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01

25.04.14

Utgave til off. ettersyn

ATG

VEM

OM

REV.

DATO

BESKRIVELSE

UTARBEIDET AV

KONTROLLERT AV

GODKJENT AV

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no

NO 910 253 158 MVA

Detaljregulering E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

multiconsult.no
INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE
Forord ........................................................................................................................................................................................... 6
1

Bakgrunnen for reguleringsplanarbeidet............................................................................................................................... 7
1.1 Prosjektets betydning ........................................................................................................................................................... 7
1.2 Vegstandard .......................................................................................................................................................................... 7
1.3 Ulykker .................................................................................................................................................................................. 9
1.4 Målsetting ............................................................................................................................................................................. 9
1.5 Overordnet vedtak og føringer ........................................................................................................................................... 10

2

Planprosess......................................................................................................................................................................... 11
2.1 Formell varsling og høring .................................................................................................................................................. 11
2.2 Medvirkning ........................................................................................................................................................................ 12
2.3 Merknader .......................................................................................................................................................................... 12
2.4 Spesielle prosesser.............................................................................................................................................................. 12
2.4.1 Jordvern ................................................................................................................................................................. 12
2.4.2 Gjennomføring av kulturminneregistrering ........................................................................................................... 13

3

Beskrivelse av planforslaget................................................................................................................................................ 14
3.1 Planen ................................................................................................................................................................................. 14
3.2 Vegstandard ........................................................................................................................................................................ 14
3.3 Kryss .................................................................................................................................................................................... 15
3.4 Konstruksjoner .................................................................................................................................................................... 16
3.5 Vegetasjonsbruk ................................................................................................................................................................. 17
3.5.1 Prioriterte områder for beplanting ........................................................................................................................ 17
3.5.2 Naturlig revegetering i skogsområder ................................................................................................................... 17
3.6 Arealbeslag ......................................................................................................................................................................... 18
3.7 Rasteplass ........................................................................................................................................................................... 19
3.8 Belysning ............................................................................................................................................................................. 20
3.9 Viltgjerder ........................................................................................................................................................................... 20
3.10 Overvannshåndtering ......................................................................................................................................................... 20
3.11 Massebalanse ..................................................................................................................................................................... 20
3.12 Alunskifer ............................................................................................................................................................................ 21
3.13 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget .......................................................................................................................... 22
3.13.1 Parsell 1 Eggemoplatået ........................................................................................................................................ 22
3.13.2 Parsell 2 Randselva ................................................................................................................................................ 25
3.13.3 Parsell 3 Randselva–Kleggerud .............................................................................................................................. 31
3.13.4 Parsell 4 Kleggerud–Rønnerud ............................................................................................................................... 33
3.13.5 Parsell 5 Rønnerud–Olum ...................................................................................................................................... 41
3.13.6 Parsell 6 fv. 241 Ringeriksvegen ............................................................................................................................. 44
3.14 Anleggsgjennomføring ........................................................................................................................................................ 46
3.14.1 Rundkjøring Eggemoen .......................................................................................................................................... 47
3.14.2 Randselva bru ........................................................................................................................................................ 47
3.14.3 Kryss ved Kleggerud ............................................................................................................................................... 47
3.14.4 Krysninger av sekundærveger ................................................................................................................................ 47
3.14.5 Olum kryss ............................................................................................................................................................. 47
3.14.6 Fv. 241.................................................................................................................................................................... 47
3.15 Reguleringsformål og hensynssoner ................................................................................................................................... 47
3.15.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl § 12–5 nr. 2 ............................................................................................ 48
3.16 Kostnader og tidsplan for gjennomføring ........................................................................................................................... 49
3.16.1 Kostnader ............................................................................................................................................................... 49
3.16.2 Bompengefinansiering ........................................................................................................................................... 49
3.16.3 Fremdrift ................................................................................................................................................................ 49

4

Konsekvenser av planforslaget ........................................................................................................................................... 50
4.1 Trafikksikkerhet og fremkommelighet ................................................................................................................................ 50
4.2 Gående og syklende ............................................................................................................................................................ 50
4.3 Tettsteds- og næringsutvikling............................................................................................................................................ 50
4.4 Regionale virkninger ........................................................................................................................................................... 51
4.5 Støy ..................................................................................................................................................................................... 51
4.5.1 Regelverk og beregninger ...................................................................................................................................... 51
4.6 Landskapsbilde.................................................................................................................................................................... 53
4.6.1 Ny E16 .................................................................................................................................................................... 53

122674-PLAN-RAP-03

25. april 2014 / 00

Side 4 av 67

Detaljregulering E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

4.13

multiconsult.no
INNHOLDSFORTEGNELSE

4.6.2 Fv. 241 Ringeriksvegen........................................................................................................................................... 54
Nærmiljø og friluftsliv ......................................................................................................................................................... 54
4.7.1 Ny E16 .................................................................................................................................................................... 54
4.7.2 Fv. 241.................................................................................................................................................................... 55
Naturmiljø ........................................................................................................................................................................... 56
4.8.1 Ny E16 .................................................................................................................................................................... 56
4.8.2 Fv. 241.................................................................................................................................................................... 59
Kulturmiljø .......................................................................................................................................................................... 60
4.9.1 Ny E16 .................................................................................................................................................................... 60
4.9.2 Fv. 241.................................................................................................................................................................... 61
Naturressurser .................................................................................................................................................................... 62
4.10.1 Ny E16 .................................................................................................................................................................... 62
4.10.2 Fv. 241.................................................................................................................................................................... 62
4.10.3 Tidligere beregninger ............................................................................................................................................. 62
Eiendomsforhold og grunnerverv ....................................................................................................................................... 63
Konsekvenser i anleggsfasen .............................................................................................................................................. 63
4.12.1 Trafikk .................................................................................................................................................................... 63
4.12.2 Massetransport ...................................................................................................................................................... 64
4.12.3 Støy og forstyrrelse ................................................................................................................................................ 64
4.12.4 Forurensning .......................................................................................................................................................... 64
4.12.5 Påvirkning av landbruket ....................................................................................................................................... 65
ROS-analyse ........................................................................................................................................................................ 65

5

Referanser .......................................................................................................................................................................... 66

6

Vedlegg............................................................................................................................................................................... 67

122674-PLAN-RAP-03

25. april 2014 / 00

Side 5 av 67

E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

multiconsult.no
0 Forord

Forord
Statens vegvesen har i samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune utarbeidet
forslag til detaljregulering for ny E16 på strekningen Eggemoen–Olum med atkomst til
Jevnaker via fv. 241. Arbeidet er en videreføring av kommunedelplan for strekningen
Kleggerud– Olum vedtatt i 2011 og kommunedelplan for strekningen Eggemoen–Kleggerud
vedtatt i 2013.
Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er prosjekteier, og planprosessleder for prosjektet har
til 01.10.13 vært Siri Solem Walseth. Fra denne dato har Bjørn Nyquist overtatt rollen.
Multiconsult AS er engasjert som rådgiver med Oddgeir Malmo som rådgivers oppdragsleder.
Forslag til reguleringsplan sendes på høring i perioden 12.4.2014–11.6.2014.
Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer

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

Merkes: “Saksnummer 2014042813”
Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til:
Statens vegvesen
ved Bjørn Nyquist
e-post: bjorn.nyquist@vegvesen.no
Tlf: 24 05 83 50
Jevnaker kommune
ved Hans Tollef Solberg
e-post: hts@jevnaker.kommune.no
Tlf: 45 28 74 60

Ringerike kommune
ved Guro Skinnes
e-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Tlf: 95 96 84 80

Planforslaget fremmes i henhold til plan- og bygningslovens § 3.7 etter avtale med Jevnaker
kommune og Ringerike kommune. Etter at forslaget til detaljregulering har vært på høring vil
Statens vegvesen kommentere innkomne merknader, og eventuelt bearbeide planforslaget.
Det reviderte planforslaget sammen med høringsuttalelsene vil deretter bli oversendt
kommunene for sluttbehandling.

Oslo, 25. april 2014
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Bakgrunnen for reguleringsplanarbeidet
Prosjektets betydning
E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige, og er en av Norges hovedveger mellom øst og vest.
Vegen er også en viktig tverrforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres,
Gudbrandsdalen og Østerdalen. E16 har flere strekninger med stort behov for utbedringstiltak.
I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker
sentrum.
Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Prosjektet er
budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav kr 1,3 milliarder er foreslått finansiert med bompenger.

1.2

Vegstandard
Mellom Eggemoen og Olum har E16 en vegstandard som ikke tilfredsstillende for å kunne
betjene vegens funksjon. Vegen er på deler av strekningen smal og svingete og går gjennom
boligområder. Det er mange avkjørsler langs vegen, og sterk stigning på et parti. En jernbaneundergang ved Hadeland glassverk har en frihøyde som er så lav at høye biler må kjøre via fv.
241 og Klekken til Hønefoss. Det er ikke gjennomgående gang- og sykkelveg på strekningen.
Mellom Toso og Prestmoen er det nylig bygd gang- og sykkelveg langs nordsiden av vegen.
Gjenom Jevnaker er det et smalt fortau.
Vegen fungerer i dag både som lokalveg og som gjennomfartsveg for trafikk i retning til/fra rv.
4 og Gardermoen/Oslo nord og mot Buskerud med forbindelse mot Hallingdal, Valdres og mot
Sørlandet.
Trafikken på dagens E16 gjennom Jevnaker sentrum lå i 2013 på rundt 9300 kjøretøyer/døgn
og på fv. 241 2900 kjøretøyer/døgn, se figur 1-2.
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Figur 1-1: Oversiktskart. Ny E16 er vist med tykk grønn strek, mens området for utbedring av fv. 241 er
vist med tynn grønn strek.
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Ulykker
Av de 53 trafikkulykkene på strekningen mellom Eggemoen og Olum i tidsperioden 2004–2013
skjedde 31 av ulykkene på vegstrekning utenfor kryss, mens 15 ulykker skjedde i kryss og 7 i
forbindelse med avkjørsel. Hovedsakelig er det kryssulykker og utforkjøringsulykker som
dominerer ulykkesbildet, samt noe påkjøring bakfra-ulykker og møteulykker. Ulykkene fordeler
seg utover hele strekningen, med med flest hendelser i enkelte kryss og krappe kurver.

Figur 1-2: Trafikkbelastninger kjt./døgn (ÅDT 2012).

1.4

Målsetting
Basert på offentlige møter, møter med andre fagmyndigheter og kommunene og internt har
Statens vegvesen konkretiserte følgende samfunnsmål for prosjektet:
Hovedmål:
•

Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16

Delmål:
•
•
•
•
•

Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 og tilførselsveger
Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker
Trygge bomiljø langs eksisterende E16
Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
Sammenhengende tilbud til gående og syklende
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De overordnede føringene skal følge NTP, fylkesdelplaner og Statens vegvesens egne
standardkrav. Dette betyr:
•
•

1.5

Standardheving på trasé for E16 i forhold til dagens veglinje
Planskilt kryss mellom lokalvegene og ny E16 (på Eggemoen planlegges rundkjøring
som senere kan erstattes av planskilt kryss)

Overordnet vedtak og føringer
Det foreligger to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen–Olum.
Kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker kommune
og ble vedtatt i mars 2011 (figur 1-3). Strekningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i
januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og Ringerike kommune (se figur 1-4).

Figur 1-3: Kommuneplan Kleggerud–Olum.
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Figur 1-4: Kommuneplan Eggemoen–Kleggerud.

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen er det gjort noen mindre endringer, bl.a. er linja
forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget av dyrka marka.

2
2.1

Planprosess
Formell varsling og høring
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 2.5.2013 med høringsfrist 23.5.2013. Varselet
omfattet:
•
•
•

ny E16 mellom Eggemoen–Olum
trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 Ringeriksvegen som er atkomstveg til Jevnaker
tiltak på avlastet veg mellom Verkevika–Toso

I tillegg har det senere blitt varslet oppstart av trafikksikkerhetstiltak i Olumslinna.
I dette planforslaget beskrives ny E16 mellom Eggemoen og Olum og tiltak på fv. 241. Det er
utarbeidet en egen reguleringsplan for tiltak på avlastet veg mellom Verkevika–Toso. Den lå
ute til offentlig ettersyn i perioden 2.12. 2013 til 3.2.2014. Formålet med den planen er å bidra
til en trafikksikker og forskjønnet veg hvor gående og syklende gis prioritet foran gjennomfartstrafikk. Det foreslås en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Toso og Jevnaker
sentrum.
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Figur 2-1: Varslet planområde vist med grønn strek.

2.2

Medvirkning
Medvirkningsarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til
informasjon og medvirkning. Det har vært en bred medvirkning, bl.a. gjennom høringer av
planprogram, kommunedelplan og varsel av planoppstart, møter med berørte fagmyndigheter
og kommuneadministrasjonene, idéseminarer, folkemøte og møter med grunneiere.
I forbindelse med offentlig ettersyn vil alle berørte få tilsendt kart over vegtraseen, samt at det
vil bli holdt et nytt informasjonsmøte på Jevnaker.

2.3

Merknader
Det kom inn 25 høringsuttalelser til varsling av oppstart av reguleringsplanarbeidet.
Sammendrag av innspillene med forslagsstillers kommentarer er oppsummert i et eget notat.
De viktigste forholdene som ble påpekt er:
•
•
•

2.4
2.4.1

Jordvern
Vegen skal ikke bli en barriere mellom Jevnaker og Nordmarka
Vassdrag, spesielt bru over Randselva som må tilpasses omgivelsene mht.
elveskråningen og naturverdier (elvemusling og storørret)

Spesielle prosesser
Jordvern
Hensynet til dyrket jord har vært viktig og det er gjort grundige vurderinger av dette gjennom
planarbeidet. Veglinja er planlagt i terrenget for å begrense beslaget. Det er i prosjektet sett på
mulighetene av å regulere inn nye arealer for oppdyrking for på den måten å kompensere for
tapt jordbruksareal. Etter å ha befart aktuelle områder for mulig oppdyrking høsten 2013 med
grunneiere ble det konkludert med at det ikke var mulig å finne hensiktsmessige arealer som
grunneier ønsket å dyrke. Det har derfor ikke lyktes med å legge inn erstatningsarealer i dette
planforslaget.
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Det er utarbeidet et eget notat som ligger som vedlegg til planforslaget som synliggjør denne
prosessen 1 .
2.4.2

Gjennomføring av kulturminneregistrering
Det har blitt gjennomført arkeologiske registreringer i forbindelse med planarbeidet. Grunnet
manglende adgang til en større eiendom har det ikke vært mulig å ferdigstille registreringsarbeidet. Status for kulturminner er derfor ikke fullt ut avklart. Planen leges nå ut på offentlig
ettersyn uten at denne eiendommen er undersøkt. Dette foreslås løst ved å regulere den
aktuelle eiendommen som et eget bestemmelsesområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser. I henhold til reguleringsbestemmelsene kan det ikke iverksettes
tiltak innenfor dette området før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart.

1

E16 Eggemoen–Olum. Prosess angående erstatningsarealer. Multiconsultnotat 122674-PLAN-NOT-001
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Beskrivelse av planforslaget
Planen
Planen for ny E16 mellom Eggemoen og Olum samt opprustet fv. 241 fra Kleggerud til Jevnaker
består av 20 plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Den følger korridoren som ble
satt av i kommunedelplanene, men er strukket noe lengre øst for Olum for å gi en riktig
avslutning av forbikjøringsfeltet. Over Svenådalen og Søtbakkdalen foreligger det to
alternativer. Dette er nærmere beskrevet i kap. 3.13.4.
Planen omfatter i hovedsak berørte vegarealer med nødvendig skråningsutslag. I tillegg er det
lagt inn nødvendig sideareal for å ha tilstrekkelig areal til en god bearbeiding av sideterrenget.
I de mest kritiske situasjonene, der vegen er eksponert for omgivelsene og der vegen ligger i
dyp fjellskjæring, er det tatt inn ytterligere sideareal.
Planen har også midlertidig anleggsbelte. Dette er arealer som er nødvendig for å få bygd
vegen, eksempelvis riggområde, lagerområde og anleggsveger. Dette arealet tilbakeføres etter
byggeperioden.
Reguleringsplanene viser ikke byggegrenser til veg. Byggegrensen er satt til 100 meter langs
E16 gjennom kommunedelplanene. Langs fv. 241 foreslås en byggegrense på 50 m for
strekningen mellom Kleggerud og Moe gård. Derfra foreslås det byggegrense på 30 meter ned
til Jernbaneundergangen.
Selve vegtraseen er ca. 13 km lang. Planområdet omfatter et område på rundt 1800 dekar. Av
dette inngår et midlertidig rigg- og anleggsområde på rundt 870 dekar.

