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FORORD
Statens vegvesen Region Øst er i gang med planarbeidet med kommunedelplan og
konsekvensutredning for ny rv 35 mellom Jevnaker og Olimb i Oppland fylke.
Som grunnlag for arbeidet foreligger det et godkjent planprogram fra Jevnaker kommune.
Planprogram ble godkjent i kommunestyret 14. mai 2009. I tillegg ble oppsummering og
traseer utviklet på idéseminaret 7. og 8. desember 2009 lagt til grunn for videre bearbeidelse.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra et idéseminar avholdt 20. januar 2010 på
Rådhuset i Jevnaker kommune. Deltagere var i hovedsak representanter for regionale
myndigheter, velforeninger, lag og organisasjoner, Jevnaker kommune og Statens vegvesen.
Det ble også avholdt et åpent møte for publikum på rådhuset i Jevnaker torsdag 28. januar.
Innspill i forhold til traseer og utforming som framkom på dette møtet er innarbeidet i denne
oppsummeringen.
Hos Statens vegvesen ledes arbeidene av planprosessleder Siri Solem Walseth.
Asplan Viak AS er engasjert som rådgiver med Olav Schou Knutsen som Asplan Viak sin
oppdragsleder.

Sandvika, 11. februar 2010

Olav Schou Knutsen
Oppdragsleder
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1 INNLEDNING
Statens
vegvesen
har
startet
opp
arbeidet
med
Kommunedelplan
Konsekvensutredningen for ny Rv 35 mellom Jevnaker og Olimb i Oppland fylke.

og

Rammebetingelsene for arbeidet med kommunedelplanen og Konsekvensutredningen vil
ligge i:
•
•

Godkjent planprogram
Kommunestyrets vedtak

Idéseminaret (Work shop 1) ble gjennomført som et første ledd i det videre arbeidet med å få
fram mulige traseer og løsninger som grunnlag for videre arbeid. Dette idéseminaret ble
avholdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker i perioden 7. og 8. desember 2009. På seminaret
(Work Shop 1) deltok representanter fra følgende:
•
•
•

Jevnaker kommune
Statens vegvesen
Asplan Viak (konsulent for SVV)

Som oppfølging og videreføring av dette idéseminaret ble det 20. januar 2010 avholdt et nytt
idéseminar (Work shop 2). På dette seminaret deltok representanter for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jevnaker kommunes politiske partier
Regionale myndigheter (Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen)
Jernbaneverket
Lag og foreninger i Jevnaker
Grunneierlag og Velforeninger som representanter for grunneiere
Jevnaker kommune, administrasjon
Statens vegvesen
Asplan Viak (Konsulent for SVV)

De aktuelle deltagerne ble invitert til seminaret 18. desember 2009 med frist for å melde seg
på 11. januar 2010. Innen fristens utløp var de påmeldt ca 42 personer. Deltagerliste og
agenda følger med som vedlegg 1. Av dette kom 10 personer fra Statens vegvesen, med ulik
fagbakgrunn og fra ulike avdelinger med ulik myndighet.
Statens vegvesen har uttalt følgende målsetting med arbeidet:
•

Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på rv. 35.
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Samt følgende delmål:
•
•
•
•
•

Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på rv. 35 og tilførselsveger
Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker
Trygge bomiljø langs eksisterende rv 35
Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
Sammenhengende tilbud til syklende og gående.

2 INNSPILL TIL IDÉSEMINARET
2.1 Innledning / bakgrunn og velkommen til seminaret
2.1.1 Presentasjon
Ordfører i Jevnaker kommune, Hilde Brørby Fivelstad, ønsket velkommen.
Hun påpekte at dette har vært en stor sak i Jevnaker i flere år, men at en nå ser fram til å få
en endelig løsning.
Aktuelle traseer skal innarbeides i de 2 hovedkorridorer, øvre eller nedre korridor, som ble
vedtatt gjennom behandling av Planprogrammet. Jevnaker kommune har ikke tatt stilling til
hvilken som er best. Det er fastsatt at det skal avholdes en folkeavstemning om dette trolig i
november / desember 2010.
Det viktigste for kommunen er at Moesmoen blir så lite berørt som mulig.
I denne sammenhengen ønsket ordføreren lykke til og håpet at det kom mange gode innspill
som grunnlag for videre arbeid.

2.1.2 Deltagere på idéseminaret.
Det var påmeldt 42 personer.
Som innledning til seminaret presenterte alle deltagerne seg i de enkelte gruppene og hvem
man representerte og hvilken rolle man hadde på seminaret eller i prosjektet.
Jfr. vedlegg 1 med deltagerliste.

2.2 Agenda
Seminaret ble ledet av Harald Rapp Nilsen fra Statens vegvesen.
Det ble foretatt en innledning og gjennomgang av ihht til agenda for dagen i vedlegg 2.
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Bilde fra de innledende øvelsene

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 2.

11

3 GRUPPEOPPGAVER
3.1 Innledning
Idéseminaret besto i stor grad av at deltakerne skulle arbeide i grupper med på forhånd
avklarte oppgavetekster. Det var inndelt i 6 grupper med 6 – 7 personer i hver gruppe. Hver
gruppe hadde en gruppeleder til å lede diskusjonene og en sekretær for å refererer
arbeidene.
Sekretærene var utpekt før seminaret og var representanter fra Statens vegvesen og
konsulent. Gruppelederne ble utpekt på seminaret ved innledning til gruppearbeidet.
Dette er oppgaver som i hovedsak skulle løses i fellesskap.
•

Oppgave 1 – Hva er det viktigste overordnede grepet for prosjektet?
o Alle skrev på ”postit”-lapper det man mente var de viktigste forholdene n ny
veg skal løse. Dette ble så satt opp på en flippover.
o Innspillene ble så sortert i minst 3, eller maks 7 grupper. Innholdet og mening
med tekst på lappene ble diskutert som grunnlag for sorteringen.
o Gruppeleder foretar en presentasjon for resten av deltagerne.

•

Oppgave 2 – Hvilke andre løsninger finnes for å fremføre ny vei fra Olimb til
Jevnaker?
o Hver enkelt fikk utlevert et ortofoto i A2 format over planområdet. På dette
skulle den enkelte skissere sine egne ideelle løsninger for hvordan Rv 35
skulle framføres.

