligger vegen i delvis spredt 

bebyggelse/noe randbebyggelse, med få kryss og fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t. 

En mindre del av strekningen har tre kjørefelt. Dagens veg har enkelte krappe kurver. 

Tverrprofilet innbyr her til noe høy hastighet, og dette gjør at det forekommer en del 

utforkjøringsulykker på denne strekningen. Det er høydebegrensninger i jernbaneundergangen 

ved Glassverket (fri høyde 3,9 meter).  

 

Fylkesveg 241 fra Kleggerud til Toso er en smal tofeltsveg uten gul midtlinje. Fartsgrensen 

varierer mellom 50 og 80 km/t. Vegen har en del direkte adkomster og det vokser vegetasjon 

tett inntil vegbanen.  
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4.3   Arealbruk 

I Ringerike kommune går dagens rv. 35 gjennom landbruksområder. På Jevnakersida av 

kommunegrensa er det et næringsområde, videre går vegen gjennom områder med spredt 

bebyggelse/randbebyggelse og tettbebyggelse.  

 

Innenfor planområdet er det mye skog, noe dyrket mark og noe næring på vestsiden av 

Randselva. Øst for Randselva er det en del spredt bebyggelse langs fv. 241. 

  

 
Figur 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel, Ringerike kommune 

 

 
Figur 7: Utsnitt av kommuneplanens arealdel, Jevnaker kommune 
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4.4   Trafikk  

 

Trafikkvariasjon/trafikkmønster 

Trafikksystemet består av rv. 35 som er en hovedåre på tvers mens fv. 245 og fv. 240 er 

forbindelser nordover langs Randsfjorden. Fv. 241, sammen med rv. 35 mot Hønefoss er 

forbindelser sørover mot Oslo-området. 

 

 
Figur 8: Kartet viser de viktigste trafikkårene i planområdet 

 

Dagens trafikksituasjon 

Trafikken på dagens rv. 35 gjennom Jevnaker varierer i størrelse og sammensetning. Tallene 

er hentet fra tellinger gjort på eksisterende vegnett i 2011. Ved Buskerud grense er 

gjennomsnittlig trafikk over døgnet i løpet av et år (ÅDT) 7.080. Trafikken øker gradvis mot 

Jevnaker sentrum opp mot en ÅDT på 8.920 før den igjen synker på strekningen østover. Ved 

Vang er trafikken sunket til en ÅDT rett over 6.680 (trafikktall fra 2011). 

 

Ved nærmere studier av registreringer i trafikktellepunkter kan en få en beskrivelse av 

sammensetning av trafikken i området. Ved Buskerud grense er det et mer typisk 

arbeidsreisemønster enn strekningen fra Vang og østover mot Roa hvor fredag ettermiddag og 

lørdag har mere ferie, fritid og innkjøpsreiser. Forklaringen på forskjellene kan ligge i 
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områdestrukturen og type virksomhet i nærområdene. Tungtrafikkandelen langs rv. 35 i 2007 

varierer mellom 12 og 14 %. Gjennomgangstrafikken utgjør ca. 4000 ÅDT (årsdøgntrafikk). 

 

Fylkesveg 241 har en ÅDT på ca 2800 ved Åsbygda og andelen tunge kjøretøy er ca. 8 %. 

 

 

 
Figur 9: Trafikktall fra tellinger i 2011 

 

 

Kollektivtrafikk 

På Jevnaker finnes det ingen ekspressbusser, men flere av lokalrutene er lagt opp med 

korrespondanse til ekspressbusser fra Hønefoss til Drammen og Oslo. For lokalruter er der 

viktig at bussene stopper så nært opp til boligområder, skoler og butikker som mulig for å få 

best mulig utnyttelse av tilbudet som finnes. Bussholdeplassen midt i Jevnaker sentrum er et 

viktig knutepunkt for alle bussrutene gjennom Jevnaker. 

 

Dagens rutetilbud har stopp i forbindelse med boligområdene på Samsmoen, Nøkkelby, 

Nesbakken, Toso og Prestmoen. I tillegg er det stopp nær skolen på Toso og på Nesbakken. 

Det er også busstilbud som dekker opp handel og arbeid på Trollmyra/Bergermoen, sentrum 

og Nesbakken. Dagens tilbud og stoppmønster er viktig for å videreføre dagens kollektivandel 

på Jevnaker.  

