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Detaljreguleringsplan E16 Eggemoen - Olum  multiconsult.no 
Endringer etter offentlig ettersyn 1 Innledning 

 

1 Innledning  
Detaljreguleringsplan for E16 Eggemoen–Olum lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04 - 
26.06.2014. Det kom inn 43 høringsuttalelser. Perioden etter offentlig ettersyn har blitt brukt til å 
justerer planforslaget, diskutere, forhandle og avklare innsigelsene med innsigelsesmyndighetene.  

Statens vegvesen har bedt om bistand fra Multiconsult til å svare ut flere av de innkomne 
merknadene.  

Gjennom høringen er det kommet flere forlag til nye traseer, og noen har pekt på ulike mangler i 
tilknytning til planforslaget. Det er utarbeidet et eget dokument med sammendrag av 
høringsuttalelsene og tiltakshavers kommentar av disse. Politiske vedtak og innspill 

 

2 Forslag til endringer som har blitt vurdert  
I forbindelse med offentlig ettersyn har det kommet inn noen forslag til endringer av planforslaget. 
Under har vi punktvis beskrevet de tema/forhold som har blitt sett på og vurdert:   

• Omlegging av vegtraseen ved Opperud  

• Bekrivelse av kollektivtransport på Jevnaker 

• Omlegging av adkomstveg til Sagenga 

• Sporingsanalyse  

• Lundeplasser 

• Landbruksveger 

 

2.1 Omlegging av vegtraseen ved Opperud  
Grunneier av Opperud gård gnr/bnr 147/1 ber i sin høringsuttalelse om at veglinjen flyttes noe lenger 
mot nord. Grunneier begrunner dette med at det vil forenkle den videre grunnervervsprosessen.  

En forutsetning for en eventuell omlegging av vegtraseen ved Opperud er at brukonstruksjonene ved 
Moslelva og Svenådalen ikke endres. Det er tegnet opp en alternativ trasé mellom profil 5000 og 
5750.  
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Detaljreguleringsplan E16 Eggemoen - Olum  multiconsult.no 
Endringer etter offentlig ettersyn 2 Forslag til endringer som har blitt vurdert 

 
2.1.1 Ny trasé og konsekvenser  

 
Figur 1: Ny alternativ trasé ved Opperud. Forslag til ny trasé ligger lengst nord på tegningen (sort strek). 
Opprinnelig trasé er vist med grønn strek.    

 
Veg 
Denne omleggingen har ingen betydning for vegkurvaturen. Vegtraseen vil bli liggende på en fylling i 
stedet for i en skjæring inne i skogen. Gårdsveien opp til Opperud må legges om.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte kulturminner som vil bli berørt av traseen.  
 
Naturmiljø 
Det er ingen kjente naturtyper eller rødlistearter som vil bli berørt av traseen.  
 
Naturressurser 
Den nye traseen beslaglegger noe dyrka mark øst for Opperudveien (vist med oransje farge på 
tegningen over).  
 
Topografi og landskap 
Landskapet er relativt bratt fra Opperud og ned mot boligområdet på Toso. Veglinjen som lå ute til 
høring ligger i en skjæring. En ny trasé noe lengre nord fører til at vegtraseen vil måtte legges på en 
stor fylling med mektighet opp til 20 m. Dette medfører også at det vil måtte hugges ut en god del av 
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Endringer etter offentlig ettersyn 2 Forslag til endringer som har blitt vurdert 

 
skogen på strekningen, og det vil ta lang tid før skogen vokser opp igjen. Vegtraseen vil derfor bli mer 
synlig på avstand fra Jevnaker og nærbebyggelsen på Toso. For bilistene på E16 vil dette derimot 
være positivt da de vil få bedre utsikt og reiseopplevelse enn ved at traseen ligger nede i en skjæring i 
skogen.  
 
Støy 
Det er utarbeidet støyberegninger for ny veg mellom Eggemoen og Olum. På strekningen mellom 
Moselva bru og Svenådalen bru ligger vegtraseen i en skjæring på deler av strekningen ved Opperud. 
Det er noe som fører til at det genereres mindre trafikkstøy til omgivelse enn ved Svenådalen bru 
hvor vegen ligger åpent i landskapet. Ny alternativ trasé vil bli liggende på en stor fylling, og det er 
derfor sannsynlig at støyen vil ha tilnærmet samme utbredelse som man får ved Svenådalen bru i 
opprinnelig alternativ. Støysituasjonen er ikke beregnet, men det er grunnlag for å anslå at flere vil 
bli berørt av trafikkstøy og blir liggende innenfor gul sone. Behov for tiltak for å tilfredsstille krav til 
innendørs lydnivå og lydnivå på uteplass må vurderes nærmere for boliger som ligger i rød og gul 
sone i framtidig situasjon.  
 