•

Oppgave 3 – Hvilke konkrete forbedringer/endringer foreslår du innenfor de
foreliggende korridorer/traseer?
o Traseer på ortofoto fra idéseminaret 7. og 8. desember 2009 ble lagt til grunn
for dette arbeidet.
o Det ble skissert løsninger som kunne danne grunnlag for forbedringer.
o Forbedringer kan ligge i alt fra nye linjer til små endringer, tunnelstrekninger
innenfor foreliggende traseer osv.

•

Oppgave 4 – Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
o Gruppene skulle diskutere sine resultater fra oppgave 1, prioritere og
eventuelt omformulere svarene i oppgave 3 ved å vurdere besvarelsen som
man gjorde i oppgave 1.

I dette kapitlet videre blir arbeidene innenfor den enkelte gruppen presentert. Beskrivelsen er
gjort av den enkelte gruppesekretær. Dette er årsaken til at oppsummeringene fra
gruppearbeidene er noe forskjellig.
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3.2 Gruppe 1.
Gruppe 1 ble ledet av Steinar Robøle, Statens vegvesen med Mette Skarpaas, Asplan Viak
som gruppesekretær.
3.2.1 Oppgave 1
I denne presentasjonen er oppgave 1 og 2 slått sammen og er opplistet i tabellen under.
Viktigste overordnete grepet i prosjektet, jfr. også figur 2 under.
OVERSKRIFT (oppgave 2)
TRAFIKKSIKKERHET OG GOD
VEGSTANDARD

KULTURLANDSKAP,
JORDVERN,
FRILUFTSOMRÅDER OG
NATURRESSURSER

TILGJENGELIGHET

SIKRE OG BEVARE GODE
BOOMRÅDER

STIKKORD ( Oppgave 1)

o
o
o
o

Bedre fremkommelighet
Bedre trafikksikkerhet
Reel avlastning dagens hovedveg
Ivareta funksjon som stamveg
Helhetlig god løsning
Sammenhengende god veg med bedre standard
Tenke helhet, Ring 4 rundt Oslo
Veg for fremtiden
Berøre Moesmoen minst mulig
Bevare kulturlandskapet på Jevnaker
Minimalisere tap av jord
Unngå uheldig arrondering i forhold til jordbruk
Unngå utbygging som fører til utbyggingspress mot dyrka
jord
Bevare drikkevannet
Unngå uheldige konsekvenser for næringsutøvelse
Avlasting i sentrumsområdet
Grunnlag for god tettstedsutvikling

o
o

Grunnlag for gode bomiljøforhold
Avlaste boligområder for gjennomgangstrafikk

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tabell 1.

Oppsummering av gruppas besvarelse på oppgave 1

Figur 3

Gruppeoppgave 1 fra gruppe 1.
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3.2.2 Oppgave 2: Andre løsninger
Oppgave 2 fikk den enkelte skissere sine prioriterte løsninger. Av de som er skissert, jfr.
vedlegg 2 er følgende løsninger:
•
•

2 som ville prioritere ny trase i nedre korridor
4 i øvre korridor

Det var imidlertid en klar overvekt på at løsningene også skulle ta hensyn til:
•
•
•

ligge utenom Moesmoen
mer bruk av tunneler og bruer
få med en framtidig løsning i retning mot Eggemoen i området syd og vest for
Moesmoen

Bilder av tegningene følger med i vedlegg 3.

Figur 4.

Konsentrasjon om å finne bedre løsninger.

3.2.3 Oppgave 3: Forbedringer av foreliggende løsninger
Øvre korridor:
•
•
•

Utvidelse mot Eggemoen, starte lengre sør
Tunnel (ca12km) til Grua
Legge linjen øst for Kanadaveien
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Nedre korridor:
•
•
•

Nytt kryss ved Løkhaugen med bedre forbindelse til sentrum og Glassverket
Senketunnel i kanten av Randsfjorden fra Nesbakken til Kveldsrud
Optimalisering av nedre korridor så den berører Brennaelva i minst mulig grad

Jordvern!
•

Optimalisering i forhold til dyrkamarka så traseen beslaglegger minst mulig
dyrkamark og slipper innsigelser fra Fylkesmannen

Traseene er innarbeidet i det grunnlaget som skal danne grunnlag for idéseminaret. Dette er
også vist på figur 3 under.
Optimalisering av nedre linje:
•
•

Dal mot Olimb: Justere linjen langs Brennaelva
Nedre Linje:
o Mulig tunnel forbi glassverket (under Randsfjorden)
o Kryss ved Løkhaugen
o Utfartsparkering ved Olimb?

Figur 5.

Innspill fra gruppe 1 til forbedring av trase i Nedre Korridor.

Potensiale for endringer av konsekvensene som følge av endringene
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Næringsutvikling
Jordvern
Marka
Moesmoen
Boområder
Sentrum
Trafikksikkerhet
Veg i Olimbslinna
Kostnader

Statens Vegvesen

+
+
0 (ingen berøring)
0 (ingen berøring)
+
+
+/- (dag/mørke i tunnel)
+/-
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3.2.4 Oppgave 4, Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
Målsettinger og viktige momenter:
•
•
•
•

Sikre tilgjengelighet til: Marka, Moesmoen, Randsfjorden, sentrum, boområder,
næringsvirksomhet
Sikre kulturlandskap, jordvern og naturvern
Trafikksikkerhet
Gode boområder og sikker næringsutvikling

3.3 Gruppe 2
Gruppe 2 ble ledet av Leif Kornum, Frp og med Rune Nordli, Statens vegvesen som
gruppesekretær.
3.3.1 Oppgave 1 – Hva er det viktigste overordnede grepet for prosjektet?
Alle medlemmene i gruppa kom med forslag til det de mente var de viktigste overordnede
grepene i planleggingen av ny Rv 35 fra Jevnaker til Olimb. Disse var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natur og miljø
Vakre veger
Bedre støysituasjon
Minst mulig støy fra Rv 35.
Redusere antall trafikkulykker med personskade
Trafikksikkerhet
God vegstandard
God fremkommelighet
Best mulig vegløsning for både lokaltrafikk og fjerntrafikk
Minst mulig konflikt for jernbanens godstransporter.
Få gjennomgangstrafikken til å kjøre utenom Jevnaker sentrum og tettbebyggelsen i
Toso og ”Ny-bygget”.
Sørge for å guide trafikken utenfor Jevnaker
God helhetlig transportløsning
Fremtidig veg fra Buskerud via Jevnaker til Gardermoen og Sverige

Gruppa ble så bedt om å vurdere de overordnede grepene som ble foreslått og se om de
kunne kategoriseres inn i hovedgrupper. Gruppe 2 kom da frem til at forslagene kunne deles
inn i 3 hovedgrupper. Disse var:
1. Fremkommelighet
2. Trafikksikkerhet
3. Miljø

Statens Vegvesen
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Gruppe 2 sin besvarelse på oppgave 1.