3.2

Vegstandard
E16
Ny E16 bygges som klasse H5 (jf. Håndbok 017, se figur 3-1). Det er en tofelts veg med
midtdeler med midtrekkverk. Skiltet hastighet er 90 km/t.
Vegklassen har krav om to forbikjøringsfelt i hver retning for hver tiende kilometer, og at hvert
forbikjøringsfelt bør være minimum én kilometer langt. Det etableres parallelle forbikjøringsfelt på to steder langs strekningen.
Vegbredden mellom ytterkant skulder på hver side skal være 12,5 meter ved to kjørefelt og
midtdeler og 14,75 meter ved forbikjøringsfelt i en retning. Dimensjonerende trafikk for
strekningen er beregnet trafikk 20 år etter åpning av veganlegget. Dette tilsvarer en
trafikkbelastning på 7740 kjt/døgn i 2040 (ÅDT 2040.
Det foreslås anlagt en kjettingplass øst for Kleggerud (retning øst), og stopplommer for hver
andre kilometer i hver retning.
Minsteavstand til ubeskyttet sideterreng på denne vegklassen er 8 meter.
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Figur 3-1: Tverrprofiler for H5 med tofeltsløsning (øverst) og forbikjøringsfelt (nederst). Fra H017.

Skråningsutslag er lagt med stigningsforhold 1:4 der hvor det er mulig. Vegen ligger til dels i
veldig sidebratt terreng, bør det flere steder brukes 1:2 på helninger på nedsiden (nordsiden)
av vegen. På de strekningene vegen krysser over dyrket mark er det i utgangspunktet ønskelig
å slake ut sideterrenget, og tilbakeføre området til dyrket mark. Etter ønske fra
landbruksmyndighetene er fyllingene over dyrket mark lagt med helling 1:2.
Fv. 241
Fv. 241 mellom Kleggerud og Toso/Jevnaker planlegges utbedres til U-Hø2 standard fra
Kleggerud til Moe gård (vegbredde 7,5 meter, kjørefeltbredde 3 meter). Mellom Moe gård og
Toso planlegges miljøgate med normal vegbredde 6,75 meter. Fartsgrense er 80 km/t med
redusert hastighet ved bebyggelse. Mellom Kleggerud og den krappe svingen ved Gamleveien
bygges sammenhengende gang- og sykkelveg (bredde 3 meter + 0,25 meter skulder på hver
side) på vestsiden av vegen. Herifra går gang- og sykkelvegen over til et fortau (bredde 3
meter) ned til jernbaneundergangen hvor den kobler seg til planlagt system for avlastet veg.

3.3

Kryss
Det er et mål at kryssområdene skal være lette å oppfatte og bruke, og utformes slik at de blir
best mulig tilpasset terrenget omkring. Det foreslås lagt opp til en helhetlig og gjenkjennelig
design for alle rundkjøringer. I utformingen av sentraløyene er det foreslått å benytte lokale
materialer som morenestein/rullestein, gress og furutrær. Kryssene for øvrig foreslås tilsådd og
beplantet med trær av stedegne arter, som vil være med på å gi krysset en god forankring til
landskapet. Trafikkøyer/ledeøyer, samt overkjørbart areal i rundkjøring er anbefalt steinsatt
med granittstein.
Krysset mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen planlegges som rundkjøring i plan. Den er
dimensjonert for vogntog og har en ytre diameter på 40 meter. I påvente av traséavklaring for
tilstøtende parsell vil man se disse planene i sammenheng med tanke på et framtidig planskilt
kryss. Parsellens to andre kryss på Kleggerud og Olum planlegges som planskilte kryss.
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Konstruksjoner
Planen har seks bruer i veglinja, fem overgangsbruer, tre kulverter, én jernbanekrysning og én
viltovergang (se figur 3-2). En av kulvertene skal også fungere som viltpassasje. Ett av målene
for ny E16 er å skape et helhetlig veganlegg med gjennomgående elementer. Det er lagt opp til
at alle typer konstruksjoner som overgangsbruer, kulverter og bruer i linja skal ha slektskap i
form- og materialbruk. Det skal ikke være en motsetning mellom bruestetikk og ønsket om
funksjonelle og robuste funksjoner. Bruene i linja er gitt en enkel utforming, slik at de blir
minst mulig synlig i landskapet. Det er valgt en enkel platebru med sirkulære søyler. Det er
også jobbet med utformingen av bruplatene og kantdragerne for å skape en mest mulig visuell
slank og lett konstruksjon. Den 540 meter lange brua over Randselva er derimot foreslått med
en annen type utforming på grunn av utfordrende terrengforhold og et sårbart landskap. Alle
bruene i linja bygges med fire felt unntatt Randselva bru. Ved ev. framtidig behov for utvidelse
er det mulig å bygge ny bru ved siden av Randselva bru.
Det er videre lagt opp til én type kulvert med vingemurer parallelt med ny E16. Kulvertene har
en enkel utforming i betong med romslig bredde og høyde.
Alle overgangsbruene, unntatt Kleggerud, er foreslått bygget i tre, og disse skal gi veganlegget
identitet og en positiv helhet. To av bruene får lik utforming, som er gjenkjennbar med de
øvrige to. En viktig premiss for utformingen er at de visuelt spiller på lag med et sidebratt og
utfordrende terreng, og at en unngår det skjeve uttrykket disse bruene lett kan få.

Figur 3-2: Oversikt konstruksjoner.

Det kan bli behov for støttemurer for å ta opp terrengforskjeller. Plastring inntil bekkeløp er
også aktuelt. Det skal som hovedregel brukes naturstein i støttemurer. Murer i tilknytning til
konstruksjoner bør være av samme materiale som selve konstruksjonen.
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Vegetasjonsbruk
Ny beplantning skal forholde seg til omgivelsenes karakter fremfor å følge vegens stramme
linjeføring.
Eksisterende vegetasjon langs vegtraséen skal bevares i størst mulig grad. I stedet for å fjerne
skog i så stor avstand fra vegen at anleggsarbeidet helt sikkert ikke kommer i konflikt med
trærne, anbefales det å fjerne minst mulig og i stedet fjerne skadde trær i ettertid. Bevaring av
mindre grupper trær langs traséen vil gi positiv estetisk effekt og bidra til å dempe det visuelle
omfanget av inngrepet. Spesielt viktige enkelttrær og vegetasjonsområder bør sikres i
anleggsperioden. Dette vil vises i rigg- og marksikringsplanen som skal utarbeides som del av
byggeplanen.

3.5.1

Prioriterte områder for beplanting
Illustrasjonsplanen viser beplantning i de store kryssområdene på Kleggerud, Olum og
Eggemoen. Beplantning med trær og busker, og tilsåing med gras skal fortrinnsvis skje med
stedegne arter, slik at krysset får en god forankring til landskapet rundt.

3.5.2

Naturlig revegetering i skogsområder
I naturområder der det ikke vokser uønskede arter er det foreslått naturlig revegetering fra
stedlige toppmasser. Figur 3-3 viser områder langs veglinjen hvor det er foreslått naturlig
revegetering. Frøbank-jordlaget (toppjorden) lagres i ranker nær opprinnelsesstedet og stedet
der de skal brukes. Dette er særlig viktig for å unngå at aggressive ugras forflyttes til
skogsområder hvor det ønskes naturlig revegetering. Rankene må ligge tørt og ikke være
høyere enn at jorden får puste, slik at frøbanken bevares under lagring (maks. 2-3 meters
høyde). Jorden legges deretter løst på toppen av undergrundsmasser i et 10 cm tykt sjikt for å
fremskynde naturlig innvandring og revegetering. Frø, sporer og plantedeler vil spire fra dette
topplaget, og gi en naturlig overgang til de urørte områdene langs vegen. Det er viktig at
jorden ikke pakkes eller glattes til. Grøfter og vegsiden av voller sås til med natureng. Det
samme gjelder vegens sideareal der det er høye fjellskjæringer, samt gjennom jordbruksareal
og tettbygde områder.
På strekningen hvor det er foreslått naturlig revegetering finnes to hovedtyper av vegetasjon;
furudominert skog på mektige breelvavsetninger (Eggemoen) og gran/blandingsskog i
sidebratt terreng. Furu er en nøysom tresort som trives på næringsfattige sandmoer og andre
steder med lite jord. Det bør derfor vurderes nærmere om strekningen gjennom Eggemoen er
egnet for naturlig revegetering. Etableringsmetode bør generelt velges utfra registreringer av
jordbunnsforhold og vegetasjonssammensetning i traséen. Dersom det er dårlig kvalitet på
toppjorden, dvs. jord med lite plantedeler og humus, kan det være behov for tilsåing. Det kan
også være nødvendig med tilsåing av gras i skjæringer og fyllinger der jorderosjon antas å bli et
problem og på steder med ugrasinfisert jord.
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Figur 3-3. Vegetasjonsbruk langs E16.

3.6

Arealbeslag
Det er utarbeidet en detaljplan for veganlegget. Gjennom neste fase (byggeplan) vil denne
optimaliseres. Det betyr at det kommer til å bli endringer i geometri, og dermed plassering av
veganlegget. Årsaken til dette er at en får mer kunnskap om området, bl.a. gjennom mer
detaljerte grunnundersøkelser. Eksempelvis er det usikkerhet knyttet til dybde til fjell og
fjellkvalitet, noe som gjør det nødvendig å regulere et større areal slik at man har tilstrekkelig
med plass til å kunne etablere jordskjæringer om det ikke er fjell tilstede. På samme måte kan
endringer i høyde ha stor betydning for areabeslaget. I planen er det derfor vist et forholdsvis
stort areal til vegformål, nettopp for å kunne endre veglinja uten å måtte gå utenfor plangrensen. Det vil imidlertid ikke bli ervervet mer areal enn det det er behov for. Det reelle
beslaget vil omfatte veganlegget til og med én meter utenfor viltgjerde. Faktisk arealbeslag vil
derfor bli mindre enn det som er oppgitt i kap. 4.10 Naturressurser.

122674-PLAN-RAP-03

25. april 2014 / 00

Side 18 av 67

E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

3.7

multiconsult.no
3 Beskrivelse av planforslaget

Rasteplass
Det har tidligere i planarbeidet vært et ønske om å etablere to rasteplasser langs E16, én i hver
kjøreretning. Rasteplasser bør lokaliseres der landskapet inneholder spesielle kvaliteter som
utsikt, vann, landemerker, variert topografi og vegetasjon samt gode solforhold. Steder med
gode utsiktsforhold er vist på figur 3-4. Av disse er nr. 2 og 4 uaktuelle siden de ligger på bruer.
Alternativet på Eggemoen (nr. 1) er forkastet da man på sikt ønsker å legge til rette for en
større rasteplass med flere servicefunksjoner sør for avkjøringen til ny E16 på Eggemoen.
Rasteplassen langs ny E16 skal derfor være enkel, og det er ikke behov for mer enn én
rasteplass.
Alternativene er utfordrende da vegtraseen skal «treffe» terrenget med tanke på av- og
påkjøring og ha tilstrekkelig areal for en rasteplass uten å måtte etablere store terrenginngrep.
Etter en videre vurdering av de mulige lokalitetene er derfor nr. 3 forkastet siden vegen her
ligger på høy fylling. Nr. 6 er uaktuell siden den ligger i åpent kulturlandskap nær boligbebyggelse og gårdstun. Det har derfor utkrystallisert seg en plassering på Røste (nr. 5) som
den beste. Den har nydelig utsikt mot Randsfjorden, og E16 ligger her delvis på terreng så en
unngår store inngrep knyttet til avkjøring/etablering av plassen.
Rasteplassen er mellomstor (jf. Håndbok 204) og bør inneholde 5-10 rastebord, parkeringsplasser for personbiler og campingvogn/bobiler, samt toalettbygg. Rasteplassen bør også
inneholde ladeplass for el-biler. Den er dimensjonert for 2–3 vogntog. I tillegg skal den
inneholde arealer for lek. Publikumsrettede deler av anlegget skal ha fremkommelighet for
alle. Rasteplassen skal utformes som et attraktivt anlegg med høy kvalitet i materialbruk. Det
vurderes å utlyse arkitektkonkurranse for utformingen av anlegget.

6
5

4
3
1

2

Figur 3-4: Lokaliteter med utsikt fra ny E16.
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Belysning
Ny E16 foreslås uten gjennomgående belysning. Belysning i dette området vil gi synlig lys på
lang avstand. Trafikksikkerheten ivaretas uten gjennomgående belysning siden trafikkmengden
er relativt lav og at vegen får midtdeler og viltgjerder. Det foreslås lys ved kryssområdene,
kjettingplassen øst for Kleggerudkrysset og på rasteplassen. Planen setter imidlertid av plass til
tosidig belysing langs vegbanen dersom det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt.
Fv. 241 får ensidig belysning som foreslås plassert på vestsiden av vegen mellom gang- og
sykkelvegen og vegbanen. Nedenfor svingen ved Gamlevegen vil lysmastene stå som i dag på
østsiden av vegbanen. Dette er foreløpige vurderinger, nøyaktig plassering og utforming vil bli
vurdert i byggeplanfasen.

3.9

Viltgjerder
Det legges ikke opp til viltgjerder på strekningen gjennom Eggemoen, da det ikke er ønskelig å
skape en total barriere for vilt i dette området. Det er her god sikt og farten vil være relativt lav
grunnet nærhet til rundkjøringen.
På hele strekningen øst for Randselva vil det av trafikksikkerhetsmessige hensyn bli nødvendig
med viltgjerder. Vegen strekker seg her i gjennom partier med mye skog.
Viltgjerder settes opp i samsvar med naturlige linjer i landskapet og i samarbeid med viltmyndigheter. Det er et ønske at viltgjerde i skogsområder gis et transparent utseende med en
jevn linje i toppen og plasseres et godt stykke (minst 12 meter) fra hvit stripe. Gjerder over
dyrket mark plasseres så nær vegen som mulig for å begrense beslaget av dyrket jord. Videre
må viltgjerde tilpasses godt mot konstruksjoner, slik at ikke det oppstår brudd/åpninger i
gjerdet. Endelig plassering av viltgjerder skal skje i terrenget med kvalifisert personell tilstede.
Det foreslås ikke viltgjerder langs fv. 241.

3.10 Overvannshåndtering
E16 er dimensjonert med stikkrenner for en 200-års flom pluss en klimafaktor på 1,5. Alle rør,
kulverter og stikkrenner er dimensjonert iht. krav i Statens vegvesens håndbøker. Dette anses
å være tilstrekkelig til å møte klimaendringer med økt nedbør.
Ut fra dimensjonerende trafikkmengde er det ikke anbefalt å etablere lukket overvannshåndtering med rensedammer. Løsmassene i området er godt egent til infiltrasjonsløsninger i grøft/
sideterreng, og lokal infiltrasjon i grøft legges til grunn for håndteringen av overflatevann.
For å unngå at overvann graver i skråningen langs Randselva legges det her opp til at
overvannet føres ut i sideterrenget til en infiltrasjonsdam oppe på platået.