 

Dagens rutetilbud er forholdsvis lavfrekvent og de fleste rutene har kun timesavganger på 

dagtid. Flere av rutene kjøres kun i rushtiden. Siden frekvensen er lav er det få 

overgangsmuligheter, selv om det er lagt opp til korrespondanse mellom de ulike bussrutene. 

Det er kun rute 701 og 221 mellom Hønefoss og Jevnaker som har et tilfredsstillende tilbud. 

 

Fremtidig tilbud på kollektivsiden baseres på dagens tilbud, frekvens, stoppmønster og 

bussenes funksjon for nærmiljøet. 



 19 

Trafikkulykker med personskade 2003 – 2010 

I perioden 2003 – 2010 har det vært 29 personskadeulykker på rv. 35 mellom Eggemoen og 

Toso (til og med krysset med fv.241). Det har vært 1 dødsulykke, 3 ulykker med alvorlig 

skadegrad og 25 ulykker med lett skadegrad. Totalt er 38 personer blitt skadet eller drept på 

denne strekningen. Det har vært 3 fotgjengerulykker og 3 motorsykkelulykker, mens de 

resterende 23 ulykkene har vært mellom biler. Hovedsakelig har det vært kryssulykker og 

utforkjøringsulykker på denne strekningen. 15 av ulykkene har skjedd mellom Brugata og 

krysset med fv. 241, med avkjørslene til Hadeland Glassverk som de mest ulykkesbelastede. 
 

Tabell 1: Personskadeulykker på rv. 35 Eggemoen - Toso (kryss med fv. 241) i perioden 2003 - 2011. 

Antall ulykker og antall drepte eller skadde personer, fordelt på år. 

År 
Antall 

ulykker 

Antall drepte eller skadde personer 

Drepte 

Meget 
alvorlig 
skadd 

Alvorlig 
skadd Lett skadd Totalt 

2003 3       4 4 

2004 3       3 3 

2005 3       3 3 

2006 4       5 5 

2007 7 1   2 7 10 

2008 5     1 8 9 

2009           0 

2010 4       4 4 

Totalt 29 1 0 3 34 38 
 

 

På fv. 241 mellom Åsbygda og Toso (kryss med Rv 35) har det i perioden 2003 – 2010 skjedd 

6 personskadeulykker. Alle ulykkene har endt med lett skadegrad, og totalt er 6 personer blir 

skadet. 5 av ulykkene har vært utforkjøringsulykker. De fleste av ulykkene har skjedd i eller i 

nærheten av Åsbygda. 

 
Tabell 2: Personskadelulykker på fv. 241 Åsbygda - Toso (kryss med rv. 35) i perioden 2003 - 2010. Antall 

ulykker og antall drepte eller skadde personer, fordelt på år. 

År 
Antall 

ulykker 

Antall drepte eller skadde personer 

Drepte 

Meget 
alvorlig 
skadd 

Alvorlig 
skadd Lett skadd Totalt 

2003           0 

2004 2       2 2 

2005           0 

2006           0 

2007 1       1 1 

2008 1       1 1 

2009 2       2 2 

2010           0 

Totalt 6 0 0 0 6 6 
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Figur 10: Kartet viser hvor personskadeulykkene har skjedd 
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4.5   Forurensning 

 

Støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal 

legges til grunn for vurdering av støy i prosjektet. For kommunedelplan (rv. 35 Eggemoen-

Kleggerud) skal det utføres en forenklet støyutredning. Dette vil gi en indikasjon på hvor 

mange som er utsatt for støy. Det skal beregnes et 0-alternativ som er dagens vegalternativ og 

et alternativ med ny veg uten støytiltak for hvert vegalternativ, begge med trafikktall 

fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. 

 

Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2, kan være et problem 

i byer og tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning, kan blant annet gi 

luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv 

og skitt, plage og nedsatt trivsel. 

 

Ut i fra tilrådningsnotat for luftforurensning i plansaker1 (revidert juni 2004) vil antageligvis 

ikke rv35 overskride de nasjonale målene for lokal luftforurensning, men dette bør følges opp 

når trafikken er over 10 000 i årsdøgntrafikk og bebyggelsen er nærmere enn 50 meter fra 

vegen. 