3.3.2 Oppgave 2 – Hvilke andre løsninger finnes for å fremføre ny vei fra Olimb til
Jevnaker?
Alle i gruppa fikk utdelt hvert sitt kart hvor de skulle skissere mulige traseer for ny Rv 35
mellom Olimb og Jevnaker. Det var her mulig å gå utenom det to vedtatte korridorene for
øvre og nedre linje. Gruppa vurderte ikke tekniske løsninger som stigning, lengde på
tunneler og bruer, kostnader, etc.
En gjennomgang av forslagene viste at det var tegnet 7 alternativer i den øvre korridoren,
hvorav 5 følger den øvre linjen nesten frem til Moesmoen. De fleste i gruppa ønsket å unngå
å gå igjennom Moesmoen, og heller fortsette Rv 35 videre vestover mot Eggemoen
(Bergermoen), slik at den nye Rv 35 går utenom Jevnaker sentrum. Dette skulle gjøres ved å
legge seg i kanten på jordene sør for Moesmoen frem til man krysser Rv 241. Fra Rv 241
fortsetter man i retning sørvest over jordene eller i skogkanten for å unngå Kistefoss. Et sted
sør for Kistefoss må det bygges en ny bru over Randselva, slik at Rv 35 kan krysse elva og
jernbanen sørvest for Kistefoss. Ved Eggemoen bør den nye Rv 35 bli den gjennomgående
traseen, slik at det blir naturlig å velge denne.
I to av alternativene var det foreslått å lage en tilkoblingsveg mot Jevnaker. Det ene
alternativet gikk helt i ytterkanten av Moesmoen i vest, forholdsvis parallelt med jernbanen.
Det andre alternativet følger skogkanten vest for Mo gård og kobles sammen med Rv 241,
hvor den følger traseen til Rv 241 inn mot Jevnaker.
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Det ble også foreslått 2 alternativer som følger den nedre linjen i den øvre korridoren.
Forskjellen på disse to alternativene var at det ene følger bebyggelsen ned mot Glassverket,
for så å gå på sørsiden av Hermanstjern og bli koblet sammen med eksisterende Rv 35 på
Bergertjern bru. Det andre alternativet følger skogkanten på vestsiden av Mo gård, og går i
kanten på Moesmoen ned mot glassverket. Herfra går traseen på sørsiden av Hermanstjern
og blir koblet sammen med eksisterende Rv 35 på Bergertjern bru. På veg opp mot Olimb så
ble det i begge disse alternativene foreslått å følge den øvre linjen fra Røste og videre
nordøst.
Det ble også foreslått 2 traseer i den nedre korridoren. Den ene ligger innenfor den foreslåtte
korridoren på hele strekningen mellom Bergertjern bru og Olimb. Den andre følger nedre
korridor fra Bergertjern bru og frem til Vang mølle (på sørsiden av jernbanen) hvor det
bygges ny bru for ikke å miste høyde og for å rette ut en kurve. Herfra følger traseen dagens
Rv 35 opp mot Prestemoen og nesten opp til Ragnhildsrud, men med bedre linjeføring enn
dagens trase. Traseen går sør for Ragnhildsrud og ligger i skogkanten opp mot Olimb.
Denne traseen vil antageligvis få for bratt stigning opp mot Olimb.
Jfr. også vedlegg 3 med bilder av den enkeltes bidrag.

Figur 7.

Oppsummering av gruppe 2 sine besvarelse for spørsmål 2
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3.3.3 Oppgave 3 – Hvilke konkrete forbedringer/endringer foreslår du innenfor de
foreliggende korridorer/traseer?
I denne oppgaven skulle gruppe 2 kun ha fokus på den nedre linjen.
Gruppen mente at det er viktig at boligområdet igjennom Toso og ”Ny-bygget” blir minst
mulig berørt i forhold til trafikken, spesielt med tanke på støy og miljø. Det ble derfor foreslått
å legge deler av traseen i tunnel, og det ble derfor foreslått to alternativer for tunnel. I det ene
alternativet starter tunnelen vest for Hadeland Glassverk og går helt opp til Brattvald, mens i
det andre alternativet foreslås det en kortere tunnel som kommer opp på jordet nordøst for
Toso. Det er imidlertid flere problemer med en slik løsning. Grunnforholdene på denne
strekningen er dårlige, samtidig som det ikke er så stor høydeforskjell mot fjorden, noe som
medføre at det er begrenset med muligheter for å lage en tunnel. Det mest sannsynlige er at
det må bygges en kulvert som vil endre terrengforholdene i området og utsikten mot fjorden
kan dermed bli redusert. Denne traseen vil i tillegg bli liggende tett på jernbanesporet. I følge
Jernbaneverket går det mye godstransport på denne linjen (14 godstog pr. dag), og den kan
ikke stanses. Det medfører at en ny løsning for jernbanen må være på plass innen en
vegbygging kan starte. For å unngå jernbanen kan man legge vegen noe mot sør, men dette
vil sannsynligvis medføre at noen av husene må fjernes.

Figur 8.