3.11 Massebalanse
Foreløpige beregninger viser et overskudd på anbrakte fjellmasser på 197 000 m3. Av dette
benyttes 112 000 m3 til bære- og forsterkningslag i linja om fjellet har tilstrekkelig kvalitet,
20 000 m3 går med til rasteplassen og 10 000 til fylling ved landkar. De resterende 55 000 m3er
tenkt brukt til andre prosjekter i området, og må fraktes bort. Det er et mål å unngå å
deponere brukbare fjellmasser som kan nyttes til vegbygging eller andre formål.
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Overskudd av løsmasser er beregnet til 360 000 m3. Av dette er 90 000 m3 knyttet til fv. 241 og
Kistefossvegen. Det forutsettes plassert utenfor planområdet, og man må finne egnet areal til
deponi. Overskudd fra E16 på 270 000 m3 plasseres i deponier langs veglinja. Det er vist tolv til
femten områder som kan benyttes til dette. Kapasiteten på disse varierer mellom 3 000 m3 til
60 000 m3. Beliggenhet framgår av O-tegninger. Oppfyllingen skal skje på bakgrunn av en plan
som viser størrelse, form, transportveger, overgang mot tilliggende terreng og vegetasjonsetablering på ferdig fylling. Arealene skal etter ferdigstilling av fyllingene benyttes til skog.

3.12 Alunskifer
Berggrunnen i planområdet mellom Randselva og Svenådalen består i hovedsak av
sedimentære (kambrusiluriske) bergarter som leirskifer, sandstein og kalkstein. I dette
området er det risiko for å støte på alunskifer. Forekomster av alunskifer er angitt i på hver
side av Randselva og opp mot Kleggerud-krysset i følge berggrunngeologisk kart (NGU).
Alunskifer inneholder sulfider som forvitrer og danner en svovelsyre når de kommer i kontakt
med oksygen. Hvis dette skjer dannes surt og metallholdig sigevann som kan gi store miljøskader. Forurensningsforskriften inneholder derfor bestemmelser om at bergarter som kan
forvitre og danne syre må håndteres som avfall. Det er mulig å transportere alunskifer til
spesialdeponi på Langøya utenfor Holmestrand, men dette er ikke ønskelig grunnet den lange
transportvegen. I forbindelse med bygging av Grantunnelen på Hadeland skal alunholdig skifer
benyttes som masseutskifting av myr. Torvmyr utgjør et kjemisk stabilt og oksygenfritt miljø,
og de alunholdige massene vil derfor ikke utgjøre et forurensningsproblem. Det er imidlertid
ikke funnet noe egnet myrområde langs linja, slik at denne løsningen er uaktuell her.
Det tas derfor sikte på å etablere et deponi for alunskifer i fjell langs vegtraseen. Et slikt deponi
må etableres i stabilt berg og ha dobbel tetting, én naturlig geologisk barriere (tett fjell) og en
kunstig barriere (membran). I tillegg må man må ha et strengt kontrollregime for avrenning fra
området. Alunskifer inneholder noe uran. Tildekking av massene vil forhindre stråling til luft.
Oppbevaringen av alunskifer i et fjelldeponi vil gi stabile forhold som sikrer at mineralene ikke
vil gjennomgå vesentlige fysiske eller kjemiske endringer. Lagring under vann under anaerobe
forhold vil hindre oksidasjon og dannelse av syre (som er årsaken til utlekking av metaller fra
forvitret alunskifer). I en planleggingsprosess vil man måtte forhold seg til forurensningsforskriften, avfallsforskriften og Strålevernforskriften, og innhente godkjenning fra Miljødirektoratet.
Det har ikke latt seg gjøre å få utført grunnboringer av fjellgrunnen rundt det planlagte krysset
på Kleggerud slik at man ikke har kan oversikt over mengdene med alunskifer. Det er anslått et
behov for deponering av rundt 70 000 m3 alunskifer.
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3.13 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget
Ny E16 mellom Eggemoen og Olum krysser gjennom ulike landskapstyper og landskapsrom.
Eggemoen er et relativt flatt furumolandskap, som avløses av et bratt elvelandskap med
Randselva. Fra Randselva og til øst for Kleggerud går vegen gjennom et kulturlandskap med
dyrka mark. Videre østover er vegen lagt gjennom et sidebratt skogsterreng. Ved Aslakrud og
opp til Olum krysser igjen vegen gjennom et småkupert jordbrukslandskap.
På bakgrunn av viktige karaktertrekk i landskapet er vegstrekningen delt i seks parseller i
denne omtalen, se figur 3-5. For hver parsell beskrives karaktertrekkene i landskapet, viktige
kvaliteter og verdier, eventuelle utfordringer ved vegstrekningen og selve tiltaket.

Olum

Randsfjorden

Rønnerud

Toso

Eggemoen

Kleggerud

Figur 3-5: Oversiktskart som viser ny E16 delt i parseller. Parsell 6 er fv. 241.

3.13.1 Parsell 1 Eggemoplatået
Dagens situasjon
Eggemoplatået ligger på vestsiden av Randselva. Kommunegrensen går skrått over platået med
Eggemoen i Ringerike kommune og Bergermoen i Jevnaker kommune. Flyplassen og næringsområdet på Bergermoen ligger på vestsiden av dagens E16 vegen og boligområdene på
østsiden. Den vestlige atkomsten til Kistefos-museet går gjennom boligområdet på
Bergermoen.
Platået består av en stor sand- og grusavsetning og er Norges største sammenhengende
isrand/deltaavsetning. Platået ble dannet av brekanten da isen trakk seg tilbake etter siste istid
for ca. 9800 år siden. Som det går fram av figur 3-6 dominerer furuskog. Skråningen ned mot
Randselva er bratt med tett vegetasjon.
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Viktige kvaliteter og verdier
Eggemoen blir benyttet som et turområde for nærmiljøet. Området har en rekke stier og
traktorveger som gir gode muligheter for turer. Det er registrert flere kulturminner på platået.
På denne parsellen er det viktig å opprettholde området som nærfriluftsområde, samt at det
tas hensyn til vegetasjonen ved raskanten ned mot Randselva. De bratte skråningene er
sårbare for inngrep.

Figur 3-6: Eggemoen med furu som dominerende vegetasjon. Skrenten på platået ned mot Randselva
vises til venstre.

Ny E16 - Eggemoen
Figur 3-8 viser ny E16 over Eggemoen. Dagens E16 (Eggemoveien) breddeutvides før det
etableres en rundkjøring hvor ny E16 kobler seg på eksisterende. Ny E16 dreier østover, og
kommunegrensa mellom Ringerike og Jevnaker krysses. Vegen ligger forholdsvis lett i
terrenget, slik at man har god kontakt med sideterrenget (figur 3-9 og figur 3-7). Ved ca. profil
1350 begynner vegen å falle ned mot brua og går da over i løsmasseskjæring (figur 3-10). Like
før brua treffer veglinjen en dødisgrop, som gjør at vegen her ligger på fylling igjen. Vegen
føres ut på bru i en svak kurve mot nordøst.
Sideterrenget er utformet slik at rekkverk kan unngås. Fyllinger etableres med helning 1:4 og
løsmasseskjæringer med helning 1:3.
Det legges til rette for gang- og sykkelveg på vestsiden av rundkjøringen, parallelt med
Eggemoveien. Dette gir mulighet til å etablere en framtidig sammenhengende gang- og
sykkelforbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss.

Figur 3-7: Ny E16 over Eggemoen østover mot Randselva bru får god kontakt med sideterrenget.
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Figur 3-8: Eggemoplatået med rundkjøringen i forkant.

Figur 3-9: Typisk snitt på Eggemoen der ny E16 er lagt på fylling (profil 1100).

Figur 3-10: Typisk snitt på Eggemoen der ny E16 er lagt i løsmasseskjæring (profil 1400).
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3.13.2 Parsell 2 Randselva
Dagens situasjon
Randselva er et gjennomgående landskapselement. Den enorme sand- og grusavsetningen på
Eggemoen danner en markert vegg langs vestsiden av Randselva. Landskapet på østsiden av
elva ligger på et mye lavere nivå og preges av beitelandskap med innslag av skog. Kistefosmuseet med skulpturparken ligger også nede ved elva. Museet har atkomstmuligheter både
fra nordøst og sørvest for Randselva. Fra fv. 241 Ringeriksvegen er det atkomst via
Kistefossvegen som krysser under jernbanen ved Nordre Aslaksrud. Fra vestsida av elva er det
atkomst fra krysset på Bergermoen via Samsmoveien.
Langs Kistefossvegen ligger det tre hytter/boliger. Roa-Hønefossbanen ligger i skråningen på
østsiden av elva og benyttes til godstransport.

Figur 3-11: Randselva oppstrøms Kistefos-museet og beitet på elvesletta sør for museet.

Viktige kvaliteter og verdier
Kistefos-museet har sitt utgangspunkt i tremassefabrikken, og benyttes i dag som museum og
kunstgalleri med Skandinavias største skulpturpark av samtidskunst.
Randselva er et viktig landskapselement og en forutsetning for museet. Den brukes også til
fiske, og har betydning for friluftsliv i området. Randselva er en viktig gytebekk for storørretstammen i Randsfjorden og det er elvemusling i elva.
Ny E16 - Randselva
Ny veg krysser Randselva i en 550 meter lang bru uten pilarer eller fundamenter i selve
elveløpet. Det er også unngått pilarer i den bratte skråningen mot Eggemoen, da denne er
svært sårbar for inngrep. Dalføret er bredt, samtidig som brua også må føres over
jernbanelinjen med krav til frihøyde. Stor høydeforskjell på elvesidene gir utfordringer i forhold
til plassering og utforming av brua.
Det foreligger to alternativer for bru, i betong (frittframbygg bru) og i stål (kassebru). Begge
brutypene har et enkelt formspråk. Det er lagt stor vekt på utforming og plassering av søyler i
forhold til gode spennvidder. Valg av brutype vil skje i neste planfase. Figurer på de neste
sidene viser flere illustrasjon av de ulike brutypene.
Kistefos-museet får ny atkomstveg, se figur 3-23. Ny adkomstveg tar av fra eksisterende veg
ved Kistefossveien 15, går litt sørover før jernbanen krysses. Det bygges ny jernbanebru
(Kistefoss bru) slik at ny atkomstveg til Kistefoss føres under jernbanen og videre ned på
elvesletta til eksisterende parkeringsplass. Denne vegen planlegges benyttet i forbindelse med
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byggingen av Randselva bru. Dagens veg gjennom den gamle jernbaneundergangen skal
benyttes for gående via en ny gangveg under Randselva bru. I tilknytning til området ved brua
vil det trolig måtte legges til rette for noe mer parkering på et senere tidspunkt. Bygningene i
Kistefossveien 15 og 19 (120/1) innløses.
Som en del av planen vil Kistefossvegen også utbedres, bl.a. utretting av en krapp kurve ved
Kistefossveien 6.

Figur 3-12: Randselva bru, betongbru sett fra øst mot vest.

Figur 3-13: Randselva bru, betongbru sett mot øst.
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Figur 3-14: Randselva bru, betongbru sett fra elvebredden og mot sør.

Figur 3-15: Randselva bru, stålbru sett fra elvebredden og mot sør.

122674-PLAN-RAP-03

25. april 2014 / 00

Side 27 av 67

E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

multiconsult.no
3 Beskrivelse av planforslaget

Figur 3-16: Randselva bru, betongbru sett fra parkeringsplassen på Kistefos mot sør.

Figur 3-17: Randselva bru, stålbru sett fra parkeringsplassen på Kistefos mot sør.
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Figur 3-18: Randselva bru, betongbru sett fra cafeen på Kistefos-museet

Tidligere vurderte brutyper
Gjennom arbeid med kommuneplanen ble det vurdert ulike brukryssinger av Randselva. Det
ble utviklet tre hovedalternativer; buebru, skråstagbru (se figur 3-21) og frittframbygg bru.
Gjennom prosessen ble de to første alternativene forkastet. Den viktigste årsaken til dette var
at begge løsningene var lite fleksible mht. mulig breddeutvidelse til firefelts veg på sikt. Fritt
frambygg bru vil tåle to parallelle bruer i motsetning til de øvrige to. Høye kostnader var også
en årsak til at skråstag- og buebrua utgikk.

Figur 3-19: Snitt av buebru

Figur 3-20: Buebrua sett fra Kistefoss og Furumoen boligområdet. Foto fra modell (NUNO arkitektur AS).
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Figur 3-21: Snitt av skråstagbru.

Figur 3-22: Skråstagbrua sett fra Kistefoss. Foto fra modell. Foto fra modell (NUNO arkitektur AS).
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3.13.3 Parsell 3 Randselva–Kleggerud
Dagens situasjon
Området mellom Randselva og Kleggerud ligger i en vestvendt helning og består av
kulturlandskap med jorder, beiter og kantsoner med skog. Landskapet er relativt flatt.
Fv. 241 strekker seg gjennom området. Mellom Frankrike og Kleggerud ligger det noe
boligbebyggelse tett ved fylkesvegen. Nord for Kleggerud og vest for fv. 241 ligger skogsområdet Mosmoen.
Viktige kvaliteter og verdier
Mosmoen er et skogsområde som blir benyttet som rekreasjonsområde av nærmiljøet. Her er
det flere stier og skogsbilveger på kryss og tvers. Forekomst av alunskifer er en viktig problemstilling i dette område. Pilegrimsleden går gjennom området. Den følger i hovedsak traséen til
fv. 241.
Ny E16 Randselva–Kleggerud
Etter kryssing av Randselva føres ny E16 over jordbrukslandskapet på Aslaksrud. Kommunegrensa til Jevnaker krysses i dette området. Vegen ligger stort sett i utkanten av det åpne
jordbrukslandskapet i overgangen til skogsterrenget, men noe dyrket mark ved Frankrike vil
likevel beslaglegges (figur 3-24). Ved Kleggerud etableres et toplanskryss for av- og påkjøring til
fv. 241 som er atkomstveg til Jevnaker sentrum, se figur 3-25. Fylkesvegen legges over E16 på
Kleggerud bru. I kryssområdet innløses flere boligeiendommer langs Ringeriksvegen (gnr./bnr.
148/1, festenr. F81, F24, F100, F107, F55 og F93, samt to næringsbygg). Vegen plasseres i
ytterkanten av jordbrukslandskapet på Kleggerud. Branndalsbekken legges i kulvert.

Figur 3-23. Oversiktsbilde som viser ny E16 og omlegging av Kistefossveien.
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Figur 3-24: Vegtraseen over jordene ved Frankrike østover mot Kleggerudkrysset. Mosmoen ligger på
nordsiden av vegen.

Figur 3-25: Kleggerudkrysset.

Optimalisering av veglinja
Det er funnet alunskifer i grunnen ved Kleggerud der fremtidig fjellskjæring vil komme. I forbindelse med byggeplanleggingen vil linjepålegget bli optimalisert for å redusere uttak av
alunskifer. Det kan derfor være aktuelt å heve veglinja noe gjennom Kleggerudområdet. Hvis
slik heving blir aktuelt vil det bli fremmet en egen sak om dette overfor kommunen i
forbindelse med utarbeidelse av byggeplanen.
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3.13.4 Parsell 4 Kleggerud–Rønnerud
Dagens situasjon
Strekningen mellom Kleggerud og Rønnerud er den lengste parsellen og omfatter ensartede
skogsarealer. Mindre lommer med dyrket mark forekommer stedvis. Terrenget stiger opp mot
Nordmarka. Området er småkupert med ensidig helning. Ned fra dette høydedraget går det
flere markerte bekkedaler. Moselva, Svenådalen og Søtbakkdalen danner markerte terrengformer i dalsiden. En rekke skogsveger gir atkomst til skogressursene i Marka. Svenåveien er en
viktig atkomstveg inn til Nordmarka.
Viktige kvaliteter og verdier
Det finnes flere etablerte stier og skogsveger fra boligområdene til Nordmarka. Ny E16 vil bli
liggende som en barriere mellom de bebygde områdene og Nordmarka. De største
utfordringene vil være å unngå barriereeffekt, samt få vegen til å bli minst mulig synlig i
terrenget sett på avstand. God terrengtilpasning er en utfordring i sidebratt terreng.
Skogsområdene brukes mye av barnehage og skole på Toso. Det er registrert flere naturtyper i
dette området.
Ny E16
Vegen ligger typisk i skjæring på innsiden (østsiden) og fylling på utsiden. Der vegen går på
tvers av landskapets hovedform vil den enkelte steder ha to-sidig skjæring, og ved kryssing av
dalfører to-sidig fylling. De mest markerte dalførene krysses med bru, som Moselva,
Svenådalen (figur 3-32) og Søtbakkdalen (figur 3-33). Moselva bru kan kortes noe inn forutsatt
at E16 legges på fylling i stedet. En slik løsning krever også at driftsvegen under brua må legges
noe om. Det er flere driftsveger/skogsveger som krysser veglinja. Disse legges enten i kulvert
eller føres over ny E16 på bru. Opperud overgangsbru er vist på figur 3-30 og Bekkestua kulvert
er synlig i figur 3-35. Det går også en driftsveg langs Svenåa, som leder opp til Tverrsjøstallen
og videre inn i Nordmarka. Denne krysser nå under Svenådalen bru. En driftsveg krysser også
under Søtbakkdalen bru. Søtbakkdalen overgangsbru vil bli bygget for å opprettholde
forbindelsen opp til skogområdene ovenfor.