 
Figur 2: Støyberegninger for strekningen mellom Toso og Opperud i opprinnelig alternativ  

 

Infrastruktur  
Det krysser en høyspentlinje i området hvor alternativ trasé er foreslått. Denne må legges om.  

Konsekvenser av tiltaket 
Omlegging av vegtraseen ved Opperud vil ha negative konsekvenser knyttet til støy ved at flere 
boliger i boligområdet som ligger nedenfor E16 vil komme i gul sone enn for for traseen som ble lagt 
ut ti offentlig ettersyn. Landskapsmessig vil vegfyllingen bli et betydelig større inngrep og den 
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alternative traseen vil gi fjernvirkning av veganlegget sett fra Jevnaker og Toso. Alternativet vil 
beslaglegge et større areal og vegtraseen vil også bli noe lengre. Gårdsveien opp til Opperud vil 
måtte legges. Vi anbefaler derfor ikke at man går videre med dette.   
 

2.2 Kollektivtransport  
 

Følgende tekst foreslås tatt inn i planbeskrivelsen/endringsrapport etter offentlig ettersyn:  

 

2.2.1 Dagens situasjon 

Kollektivtilbudet på Jevnaker består av busssiden jernbanen kun har godstrafikk. Det er bare 
flybussen til Gardermoen av ekspressbusser som kjører via Jevnaker. Ekspressbussen til Oslo går fra 
Hønefoss, slik at det er lagt opp med korresponderende lokalbusser fra Jevnaker. Lokalbusstilbudet 
har forholdsvis få avganger og er tilpasset skolestart og skoleslutt på de ulike barne- og 
ungdomsskolene på Jevnaker, samt videregående skole på Gran eller Hønefoss. Det er 
bussoperatøren Nettbus som kjører de lokale bussrutene mellom Jevnaker og 
Hønefoss/Ringeriksregionen. Dagens rutetilbud er forholdsvis lavfrekvente og de fleste rutene har 
kun timesavganger på dagtid.  

 

Tabell 1: Oversikt over bussruter som betjener Jevnaker stasjon  

Rute nr.  Strekning Operatør Ant. avganger pr. hverdag 
(sørgående/nordgående)  

 Flybussen Sundvollen – Hønefoss – 
Gardermoen  

Askeladden 
Reiser  

8/8 

705 Brandbu – Jevnaker  Nettbuss Øst avd. 
Gjøvik 

7/7 

716 Gran – Lunner rådhus – Grindvoll – 
Jevnaker  

Nettbuss, Øst 
avd. Gjøvik  

8/8 (morgen og ettermiddag)  

717 Lunner – Mylla – Gran Nettbuss, 
Opplandstrafik 

10/10 

720 Hønefoss – Jevnaker – Bjoneroa – Dokka  Nettbuss, 
Opplandstrafik 

8/8 

219 

 

Hønefoss – Eggemoen – Jevnaker – 
Åsbygda – Hønefoss 

Brakar AS 13/13 

220 Hønefoss – Åsbygda – Jevnaker – 
Eggemoen – Hønefoss 

Brakar AS 15/14 

260 Sundvollen – Hønefoss – Jevnaker – Oslo 
Lufthavn Gardermoen  

Brakar AS 8/8 
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Flybussen: Sundvollen - Hønefoss – Gardermoen  
Flybussen kjøres mellom Sundvollen og Gardermoen. Alle avgangene starter og ender på Sundvollen. 
Bussen kjører via Ringerike Sykehus til Hønefoss rutebilstasjon, hvor den korresponderer med en del 
avganger til Valdresesspressen og enkelte tog på Bergensbanen. Fra Hønefoss går ruten via Klekken 
og fv. 241 før Jevnaker rutebilstasjon og Thorbjørnrud. Før Gardermoen stopper bussen på Lunner 
rådhus. Bussruten har 8 avganger daglig tur/retur på hverdag, og et redusert tilbud i helgene.  
 

705 Brandbu – Jevnaker  

Bussruten går fra Jevnaker rutebilstasjon før Hadeland Glassverk, Toso og flere stopper før Olimb 
østre før ruten fortsetter til Brandbu.  