 

Vannforurensning 

Ihht. forurensningsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet 

slik at forurensning fra vegene blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og 

bygging av nye veganlegg er at det skal gjennomføres oppsamlings- og rensesystem på 

veganlegg som fører til at forurensningen minimaliseres. Statens vegvesens utkast til håndbok 

om håndtering av overvann skal legges til grunn for alle nye prosjekter (Håndbok – 261). 

 

Avrenning fra vegen kan endre vannkvaliteten og påvirke det biologiske mangfoldet i og 

rundt et bekkedrag negativt. Trafikksikkerhetstiltak som økt salting går ofte på bekostning av 

tiltak for ivaretakelse av biologisk mangfold. Eventuell avrenning til Randselva og bekker må 

vurderes. 

 

4.6   Landskapsbilde 

 

Planområdet domineres av høyreist furuskog, Randselva, jordbruk og noe spredt bebyggelse. 

Ved Eggemoen ligger terrenget på et platå dekket av furuskog. Området er relativt skjermet 

mot både innsyn og utsyn på grunn av flatt terreng og høy skog. Eggemoen er en av Norges 

største grusmoer og er et spesielt platå i nasjonal sammenheng. Eggemoen utgjør et særegent 

landskapstrekk for Ringerike med platåer, ravinedaler og elveskråning. Randselva ligger en 

god del lavere enn Eggemoplatået, noe som gjør at kryssing av elva vil eksponeres mot 

omgivelsene. Øst for Randselva ligger jernbanen plassert i den skogkledte skråningen mellom 

elva og jordbrukslandskapet innenfor. Planområdet krysser jernbanen og ligger i overgangen 

mellom skog og jordbruk før det treffer fv. 241 ved Kleggerud. 

 

Fra Kleggerud ligger fv. 241 i utkanten av Moesmoen inn mot Nesbakken og Toso. 

Fylkesvegen passerer noe jordbruk, men ligger mest i skogen og er ikke særlig eksponert mot 

omgivelsene.  Ved Mo gård åpner landskapet seg opp og det er fint utsyn mot Toso og 

Randsfjorden. 
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4.7   Kulturmiljø 

 

Jevnaker og Ringerike kommuner har vært befolket siden steinalderen og bygda har 

kulturminner av både lokal og nasjonal interesse. Flere av kulturminnene ligger nært den 

foreslåtte veglinjen. I videre planprosess må det søkes å unngå disse og ha en god dialog med 

kulturminnemyndighetene. 

 

Viktige kulturminner er: 

 Hadeland Glassverk 

 Kirkene og Jevnaker Prestegård 

 Kistefoss Træsliperi 

 Pilegrimsleden 

 Onsaker Teglverk 

 Randsfjordbanen/Randsfjord St. 

 Roenbrua 

 Øvre Berger gård 

 Flere av gårdsmiljøene 

 Karakteristisk bebyggelse på Nesbakken 

 Rester etter tømmerfløting 

 Gravminner på Eggemoen 

 Steinringer ved Kleggerud 

 

 
Figur 11: Kartet viser automatisk fredete kulturminner (R) innenfor planområdet (www. 

riksantikvaren.no) 
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4.8   Nærmiljø og friluftsliv 

 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og 

fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse 

definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 

utområder, byrom, parker og friluftsområder. 

 

Innen planområdet er særlig Randselva, Moesmoen, Kistefoss og Eggemoen mye brukt til 

friluftsliv både sommer og vinter.  

 

 

4.9   Naturmiljø 

 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 

planters levegrunnlag. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjord), limnologiske 

(ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til 

disse. 

 

Planområdet har i dag flere viktige naturområder. Det er særlig områdene langs Randselva, 

Bergertjern og Hermanstjern som er sårbare naturmiljøområder. De mest sårbare naturtypene 

er som oftest knyttet opp mot våtmark, og har et høyt artsmangfold innen flora og en del 

viktige arter innen fuglelivet. 

Moesmoen er et viktig naturområde som blant annet består av sandfuruskog.  

 

Det er registrert et vilttrekk i planområdet som går rett nord for Kistefoss. 

 

I Randselva er det både storørret og elvemusling, men omfanget er usikkert. I tillegg er det 

fugleliv ved Randselva (fossekall, andefugler) og naturbeitemark med regional verdi. 

 

Det finnes per i dag ikke en fullstendig oversikt over artsinventaret. Det gjøres en grundig 

registrering av dette i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan.  