Figur 3-26: Terrengsnitt like øst for Kleggerud (profil 3660).
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Figur 3-27: Snitt øst for Branndalsbekken (profil 4670 (øverst) og 4400 (nederst)).

Figur 3-28: Terrengsnitt mellom Opperud og Svenådalen (profil 5770).

122674-PLAN-RAP-03

25. april 2014 / 00

Side 34 av 67

E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

multiconsult.no
3 Beskrivelse av planforslaget

Figur 3-29: Terrengsnitt ved Søtbakkdalen (profil 6410).

Figur 3-30: Opperud bru profil 5200.
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Figur Figur 3-31: Opperud overgangsbru sett fra øst mot vest.

Figur 3-32: Svenådalen bru alt. 1 sett fra sør mot nord.
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Figur 3-33: Søtbakkdalen krysses på bru. Søtbakkdalen overgangsbru vises også.

Figur 3-34: Søtbakkdalen overgangsbru
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Figur 3-35: Bekkestua kulvert profil 8300.

Figur 3-36: Mot Bekkestua profil 7200–8500.

Alternativ forbi Svenådalen
Valgt vegtrasé i kommunedelplanen, alternativ 1 lengst sør, var et kompromiss mellom
kommunens ønske om å få vegen lengst mulig unna eksisterende bebyggelse og Statens
vegvesens ønske om å unngå å bygge tunnel. Linjevalget ble gjort uten stor detaljering av
konstruksjoner. I den videre detaljeringen har det vist seg at bruene over Svenådalen og
Søtbakkdalen må bygges svært brede for å kunne plassere et rekkverk i innerkurven, og
samtidig sikre tilstrekkelig sikt gjennom kurven. Statens vegvesen ønsker derfor å flytte
veglinja mot nordvest for å unngå unødvendig brede bruer og for å få en bedre linjeføring.
Dette vil også gjøre at avstanden mellom ny E16 og naturreservatet i Svenådalen blir større, og
det vil gi vegen en bedre og mer fremtidsrettet linjeføring. Planforslaget legges derfor fram
med to alternativ til offentlig ettersyn, se figur 3-37. Det endelige planforslaget vil legge fram
kun ett alternativ til endelig vedtak.
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Alternativ 1
Alternativ 1 (lengst sør) krysser over naturtyper ved Svenådalen og Søtbakkdalen; lokalitetene
N8, N9 (Svenådalen) og N10 (Søtbakkdalen). Alternativet legger ikke beslag på dyrket mark.
Vegtraseen ligger i dyp tosidig skjæring delvis skjult inne i skogen, og vil ikke bli særlig synlig fra
avstand. Reiseopplevelsen er ikke spesielt bra siden det er kun over brua at man har en kort
strekning med «gløtt» for de reisende. Linjeføringen er som beskrevet uheldig, og medfører
unødvendig brede bruer.
Alternativ 2
Alternativ 2 krysser Svenåa og Søtbakkdalen på en lang sammenhengende bru. Skogsbilvegen i
Søtbakkdalen legges under vegen i kulvert. Alternativet innebærer at boliger på Haugen
(146/70 og 146/138) må innløses, og at noe dyrket jord beslaglegges. En bygning på gnr./bnr.
146/1 ligger også nær vegen, og den må muligens innløses. Vegtraseen kommer noe nærmere
bebyggelsen med tanke på støy, men dette har liten betydning for støybildet sammenlignet
med alt. 1 siden dette ligger lavere i terrenget. Alternativet vil bli mer synlig enn alt. 1 siden
det ligger i et mer åpent område. Brua vil sees fra deler av bebyggelsen på Toso. For de
reisende vil dette alternativet være noe mer interessant da vegen krysser over en lengre
«åpning» i skogen. Forskjellen er imidlertid liten.
Det må trolig gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor det området som krysser
dyrka mark, da det er uklart om dette området har blitt tilstrekkelig undersøkt tidligere.
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Figur 3-37: Illustrasjon som viser alternative vegtraseer over Svenådalen og Søtbakkdalen. Planavgrensningen for kommunedelplanen er vist med hvit strek. Alternativ 2 ligger delvis utenfor
planavgrensningen her. Rød tverrstrek angir sted for tverrprofil på figur 3-38.
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Figur 3-38: Snitt som viser alternativ 1 og 2 ved tverrprofil 1 (øverst) og tverrprofil 2 (nederst).

3.13.5 Parsell 5 Rønnerud–Olum
Dagens situasjon
Denne parsellen omfatter sidedalen fra Rønnerud og opp til Olum. Dalen har en svært variert
og småkupert terrengform med en del boligbebyggelse, flere mindre småbruk og enkelte
storgarder. I dalbunnen renner Brennelva. Øst for jordbrukslandskapet stiger terrenget opp
mot Nordmarka.
Viktige kvaliteter og verdier
Kulturlandskap med gårdsbruk i drift er viktige kvaliteter i dette området. Det er også viktig å
sikre bokvalitetene området.
Ny E16 Rønnerud–Olum
Vegen går gjennom et skogsområde ved Rønnerudmarka og Røste. Ved Brattval vil
eksisterende skogsveg (Åserudveien) til Røstemarka opprettholdes ved at det etableres en
kulvert (Bråtan kulvert). På Røste foreslås en rasteplass, se figur 3-39. Den vil kun betjene
trafikk i vestlig retning. Det planlegges ti p-plasser derav to HC-plasser og tre bobilplasser. I
tillegg er det satt av plass til 3 vogntog. Rasteplassen skal ha benker og bord, lekeplass og
toalettbygg. Publikumsrettede deler av anlegget skal ha fremkommelighet for alle. Det
vurderes arkitektkonkurranse for endelig utforming.
Etter Røstemarka går ny E16 over jorder på Røste og Gullen. Kanadavegen føres her over ny
E16 i profil 10000 (figur 3-40). Bygningen på Nordli (122/6) ligger rett i linja, og må innløses.
Videre går ny E16 på bru over Brennelva og Kanadavegen. Her må også to bygninger 122/22
innløses. Etter kryssing av Brennelva legges E16 på en høy fylling forbi Aslakrud. E16 krysser
Sagengveien. Denne legges nå om med ny trasé til Gjerdingsveien og videre over ny E16 på
Langlia overgangsbru (figur 3-42). Ved Sagengveien innløses 121/1/1. Et nytt planskilt kryss
etableres på Olum hvor ny og eksisterende E16 knyttes sammen. Videre følges dagens E16
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forbi Vesletjernet. Strekningen fra Olum til parsellslutt utvides med et krabbefelt i nordgående
retning. Det etableres en ny viltovergang i profil 12550, se figur 3-43.

Figur 3-39: Foreløpig utforming av rasteplass på Røste (se figur 3-4 på side 19 for plassering).

Figur 3-40: Gullen med Kanadavegen overgangsbru i forkant.
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Figur 3-41: Kanadavegen overgangsbru

Figur 3-42: Langlia overgangsbru, vanntårnet og krysset på Olum.
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Figur 3-43: Viltovergangen ved Olum.

Figur 3-44: Profil 11780 like vest for Olum. Her ligger vegtraseen i en dyp tosidig fjellskjæring.

3.13.6 Parsell 6 fv. 241 Ringeriksvegen
Dagens situasjon
Fv. 241 Ringeriksvegen går mellom Norderhov i sør (kryss med E16) og Jevnaker sentrum. Sør
for Kleggerud heter vegen Hadelandsvegen. Trafikken er forholdsvis stor da vegen foruten
lokaltrafikk også benyttes for bilister som skal ut på E16 i retning Oslo ved Norderhod, samt for
biler som ikke kan passere under jernbaneundergangen i Jevnaker. Fv. 241 har i dag dårlig
horisontal- og vertikalkurvatur, og har derfor behov for utbedring. Den har heller ikke et atskilt
tilbud til gående og syklende.
Det er jordbruksareal langs vegen ved Kleggerud og Moe gård. Vegen går i ytterkanten av
barskogen på Mosmoen. Her gjør den en skarp sving før den går gjennom bebyggelsen ved
Glassverket og møter E16 i krysset ved jernbaneundergangen. Skiltet hastighet er 80 km/t fram
til Moe gård. Herifra og til E16 er den 50 km/t.
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Viktige kvaliteter og verdier
Ved Moe gård kommer vegen ut av skogen og man får utsikt utover Randsfjorden. Bjørkealleen
ved Mo gård er et fint landskapselement, men den er i dårlig forfatning (figur 3-45).
Pilegrimsleden som følger Ringeriksvegen og steinringene er viktig kulturhistoriske verdier her.

Figur 3-45: Fv. 241 med bjørkealleen ved Moe gård (til venstre) og Steinringene på vestsiden av vegen.

Tiltaket
Fv. 241 mellom Kleggerud og Toso/Jevnaker foreslås utbedret til vegbredde 7,5 m
(kjørefeltbredde 3 meter) og med sammenhengende gang- og sykkelveg (3 meter bred) på
vestsiden av vegen (figur 3-47). Vegen følger dagens trasé. Ved Moe gård kommer gang- og
sykkelvegen i konflikt med alléen. Det foreslås derfor felling av trær her.
Fra svingen ved Gamlevegen går gang- og sykkelvegen over til et fortau (3 meter) ned til
jernbaneundergangen. På denne strekningen vil vegen senkes noe slik at frihøyden ved
undergangen økes med ca. 30 cm til ca. 4,2 meter.
Fylkesvegen planlegges belyst som følge av at man bygger langsgående gang- og sykkelveg. På
denne strekningen er det foreslått ensidig belysning.

Figur 3-46: Fv. 241 sett fra Kleggerudkrysset og nordover.
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Ny GS-veg og ny fv. 241

Figur 3-47: Det legges opp til langsgående gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen. Gang- og
sykkelvegen ligger på samme høyde som fylkesvegen.

Ny GS-veg og ny fv. 241

Figur 3-48: Ved profil 1340 på Mosmoen ligger fv. 241 og gang- og sykkelvegen på en fylling med helning
på 1:2

Figur 3-49: Ved profil 2290 på sørsiden av Moe gård ligger fv. 241 og gang- og sykkelvegen i omtrent
samme høyde som terrenget rundt.

3.14 Anleggsgjennomføring
Flere eksisterende veger berøres av utbyggingen. Den vil derfor foregå i faser. Utbyggingsfaser
fastsettes ikke i reguleringsplanen, men et sannsynlig opplegg beskrives her. Planen legger opp
til et bredt anleggsbelte på hver side av vegen som tilstrekkelig areal til anleggsaktivitet
inkluderer areal for oppranking av jord. Det etableres en midlertidig anleggsveg over Moe
gård.
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3.14.1 Rundkjøring Eggemoen
På Eggemoen bygges det rundkjøring på eksisterende E16. Trafikken legges rundt anleggsområdet på vestsiden av E16 på en midlertidig veg.
3.14.2 Randselva bru
Vegen ned til Kistefoss under ny Randselva bru bygges først. Det legges opp til å bygge en ny
jernbanebru slik at Kistefossvegen kan gå under jernbanen. I den forbindelse vil det måtte bli
driftsstans på jernbanen, ellers vil det til en hver tid være drift på jernbanen i anleggsfasen.
Atkomsten til Kistefos-museet fra fv. 241 må legges om.
3.14.3 Kryss ved Kleggerud
Ved Kleggerud bygges av- og påkjøringsrampene til E16 først, og fungerer som midlertidig
fv. 241. Når dette systemet er etablert starter bygging av rundkjøringer og bru over ny E16.
Nordvest for krysset er det satt av et areal til riggområde. Høyspentledning krysser over ny E16
i luftspenn. Det er knyttet restriksjoner til et areal på 40 meter til hver side av ledningen for å
sikre en trygg og god anleggsgjennomføring.
3.14.4 Krysninger av sekundærveger
Flere steder på strekningen krysser ny E16 sekundærveger. Det er hensiktsmessig at kryssende
veger bygges som første del av anleggsfasen, og bygging av E16 etterpå. Dette fordi det vil
være trafikk på en del av sekundærvegene under vegbyggingen. Det kan bli aktuelt å stenge
skogsbilveger i perioder. Dette må avklares med grunneier slik at det ikke medfører store
ulemper for driften.
3.14.5 Olum kryss
Ved bygging av Olum kryss er det hensiktsmessig å bygge rampene først, slik at de kan fungere
som midlertidig veg mens bygging av bru foregår. Krysset er delt opp i tre anleggsfaser slik at
man til en hver tid opprettholder en god trafikkavvikling på eksisterende veger. Eksisterende
E16 nord mot parsellslutt oppgraderes i to faser (ensidig utvidelse), slik at vegen kan benyttes
til trafikk mens utbyggingen pågår.
3.14.6 Fv. 241
Utbedring av fv. 241 planlegges bygget i faser. I første fase foreslås det at hele høyre kjørefelt i
retning Jevnaker bygges. Dette benyttes som veg for trafikk mens venstre kjørefelt og gang- og
sykkelveg bygges. Det vil være aktuelt med midlertidig lysregulering i korte eller lengre
tidsrom.