 

716 Gran – Lunner rådhus – Grindvoll – Jevnaker  

Ruten går fra Gran stasjon via Lunner rådhus, Grindvoll og til Jevnaker rutebilstasjon. På veien 
stopper bussen på Toso skole. Ruten betjener Jevnaker med stopp på Toso skole – Jevnaker 
rutebilstasjon – Jevnaker skole i tilknytning til skolestart og skoleslutt.  

 

717 Lunner – Olimb – Jevnaker  

Ruten går fra Gran stasjon til Bergermoen på Jevnaker. Ruten betjener Toso skole og Jevnaker skole 
ved skolestart og skoleslutt.  

 

720 Hønefoss – Jevnaker – Bjorneroa – Dokka  

Ruten går fra Jevnaker rutebilstasjon via Bergerbakken skole og videre mot Bjoneroa og Dokka 
skysstasjon. Det er 7 avganger.   

 

219 Hønefoss – Eggemoen – Jevnaker – Åsbygda – Hønefoss 

Bussruten går Jevnaker rutebilstasjon via Hadeland Glassverk og videre på fv. 241 til Klekken og til 
Hønefoss.  

 

220 Hønefoss – Åsbygda – Jevnaker – Eggemoen – Hønefoss 

Bussruten går fra Hønefoss via Klekken og fv. 241 til Jevnaker. Denne ruten stopper i Åsbygda, ved 
Kistefossveien, Jevnakerdelet, Midtmoen, Mo, Grønland, Hadeland Glassverk og Jevnaker 
rutebilstasjon.   

 

Tabell 2: Korresponderende regionbuss til Oslo fra Jevnaker 

Rute nr.  Strekning Operatør Ant. avganger pr. hverdag 
(sørgående/nordgående)  

Linje 4  TIMEkspressen Hønefoss – Oslo  TIMEkspressen, Nettbuss, 
Øst avd. Gjøvik  

Hver kvarter i rushtiden, og ellers hver 
time på dag og kveldstid.  
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TIMEkspressen, linje 4: Hønefoss – Oslo 
Linje 4 kjører fra Hønefoss til Oslo og stopper på Sundvollen, Sandvika, Høvik, Lysaker, Sjølyst før Vika 
Atrium. Bussruten kjøres mellom Hønefoss og Oslo hvert kvarter i rushtiden, og ellers hver time på 
dag og kveldstid.  

 

Busstopp langs fv. 241 
Innenfor planområdet er det busstopp på begge sider av fv. 241. Ikke alle er «regulerte» busslommer 
med eget busskilt (512-skilt), men busstopp som har blitt etablert ved sedvane. Kartet under viser 
alle busstoppene langs fv. 241. Det er busstopp ved Kistefossveien, på Frankrike ved krysset 
Gamleveien, på østsiden av vegen ved Mosmoen, i krysset ved Gamlevegen, på Grønland ved 
Melkevegen og på nordsiden av jernbaneundergangen.      

 

 
Figur 3: Utsnitt av busstopp langs fv. 241. Kilde: Opplandsbuss 
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Endringer etter offentlig ettersyn 3 Åpenhetsindeks for Bekkestua og Bråtan 

kulvert 
 

2.2.2 Planforslaget 

I tillegg til ny E16 mellom Eggemoen og Olum skal fv. 241 mellom Kleggerud og Jevnaker utbedres 
med ny underbygning og en kjørefeltbredde på 3 m. Vegbredden blir da til sammen 7, 5 m. 
Strekningen skal ha sammenhengende gang- og sykkelveg (3 m bred) langs vestsiden av vegen. Fra 
krysset ved fv. 241/Gamlevegen går gang- og sykkelvegen over til et fortau (2,5 m) ned til 
jernbaneundergangen og videre til Hadeland Glassverk. Her legges det opp til en fotgjengerkrysning 
som gjør at gående og syklende kan krysse over til den planlagte promenaden langs Randsfjorden 
videre mot Jevnaker. Fv. 241 planlegges med ensidig belysning.   

I tilgrensende detaljreguleringsplan for avlastet veg/rv. 35 legges det opp til kantsteinsstopp for buss 
ved Hadeland Glassverk og ved Jevnaker stasjon. Det legges ikke opp til at ny E16 skal ha busstopp. 
Dagens busstilbud går på fv. 241 og på rv. 35 gjennom Jevnaker. Det er startet opp et arbeid hvor 
busslommene i Olumslia skal utbedres. 