 

 

4.10 Naturressurser 

 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i ferskvann, vilt, 

vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Temaet 

naturressurser omhandler også landbruk, fiske, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting 

innen primærproduksjon og fordelingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både 

mengde og kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. 

bedriftsøkonomiske forhold. 

 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk, vannressurser som 

utnyttes til energiproduksjon ved Kistefoss (Randselva) og noen forekomster av masseuttak. 
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Jordbruksarealene ligger primært fra Kleggerud og sørover mot fylkesgrensa. 

Hovedproduksjonen i jordbruket er gras til husdyrhold og noe kornproduksjon. Skogbruket 

forekommer i åssidene opp mot Nordmarka, skogen her betraktes som produktiv skog med 

svært god bonitet. 

 

Områdene fra fylkesgrensa ned mot Jevnaker sentrum består av løsmasser. Her forekommer 

det kommersielt masseuttak. Det er også potensial for store verdier innen masseuttak ved 

Aslaksrud. 

 

Eggemoen er den største sand- og grusforekomsten i Norge, og er klassifisert som nasjonalt 

viktig.   

 

Jevnaker og Ringerike har vannressurser gjennom Randselva. Randselva brukes i dag til 

kraftproduksjon ved Kistefoss og det forekommer aktivt sportsfiske i elva. Grunnvann på 

Eggemoen er kun av lokal interesse (konklusjon fra NGU). 

 

 

4.11 Reiseopplevelse 

 

”En reiseopplevelse er en kombinasjon av å være undervegs og å komme fram. Reisen 

mellom stedene blir en viktig del av totalopplevelsen.” ” (Håndbok 99,140 og 

”Trafikantensopplevelse, teori og metode” (2006, Selberg arkitektkontor)). 

 

Jevnaker og Ringerike innehar kvaliteter som gjør det verdt å stoppe opp for forbipasserende. 

Ved bygging av en ny vegtrasé gjelder det å få fram Jevnakers og Ringerikes identitet og 

kvalitet. 
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4.12 Eiendomsstruktur 

 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet er preget av store gårdsbruk og eiendommer, bortsett 

fra et område langs fv. 241 som har noen mindre eiendommer. 

 

 
Figur 12: Kartet viser eiendomsstrukturen i planområdet 

 

4.13 Geologi/geoteknikk 

Planområdet ligger i et område med noe variert berggrunnsgeologi av sedimentære bergarter. 

I følge NGI’s berggrunnskart kan det være mulighet for alunskifer ved Randselva. 

Løsmassegeologien er preget av sand/grus/silt avsetninger. Ved krysningen av Randselva kan 

det også være muligheter for leireavsetninger siden fjellgrunnen trolig ligger under marin 

grense. Grunnforholdene må undersøkes i kommunedelplanutredningen, blant annet for å gi 

grunnlag for en vurdering av brufundamenteringen for brua over Randselva.   

 

 

4.14 Skred og flom 

 

Det er ingen spesiell skredfare på strekningen. Kvikkleire er ikke påvist i planområdet. Det er 

heller ikke registrert flomutsatte arealer i området. 
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Bratte skråninger og skarp elvesving med muligheter for graving i svingen. I bratte skråninger 

kan det skje masseutglidninger som følge av styrtregn. 

 

4.15 Annet 
 

Høyspent traséer 

Det går høyspent traséer gjennom planområdet som det må tas hensyn til. Det er viktig med 

god dialog med kabelaktører i planarbeidet.  

 

Jernbane 

Ny vegtrasé vil krysse jernbanen og Jernbaneverket må involveres i arbeidet. 

 

 

5 Alternativer 

5.1         Vegstandard 

 

Rv 35 inngår i det norske riksvegnettet. Dette innebærer noe strengere krav til utforming i 

forhold til en ”øvrig riksveg”. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens 

vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming hvor prognose for framtidig trafikk på 

vegnettet og vegens funksjon er premissgivende. Det kan vurderes lokal tilpasning av 

vegstandard og fartsnivå i forhold til omgivelsene (bebygd område/åpent landskap).  

 

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i 

landskapet. Minimumskurvatur etter vegnormalene benyttes der det er behov i forhold til 

terrengform, arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og 

eventuelle fravik fra disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen 

for mindre avvik. 