3.15 Reguleringsformål og hensynssoner
Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner:
Hjemmel

PBL-formål

Benevnelse

§ 12-5 nr. 2 Samferdsel og infrastruktur

Kjøreveg, offentlig

O_V1-10

Kjøreveg, privat

f_V1- 18

122674-PLAN-RAP-03

Gang- og sykkelveg

o_GS1-8

Fortau

O_F1-2

Annen veggrunn, grøntanlegg

o_VG1- 46
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Annen veggrunn, teknisk infrastruktur

o_Vt1-2

Vertikalnivå 3 (over bakken)

Broer

§ 12-5 nr. 5 LNFR

Landbruk

§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag

Naturvernområde i sjø og vassdrag

§ 12-7 Hensynssone

Fareområde, høyspent

H370_1-15

Kulturminne

H730_1-7

Ras- og skredfare

H310_1

NS1-3

Frisiktssone
§ 12-6 nr. bestemmelsesområder

Midlertidige anleggsområder

#1 - #29

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring

R1

3.15.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl § 12–5 nr. 2
Kjøreveger, o_V8 og f_VP1-18
Offentlige kjøreveger er vist i planen
o_V1= Omfatter omlegging av eksisterende veg
o_V2 = E16 Eggemoen–Olum
o_V3= fv. 241
Planen inneholder sju private avkjørselsveger eller atkomster, kalt f_V1-7. De fleste av disse
private atkomstene benyttes av flere grunneiere i felleskap, og bestemmelsene angir hvem
dette i hovedsak er. På privat grunn er disse klausulert til vegformål.
Formålet «Annen veggrunn, grøntanlegg» og «Annen veggrunn, teknisk anlegg», gjelder
skråninger og vegkanter som skal være Statens vegvesens eie. Iht. håndbok er det krav om at
veg med 90 km/t og ÅDT på 4000–12 000 skal ha en sikkerhetsavstand på 8 m utenfor vegkant.
Statens vegvesen ønsker å eie denne grunnen. Der hvor skrånings- og skjæringsutslaget er
mindre enn 8 m er arealbeslaget derfor utvidet til å være 8 m. Viltgjerdet skal følge vegen med
minimale inngrep i landbruksjord. Det skal settes av 1 m utenfor viltgjerde til vegformål.
Noen mindre private avkjørsler er vist med avkjørselssymbol.
Gang- og sykkelveg og fortau, o_GS1- 8 og o_FT1-2
Det skal reguleres gang- og sykkelveg på vestsiden av fv. 241 langs over ny E16 og videre ned til
Jevnaker. Gang- og sykkelvegen er 3,0 meter bred + 0,25 meter skulder på hver side. Nord for
Moe gård der hvor alleen slutter går G/S-vegen over til fortau som er 3 m bredt.
Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturvernområde i vassdrag, NF1-3
Innenfor området NF1_3 er det knyttet bestemmelser til at det ikke tillates etablert
konstruksjoner i Randselva. Det er også knyttet bestemmelser til anleggsgjennomføringen.
Bestemmelsesområde, massedeponi, M1-12
Områdene som skal benyttes til deponering av masser fra vegtraseen har fått knyttet
bestemmelser til arealene som sier at det må utarbeides en plan for arbeidet.
Bestemmelsesområde: Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak, R1
Denne reguleringsbestemmelsen er knyttet opp mot gnr/bnr 148/1 og sier at tiltak ikke kan
skje innenfor feltnavn R1 før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart med
kulturmyndighetene.
122674-PLAN-RAP-03
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Hensynssoner pbl §§ 12-7 og 11-8
Høyspenningsanlegg
Det krysser en rekke høyspentlinjer over vegtraseen for ny E16 og over fv. 241. Linjeeierne er
Statnett, EB-nett og Hadeland Energi Nett som eier henholdsvis linjene 420 kV, 132 kV og
22 kV. Arbeider i hensynssonen og på det midlertidige rigg- og anleggsområdet skal avklares
med ledningseier.
Kulturminner
Automatisk fredede kulturminner settes av med en sikringssone hvor det ikke er tillatt å
gjennomføre inngrep.
Ras- og skredfare
Hensynssone omfatter arealer med dårlige grunnforhold og behov for ekstra tiltak for å hindre
ras- og utglidning.
Midlertidig anleggsområder
Under anleggsarbeidet er det nødvendig å ha et areal til disposisjon utenfor selve vegtraseen.
Det er derfor regulert et midlertidig anleggsområde til hver siden av vegen i reguleringsplanen.
Bestemmelsene fastsetter at etter anleggsfasen skal områdene tilbakeføres til opprinnelig
stand og reguleringen faller bort. Området vil midlertidig disponeres av Statens vegvesen.

3.16 Kostnader og tidsplan for gjennomføring
3.16.1 Kostnader
Kostnadsberegning for tiltaket er utført av Statens vegvesen. Basert på mengdeoversikt og
vurdering av priser og usikkerhet er total kostnad inkludert planlegging, byggeledelse mv.
beregnet til kr 2 154 mill. (prisnivå 2013).
3.16.2 Bompengefinansiering
Først etter at reguleringsplanen er vedtatt kan bompengesaken behandles i kommunene. Det
foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i begge kommunene. På bakgrunn av planog bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet en stortingsproposisjon som går til
Samferdselsdepartementet og videre til Stortinget.
3.16.3 Fremdrift
Reguleringsplan for strekningen planlegges lagt ut til offentlig ettersyn våren 2014, med håp
om vedtak høsten 2014. Reguleringsplanen må være vedtatt før prosjektet kan sendes til
ekstern kvalitetssikring i Finansdepartementet. Når planen er vedtatt har vegvesenet hjemmel
for å iverksette grunnerverv. Dette vil normalt gjennomføres i forkant av eller parallelt med
utarbeidelse av byggeplan. Iht. handlingsplanen i NTP er det satt av oppstartsmidler i 2015.
Tidligste byggestart for ny E16 vil sannsynligvis bli i slutten av 2016. Anslått byggetid er ca. 3 år.
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Konsekvenser av planforslaget
Trafikksikkerhet og fremkommelighet
Ny E16 vil redusere ulykkesrisikoen. Vegen vil ha midtdeler, to planskilte kryss, god linjeføring,
bedre sikt, ingen direkte atkomster og belysning i tilknytning til kryssene. Fv. 241 oppgraderes
med langsgående gang- og sykkelveg / fortau fra krysset ved Kleggerud og ned til Jevnaker.
Dette vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten.
Omklassifisering av dagens E16 til fylkesveg (se kap. 2.1) gjennom Jevnaker gir en langt
tryggere situasjon her siden en stor del av gjennomgangstrafikken gjennom tettbebyggelsen
forsvinner.
Bedre standard og økt hastighet på ny E16 gir bedre fremkommelighet for alle brukere av ny
veg.

4.2

Gående og syklende
Ny E16 skal ikke benyttes av gående og syklende, og er i seg selv ikke et tiltak for denne
gruppen. Men tiltaket medfører en kraftig trafikknedgang på avlastet veg, og det er også
fremmet en egen plan for denne med en rekke tiltak for myke trafikanter. På Eggemoen
reguleres det plass ti gang- og sykkelveg som del av en fremtidig forbindelse mellom Hønefoss
og Jevnaker. Sammenhengende gang- og sykkelveg/fortau langs fv. 241 vil gi et godt og trygt
tilbud her. Samlet sett gir planen langt bedre forhold for denne trafikantgruppen.

4.3

Tettsteds- og næringsutvikling
Ny E16 vil fjerne det meste av gjennomgangstrafikken som i dag går gjennom tettbebyggelsen.
Dette gir redusert miljøbelastning og gjør det enklere å utnytte arealer langs vegen. Ved å
flytte eller innsnevre dagens E16 vil arealer langs Hermannstjern kunne frigjøres til friluftsareal
eller boligområde.
Flytting av E16 gir grunnlag for å gjennomføre tiltak langs avlastet veg som vil bidra til en
estetisk opprustning av Jevnaker sentrum. Dette vil igjen legge grunnlag for et utviklingspotensial for tettstedet i tråd med målsetningene i kommuneplanen og Jevnaker 2020.
For Hadeland Glassverk kan det tenkes at andelen kunder som i dag stopper spontant vil bli
redusert som følge av at opplevd tilgjengelighet blir redusert. Virksomheten har ikke kartlagt
kundemassen i forhold til dette. For Kistefos-museet vil eksponeringen kunne bli bedre, og
utbedring av Kistefossvegen som i dag kun benyttes i sommerhalvåret er positivt.
Erfaring fra tilsvarende vegprosjekter viser at det er sannsynlig at næringsliv og servicebedrifter ønsker å etablere seg ved nye innfartsårer og kryssområder. Prosjektet kan dermed gi økt
interesse for nyetableringer ved Eggemoen i Ringerike kommune. Spesielt for Jevnaker vil det
være utfordrende å styre arealpolitikken slik at man unngår at lokalt næringsliv i dagens
sentrumsområder vil lide som følge av slike nyetableringer.
Ny trasé gir redusert bruksmulighet og innsnevring av friområdet sør for Furumoen/Bergermoen øst for dagens E16. Arealet som er avsatt til fremtidig boligområde bør vurderes på nytt.
Det kan for eksempel være bedre egnet til ny næringsbebyggelse, som en utvidelse av
Bergermoen mot sør og øst.
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I Ringerike kommune er de berørte arealene avsatt til LNF-områder. Ved Kleggerud vil nordre
del av Åsbygda bli påvirket av ny trasé gjennom nærføring, og flere bolighus vil måtte
rives/flyttes. Ny trasé vil virke som en barriere i nærområdet og potensialet for en mulig
utvidelse eller fortetting av boligområdet nær E16 blir redusert. For arealer lenger unna kan
imidlertid bedre vegforbindelse virke positivt.

4.4

Regionale virkninger
Tiltaket bidrar til å korte ned reisetiden mellom Ringerike og Gardermoen, noe som kan bidra
til å styrke Ringeriksregionens attraktivitet for næringslivet og med hensyn til tilflytting. Denne
ene vegstrekningen vil ikke alene medføre merkbare endringer, men sammen med andre tiltak
som effektiviserer transportarbeidet vil tiltaket bidra. Dagpendling mellom Hønefoss og Hadelandskommunene blir mer effektiv slik at tiltaket bidrar til å utvide arbeidsmarkedsregionen.
En gjennomgående standardheving gir mer effektiv transport. Det kan også tenkes at godsstrømmer mellom enkelte punkter på sikt vil bli lagt om til E16. Alle transportavhengige
næringslivsaktører langs fremtidig E16 vil dra nytte av en mer effektiv transportåre, men det er
tvilsomt om E16-prosjektet gir så stor effekt at det endrer handelsruter eller alene skaper nye
markeder for næringslivsaktørene langs traseen

4.5

Støy

4.5.1

Regelverk og beregninger
Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er utarbeidet i tråd med
EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter
forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
T-1442/2012 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan- og bygningsloven, herunder også denne plan både i forbindelse med anleggsfase og
driftsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i
støysoner rundt eksisterende virksomhet.
Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:
•
•
•

Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses
som nødvendige.

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabellen under.
Tabell 4-1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier
Støysone
Støykilde

Veg

122674-PLAN-RAP-03

Gul sone

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

55 ≤ Lden < 65

70 ≤ L5af < 85

Lden ≥ 65

L5af ≥ 85
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Alle boliger langs ny E16 skal ha tilfredsstillende innendørs støynivå (under 30 dBA) og en
skjermet uteplass (under 55 dBA). I planområdet langs fv. 241 skal boliger med støynivå Lden ≥
65 dB på fasaden få tiltak slik at støyen på utendørs oppholdsareal blir Lden ≤ 55 dB. For
innendørs støy skal det gjennomføres tiltak hvis utendørs lydnivå er Lden ≥ 65 dB og innendørs
lydnivå er LpAeq24h ≥ 35 dB. Nivået skal bringes under LpAeq24h 30 dB etter tiltak.
Det er beregnet støy for eksisterende situasjon og fremtidig situasjon med og uten støytiltak 2 .
Det er vurdert støytiltak som langsgående skjerm ved Olum og på fv. 241 mellom Gamlevegen
og Glassverkvegen. For resten av strekningen er langsgående skjermingstiltak vurdert som lite
hensiktsmessig. Dette skyldes først og fremst at bebyggelsen som berøres ligger nokså spredt,
og at det derfor er behov for uforholdsmessig mange løpemeter støyskjerm for å redusere
lydnivået for relativt få boliger.
For alle beregnede situasjoner er det utarbeidet støysonekart, og det er utført en opptelling av
antall bygninger med støyfølsom bruk som har lydnivå på fasade som overstiger grenseverdiene. For bygningene som ligger langs ny E16 er dette bygninger der det forventes at det i
en senere planfase må utføres detaljerte beregninger av innendørs og utendørs lydnivå for å få
kartlagt behovet for støytiltak. Det er også utført beregninger for den alternative linja gjennom
Svenådalen.
Tabellen under gir en indikasjon på hvor mange boliger som vil ha behov for tiltak på fasade
for at innendørs grenseverdi skal overholdes ved skjermet og uskjermet situasjon. Som det går
fram av tabellen gir støyskjermer liten effekt ved at kun tre boliger går fra gul til hvit sone.
Langsgående skjerming er derfor forkastet da kostnaden ikke står i forhold til positiv
støyeffekt.
Tabell 4-2: Bygninger med støyfølsom bruk i rød og gul sone for fremtidig situasjon med og uten tiltak
Fremtidig situasjon, uten støytiltak

Fremtidig situasjon, med støytiltak

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Delstrekning
Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Delstrekning Eggemoen–Kleggerud

9

2

9

2

Delstrekning Kleggerud–Olum

73

8

70

8

Delstrekning fv. 241

17

6

17

6

Totalt

99

16

96

16

Langs eksisterende E16 vil tiltaket utelukkende ha en positiv effekt med tanke på lydnivå fra
vegtrafikken. Dette skyldes at både ÅDT og andelen tungtrafikk for strekningen reduseres
betydelig. Her medfører tiltaket en reduksjon i antall boliger i rød sone fra 57 til 6. Antallet i gul
sone øker med én bolig fra 71 til 72.
Det må påregnes tiltaksbehov ved samtlige boliger i rød sone. For en del av disse vil det
sannsynligvis være snakk om omfattende tiltak. En betydelig del av boligene i gul sone vil også
ha behov for støyreduserende tiltak. Tiltak vil i all hovedsak bestå i tiltak på fasaden og/eller
lokale skjermer på uteplass. Fasadetiltakene kan eksempelvis bestå av utskifting av vinduer,
nye ventiler og tilleggsisolering av vegger og tak. Vinduer og ventiler er ofte
bygningselementene med dårligst lydisolerende egenskaper og innendørs lydnivå vil ofte
tilfredsstilles ved utskifting av vinduer og/eller ventiler. Lokale støyskjermer kan eksempelvis
være glass/tre-skjerm på terrassen, innglassing av veranda eller vinterhage.
2

E16 Eggemoen–Olum. Støyberegninger. Multiconsultrapport 122674-RIA-RAP-003_rev01
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Landskapsbilde
Ny E16
Eggemoen–Kleggerud
Veglinjen har en god landskapstilpasning. Den ligger forholdsvis lett i terrenget gjennom
Eggemoen, med god visuell kontakt til omgivelsene. Sett fra avstand er vegen godt skjermet i
skogslandskapet. Ved kulturlandskapet på Aslaksrud ligger vegen helt i ytterkanten av dyrket
mark. Vegen ligger her lavt i terrenget, som gjør at eksponeringsgraden reduseres noe.
De største konsekvensene på parsellen fra Eggemoen-Kleggerud vil være i forhold til brua over
Randselva og kryssområdet på Kleggerud. Det er imidlertid valgt en brutype over Randselva
som underordner seg landskapet.
Det foreligger to alternative brukonstruksjoner for Randselva bru, fritt frembygg og stålkasse.
Begge brutypene har bærende søyler under seg, slik at konstruksjonen er helt skjult for
bilistene. Brutypene oppleves derfor best sett utenfra. Bru med høye og de kraftige søylene vil
være godt synlig fra et par steder på Kistefos-museet: fra parkeringsplassen i øst og fra sletta
vest for kafeen. I tillegg blir den synlig fra Aslakrud. Sett fra fv. 241 vil brua være lite synlig.
Brukonstruksjonen kan virke noe tung fra undersiden, men oppleves visuelt mye bedre fra litt
avstand. Da brua ligger såpass høyt over terrenget og med et forholdsvis langt spenn, tåler den
godt de dimensjonene som er benyttet på de ulike brudelene. Hovedforskjellen visuelt sett er
at stålkassealternativet har V-søyler. Disse er kraftige, men har en skulpturell virkning. Fritt
frembygg bru virker noe tyngre enn stålalternativet pga. den høye veggen. Begge
brualternativene har et enkelt formspråk og tar seg visuelt bra ut i landskapet.
Krysset på Kleggerud plasseres helt i ytterkanten av det åpne jordbrukslandskapet og vil bli et
dominerende element for de nære omgivelsene.
Kleggerud–Olum
På strekningen mellom Kleggerud og Olum følger vegtraséen randsonen mellom Nordmarka i
sør og kulturlandskapet på nordsiden. Vegen krysser flere bekkedaler, blant annet Moselva,
Svenådalen og Søtbakkdalen. I disse områdene har tiltaket en dimensjon som ikke harmonerer
med landskapets skala og går på tvers av landskapets hovedform. Tiltaket ligger litt opp i
åssiden, og vil i liten grad eksponere seg mot bebyggelsen på Toso og ved Randsfjorden. Vegen
er foreslått uten belysning utenom kryssområder for å unngå lysforurensning på kveldstid, og
for i størst mulig grad redusere den visuelle barrierevirkningen mellom bebyggelsen på
Jevnaker og Nordmarka. Videre nordøstover ligger vegen delvis i skjæring og delvis på fylling
som stedvis eksponerer seg mot dagens E16 og omkringliggende bebyggelse. Synlige fyllinger
vil bli tilplantet, slik at tiltaket på sikt i større grad glir inn i omgivelsene. Gjennom
jordbruksarealene på Gullen, hvor det er mye terreng, ligger vegen først i dyp skjæring, som
deretter går over til en høy og dominerende fylling. Kulturlandskapet i dette området vil få
reduserte visuelle kvaliteter. Vegen krysser Brennelva ved Aslaksrud, og ligger forholdsvis høyt
opp i åssiden. Vegen vil være eksponert for omkringliggende områder.
Den totale reiseopplevelsen vil nok oppleves noe dårligere da store deler av traséen går
gjennom skogsområder. Linjeføringen er også stivere, som medfører større terrenginngrep enn
dagens veg.
Det foreligger en alternativ vegtrasé forbi Svenådalen (alt. 2). Denne ligger lavere i terrenget
sammenlignet med alternativ 1, like nedenfor skoggrensen. Vegkorridoren strekker seg på bru
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over et parti med dyrket mark og vil derfor være mer eksponert for de nære omgivelsene. Fra
lengre avstand vil den være lite synlig, siden den ligger såpass lavt i terrenget.
4.6.2