2.2.3 Framtidig situasjon 

Flybussen til Gardermoen går i dag via Klækken og fv. 241, og det vil den trolig gjøre i framtiden også 
da mange passasjerer står på ved Klækken Hotell. I en framtidig situasjon etter at E16 er ferdigstilt er 
det ikke usannsynlig at flybussen vil benytte fv. 241 og ny E16 enn rv. 35 på vei til Gardermoen. I så 
fall vil det bety en forbedring av rutetiden. Dagens kollektivtransport vil ikke endre seg noe vesentlig 
med ny E16 annet enn av fv.241 vil bli mye mer trafikksikker.   

3  Åpenhetsindeks for Bekkestua og Bråtan kulvert 

          
Figur 4: Bråtan kulvert    Figur 5: Bekkestua kulvert  

I utgangspunktet vil alle bruer langs vegtraseen fungere som viltkryssing for vilt. Det skal etableres en 
egen viltkryssing ved Branndalsbekken, samt at eksisterende viltkrysning på Olum opprettholdes, 
men flyttes noe. Bråtan og Bekkestua kulvert har ikke vært planlagt med tanke på kryssing av vilt. I 
høringsuttalelsene fra Landbrukskontoret på Hadeland pekes det på at strekningen mellom 
Søtbakkdalen og Bråtan kulvert er et område hvor det er registrert mye trekk av elg og rådyr. Dersom 
kulvertene skal benyttes av vilt mener landbrukskontoret at kulvertene må ha større lysåpning, og 
henviser til nyere forskning som viser at kulverter må ha en åpenhetsindeks på minst 2,4 og helst 3,0 
for å fungere godt som viltkryssinger. I planforslaget har Bråtan og Bekkestua kulverter en 
åpenhetsindeks på hhv. 2,1 (5m*6,5 m / 15,5 m) og 2,2 m (5m*6,5 m / 14,75 m).    

Åpenhetsindeks for kulverter er definert på følgende måte:  
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Det er derfor vurdert en utvidelse av disse kulvertene for gi dem en åpenhetsindeks på 3. Dette gir 
svært store kulverter, og det er derfor også sett på å erstatte disse med bruer. Foreslåtte 
bruløsninger i stedet for kulvertene er 3 spenns platebruer. 

 

Kulverter 
En åpenhetsindeks på 3 gir følgende bredder på kulvertene:  

Bekkestua kulvert: 3*14,75 m / 5 m = 8,85 m. Velger fri bredde 9 m. 

Bråtan kulvert: 3*15,5 m / 5 m = 9,3 m. Velger fri bredde 9,5 m. 

Bru  
Vi har sett på to brualternativer for Bråtan og Bekkestua. Brotypen som det er sett på er tilsvarende 
Kanadavegen bru. For Bråtan og Bekkestua vil en bruløsning ha fire søyler (to rekker med to søyler). 
Søyler under bru vil imidlertid ikke virke særlig avvisende for vilt, og det kan aksepteres søyler 
innenfor «trekkarealet». En bru vil uansett være mer åpent og gi mer lys enn en kulvert, og er 
enklere å benytte for vilt. 

Brualternativ 1:  
Med samme krav til fri bredde som åpenhetsindeks for kulverter vil da spennvidder og totallengde gi;  

 8 + 9,5 + 8 = 25,5 m.  

Brualternativ 2:  
Ettersom bruløsning vil være mer åpen og gi mer lys enn en kulvert, burde en kunne gå ned på 
spennviddelengde; 6 + 7 + 6 =19 m.  

Kostnader 
Det er gjort en grov kostnadsestimering av de ulike alternativene, se tabellen nedenfor.  

 
 Original 

entreprisekostnad 
Estimert 
entreprisekostnad 
med utvidelse 

Estimert 
entreprisekostnad 
for brualternativ 1 

Estimert 
entreprisekostnad 
for brualternativ 2 

Bekkestua 
kulvert 

5 953 800 7 200 000 8 300 000 6 900 000 

Bråtan 
kulvert 

7 727 500 9 000 000 8 300 000 6 900 000 
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Anbefaling 
For å gi en åpenhetsindeks på 3 må kulvertene opp i en fri bredde på ca. 9 m. Dette er meget store 
og kostbare konstruksjoner. Ved å erstatte disse med bruer oppnås følgende gevinster:  

• Bedre barrierebryter. En bru er mer åpen, gir mer lys og vil ha tilnærmet naturlig vegetasjon på 
bakken. Dette gir en bedre kryssingsmulighet for alt vilt.  