Optimalisert linje fra gruppe 2

Et annet alternativ som ble vurdert var å innføre fartsgrense 60 km/t og redusert vegstandard
igjennom Jevnaker og Toso-området. Dette vil redusere ulempene i forhold til støy og miljø.
Gruppa vurderte ikke hvilken vegstandard man eventuelt skal velge i dette området, så det
ble ikke vurdert om man da kan unngå konflikt med jernbanen og boligbebyggelsen.
Et tredje alternativ var å følge den nedre korridoren frem til Brattval. Herfra går man på
nordsiden av korridoren og elva, i retning Ragnhildsrud og dagens Rv 35. På denne måten
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kan man skåne dalen og elvedraget. Denne traseen vil bli liggende utenfor den vedtatte
traseen. Stigningsforholdene ved en slik løsning ble heller ikke vurdert.
Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt ønsker gruppa at det blir lagt til rette for de
myke trafikantene i området. Dette gjelder spesielt på strekningen fra Olimb til Toso, hvor det
ikke er annet tilbud enn å gå eller sykle i vegen. Gruppa foreslo å etablere en g/s-veg langs
med eksisterende Rv 35 på denne strekningen.
3.3.4 Oppgave 4 – Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
Etter en diskusjon kom gruppa frem til at følgende løsninger fra oppgave 3 bør prioriteres.
1. Tunnel fra før Glassverket og frem til Brattval eller til etter boligbebyggelsen i Toso.
Denne løsningen vil gi redusert støy for bebyggelsen i Toso og ”Ny-bygget”, samt at
den bedrer miljøet i det samme området. Denne løsningen sikrer god
fremkommelighet for trafikantene, og gir bedret trafikksikkerhet enn dagens løsning.
Denne løsningen gir også en følelse av at trafikken går utenom boligområdene.
2. Fartsgrense 60 km/t i bebygde soner. Dette gir redusert støy og bedre miljø, enn om
det blir 80 eller 90 km/t og trafikk i dagen. Trafikksikkerheten blir noe bedre ettersom
hastigheten blir lavere, noe som kan gi lavere skadegrad i personskadeulykker.
3. Gode løsninger for myke trafikanter. Etablere g/s-veg og eventuelt fortau på
strekninger hvor dette mangler i dag, slik at lokalbefolkningen får en mulighet til å
ferdes trygt langs Rv 35. Dette kan medføre at flere velger sykkel og å gå, noe som
kan gi noe færre biler på vegen (neppe merkbart). Tiltaket vil bedre
trafikksikkerheten, ettersom sannsynligheten for trafikkulykker med myke trafikanter
involvert blir redusert. Dette tiltaket gir også bedre fremkommelighet for de myke
trafikantene.
Gruppa valgte å droppe alternativet med ny trase fra Brattval til Olimb, siden dette forslaget
ligger utenfor den vedtatte korridoren.

3.4 Gruppe 3
Gruppe 2 ble ledet av Hans Gunnar Olsen, Roseveien Grendelag med Vibeke Malvik,
Statens vegvesen som gruppesekretær.
3.4.1 Oppgave 1, Hva er det viktigste overordna grepet for prosjektet?
Først opplisting av lapper, hva vi måtte komme på. Deretter sortering i grupper. Hver av
gruppene fikk et felles navn.
•

TRAFIKKSIKKERHET – FRAMKOMMELIGHET
Trafikksikkerhet, framkommelighet, gjennomgangstrafikk, samfunnssikkerhet,
tilfredsstille krav til vegstandard, ivareta hensyn til eksisterende deler av Rv 35, veien
er arbeidsplassen til flere tusen

•

INNBYGGERHENSYN
Hensynet til de som bor i området ved ny veg, nabovennlig, minst mulig barriere
virkning for lokalsamfunnet, redusere støy

Statens Vegvesen
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•

KULTUR OG MILJØ
Jordvern, hensyn til naturvern og fornminner

•

HENSYN TIL ANNEN SAMFERDSEL
Jernbanedrift

Figur 9.

Gruppe 3 i arbeid.

Figur 10.

Gruppe 3 sine besvarelse på spørsmål 1.

Statens Vegvesen
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3.4.2 Oppgave 2 - Hvilke løsninger finnes for å framføre ny vei fra Olimb til Jevnaker?
Her kunne gruppa, her enkelt, tegne fritt løsninger etter hvordan de ønsker at rv 35 skal bli.
1 alternativ ønsket at ubygger burde få velge hvor veien skal ligge. Med tanke på videre
framføring mot Buskerud. Helhetstenking.
5 alternativ valgte Øvre korridor A. Avslutning mot Buskerud varierte noe.
1 alternativ følger korridor A fram til Bergtjern bru, rett over Moesmoen.
1 alternativ følger korridor a fram til rv241. går videre i vestkanten av Moesmoen.
Kryssløsning ved rv 241 og framtidig mulighet for videre rv 35 mot Hønefoss.
2 alternativ følger korridor A, men bøyer av rett vest og inn på rv 241 ca i området ved
Frankrik.
1 alternativ følger øvre korridor og har variasjoner over/rundt Moesmoen.
Det ble påpekt at det må gjøres mye i statoilkryssene, grønntjernsvingene og Bergergrinna
hvis ny Rv 35 skal avsluttes ved Bergertjern bru. Veien bør komme fra Nærstadmarka i vest
og opp på Eggeplatået, bru over Randselva og utenom Moesmoen. Videre inn på øvre
korridor mot Olimb.
Viktig for planlegging av denne veien at den ses i sammenheng med veien videre mot
Hønefoss. Ikke stopp på Bergertjern bru!

3.4.3 Oppgave 3 - Hvilke konkrete forbedringer/endringer foreslår du innenfor de
foreliggende korridorene/traseene?
Gruppe 3 skulle jobbe med nedre korridor. Dette viste seg vanskelig da ingen på gruppa
hadde noe positivt å si om nedre korridor.
Spørsmålet ble derfor stilt noe annerledes. Hva skal til for at vi skal kunne akseptere selv om
vi er i mot?
•
•
•
•

Blå linje går sammen med grønn ved Vang
Redusere barrierevirkningen med tilstrekkelig antall underganger for landbruk og
friluftsliv
Utrede avstander mellom vei og jernbane og fra vei til bolighus. Sikkerhetsavstander?
Kryssløsning ved nedre vang (Rv 35/rv 245)

Viktig at man ved Vang velger bort blå linje, Den vil ta for mye landbruk.
Flytting av jernbanen vil tvinge fram en del oppgraderinger av planoverganger. Nye regler om
planoverganger, sikkerhetsavstander osv vil komme opp.
Jernbanen kan dessuten ikke stenges for mer enn kun korte perioder.
Hvordan er grunnforholdene, er det lett/mulig å lage underganger for å sikre adkomster mot
areal mellom vei/ jernbane og fjorden.
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Figur 11.