 

Ny veg skal dimensjoneres 20 år fram i tid sett i forhold til åpningsår. Med bakgrunn i at 

åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. Dette for å ta 

høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny rv. 35 er basert på trafikkdata fra 

en regional trafikkmodell for region øst. Trafikkgrunnlaget på ny rv. 35 20 år etter åpningsåret 

er i sjiktet 8-12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og 

trafikkgrunnlag skal det ihht vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk 

midtdeler samt nødvendige forbikjøringsfelt (vegklasse S5). 

 

 
Figur 13: Tverrprofil for standard S5 Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 8.000-12.000 og fartsgrense 

90 km/t (mål i m) 
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Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst tre strekninger med 

forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km. Ekstra 

behov for forbikjøringsfelt i stigning vurderes. Dersom forbikjøringsfeltene for hver retning 

plasseres ved siden av hverandre skal tverrprofilet utformes som vist under. 
 

 
Figur 14: Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt i begge retninger, 16,5 m vegbredde (mål i m) 

 

I henhold til vegnormalenen skal denne vegen ha planskilte kryss. I planfasen skal alternative 

kryssløsninger vurderes dvs rundkjøringer. Eventuell avvikssøknad vil da bli sendt 

Vegdirektoratet. Fotgjengere og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. 

Kryssinger med ny rv. 35 skal være planskilte og anlegges på steder der det naturlig er størst 

kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot friluftsområder mv. Planskilte kryssinger 

må også etableres med tanke på landsbruksdrift. 

 

Nødvendige viltkryssinger skal etableres ihht Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv 

og vilt. 

 

Vegstandard på fv. 241 vil bli avklart gjennom kommunedelplanprosessen. Dette gjelder også 

vurdering av løsninger for gående og syklende. 

 

Det skal legges vekt på gode løsninger for kollektivtransport og gående og syklende. I 

kommunedelplanprosessen skal det vurderes om løsningene legges ved ny og/eller avlastet 

rv.35. 
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5.2 Utbyggingsalternativ 

 
Figur 15: Kartet viser området for traseesøk. 

5.2.1 Strekningen Eggemoen-Kleggerud  

 

Planavgrensningen er foreslått satt ved det planlagte to-planskrysset ved Eggemoen flyplass. 

Dette for å få en god sammenkopling mot tilstøtende plan i sør. Det er ønskelig å benytte 

dagens rv. 35 på strekningen fra det planlagte krysset ved flyplassen til nytt kryss der ny rv. 

35 møter gammel rv 35.  

 

Vegen foreslås å krysse Randselva sør for Kistefoss. Et naturlig kryssningspunkt er fra platået 

ved fylkesgrensa hvor lengden over elva blir kortest. Lengde på brua over Randselva anslås å 

komme på ca. 250 m. Vegen må krysse over jernbanen. For å ha mulighet til å se på ulike 

steder å krysse elva og jernbanen på er det i dette området satt av en bred korridor for 

traseesøk.  

 

På vestsiden av Randselva er planavgrensningen i sør foreslått å gå langs foten av åsen. I nord 

ligger avgrensningen inntil jernbanen og følger fv 241. 

 

Det forutsettes 2-planskryss ved fylkesgrensa (kryss eksisterende og ny rv. 35) og ved 

Kleggerud der ny rv 35 vil krysse fv. 241. 

 

For å få god tilpasning inn til vedtatte kommunedelplan (Rv 35 Kleggerud –Olum), foreslår 

planprogrammet en overlapp mellom disse planene. 
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5.2.2 Adkomst til Jevnaker 

Eksisterende fv. 241 benyttes som adkomst til Jevnaker fra kryss med ny rv. 35. Alternativet 

innebærer tiltak langs eksisterende veg, som for eksempel breddeutvidelse av vegen, 

kurveutretting, siktrydding etc. Nord for Moesmoen vurderes to ulike traseer for nedføring 

mot sammenkoblingen med eksisterende rv. 35. Den ene følger dagens veg, mens den andre 

ligger nærmere Hadeland Glassverk og jernbanen. I det videre arbeidet blir det viktig å se på 

blant annet stigningsforhold og nærføring til bebyggelse. 

 

Jernbaneundergangen ved Hadeland glassverk utgjør en flaskehals. Det må i påfølgende 

planfase vurderes om undergangen skal utbedres.  