• En bruløsning gir bedre muligheter for naturlig og sammenhengende vegetasjon fram mot 
krysningspunktet enn en kulvert.  

• Løsningen kan være billigere. For Bråtan kulvert er bru betydelig rimeligere siden kulverten 
krysser skjevt på veg og vil gi store parallelle vingemurene. Disse utgjør en stor del av 
totalkostnaden for kulverten.  

• Landskapsmessig vil bru være et bedre alternativ enn kulvert da den gir et mer åpent og 
oversiktlig landskap, brualternativet gir også et mindre inngrep i landskapet 

 

Brualternativ 2 vil gi en tilfredsstillende løsning for vilt. Vi kan ikke se at ekstrakostnaden ved å øke 
bruspennet mellom søyler bedrer forholdene i særlig grad, og dette anbefales ikke. 

 

 

3.1 Kurvatur Opperud bru, Bekkestua kulvert og Kanadavegen overgangsbru 
Det har blitt utført en kontroll (kjøretøysporing) på om kurvaturen fungerer for vogntog med en 
lengde på 25 m ved Opperud bru, Bekkestua kulvert og Kanadavegen overgangsbru. Vår kjøretøybase 
hadde ikke noe kjøretøy med lengde 25 m. Vi har derfor benyttet Towbar Full 2 fra Svenske 
Vägverkets standard (2004), 2 deler og total lengde på 25,25 m. Sporingsanalysen viser at det for 
Opperud overgangsbru bør legges til 1 m bredde i innerkant kurve med R=20. For Bekkestua kulvert 
anbefaler vi at det legges til ca. 25 cm i innerkant av begge kurver med R=20. Kanadavegen 
overgangsbru har tilstrekkelig areal, slik at her anbefaler vi ingen endringer.  
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Figur 6: Sporingsskisse Opperud bru (til venstre) og Bekkestua kulvert (til høyre) 

 
Figur 7: Sporingsskisse Kanadavegen overgangsbru 
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3.2 Omlegging a adkomstveg opp til Sagenga  
Grunneier av gården på Sagenga gnr/bnr 121/16 godtar at boligen blir innløst. Ny E16 fører til at 
Sagengveien må legges om. Dette medfører at boligene på Sagenga får adkomstvei den omlagte 
Sagengveien. Etter at det ble klart at grunneier skal innløses kan adkomstvegen opp til Sagenga 
legges om slik at kulturminnet kan bevares. Terrenget fra gården og opp til Sagengveien er relativt 
bratt, slik at vegen vil få en stigning på 10 %. Det er omtrent samme stigning som på eksisterende 
veg.  

  
Figur 8: Alternativ adkomstveg til Sagenga 

 

 
Figur 9: Plankartet til offentlig ettersyn - adkomstveg til Sagenga  
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3.3 Lunneplasser  
Etter dialog med Landbrukskontoret på Hadeland er det prosjektert tre tømmerlunner med 
snumuligheter.   

• Ved eiendom 139/1 (profil 9260)   

 
 
 

• Ved profil 11100 gnr/bnr 122/2  

 
 

• Profil 10025 før og etter kryssingen av ny E16  
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3.4 Landbruksveger 
I høringsuttalelsen fra Landbrukskontoret på Hadeland pekes det på at ny E16 vil dele mange 
skogsteiger og at det i den forbindelse er en del traktorveier som brytes. Vi har tegnet opp 
traktorveier for de eiendommene som listes opp. Til grunn for vurderingene legges vegklasse 8-
landbruksveier. Kartutsnitt med traktorveg er lagt inn som stiplet oransje linje. 

 
Figur 10: Landbruksveg fra Kleggerud til Moselva   

 

 
Figur 11: Landbruksveg fra Opperud til Svenådalen og på østsiden av Svenåa på Haugerbakken 
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Figur 12: Landbruksveg fra Svenådalen til Rønnerud 

 

 
Figur 13: Landbruksveg fra Svenådalen til Rønnerud – kopler seg på  

 

 
Figur 14: Landbruksvei fra Røstemarka til Kanadaveien og på nordsiden av vegen gnr/bnr 138/1 Røste 
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Figur 15: Landbruksvei på Aslaksrud på nordsiden av E16  
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