Fv. 241 Ringeriksvegen
Tiltak langs vegen er breddeutvidelse, mindre kurveutrettinger og høydejusteringer, samt
etablering av gang- og sykkelveg/fortau langs hele strekningen. Den nye vegkorridoren vil bli
en del bredere enn dagens veg, men terrenginngrepene blir likevel beskjedne siden landskapet
er relativt flatt. Det er lagt opp til en 3 meters grønn rabatt/grøft mellom gang- og sykkelvegen
og kjørevegen. En slik løsning myker opp de store asfaltflatene og har positiv effekt på landskapsbilde. På grunn av ny gang- og sykkelvegtrasé langs fv.241 skal vegen lyssettes. Det er
foreslått ensidig belysning. Vegen vil da markere seg litt mer i landskapet, men sett fra avstand
vil den likevel være lite synlig siden den ligger lavt i terrenget og strekker seg gjennom et
skogsområde.
En gravminnelokalitet med to steinringer vil i ny situasjon bli liggende tett inntil den nye
vegtraséen. I forhold til landskapsbilde og reiseopplevelse kan dette være positiv, da
steinringene vil bli mer synlig.
Utbedring av dagens veg vil komme i direkte berøring med bjørkealléen langs Ringeriksvegen
forbi Mo gård. Tilstandsvurdering som er foretatt av alléen viser at trærne er svekket av alder.
Bjørkealléen er i dag et fint landskapselement som vil gå tapt. Eventuell nyplanting må
vurderes opp mot utsynet over Randsfjorden.
Fra svingen ved Gamlevegen går gang- og sykkelvegen over til fortau, som føres ned til
jernbaneundergangen på dagens E16. Vegen vil på denne strekningen senkes noe, for å oppnå
bedre frihøyde under jernbanebrua. Dette gjør at vegen får noe høyere løsmasseskjæringer i
dette området. Tiltaket langs fv. 241 har til sammen minimale virkninger på landskapsbilde.

4.7
4.7.1

Nærmiljø og friluftsliv
Ny E16
For friluftsområdene på Bergermoen vil ny E16 gi barrierevirkning og støy. Dette området som
har en funksjon som nærturområde for befolkningen på Samsmoen vil bli mindre attraktivitet
og få redusert bruksmuligheter som nærfriluftsområde.
Ny veg på bru over Randselva vil ikke være til hinder for aktiviteter som turgåing, fiske eller
bading, men området vil bli noe påvirket av støy, og selve inngrepet i form av en stor bru vil
redusere områdets attraktivitet som friluftsområde.
Støynivået ved Aslaksrud og Kleggerud og i nordre del av Åsbygda vil øke, og den nye vegen vil
bli et nytt stort arealinngrep og barriere for den spredte bebyggelsen i området.
Nye E16 blir liggende oppe i skogkanten mellom bygda og marka. Eksisterende atkomstveger,
skogsveger og stier må passere den nye vegtraseen. Det legges derfor opp til at lokale veger og
skogbilveger opprettholdes enten på overgangsbru over E16 eller under bruer/kulverter i
veglinja. Med så mange tverrforbindelser har planforslaget en mindre negativ konsekvens for
friluftslivet. I Søtbakkdalen foreslås det etablert en gangbru slik at man tilrettelegger slik at det
skal være enkelt å krysse vegtraseen for elevene ved Toso skole og for beboerne i
boligområdet på Torshov.
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Når ny E16 på strekningen mellom Eggemoen og Olum tas i bruk vil gjennomgangstrafikk og
tungtrafikk overføres til den nye vegen, og det blir en kraftig reduksjon i trafikken på dagens
E16. Dette vil bedre forholdene betraktelig gjennom Jevnaker.
Tiltaket krever innløsning av ni boliger/bygninger i tilknytting til det planfrie krysset på Kleggerud. Vest for Kanada ligger det to småbruk midt i veglinja som innløses. Eiendommen på
gnr/bnr 121/16 ved Langlia (Gjerdingsveien) vurderes innløst i sin helhet. Dersom alternativ 2
velges over Svenådalen vil det medføre innløsning av to boliger (146/705 og 146/138).
Alternativ 1 har ikke innløsning her.
Tabell 4-3: Innløsning (alternativ 1)

4.7.2

Gnr./bnr./fnr.

Beskrivelse

Sted

148/1

Millitærlager (to bygg)

Ringeriksvegen ved Kleggerud

148/1/55

Boligeiendom

Ringeriksvegen ved Kleggerud

148/1/107

Boligeiendom

Ringeriksvegen ved Kleggerud

148/1/100

Boligeiendom

Ringeriksvegen ved Kleggerud

148/1/24

Boligeiendom

Ringeriksvegen ved Kleggerud

148/1/81

Boligeiendom

Ringeriksvegen ved Kleggerud

148/1/93

Boligeiendom

Ringeriksvegen ved Kleggerud

120/1

Boligeiendom

Kistefossvegen 15

120/1

Boligeiendom

Kistefossvegen 19

122/6

Boligeiendom

Ved Kanadavegen

122/22

Boligeiendom

Nordli ved Kanada

121/1/1

Boligeiendom

Sagengvegen 52

Fv. 241
Utbedringen av fv. 241 gir små arealbeslag i kantsonen langs Mosmoen, men dette har ingen
betydning for bruken av området til dette temaet. Atkomst for gående og syklende fra
Jevnaker til Mo gård og Mosmoen bedres.
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Naturmiljø
Ny E16
Naturtyper
Ny E16 berører ti registrerte naturtyper/lokaliteter. Tabell 4-4 gir en gjennomgang av disse.
Alternativ 2 Svenådalen gir ikke inngrep i naturtype nr. N8, N9 og N10, og er mindre konfliktfylt
for dette temaet.
Tabell 4-4: Naturtyper som blir berørt av ny E16
Nr.

Type

Verdi

Beskrivelse

N3

Furskog på Eggemoen

C

Rundkjøring og breddeutvidelse gir noe beslag i furuskogen øst for
Eggemoen

N1

Naturbeitemark langs
Randselva

B

Beiteskog i drift. Deler av området beslaglegges av brufundamenter, og i
anleggsfasen vil større deler berøres av anleggsaktivitet

N4

Gammel barskog ved
Kleggerud

C

Ny veglinje med tilhørende kryss vil beslaglegge storparten av lokaliteten

N5

Bekkekløft ved
Branndalsbekken

C

Nærføring av ny veg. Anleggsaktivitet nær lokaliteten (bygging av bru)

N6

Gammel barskog ved Moselva

C

Store deler av lokaliteten vil gå tapt som følge av fylling for ny veglinje

N7

Gammel barskog nord for
Opperud

C

Deler av lokaliteten vil gå tapt som følge av ny veglinje og bygging av
overgangsbru

N8

Kalkskog ved Haugen

B

Deler av området beslaglegges av brufundamenter, og i anleggsfasen vil
større deler berøres av anleggsaktivitet

N9

Kalkskog sør for Haugen

B

Deler av lokaliteten vil gå tapt som følge av ny veglinje og bygging av
brufundamenter

N10

Kalkskog nordøst for Haugen

B

Deler av lokaliteten vil gå tapt som følge av ny veglinje og omlegging av
skogsbilveg

N11

Finnerudputten

B

Lokaliteten vil ikke påvirkes direkte, men ligger i nærheten av ny veg

Vilttrekk
Det er et regionalt viktig elgtrekk fra Nordmarka ned til vinterbeiteområder ved Mosmoen,
Eggemoen og Randsfjorden. En rekke vilttrekk krysser vegtraseen, og E16 planlegges i
hovedsak med viltgjerde (med unntak av strekningen vest for Randselva). Et viltgjerde er så
godt som en absolutt barriere for hjortevilt, og begrenser viltets mulighet for vandringer. Dette
medfører at leveområdene blir mindre og det forhindrer naturlig spredning av dyr. Dyr vil
imidlertid kunne krysse under alle bruer i linja (Randsfjorden, Moselva, Svenåa, Søtbakkdalen,
Vangselva). Videre vil det etableres kulverter for skogsbilveger som gir kryssingsmulighet, om
enn noe mindre attraktivt, kulvert for Brandalsbekken gjøres så stor at den også kan benyttes
til vilt og det bygges en egen viltovergang på Olum. Viltgjerder gjør at dyr ledes fram til disse
mulige krysningspunktene.
Vassdrag
Ny E16 krysser de fiskeførende vassdragene Randselva, Moselva, Vangselva og Svenåa. De tre
sistnevnte elvene er klassifisert som viktige gytebekker for storørretstammen i Randsfjorden.
Disse bekkene/elvene krysses på bru, slik at ny E16 ikke vil bli et vandringshinder for fisk.
Gjennom arbeidet vært stort fokus på forekomsten av elvemusling i Randselva. Siden ny bru
planlegges uten varige inngrep i elva, er konsekvensene for arten begrenset. Det vil imidlertid
etableres brufundament i strandkanten. Arbeid i anleggsfasen med inngrep i nærliggende
arealer kan medføre partikkeltransport ut i vassdraget, spesielt ved nedbør. Det er viktig å ha
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et fokus på forurensning i anleggsfasen for Randselva og de andre vassdragene gjennom
anleggsperioden.
Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8–12
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving
av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt
hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Miljøkonsekvensene av tiltaket skal vurderes i et
helhetlig og langsiktig perspektiv, der hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller
forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies. Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper
for offentlig beslutningstaking (§§ 8-12) er vesentlige i denne saken. Her følger derfor en
gjennomgang av de aktuelle paragrafer:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget i plansaken vurderes som godt. Det er tidligere foretatt naturtypekartlegging i forbindelse med konsekvensutredning for rv. 35 (nå E16) Jevnaker–Olimb. Dette
er dokumentert i tidligere behandlet kommunedelplan for Jevnaker–Olimb. I tillegg er det i
forbindelse med parsellen Eggemoen–Kleggerud kartlagt naturtyper og rødlistearter, registrert
fremmede arter, gjort undersøkelser i Randselva, det har blitt tatt vannprøver, innhentet
kunnskap om fiskeførende bekker og utført sporregistreringer av hjortevilt. Informasjon for
øvrig er hentet fra Naturbase, Artsdatabanken, NGUs databaser, Vannmiljø (MD) og
lokalkunnskap.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Virkningene av vegtiltaket er i all hovedsak godt kjent og beskrevet i konsekvensutredningen jf
§ 9 i naturmangfoldloven. Ved følgende punkter er det gjort vurderinger ut fra føre-var
prinsippet:
•

Brufundamenter i vannstrengen i Randselva er frarådet på bakgrunn av usikkerhet
rundt virkningene for den sårbare arten elvemusling.

•

Inngrep i den bratte skråningen fra Randselva opp til Eggemoenplatået er i ROSanalysen kap. 4.1. vurdert å kreve sikringstiltak på bakgrunn av risiko for miljøskader
(erosjon/ras/utgliding). På bakgrunn av geotekniske vurderinger frarådes inngrep i
skråningen.

•

Tilbakemeldingene i høringsfasen i forhold til landskapsbilde og mulig konflikt
mellom enkelte brutyper og trekkveger for ande- og vadefugl (spesielt svaner) har
sammen med tekniske forhold gjort at Statens vegvesen ikke ønsket å gå videre med
brutypene skråstagbru og buebru. På bakgrunn av dette har man arbeidet videre
med frittframbygg bru i betong eller i stål, og ingen av disse har konstruksjoner over
vegbanen.

•

Brukonstruksjonene har god høyde slik at oppstuving vil ikke kunne være et problem.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
I metodene som er benyttet i konsekvensutredningen inngår belastning fra eksisterende tiltak
og andre planlagte/vedtatte tiltak i 0-alternativet. Ytterligere belastning som påføres økosystemene som følge av vegtiltaket vurderes med dette som bakgrunn. Dette sikrer at den
samlede belastningen er hensyntatt. I planområdet er det få slike tiltak som ligger i 0alternativet, foruten planlagt utbygging av Bergermoen og videre næringsutvikling på
Eggemoen.
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I planområdet vurderes de viktigste andre belastningene for Randselva å være påvirkning av
tidligere gjennomført kraftutbygging på Kistefoss, og for hjorteviltbestandene er de viktigste
påvirkningene barriereeffekter av bebyggelse, fv. 241 Ringeriksvegen, dagens E16, avrenning
fra jordbruket og jernbanen.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Gjennom planleggingen av tiltaket er det lagt inn tiltak og forutsetninger om tiltak for å
begrense skade på naturmangfoldet. Kostnaden ved disse tiltakene bæres av tiltakshaver. De
viktigste tiltakene er:
•

Bruk av lange spenn for bru over Randselva for å redusere inngrep i elveskråning
(kantvegetasjon) og vannstrengen.

•

Etablering av viltkryssing ved Branndalsbekken og erstatning av eksisterende
viltkrysning på Olum. Konstruksjoner (bruer) over Moselva, Svenåa, Søtbakkdalen og
Vangselva vil fungere som viltunderganger og ivaretar bekk/elveløp med
kantvegetasjon mest mulig naturlig.

•

Tiltak for å hindre erosjon i anleggs- og driftsfasen og partikkelavrenning til
Randselva, Moselva og Vangselva i anleggsfasen (tiltak dersom Moselva og Vangselva
er ørretførende).

•

Der det er hensiktsmessig skal det utføres naturlig revegetering (stedegen
vegetasjon) av sidearealene.

•

Masser med fremmede arter (svartlistet arter) skal håndteres slik at spredning ikke
forekommer.

•

Masser som inneholder alunskifer skal deponeres på en forsvarlig måte slik at vann
og grunn ikker forurenses.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er forutsatt flere tiltak for å begrense skade på naturmiljølokaliteter, jf. beskrivelse i
forhold til § 9 og § 11. De lokalitetene som likevel blir berørt er:
•

Orkidélokalitet på Eggemoen; ligger på begge sider av dagens veg der ny veg er
forutsatt koblet på. Situasjonen i driftsfasen endres lite i forhold til i dag, men
anleggsarbeider vil berøre nærområdet, og lokaliteten må så langt som mulig sikres i
anleggsgjennomføringen.

•

Beitemarkslokalitet Aslaksrud (ved Randselva). Deler av lokaliteten berøres av
brufundamenter. Dersom man skal unngå å berøre lokaliteten må man enten bygge
en vesentlig lengre bru eller ha svært lange spenn på bru over Randselva. Begge deler
medfører merkostnader på flere titalls millioner kroner.

•

Det legges opp til et infiltrasjonsbasseng på Eggemoenplattået på nordsiden av vegen
som skal ta opp avrenning fra vegbanen og sikre at vannet ikke finner nye veger og
graver seg et løp ned skråningen på vestsiden av Randselva.