 

 

5.3   Andre vurderte alternativer 

5.3.1 Kryssing av Randselva lenger sør-vest 

Det er sett på muligheten for å krysse Randselva sør for alternativet beskrevet i kap. 5.2.1. 

Sammenlignet med dette alternativet innebærer en kryssing av Randselva lenger sør flere 

ulemper: 

 

 Alternativet gir et større beslag av dyrka mark 

 Alternativet nyttiggjør en mindre del av eksisterende vegnett og bygger mer ny veg. 

Dette innebærer beslag og oppdeling av arealer (dyrkamark) og gir vesentlig høyere 

kostnader. 

 Alternativet gir en mye lengere bru for kryssing av Randselva. Dette gir vesentlig 

høyere kostnader 

 Mulig inngrep i viktige naturbeiteområder. 

 

 

Statens vegvesen anbefaler å ikke utrede dette alternativet videre.  

Dette alternativet er vesentlig dyrere enn alternativet beskrevet i kapittel 5.2.1. Valg av dette 

alternativet vil kunne gi store økonomiske og framdriftsmessige konsekvenser da alternativet 

forutsetter at de økonomiske rammene for prosjektet må utvides ytterligere. I tillegg 

beslaglegger det større arealer, deriblant jordbruksarealer, og er mer negativt for landskapet 

enn alternativ beskrevet i kapittel 5.2.1. 
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5.3.2 Alternativer for adkomst til Jevnaker sentrum 

 

 
Figur 16: Prinsipplinjer for adkomst til Jevnaker sentrum. 

 

 

Adkomst til Jevnaker øst for Moe gård (blå linje) 

Alternativet innebærer bygging av ny veg fra litt øst for Opperud, ned langs bebyggelsen øst 

for Moe gård og koples på eksisterende fv. 241 som kryss i plan. Fv. 241 oppgraderes på den 

resterende strekningen ned til jernbaneundergangen ved Hadeland glassverk. 

 

På grunn av vanskelig terreng og bratte stigningsforhold vil alternativet innebære en lang bru 

langs østsiden av Moe gård. Dette fordyrer alternativet og vil gi landskapsmessige negative 

konsekvenser. I tillegg vil alternativet gi nærføringsulemper for bebyggelsen på Toso.  

 

Statens vegvesen anbefaler å ikke utrede dette alternativet videre.  

 

 

Adkomst til Jevnaker vest for Moe gård (grønn linje) 

Alternativet innebærer bygging av ny veg som adkomst til Jevnaker. Adkomsten foreslås lagt 

i skogbeltet vest for Moe gård og videre ned mot baksiden av Hadeland glassverk. Ved 

avkjøringen fra ny rv. 35 må det etableres to-plankryss. Kryss med fv. 241 etableres som 

kryss i plan. 

 

Alternativet kan også benytte eksisterende fv. 241 på strekningen fra Mo gård til 

jernbaneundergangen ved Hadeland glassverk. 
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Statens vegvesen har gjennomført trafikkberegninger som viser at denne adkomsten vil få 

liten trafikk da alle som kommer fra sør vil benytte fv. 241 i stedet. Vanskelig terreng og 

nærføring til kulturmiljøet på Mo gård gir også utfordringer.   

 

Statens vegvesen anbefaler å ikke utrede dette alternativet videre. 

 

 

 

6 Tema for konsekvensutredning 
 

6.1   Innledning 

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 

utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn. 

 

I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 

mest relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold 

som skal utredes nærmere før behandlingen i kommunene. 

 

6.2   Plankorridor – avgrensning av trasésøk 

 

 
Figur 17: Skravert areal markerer område for planprogram 
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6.3   Lover, forskrifter og metode 

Aktuelt lovverk er blant annet Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven, 

Kulturminneloven, Forurensningsloven med flere. 

 

Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens § 4-2 og tilhørende 

forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra 

Miljøverndepartementet. 

 

Grunnlag for utarbeidelse av konsekvensutredningen er Statens vegvesens håndbok 140, 

Konsekvensanalyser. 

 

 

6.4   Prissatte konsekvenser 

6.4.1 Metodikken 

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked 

for kjøp og salg, for eksempel kostnader til drift og vedlikehold av kjøretøyer. Verdisetting av 

andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå et gode. De 

prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og 

avgifter) for å kunne studere fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper. Både kostnader og 

nytte beregnes for fire hovedgrupper av aktører. 

 trafikanter og transportbrukere 

 operatører 

 det offentlige 

 samfunnet for øvrig 

 

Virkninger for gruppen ”samfunnet for øvrig” omfatter ulykker, støy og luftforurensing, 

restverdi og skattekostnader.  