Forslag til forbedringer fra gruppe 3 (1)

Figur 12.

Forslag til forbedringer fra gruppe 3 (2)
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3.4.4 Oppgave 4 - Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
Opplistet nedenfor er punktene fra oppgave 1
•
•
•

TRAFIKKSIKKERHET – FRAMKOMMELIGHET
INNBYGGERHENSYN
KULTUR OG MILJØ

Statens Vegvesen
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HENSYN TIL ANNEN SAMFERDSEL

Med tanke på svarene i oppgave 1 ville ikke gruppa endre på svaret i oppgave 3.
Gruppa var vel også enige om at punktene i oppgave 1 ikke blir veldig godt ivaretatt på nedre
korridor
Gruppa bemerket at gruppe 5 hadde en god skissert løsning av øvre korridor

3.5 Gruppe 4
Gruppe 2 ble ledet av Otto Krog, Naturvernforbundet og med Olav Schou Knutsen, Asplan
Viak som gruppesekretær.

Figur 13.

Gruppe 4 under arbeid

3.5.1 Oppgave 1: Hvilke verdier er viktigst for lokalsamfunnet.
HOVEDGRUPPER
NATURMILJØ

Statens Vegvesen

STIKKORD FRA LAPPER
•
•
•
•
•
•
•

Naturhensyn og estetikk
Ta hensyn til menneske og natur
Ta vare på bygda kulturlandskap og særegenhet
Sikkerhet
Ivareta best løsning for natur og friluftsliv
Redusere utslipp (CO2, støy osv)
Bedre lokalmiljøet på Jevnaker (støy, trafikksikkerhet)

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

TEKNIKK
(trafikk-/vei kostnad)

TETTSTED OG BOKVALITET
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•

Miljø, er prosjektet miljømessig framtidsrettet

•
•
•
•
•

Trafikksikkert sentrum
God trafikkløsning/teknisk løsning
Trafikksikkerhet og framkommelighet
En trafikksikker framkommelighet
Ny vei må få mest mulig trafikk

•
•
•
•
•
•
•

Framtidig utvikling
Sikre fortsatt ”liv” på Jevnaker
Ta vare på bygda på en god måte
Bokvalitet
Nærhet
Spare Tettstedet/bebyggelsen for trafikkulemper
En mulighet for å utvikle tettstedet Jevnaker til det beste
for Jevnakers befolkning

Tabell 2.

Oppsummering gruppearbeid 1 fra gruppe 4.

Figur 14.

Gruppe 4 sin besvarelse på spørsmål 1 og 2.

3.5.2 Oppgave 2, Hvilke løsninger finnes for å framføre ny vei fra Olimb til Jevnaker?
Her fikk den enkelte deltager i gruppa tegne fritt løsninger etter hvordan de alene kunne
ønske at vegen skulle framføres på strekningen gjennom/forbi Jevnaker sentrum.
Fordelingen av prioriteringen er;
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3 stk vil prioritere en trase i Nedre korridor
o En som i større grad vil utnytte eksisterende trase, oppruste eksisterende veg
mellom Vang og Olimb. Dette vil bevare dalen og redusere inngrep i dyrket
mark.
o En linje som tilpasses jernbanen
3 stk i Øvre korridor
o En med variant A
o En etter variant B
o En som kombinerer var. A og B, Følger B vest og nord for Moesmoen for så å
krysse over vest for Moe gård og øst Moesmoen til variant A. Dette vil bidra til
å bevare mest mulig av Moesmoen inntakt.

3.5.3 Oppgave 3: Hvilke konkrete endringer foreslår du i prosjektet.
Gruppen skulle arbeide med traseen i Øvre korridor.
Forslag til forbedringer ble konsentrert om 2 punkter:
•

Moesmoen.
o Trase kombinerer variant B og A. Legges vest og nord for Moesmoen og
ligger mellom linje 12000 og 13000, noe nærmere Mo gård enn 13000. Dette
vil redusere inngrep i Moesmoen, mindre arealinngrep og berører ikke
bebyggelsen på Toso syd.
o Kryss med rv 241 som rundkjøring og kan legges på lokk med ramper ned til
rv 35
o Linja videre ligger også mellom 11000 og 11100 og følger terrenget til linje
11000 ved Svenådalens utløp i det åpne terrenget i Jevnaker. Det blir ikke
vurdert som noe sterkt behov for å legge traseen i tunnel på denne
strekningen.
o Traseen må legges utenom arealene som Toso skole benytter som
nærfriluftsområde.

•

Inn mot Olimb
o Følge linje 10100 i tunnel
o I utløpet av tunnel legges linja noe mer rett fram for å kunne gå rundt
bebyggelsen syd for Olimb. Traseen vil ligge lengre fra bebyggelsen i dette
området
o Tilknyttes eksisterende veg noe lengre nord enn foreliggende forslag
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Gruppas forbedring ved Moesmoen
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Forslag til forbedringer inn mot Olimb
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Figur 17. Oppsummering av gruppas besvarelse på oppgave 3

3.5.4 Oppgave 4, Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
Med tanke på svarene i oppgave 1 ville ikke gruppa endre på svaret i oppgave 4.
Det er tatt hensyn til:
•

•

•
•
•

Naturmiljø over Moesmoen.
o Friluftsliv
o Med en øvre trase tas det hensyn til naturmiljøet langs Randsfjorden
Jordvern
o Dette ble ikke tatt spesielt hensyn til jordvern i oppgave 1
o Utforming av traseen ved Olimb er et resultat av jordvernshensyn
Tettstedet Jevnaker
Hensyn til framtidige utviklingsmuligheter.
o Er det tatt nok hensyn til dette i forhold til en linje man er imot?
Økonomi

Gruppa er imidlertid delt. Mange, jfr. oppgave 2, mener Nedre korridor er klart best. Dette går
i hovedsak ut på at Nedre Korridor gir størst avlastning av trafikk på lokalvegnettet og i
tettstedet. Nedre korridor er også bedre i forhold til Moesmoen og marka.
Gruppa ville ikke gå på løsninger som ikke synes reelle. Dette mht løsninger som ligger i
lange tunneler, bruer osv. Da vil de melde seg ut av diskusjonen. Det er viktig at det er et
økonomisk aspekt i dette slik at man senere kan forsvare løsningene. Gruppa var vel også
enige om at punktene i oppgave 1 ikke blir veldig godt ivaretatt på nedre korridor.
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3.6 Gruppe 5
Gruppe 5 ble ledet av Kjell Erik Østlie, Aksjonsgruppe Øvre korridor med Kristin Strand
Amundsen, Asplan Viak som gruppesekretær.