•

Det skal iverksettes et vannprøveprogram for elver og bekker langs vegtraseen. Dette
starter i god tid før bygging slik at man får en indikasjon på elvas tilstand.
Prøvetakningen skal følge anleggsperioden.

•

Ved støping av fundamenter vil det bli noe byggegropvann. Dette bør ikke slippes rett
ut i elva da det vil ha stort partikkelinnhold og kan være sterkt basis grunnet
sementrester og inneholde rester av forskalingsolje. Det legges opp til et midlertidig
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basseng og infiltrasjon i forbindelse med byggepropa. Løsmassene i området er godt
egnet til dette. Det kan også etableres en kontainerløsning for rensing av
lensevannet.
•

En mulig måte å sikre området for avrenning av partikler i elva er bruk av siltgardin
rundt de områdene det er inngrep i. Strømningsforhold kan imildertid medføre at
dette er et lite effektivt tiltak.

•

Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan som sikrer riktig jordbehandling og
naturlig revegetering langs vegtraseen.

Videre detaljering av driftsmetoder og teknikker vil skje gjennom reguleringsplanfasen, og
følges opp gjennom revisjon av Ytre Miljø-plan for tiltaket.
Fremmede organismer
Naturmangfoldloven har krav til aktsomhet i forhold til fremmede organismer jf. § 28.
Vegbygging medfører alltid fare for spredning av fremmede arter. Tidligere ble det også ofte
benyttet fremmede arter i beplanting av veganlegg (eksempelvis hagelupin). I influensområdet
er høyrisikoartene hagelupin og vinterkarse registrert en rekke steder langs E16 og fv. 241, og
anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til at disse spres til nye områder.
Statens vegvesen har utarbeidet egne regionsvise handlingsplaner mot fremmede skadelige
arter. Planene lister opp prioriterte arter og har målsetninger og tiltak for de ulike artene.
Handlingsplanene vil bli lagt til grunn i arbeidet med Ytre Miljø plan og den videre
planleggingen og anleggsgjennomføringen. Lokalitetene med fremmede arter skal kartfestes
inn i rigg og marksikringsplan med retningslinjer for behandling av disse jordmassene.
4.8.2

Fv. 241
Breddeutvidelser og kurveutretting langs fv. 241 vil gi mindre inngrep langs randsonen av en
registrert naturtype på Mosmoen (gammel barskog, verdi A) flere steder. Barriereeffekten
påvirkes lite i forhold til 0-alternativet.
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Kulturmiljø
Ny E16
Planforslaget medfører at automatisk fredete kulturminner vil bli berørt både innenfor selve
veglinja og i tilknytning til det midlertidige rigg- og anleggsområdet. For disse kulturminnene
må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven før tiltaket kan gjennomføres. Tabell 4-5 viser
kulturminner som er i direkte konflikt med planen, og må frigis. Alle automatisk fredete
kulturminner er vist på plankartet.
Tabell 4-5: Tabell over kulturminner som skal søkes frigitt
ID

Vernestatus

Type kulturminne

Sted

161202

Automatisk fredet

Fangstgrop

Anleggsområdet på Eggemoen

161229

Automatisk fredet

Bosetning- aktivitetsområde

Under Randselva bru

45044,
19101

Automatisk fredet

Steinringer på vestsiden av fv. 241
nord for Kleggerudkrysset

Inngrep i ytterkanten, hele
kulturminnet skal ikke søks frigitt

156419

Automatisk fredet

Større område langs fv. 241 nord for
steinringene ved

Inngrep i ytterkanten, hele
kulturminnet skal ikke søks frigitt

137047

Automatisk fredet

Kullfremstillingsanlegg

Midt i ny E16 ved Rønnerudmarka

155474

Automatisk fredet

Kokegrop

Røstemarka

155472

Automatisk fredet

Kokegrop

Øst for rasteplassen på Røste,
nordsiden av vegen

102062

Automatisk fredet

Rydningsrøyslokalitet

Østre Olimb midt i Olumkrysset

137183

Automatisk fredet

Rydningsrøyslokalitet

Per Olim gnr/bnr 121/16 som skal
innløses

Rigg og marksikringsplan
Kulturminner som ligger i nærheten av anleggsområdet og som dermed kan skades i
anleggsfasen skal vises på rigg- og marksikringsplan og sikres i anleggsperioden.
Eggemoen
Ved ny rundkjøring på Eggemoen vil veganlegget gi nærføring til kulturminnet «Eggestein». Det
er en gammel runestein som stod på grensen mellom Hadeland og Ringerike, som nå er i eie av
Universitetets oldsakssamling i Oslo. I dag står det en kopi av steinen i området. Det er
registrert en gravhaug nord for rundkjøringen og en fangstgrop i sør. Fangstgropen vil søkes
innløst.
Kistefoss
Randselva bru vil ligge ca. 300 meter i luftlinje sør for Kistefos-museet. Brua vil bli synlig fra
parkeringsplassen på østsiden av Randselva og ved kafeen inne på museumsområdet. Fra de
øvrige områdene vil brua ikke kunne sees da den blir liggende skjult bak vegetasjon.
Aslaksrud
På beitemarka nede ved Randselva og på jordet ved Aslaksrud berøres områder med flere
registrerte funn: En husmannsplass med tre hustufter, åkerrein og veg, et bosetningaktivitetsområde med kokegrop og nedgravinger fra forhistorisk tid, og kullgrop. Kullgrop og
bosetningsspor er automatisk fredet. Deler av husmannsplassen og lokaliteten med
bosetningsspor vil komme i konflikt med brufundamenter, og bosetningslokaliteten må derfor
søkes frigitt. Husmannsplassen må trolig innløses.
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På jordet oppe ved Aslaksrud er det registrert to automatisk fredete kulturminner: Et
bosetning-/aktivitetsområde med to kokegroper og en nedgraving, og en kullgrop. Disse blir
ikke direkte berørt av vegen, men må avmerkes i rigg- og marksikringsplan og sikres i
anleggsperioden.
Kleggerud/Frankrike
Ved Frankrike krysser ny veglinje Pilegrimsleden. Denne må legges om til å krysse over bru for
fv. 241 i krysset ved Kleggerud. Nåværende trasé bør dokumenteres før omleggingen.
Langs fv. 241 ved Kleggerud står en stue som kan ha 1700-tallskjerne samt flere andre bygninger, trolig fra 1800-tallet. Alle bygninger vil måtte innløses som følge av veganlegget. På
nordvestsiden av Frankrike går veglinjen gjennom område hvor det er registrert et flintfunn og
spor etter nyere tids bosetningsaktivitet.
Rønnerud
I skogen ovenfor Rønnerud vil veglinjen berøre en automatisk fredet kokegrop. Denne må frigis
før anleggsstart.
Sagenga
Ved Sagenga vil omlegging av atkomstveg til bruket medføre konflikt med en automatisk
fredet rydningsrøyslokalitet.
Østre Olimb
Tett ved kryss mellom ny og gammel E16 ligger en rydningsrøyslokalitet med ni røyser. Feltet
vil gå tapt i forbindelse med vegprosjektet, og må søkes frigitt.
4.9.2

Fv. 241
Pilegrimsleden
Pilegrimsleden følger for en stor del fv. 241, men gjennom Mosmoen er den delvis lagt på
traktorveg/sti. Leden vil opprettholdes som gjennomgående ferdselsrute.
Kleggerud/Frankrike
En gravminnelokalitet med to steinringer ligger i kant med fv. 241 Ringeriksvegen. En av
ringene ligger tett inntil vegkanten og noen av steinene kan være flyttet.
Det er et ønske om at det anlegges atkomst til steinringene, og at det ses på muligheten for å
gjenskape den steinringen som delvis ligger i dagen vegfylling. Muligheten for dette vil
undersøkes ifm. byggeplanarbeidet.
I den skogsnære utmarka på hver side av Ringeriksvegen er det registrert et område med 1520 kullgroper. Dette er automatisk fredet. Utkanten av området kan bli berørt som følge av
utbedring av fv. 241.
Mo gård
Utbedring av dagens veg vil komme i direkte berøring med alleen langs Ringeriksvegen forbi
Mo gård.
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4.10 Naturressurser
4.10.1 Ny E16
I planarbeidet for E16 Eggemoen–Olum har det vært et høyt prioritert mål å begrense varig
beslag av dyrket mark, og man har tilstrebet å minimere inngrepene på dyrket mark ved
Kleggerud, Gullen og Olum. Det er imidlertid umulig å unngå beslag av dyrket mark. Tiltaket gir
varig beslag av dyrket jord ved Aslaksrud, Kleggerud, Gullen og Olum. I tillegg vil anleggsveger,
riggområder og deponiområder gi midlertidige arealbeslag.
Tabell 4-6 angir planforslagets arealbeslag fordelt på markslag. Tabellen viser både midlertidig
og permanent beslag. Totalt permanent arealbeslag av dyrket mark er på 164 dekar. Beslag
knyttet til fylkesvegen og anleggsvegen er også tatt med i dette regnskapet.
Som beskrevet under tiltaksbeskrivelsen vil det totale beslaget bli mindre.
Tabell 4-6: Oversikt over arealbeslag fordelt på markslag (alle tall i dekar).
Ringerike

Jevnaker
Markslag

Midlertidig

Fulldyrket mark

111

Permanent

Midlertidig

141

28

Sum

Permanent
24

Midlertidig

Permanent

140

164

Innmarksbeite

8

11

5

4

13

15

Produktiv skog

555

600

107

83

662

682

2

7

4

1

5

8

Annen jorddekt fastmark

16

23

8

5

24

28

Bebygd/samferdsel

21

45

5

5

26

50

713

827

157

122

870

947

Uproduktiv skog

SUM

I tillegg til det permanente beslaget blir dyrket jord delt på en slik måte at det blir liggende
igjen noen teiger som blir så små og tungdrevne at de går ut av produksjon. Dette inngår ikke i
de direkte beslagene siden grunneier vil beholde disse arealene, men blir en erstatningssak
ifm. grunnervervet. Samlet sett gir alternativet restarealer på 21,7 dekar med fulldyrket jord.
Alternativ 2 over Svenådalen
Alternativ 2 med lang bru over Svenådalen går delvis over dyrket jord og beite. Alternativer tar
dermed beslag i noe mer fylldyrket jord enn alt. 1. Dette er beregnet til 4,4 dekar. I tillegg
beslaglegges et areal på ca. 14 dekar som er registrert som innmarksbeite. Dette ser imidlertid
ikke ut til å være i bruk i dag. Alternativet gir også et forholdsvis stort midlertidig beslag på 13
dekar fulldyrket jord. Dette grunnet behov for areal for å bygge bru.
4.10.2 Fv. 241
Utbedring av fylkesvegen og bygging av gang- og sykkelveg gir beslag av noe fulldyrket jord på
Kleggerud og Moe gård. Permanent beslag av fulldyrket jord er ca. 7 dekar.
4.10.3 Tidligere beregninger
Gjennom kommunedelplanene for rv. 35 Jevnaker–Olum og E16 Eggemoen–Kleggerud ble det
gjort tilsvarende arealberegninger. Alternativene for den første planen er ikke direkte
sammenlignbare med det som nå presenteres siden parsellstart var ved Bergertjernet. Det
alternativet som er mest sammenlignbart med dagens er en kombinasjon mellom alternativ 1,
2 og 3. Dette ga til sammen et beslag på 70 dekar fulldyrket mark.
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I kommunedelplanen mellom Eggemoen og Kleggerud forelå det tre alternativer. Alt. 2 ble
valgt, og det er det som er grunnlag for dette planforslaget. Arealbeslaget til det alternativet
etter optimalisering ble beregnet til 51 dekar fulldyrket jord. Om en summerer de to parsellene
gir det et samlet arealbeslag for fulldyrket jord på altså 121 dekar. Her er det imidlertid
dobbelttelling siden begge disse planen har overlapp i Kleggerudområdet.
For parsellen Eggemoen–Kleggerud er det mulig å gjøre en direkte sammenligning. Etter
optimalisering ble beslaget av fulldyrket jord i alternativ 2 i kommunedelplanen beregnet til 11
og 40 dekar i hhv. Ringerike og Jevnaker. Ved å benyttes samme parsellgrense er beslaget
knyttet til detaljreguleringen nå 24 dekar i Ringerike og 71 dekar i Jevnaker, altså nærmere en
fordobling. Detaljering av vegplanen fra kommunedelplan til reguleringsplan har her altså gitt
en stor økning i arealbeslaget av dyrket jord. Hovedårsaken til det er at det nå reguleres et
stort areal for å være sikret tilstrekkelig areal til vegen, se kap 3.6 Arealbeslag. I kommunedelplanen ble det bare tatt en fast buffer ut fra planlagt veg. I tillegg er beslag ut til og med
viltgjerde nå inkludert i beregningene.

4.11 Eiendomsforhold og grunnerverv
Planforslaget for ny E16 vil berøre flere eiendommer som vil måtte avstå grunn permanent
eller midlertidig til anleggsarbeid. Etter at reguleringsplanen er vedtatt har vegvesenet
hjemmel for å iverksette grunnerverv. Dette vil normalt gjennomføres i forkant eller parallelt
med utarbeidelse av byggeplan.

4.12 Konsekvenser i anleggsfasen
Anleggsgjennomføring er beskrevet i avsnitt 3.14. Den har forbigående negative konsekvenser.
Dette er hovedsakelig knyttet til støy og forstyrrelser fra anleggsarbeider og ulemper knyttet til
midlertidige stenging av veger. All anleggsvirksomhet innebærer også fare for forurensning.
Det er utarbeidet en egen plan for ytre miljø som er en del av reguleringsplanen. Den lister opp
en rekke tiltak som skal begrense negative effekter av ny veg. Denne planen vil revideres som
en del av byggeplanarbeidet, og tiltakene vil detaljeres og gjøres mer konkrete. Dette gjelder
spesielt tiltak i anleggsfasen.
Som en del av byggeplanarbeidet skal det også utarbeides en rigg- og marksikringsplan. Den
består av tegninger som viser arealer og objekter som skal sikres eller tas spesielle hensyn til i
anleggsfasen, som f.eks. kulturminner og naturtyper.
4.12.1 Trafikk
I anleggsperioden vil det være aktuelt å innføre midlertidige stengninger av veger og
ferdselsårer mellom bygda og skogområdene opp mot Nordmarka. Barn og unge er spesielt
sårbare for om ferdselsårer mellom bolig og skole og områder som brukes til lek blokkeres. Det
må derfor etableres alternative ruter og informeres om dette i god tid til skole og nabolag,
samt settes opp skilt og gjerder.

122674-PLAN-RAP-03

25. april 2014 / 00

Side 63 av 67

E16 Eggemoen–Olum
Planbeskrivelse

multiconsult.no
4 Konsekvenser av planforslaget

4.12.2 Massetransport
Tiltaket gir overskuddsmasser som må transporteres bort, se kap. 3.11. Mulige deponier er
beskrevet i et eget notat 3 . Her listet opp følgende mulige deponier:
•
•
•
•

Regulerte næringsområder på Bergermoen
Dalsøkk i Skyteruddalen, vest for Nesbakken
Gammelt grustak like sørvest for Nesbakken.
Etablering av strandpromenade langs Randsfjorden mellom Torbjørnrud og
Nesbakken.