 

Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt 

år i analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene 

ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

 

 

6.4.2 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 

Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 

godstransport. 

 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

 reisetid 

 distanseavhengig kjøretøykostnader 

 andre utgifter for trafikantene 

 helsevirkninger for gående og syklende 

 utrygghet for gående og syklende 

 



 33 

6.4.3 Operatørnytte 

Operatørselskaper driver offentlig transportvirksomhet eller forvalter infrastrukturen. De er 

inndelt i følgende grupper: 

 kollektivselskaper 

 parkeringsselskaper 

 bompengeselskaper 

 andre private aktører 

 

6.4.4 Det offentlige 

Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige 

budsjetter. Disse vil normalt bestå av de bevilgninger over offentlige budsjetter som prosjektet 

krever og de skatteinntekter som prosjektet gir.  

 

For enkle vegprosjekter vil dette være investeringskostnader og endringer i drifts- og 

vedlikeholdskostnader over Statens vegvesens budsjett, og endring i inntektene fra 

transportavgifter. For pakker av tiltak der investeringer i bane og drift av kollektivtilbud 

inngår, vil budsjettvirkningen også omfatte offentlige baneeiers budsjett, statens og 

fylkeskommunens kjøp av transporttjenester og ev. kommunale budsjett ved tilskudd herfra. 

 

 

6.4.5 Samfunnet for øvrig 

Trafikk påfører omgivelsene ulemper uten at trafikanter eller operatører betaler direkte for 

dette. Disse kostnadene inkluderes i analysen under gruppen ”Samfunnet for øvrig” og 

omfatter: 

 ulykker 

 støy og luftforurensing 

 restverdi 

 skattekostnader 

 

For kommunedelplan rv. 35 Eggemoen-Kleggerud skal det utføres en forenklet støyutredning. 

Det skal beregnes et 0-alternativ som er dagens vegalternativ og et alternativ med ny veg uten 

støytiltak for hvert vegalternativ, begge med trafikktall fremskrevet 20 år og med 

beregningshøyde 4 meter. En komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil 

bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

 

 

6.5 Ikke- prissatte konsekvenser 
 

6.5.1 Metodikken 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; 

verdi, omfang og konsekvens. 

 

 Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

 Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de 

ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. 



 34 

 Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak 

vil medføre som en funksjon av verdi og omfang. 

 

 

6.5.2 Landskapsbilde 

Tema landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 

opplevelse av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som 

følge av tiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 

omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra vegen (reiseopplevelse). 

 

Det må tydeliggjøres hvilke fordeler og ulemper tiltaket har for landskapet i form av 

lokalisering, linjeføring, skala og fjernvirkning. Områder som øker sitt potensial og sine 

muligheter og tilsvarende senker kvaliteter og muligheter må synliggjøres. Samvirke mellom 

bru og landskapsbilde er viktig. Valg av brukonstruksjon vil være en del av utredningen. 

 

6.5.3 Nærmiljø og friluftsliv 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne 

av det berørte området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer 

de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Indirekte har dette 

betydning for helse. 

 

Uteaktiviteter, som en del av hverdagslivet i nærmiljøet, er en viktig arena for fysisk aktivitet. 

De to temaene nærmiljø og friluftsliv er derfor overlappende, og skal behandles samlet. I noen 

tilfeller kan temaene nærmiljø og friluftsliv stå i motsetning til hverandre. Antall beboere i 

forhold til hvor mange som bruker et friluftsområde, alternative områder osv. må også 

vurderes. Utredningen skal peke på motsetningene og deretter foreta en faglig vurdering og 

begrunnelse av hvilket aspekt som skal tillegges størst vekt.  

 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og 

fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse 

definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 

uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i tema 

nærmiljø og friluftsliv. 

 

Barn og unges muligheter for aktiviteter ute, samt forhold for gående og syklende skal 

vurderes under dette temaet. 