3.6.1 Oppgave 1: Hvilke verdier er viktigst for lokalsamfunnet.
HOVEDGRUPPER

STIKKORD FRA LAPPER

NATUR / FRILUFT

•
•
•
•
•

Hensyn til natur og friluftsliv
Tilgjengelighet til attraktive friluftsområder
Naturmiljø
Ivareta friluftsinteresser
Tilgjengelighet til Randsfjorden

KULTUR / LANDSKAP

•
•
•
•

Landskapsbildet
Minst mulig fyllinger/ skjæringer
Ikke ødelegge det flotte kulturlandskapet
Ta vare på kulturlandskapet

TRAFIKKSIKKERHET

•
•
•

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet (sikkerhet, trygghet for alle)
Komme fram til gode løsninger for myke trafikanter

POSITIV STEDSUTVIKLING

•
•

Bidra til stedsutvikling/bokvaliteter
Løse ”rv-behovet” uten å ødelegge viktige kvaliteter i
Jevnaker.

EFFEKTIV TRANSPORT

•

Helheten. Sammenhengende interkommunal
fylkesvegstrategi. Ring 4 Oslo. Stamveien Bergen – Gävle
krever et helt spesielt fokus på ”framtidsriktig” løsning.
Skille lokaltrafikk fra regional/langtransport.
Effektiv transport.
Framkommelighet x 3
Avlaste lokaltrafikk
Tilgjengelighet for lokalbefolkningen.

•
•
•
•
•

Tabell 3.

Oppsummering av gruppas besvarelse på spørsmål 1.

3.6.2 Oppgave 2: Hvilke konkrete endringer foreslår du i prosjektet.
Vi brukte litt tid på en slags avstemming mellom Øvre og nedre linje. En deltaker talt varmt
for nedre linje (historisk utvikling, veg gjennom Jevnaker er viktig), mens en annen talte varm
for øvre (overordnet transport, langsiktig perspektiv). Flere av deltakerne i gruppa var åpne
for begge alternativer.
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Øvre linje:
•
•
•
•

•

Konsensus i gruppa: Linje 13000, 11000, 14000,15000, 16000 går uakseptabelt
gjennom Moesmoen og anses ikke som aktuelle.
Aktuelle linjer som vi jobbet videre var 16000 og 11000:
Kartskissen viser en variant av linje 16000 som går sør (og helt utenom Moesmoen).
Videre noe mer tunnel forbi Toso.
Linje 12000: foreslått forbedring: mest mulig i kanten av Moesmoen, samt tunnelløsninger forbi Mo gård samt ved Toso slik at tilgjengelighet til nærturområder
opprettholdes. Tunnel fra Meieriet til Moeselva. Dagløsning fra Moeselva til forbi
Svenåelva. Tunnel fra Svenådalen til forbi planlagte boliger (kommuneplanen) ved
Rønnerud.
Når man nærmer seg Olimb forbi Kanada tror vi det er en fordel å holde mest mulig
høyde, samt å legge vegen nærmest mulig høyspentlinja for å samle inngrepene.

Nedre linje:
•
•

2 av gruppas medlemmer syns linje 18000 er å foretrekke, mens 1 syns linje 19000
er best.
En lang tunnel fra Jevnaker under Nordmarka til Grua (Rv 4 – Rv 35 Gardermoen)
ble lansert som en løsning. Denne tunnelen vil bli kortere enn Lærdalstunnelen,
rundt 20 km lang.

Figur 18.

Oppsummering av gruppas besparelser.
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Figur 19.

Bilde av gruppe 5 sin bearbeidede linje ved Moesmoen.

Figur 20.

Bilde av gruppe 5 sitt forslag sørøst for Toso.
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Bilde av gruppe 5 sitt forslag ved sydvest for Olimb.

3.6.3 Oppgave 4, Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
Vi jobbet med øvre linje i denne oppgaven. Vi syns vårt bearbeidede forslag alternativet løser
Natur/friluft og Kulturlandskap på en god måte i begge alternativer til øvre linje. Når det
gjelder Effektiv transport er vår variant av 16000 en dårlig løsning på grunn av den ekstra
svingen rundt Moesmoen som gir en del ekstra kjøremeter for gjennomkjøringstrafikken, linje
12000 er en bedre og kortere løsning som gir mer effektiv transport. Mht Trafikksikkerhet er
rundkjøring i tunnel en utfordring i alternativ 12000, mens kurvaturen på linje 16000 blir en
utfordring siden vegen skal går rundt Moesmoen, vår skisse har neppe kurveradier som er i
henhold tl vegnormalene. I forhold til Stedsutvikling er vi litt usikre på om det å legge
stamvegen langt utenom Jevnaker vil være positivt for stedet (vil Jevnaker dø ut eller vil den
blomstre når trafikken blir borte?). Mister næringslivet næringsgrunnlaget uten
gjennomkjøringstrafikken eller oppstår nye muligheter i en triveligere by? Holmestrand har
visstnok blomstret etter at E18 ble lagt i tunnel. Erfaringer derfra bør sjekkes opp.
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3.7 Gruppe 6
Vidar Olderkjær, Statens vegvesen ble utpekt som gruppeleder med Louis Solvang, Statens
vegvesen som sekretær.

Figur 22.