 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av tiltaket skal vurderes i forhold til bebyggelse 

og fritidsaktiviteter. For friluftsliv skal den samlede effekten av veganlegget ses i 

sammenheng med annen infrastruktur. Forhold som påvirker kvaliteten på opphold utendørs 

grunnet støy, luftforurensning, mangel på tilgang til rekreasjonsområder etc skal beskrives og 

avbøtende tiltak skal vurderes. Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderes i fht 

arealbeslag, linjeføring, terrengendring, barrierevirkning, tilgjengelighet og miljøbelastning. 
 

 

6.5.4 Naturmiljø 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
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planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 

terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 

saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 

 

Viktige lokaliteter og sammenhengen mellom disse skal beskrives, verdivurderes og 

kartfestes. Konsekvensene og omfanget av alternativene må belyses i forhold til arealbeslag, 

linjeføring, fragmentering av områder, forurensning i grunnen, endringer i grunnvannsnivå, 

inngrep i bekker og terrengendringer. Vegens barrierevikning må belyses og vurderes. 

Eventuelle virkninger av anleggsarbeider skal belyses og avbøtende tiltak vurderes. 

 

 Med biologisk mangfold menes alle levende organismer (mikroorganismer, planter, 

dyr) og sammenhengene mellom disse og mellom organismene og deres fysiske 

 omgivelser (økosystem). 

 Med naturtype menes et ensartet avgrenset område i naturen, med plante- og dyreliv 

og tilhørende miljøfaktorer. 

 Med geologiske elementer menes forekomster (geotoper), herunder fossiler, av stor 

 betydning for naturtypers karakter og forståelsen av det geologiske og biologiske 

 mangfoldet. 

 Med landskapsøkologi menes den del av økologien som tar for seg hvordan endret 

arealbruk og barrierer påvirker leveforhold for planter og dyr. 

 

Hensynet til Randselva trekkes fram som særlig viktig under utredningstemaet naturmiljø. 

 

 

6.5.5 Kulturmiljø og kulturminner 

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. 

Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor 

fra tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet 

kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer 

om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet 

kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller 

sammenheng kulturminnene inngår i. 

 

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og 

alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. 

Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

 

Undersøkelsesplikten skal oppfylles med reguleringsplanen. 

6.5.6 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 

ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 

havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med ressursgrunnlaget menes de 

ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og 
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foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. 

Vurderingen omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. 

bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til den samfunnsmessige 

(samfunnsøkonomiske) nytten/verdien av ressursene som her skal belyses.  

 

Det vil lages et arealregnskap for de ulike alternativene. Arealregnskapet vil fordeles på 

arealforbruk av dyrka og dyrkbare arealer, samt produktive skogarealer fordelt på høy, 

middels og lav bonitet, og anna areal. Arealregnskapet vil også ta for des areal som ikke 

lenger kan brukes på grunn av arronderingsmessige hensyn.    

 

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske 

ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt 

deres anvendelsesområder. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og geo-ressurser 

(berggrunn og løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

 

 

 

6.6 Sammenstilling 

 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap 6.4) og ikke-prissatte konsekvenser (kap. 

6.5) danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, 

sammen med Lokalt utbyggingsmønster (kap. 6.7.1), Regionale virkninger (kap. 6.7.2) og 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (kap. 6.8) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om 

konsekvensutredning, se Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser. 

 

 

 

6.7 Lokal og regional utvikling 

6.7.1 Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde 

arealer. Utbygging av ny rv. 35 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Jevnaker og 

Ringerike kommuner. Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger 

mellom områder som kunne/burde hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og 

endret utviklingspotensial skal vurderes og avbøtende til tiltak beskrives. 

 

 

6.7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og 

næringslivets rammebetingelser. 

 

Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 

næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med 

hensyn til disse målsettingene skal vurderes og beskrives. 

 

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Jevnaker 

sentrum skal omtales.  
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6.8 Risiko og sårbarhet 
 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, ferdigtilstand og 

drift av det ferdige anlegget, i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- 

og sårbarhetsanalyser (DSB). 

 

Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs hendelser som i utgangspunktet ikke skal 

inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og 

helse, materielle verdier og miljø. 

 

6.9 Andre forhold 

 

6.9.1 Jernbanehensyn 

Planen for ny rv. 35 forutsetter kryssing av jernbanen. Konsekvensutredningen må belyse de 

driftsmessige konsekvensene for jernbanen ved bygging av bro/kulvert. Det forutsettes et nært 

samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse eventuelle utfordringer. 
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Vedlegg - plankorridor 
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