Gruppe 6 under arbeid

3.7.1 Oppgave 1: Hvilke verdier er viktigst for lokalsamfunnet.
Gruppen jobbet bra og det ble skrevet mange lapper. Lappene ble delt inn i seks kategorier:
• Natur og friluftsliv
• Landskap
• Trafikksikkerhet
• Forurensing
• Vegstandard, fremkommelighet
• Næringsliv – utvikling
• Pris
Under presentasjonen kom det frem at noen av gruppene kunne slås sammen, men at
underpunktene gjorde at inndelingen ble som den ble. Underpunktene er listet opp bakerst.
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STIKKORD FRA LAPPER

NATUR / FRILUFT

•
•
•
•

Ta hensyn til naturverdier
Naturmiljø
Minst mulig inngrep i: natur, bolig, landbruk, osv.
Friluftsliv – unngå inngrep i viktige friluftsområder, ikke
skape barrierer

LANDSKAP

•
•
•
•
•

Landskapstilpasning
Landskapstilpasning
Bygdens kulturlandskap
Minst inngrep i terreng
Tilpasning

TRAFIKKSIKKERHET

•
•
•
•

Trafikksikkerhet
God trafikksikkerhet
Sikker veg
Opplevelser

FORURENSING

•
•
•

Unngå støy for boliger
Forurensing av salt, støy, avgasser
Vei som forurenser minst

VEGSTANDARD /
FRANKOMMELIGHET

•
•
•

Plass nok til fire felt
Framkommelighet
Fremtidsrettet

NÆRINGSLIV, UTVIKLING

•
•

Tilpasset bygdens industri og turisme
Tilpassing, lokal næring, fjerntransport, E16 fra vest Æ
OSL

PRIS

Tabell 4.

Gruppe 6 sin oppsummering av spørsmål 1

3.7.2 Oppgave 2, Hvilke løsninger finnes for å framføre ny vei fra Olimb til Jevnaker?
Alle fikk utdelt hvert sitt ortofoto i str A2 hvor korridorene var inntegnet. Oppgaven gikk ut på
å tegne inn veglinje(r) slik hver enkelt ser for seg at vegen kan gå. Ett gruppemedlem foreslo
tunnel med endepunkt langt utenfor området som var med på ortofotoet. Det tok litt tid før det
kom noen linjer ned på kartet, men etter hvert tegnet alle ut minst et forslag til veglinje.
Det ble presentert 3-4 alternativer som i stor grad fulgte øvre korridor. 3 av disse gikk ikke
ned mot Hermannstjern, men ble ført på oversiden av Moesmoen og rett over mot
Eggemoen. Kryssing av elva var da tegnet inn ved/litt sør for Kistefoss. Det fjerde alternativet
hadde kobling både mot Eggemoen og mot Hermannstjern.
Ett alternativ innebar en ca 12 km lang tunnel fra Svenåa til Grua. Også denne traseen gikk
rett mot Eggemoen i stedet for å gå ned mot Hermannstjern.
Ett alternativ gikk helt i øvre del av øvre korridor for å få mest mulig avstand til
boligbebyggelse og jordbruk. Også dette ble ført direkte mot Eggemoen.
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Det ble også tegnet ett alternativ som dels fulgte nedre korridor, men som gikk på innsiden
av jernbanen og som begynte stigningen mot Olimb mye lenger sør enn det som er mulig
innenfor korridoren.
I oppgave 2 skulle vi oppsummere og notere de forslagene som lå utenfor de etablerte
korridorene. Ingen av forslagene lå i helhet utenfor, men oppsummeringen ble slik:
1. Øvre korridor med forlengelse mot Eggemoen
2. Lang tunnell fra Svenåa mot Gruatunnelen. Viderføring mot Eggemoen
3. Ny linje flyttet utenfor nedre korridor.

Figur 23.

Gruppens besvarelse på oppgave 2

3.7.3 Oppgave 3: Hvilke konkrete endringer foreslår du i prosjektet.
Oppgave 3: Her skulle gruppa se på konkrete forbedringer innenfor de foreliggende traseene
i øvre korridor. Gruppen diskuterte bare noen av traseene og noterte enkelte forbedringer,
men også hva som er positive egenskaper til de ulike linjene.
Linje 10100
-

- Vil gi mindre innløsing av boliger og gårdsbruk enn linje 10000
Gir noe bedre stigningsforhold enn linje 10000
Løser et problem i Kanada (kryssing av bekker, sparer dyrka mark)
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Linje 10000

- Inngrepen kan samles ved å legge veglinja langs samme trase som
eksisterende høyspentlinje

-

Eventuelt kan vegtraseen legges så høyt opp i korridoren som mulig for å få
god avstand til boliger, skole med mer på Toso.

Linje 16000

- Tunnelen lengst sør kan kanskje unngås ved å legge veglinjen lenger ned i
lia.

Figur 24.

Oppsummering av besvarelsen på oppgave 3.

3.7.4 Oppgave 4, Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere
besvarelsen på oppgave 1.
Gruppen mente at vi stort sett hadde tatt hensyn til de verdiene vi kom frem til i oppgave 1.
Vi hadde spart Moesmoen ved å gå i ytterkant og vi hadde spart elva ved å gå i tunnel ved
linje 10100. Angående linje 16000 bestemte gruppen av tunnelen som ble tatt ut i oppgave 2,
heller bør flyttes lenger nord. Linje 16000 bør altså ha to tunneler, en på hver siden av
Svenåa. Tunnelen nord for Svenådalen skal hindre støy til boligområde og skole, samt
minske barrieren mellom marka og brukerne av denne. Den nordligst tunnelen vil gå fra
Svenåa til Rønnerud.
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4 AVSLUTNING
Siri Solem Walseth avsluttet seminaret med en takk til alle deltagerne. Det var etter hennes
mening kommet fram mye interessante løsninger som kan gi oss enda mer å arbeide med
videre. Alt materiale vil vurderes videre, bearbeides ytterligere for å se om det er muligheter
for å bli en løsning som naturlig bør vurderes i kommunedelplanen.
Traseene som er framkommet vil også forsøkt innarbeidet slik at det kan bli med som
underlag for neste samling som er ”Åpent hus” 28. januar på rådhuset i Jevnaker. Der vil
representanter for Statens vegvesen og konsulent være tilstede for å svare på spørsmål,
åpne for nye ideer som vi igjen vil ta med oss i det videre arbeidet.
Videre vil planleggingen skje etter følgende framdrift:
•
•
•
•

•

Silingsrapport med SVV s anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes
oversendes Jevnaker kommune innen 22. februar.
Mulighetsstudie for Rv 35 videre til Eggemoen utarbeides samtidig som
Silingsrapporten
11. mars skal disse rapportene behandles politisk i kommunen.
Ny siling til sommeren, ned til 2 alternativer, ett alternativ i Øvre korridor og ett i
Nedre korridor. Disse to alternativene skal det utarbeides kommunedelplan for.
Kommunedelplan skal til offentlig ettersyn og det skal gjennomføres folkeavstemning
i november og desember 2010.
Rv 35 er i NTP gitt oppstartsbevilgning i 2013 og spaden i jorda i 2014

I tilknytning til en spørsmåls runde til slutt framkom følgende:
-

-

-

Folkeavstemningen skal være bindende
Miljøkonsekvenser er lite diskutert,
 kø vil resultere i mer utslipp.
 Stor stigning til Olimb. Hvordan vil dette da bli påvirket?
 3 felts veg, Forbikjøringsfelt for hele strekningen. Tiltak må også
vurderes nedover fra Olimb. Store biler kan ikke ha full hastighet
nedover heller.
Det er vanskelig å si noe om om utbyggingen kan forskyves hvis kostnadene
blir forhøye. Prosjektet vil bli bruker finansiert. Dette betyr at ofte at blir
kostnadene høyere blir det større andel som må finansieres med bompenger.
Ofte vil Statens andel være fast.
Positivt at SVV har lagt opp til en slik demokratisk prosess. Mange i bygda er
positive til et alternativ til en nedre linje.
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5 OPPSUMMERING AV RESULTETER FRA ÅPNET HUS 28.
JANUAR
Det ble avholdt åpent hus på Rådhuset i Jevnaker 28. januar 2010. Representanter fra
Statens vegvesen og Asplan Viak AS deltok og var tilgjengelig for å svare på spørsmål,
synspunkter og til å få nye innspill til hvilke traseer og løsninger som beboerne på Jevnaker
ønsker å få belyst.
Det var godt oppmøte med besøk i åpningstiden mellom kl. 11 og 18.
De etterfølgende figurer viser innspill og forslag til løsninger ble presentert av de besøkende.

Figur 25.

Et bearbeidet forslag forbi Moesmoen. Traseen føres i krappere kurver
nordøst fro Moesmoen.
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Figur 26.

Traseen legges lengre øst enn foreliggende forslag forbi Korea og Røste.

Figur 27.

Traseen legges i tunnel under gården Olvim
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Figur 28

Bruk av lengre tunneler syd for Toso og Mo gård.

Figur 29.

Traseen bør justeres slik at den ligger syd for gårdene Bratli og Østby opp mot
Olimb
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Asplan Viak AS

VEDLEGG 1
OVERSIKT OVER DELTAGERE, GRUPPEINNDELING OG HVEM DE
REPRESENTERER.

Gruppe 1
Firma
Ragnhildrud Vel
Fylkesmannen i Oppl.,
landbruksavd.
Jevnaker Historielag
Jevnaker kommune, Ordfører
NVE
Statens vegvesen
Asplan Viak
Gruppe 2.
Firma
Jernbaneverket
Aksjonsgruppe Nedre korridor
Frp
Statens vegvesen, naturmiljø,
støy/luft
Statens vegvesen, bru
Statens vegvesen,
trafikksikkerhet
Gruppe 3
Firma
Roseveien Grendelag
Landbrukskontoret for Hadeland
Jernbaneverket
Lokal taxi/transportnæring
Jevnaker arbeiderparti
Statens Vegvesen fagansv.
Grunnerverv
Statens vegvesen fagansv,
byggherre
Gruppe 4
Firma
Kanadaveien Vel
Jevnaker kommune, plansjef
Naturvernforbundet
Jevnanker Næringsdrivende
Jevnaker SV
Statens vegvesen fagansv. veg
Asplan Viak

Navn
Dag Olimb
Olav Malmedal
Torleif Johnsrud
Hilde Brørby Fivedal
Morten Haugom
Steinar Robøle
Mette Skarpaas
Navn
Marianne Hvalsmarken
Ole Chr. Styri
Leif Kornum
Snorre Vaagland
Terje Gjelvold
Rune Nordli
Navn
Hans Gunnar Olsen
Gudbrand Johannessen
Hanne Dybwik
Vidar Gullheim
Gunnar Snare
Hans-Martin Scharning
Vibeke Malvik

Navn
Torhild Håkonsen
Trond H. Krågsrud
Otto Krog
Hans Ole Braathen
Bård Brørby
Nayan Malla
Olav Schou Knutsen

Gruppe 5
Firma
Oppland fylkeskommune,
Regionalenheten for plan og miljø
Ringerike O-lag
Aksjonsgruppe Øvre korridor,
valgt til gruppeleder
Høyre
Statens vegvesen, fagansvarlig
trafikkmodeller
Statens vegvesen Oppland
forvaltning
Oslo og omland friluftsråd
Asplan Viak
Gruppe 6
Firma
Jevnaker kommune ±
byggesaksbehandling
Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen
Hadeland Skogeierlag / Toso
Jevnaker Senterparti
Statens vegvesen
Statens vegvesen

Navn
Ingvil Aarholt Hegna
Morten Dåsnes,
Kjell Erik Østlie
Hans Gustav Borch
Celine Raaen
Mona Fjeldheim Lindberg
Marit Gystøl
Kristin Strand Amundsen
Navn
Terje Lindgård
Kjersti Moltubakk
Anders Bratvold
Bjørn Egge
Vidar Olderkjær
Alf Luis Solvang

VEDLEGG 2
AGENDA

VEDLEGG 3
Traseer, innspill fra den enkelte deltager.
Innspillene er satt opp uten eventuelle utfyllende kommentarer.

Gruppe 1.

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