Uansett hvor massene skal deponeres vil det bli massetransport på private og offentlige veger.
Det er innregulert en egen anleggsveg i Kleggerudområdet. Her kan masser transporteres ut.
Videre må det benyttes lokale veger som Kanadavegen til denne transporten. Disse må
forsterkes. Veger med dårlig standard som går gjennom boligområder skal ikke benyttes.
4.12.3 Støy og forstyrrelse
Anleggsaktivitet gir forstyrrelse i form av støy, vibrasjoner og rystelser, samt at det kan gi
støvproblemer. Dette kan medføre plager for beboere og brukere av nærområdene til ny E16.
Det vil bli stilt krav til anleggsdriften iht. støyretningslinjene, noe som skal begrense disse
plagene. Videre tar Ytre miljø-planen ta for seg problemer knyttet til rystelser og vibrasjoner,
og stille krav til entreprenør/byggherre.
Støvplager begrenses ved gode anleggsrutiner som rengjøring av maskiner, salting/vanning av
anleggsveger, tildekking av lass etc.
Et viktig tiltak for personer som blir direkte berørt er god informasjon om planlagt anleggsaktivitet. Det vil jevnlig bli utarbeidet nærinformasjon som sendes til befolkningen i området.
4.12.4 Forurensning
Partikkeltilførsel til vassdrag er et aktuelt problem i anleggsfasen. De berørte områdene er ikke
spesielt erosjonsutsatte, med unntak av de bratte skråningene ned mot Randselva.
Anleggsaktivitet vil medføre store vegetasjonsløse flater, og ved kraftig regnvær kan det bli
betydelig erosjon og økt partikkelinnhold i Randselva og sidebekker som kan påvirke livet i
vassdraget negativt. Randselvas store vannføring gjør den mindre sårbar, men avrenning bør
likevel begrenses. Reguleringsbestemmelsene setter restriksjoner til arbeider i og ved
vassdrag.
Begrensning av faren for partikkelavrenning gjøres ved god anleggsplanlegging slik at store
flater ikke vegetasjonsavdekkes samtidig, og tiltak i form av avskjærende grøfter, midlertidige
sedimentasjonsdammer, tildekking og lignende. Dette må detaljeres gjennom revisjon Ytre
Miljø-plan for prosjektet, og det må stilles krav til entreprenør.
Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer,
utslipp av kjemikalier og lignende. På samme måte som for erosjon må YM-planen stille krav
for å begrense faren for forurensing.
Alle typer masse må lagres i områder hvor avrenning og forurensning av elv og bekker ikke vil
utgjøre noen risiko.

3

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Notat: Massebalanse og deponi, nov. 2010
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4.12.5 Påvirkning av landbruket
Anleggsvirksomhet vil gi forbigående problemer forlandbruket. Det vil bli nødvendig å ta i bruk
dyrkete arealer til midlertidige lagerområder, deponier og anleggsveger. Dette vil avklares i
den videre detaljplanleggingen, men grunneier skal få sine ulemper fullt ut erstattet.
Anleggsaktivitet kan også forstyrre dyr på beite, og det kan bli nødvendig å finne
erstatningsbeiter i anleggsperioden.

4.13 ROS-analyse
Det har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. På ROS-seminaret
tok man utgangspunkt i det arbeidet som har blitt gjort tidligere i forbindelse med ROS-analyse
for kommunedelplan for E16 Eggemoen–Kleggerud og kommunedelplan E16 Jevnaker–Olimb.
Videre er analysen basert på vegvesenets erfaring med risikoforhold ved utbygging og drift av
vegnettet. Risikoforholdene ble gjennomgått på ROS-seminaret med Statens vegvesen og
Multiconsult 8. mars 2013. Risiko- og sårbarhetsanalysen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. ROS-analysen baserer seg på en risikomatrise som er inndelt i sannsynlighet og
konsekvens. Sannsynlighetsvurderingen er delt inn i seks klasser, mens det benyttes fire
konsekvensklasser. Arbeidsgruppen på ROS-seminaret kom fram til at det var sju uønskede
hendelser som fører til at det gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen. Tiltakene
som ble beskrevet i forbindelse med anleggsperioden var bl.a. å etablere raskt reetablering av
vegetasjon, hensynta nedbørsmengder og feltrestriksjoner i den vestlige elveskråningen i
Randselva. I forbindelse med ROS-analysen har sju typer trafikkulykker havnet i gul kategori,
hvorav én er knyttet til anleggsfasen. I utgangspunktet skal vegprosjekteringen resultere i et
tilstrekkelig lavt risikonivå når håndbøker følges, men det er viktig å etterprøve de lokale
tilpasningene. Det er foreslått ekstra informasjon til beboere i forbindelse med anleggsfasen.
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Referanser

Jevnaker kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Eggemoen –Kleggerud vedtatt
05.02.2013.
Jevnaker kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Kleggerud – Olum vedtatt mars
2011.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
- Kjøreveg, markert med linjetype for bru (1252)
- Trasé for jernbane, markert med linjetype for bru (1252)

Arealformål i vertikalnivå 3 (over grunnen)
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:

Bruk og vern av sjø og vassdrag, (§ 12-5, 1.ledd nr. 6)
- Naturområde i sjø og vassdrag (6610)

Landbruks- natur- og friluftsområde samt reindrift, (§ 12-5, 1.ledd nr. 5)
- LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
- Kjøreveg, (2011)
- Fortau, (2012)
- Torg, (2013)
- Gang- og sykkelveg, (2015)
- Rasteplass (2081)
- Annen veggrunn – teknisk anlegg, (2018)
- Annen veggrunn – grøntareal, (2019)
- Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller tekniske anlegg (2800)
- Trasé for jernbane (2021)

Bebyggelse og anlegg, (§ 12-5. Nr.1)
- Boligbebyggelse (1110)

Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen)
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:

Arealformål i vertikalnivå 1 (under grunnen)
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
- Gangveg/gangareal (2016)

Dato
Sist revidert
Bestemmelser til detaljreguleringsplankart, kartblad 1-21
Siste kartrevisjon

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL
DETALJREGULERINGSPLAN FOR E16 EGGEMOEN – OLUM
PLAN NR.63 (JEVNAKER) OG PLAN-ID 0605_388 (RINGERIKE)

Høyspenningsanlegg, (H370_)

Bevaring av kulturmiljø, (H570_)

Kulturminner
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller
deres sikringssone på fem meter. Varsel skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune,
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.
Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering
av tiltaket. Byggeplanen for anlegget skal redegjøre for behandling av overvann; både
overflatevann og drensvann.

1.2

1.3

Støy
Innenfor planområdet skal støysituasjonen tilfredsstille kravene i
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012 og eventuelle nyere, til en hver tid

Byggegrense
For planområdet gjelder byggegrenser jamfør Veglovens § 29.

1.1

1.4

Fellesbestemmelser
Hensyn til miljø, støy og forurensning, PBL § 12-7, ledd nr. 1, 3, 4, 6 og 12

§1

De følgende reguleringsbestemmelsene er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7:

Anlegg- og riggområde, (§ 12-7, 1.ledd nr.1)
- Midlertidige rigg- og anleggsområde (#AR)
- Massedeponi (#M)

Bestemmelsesområder i vertikalnivå 2 (på grunnen)
Området er regulert til følgende bruk, jamfør plan- og bygningslovens § 12-7:

Båndleggingssoner, (§ 11-8, ledd D)
- Båndlegging etter lov om kulturminner, (H730_)

-

Sone med angitte særlige hensyn, (§ 11-8, ledd C)

-

Faresoner, (§ 11-8, ledd A.3)
- Ras- og skredfare, (H310_)

Sikringssoner, (§ 11-8, ledd A.1)
- Frisikt, (H140_)

Hensynssoner i vertikalnivå 2 (på grunnen)
Området er regulert til følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6:

Estetikk
Anlegget skal utformes med særlig hensyn til estetikk og formgivning, og bygges med
robuste, høyverdige materialer.
Konstruksjoner skal ha god terreng- og landskapstilpassning.

Randselva bro
Utforming av Randselva bro skal legges fram for Kistefos-museet, Ringerike
kommune, Jevnaker kommune, Oppland fylkeskommune og Buskerud
fylkeskommune i forbindelse med byggeplanarbeidet.

Jernbane
Dersom arbeider med gjennomføring av tiltaket krever kryssing av jernbanen ved
Kistefoss må tekniske krav knyttet til frihøyde og avstand til høyspentanlegg være
tilfredsstilt. Det samme gjelder sikring mot banetrafikk og forhold knyttet til stabilitet
og avrenning. Utbygger må ikke legge opp til løsninger som vil gi lengre driftsstans på
jernbanen.

Ytre miljøplan
Ved innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en ytre
miljøplan (YM-plan) som skal sikre at området bygges ut med vekt på miljøhensyn og
hensyn til omgivelsene. Som en del av denne skal det foreligge en rigg- og
marksikringsplan.

Behandling av matjord
Arealer som skal tilbakeføres til dyrket mark skal framgå av rigg- og
marksikringsplanen.

Vassdrag
Ved kryssing og nærføring av bekker og elver skal kantvegetasjon som skal bevares
fremgå i rigg og marksikringsplan. Erosjonsdempende tiltak som bekk/elv i rør eller
midlertidig omlegging av bekk/elv skal utføres for å redusere tilslamming av
vassdraget under bygging av kryssende bruer og kulverter.
Der elveløp og kantvegetasjon blir berørt skal det legges til rette for rask revegetering
med stedegne arter.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) – Nivå 2

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

§2

2.1.2 Ved utarbeidelse av byggeplan for veganleggene skal arealer avsatt til ulike vegformål
kunne endres til andre vegformål ved justering av linjeføring, kryss og konstruksjoner;
forutsatt at endringene ikke medfører dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet
enn vist i reguleringsplanen. Arealene kan benyttes til ulike typer veger med

2.1
Fellesbestemmelser
2.1.1 Vegklasser relateres til håndbok 017 Statens vegvesen 2013.

Universell utforming
Innenfor planområdet skal de til en hver tid gjeldende retningslinjer for universell
utforming legges til grunn ved utforming av veganlegg.

1.5

gjeldende forskrifter og retningslinjer.

2.5
Annen veggrunn, teknisk anlegg (PBL § 12-7, nr. 1, 4 og 14)
2.5.1 Felt o_VT1-2 skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til
veganlegget teknisk infrastruktur, konstruksjoner, grøfter og lignende.

2.4
Gang- og sykkelveg (PBL § 12-7, nr. 1, 4 og 14)
2.4.1 Felt o_GS1-9 skal være offentlig gang- og sykkelveg.
Felt o_GS1-9 skal kunne benyttes til kjøreveg for servicekjøretøy knyttet til
renovasjon og snørydding, og til utrykning for alle typer utrykningskjøretøy.
Felt o_GS2-3 skal være offentlig gang- og sykkelveg Kistefossveien og ned til
Kistefos-museet.
Felt o_GS4-5 skal følge vertikal og horisontalgeometrien til fylkesveg 241.
Felt o_GS6-7 skal være offentlig gang- og sykkelveg Søtbakkdalen overgangsbru.
Felt o_GS8-9 skal følge vertikal og horisontalgeometrien til eksisterende E16.
Rasteplass
Felt o_RA1 er offentlig rasteplass.

2.3
Fortau (PBL § 12-7, nr. 1, 4 og 14)
2.3.1 Felt o_F1-2 skal være offentlig fortau, og skal følge vertikal og horisontalgeometrien
til fylkesveg 241 og eksisterende E16 under ny bro på E16 ved Olum.
Felt o_F1-2 skal være fysisk atskilt fra kjøreveg med høydeforskjell og/eller endret
materialbruk.
Felt o_F1-2 skal ha minste opparbeidete bredde 2m inkl. kantstein. Kantstein skal
senkes ned til 2cm høyde ved overganger og kryss.

2.2.6 Felt f_V2-15 er felles atkomstveger for tilgrensende eiendommer langs veiene, og skal
opparbeides etter vegklasse/skogsbilvegstandard VK3.

2.2.5 Felt f_V1 er felles atkomstveg til Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer.

2.2.4 Felt o_VO4 er offentlig kjøreveg, og omfatter en del av Kanadaveien.

2.2.3 Felt o_VO3 er offentlig kjøreveg, og omfatter opprustet fylkesveg 241 for innkjøring
til Jevnaker.

2.2.2 Felt o_VO2 er offentlig kjøreveg, og omfatter ny E16. Vegen skal opparbeides i
samsvar med vegklasse H5.
Felt o_VO2 omfatter også nødvendige forbikjøringsfelt og ramper knyttet til av- og
påkjøring på motortrafikkvegen.
Felt o_VO2 skal ha vegbelysning i kryssområdene. Kabler for lys forutsettes ført i
grunnen.

2.2
Kjøreveg (PBL § 12-7, nr. 1, 4 og 14)
2.2.1 Felt o_VO1 er offentlig kjøreveg, og omfatter omlegging av eksisterende E16 for
sammenkobling med ny E16 til Eggemoen.

nødvendige arealer for fyllinger, skjæringer, grøfter og annet sideareal, grøntanlegg,
belysningsanlegg, anlegg for elektrisitetsforsyning, murer og stabiliserende tiltak; samt
annet som kan være en nødvendig del av et fullverdig veganlegg for alle typer
trafikanter.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) – Nivå 3

Hensynssoner (PBL § 12-6) – Nivå 2

Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet blir nødvendig med midlertidige
utfyllinger i Randselva skal området kartlegges for elvemusling, og eventuelle
elvemuslinger skal flytes til et tilsvarende område som ikke blir berørt av arbeidet.

Innenfor området NF1_3 tillates det ikke etablert konstruksjoner. Det skal det
iverksettes avbøtende tiltak for å hindre tilslamming av elveløpet og skader på
gyteplasser i gytebekker/elver. I samråd med miljøvernmyndighetene skal det før
byggestart vurderes om det er behov for kontinuerlig turbiditetsmålinger av vannet
oppstrøms og nedstrøms anleggsområdet i Randselva. Nødvendige sikringstiltak som
adskilte byggegroper mot vannstrengen, avskjærende grøfter og midlertidige
sedimentasjonsbasseng skal fremgå av rigg- og marksikringsplanen.

Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, 1.ledd nr. 6) – Nivå 2
Felt NS1-4 er naturområde i sjø og vassdrag.

5.3

Sone med angitte særlige hensyn, (§ 11-8, ledd C)

5.2.2 Høyspenningsanlegg
Hensynssonene H370_1-14 er områder for høyspentkabler i luftstrekk, og omfattes av
de til enhver tid gjeldene sikkerhets- og avstandsregler for høyspentanlegg.
Anleggsvirksomhet innenfor hensynssonen i forbindelse med det midlertidige rigg- og
anleggsområdet skal avklares med ledningseier før arbeidet kan igangsettes.

5.2
Faresoner, (PBL § 11-8, ledd A.3)
5.2.1 Ras- og skredfare
Hensynssone H310-1 omfatter område som er utsatt for ras- og skredfare. Innenfor
området skal det ved prosjektering og utførelse vises spesiell oppmerksomhet og
aktsomhet for risiko for utglidning og andre komplikasjoner knyttet til grunnforhold.

5.1
Sikringssoner, (PBL § 11-8, ledd A.1)
5.1.1 Frisikt
I frisiktsoner som er vist på plankartet kan det ikke etableres anlegg, vegetasjon eller
konstruksjoner med høyde over 0,5 m over tilliggende kjørebane. Enkelttrær med høy
stamme og stolper med diameter under 30 cm kan aksepteres.

§5

§4
4.1

3.3
Kjøreveg (PBL § 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.3.1 Kjøreveg, markert med linjetype for bru (1252)
Trasé for jernbane, markert med linjetype for bru (1252)

§3

2.6
Annen veggrunn, grøntareal (PBL § 12-7, nr. 1, 4 og 14)
2.6.1 Felt o_VG1-45 skal være offentlig, og benyttes til konstruksjoner, skjæringer og
fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur knyttet til veganlegget,
sedimentasjonsbasseng, grøntanlegg, støyvoller, oppsetting av støyskjermer.
Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en del av det komplette
veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og teknisk god utførelse med vekt på
estetikk og formgivning.

Fortau, Gang- og sykkelveg
Fortau, gang- og sykkelveg langs fylkesveg 241 skal ferdigstilles samtidig med
bygging av ny E16.
Kulturminner
Bestemmelsesområdet R1 omfatter eiendommen gnr/bnr 148/1. Tiltak innenfor R1 kan

7.3

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring, (PBL § 12-7, ledd nr.10)
Avkjørsler
Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg skal være sikret ny eller
midlertidig atkomst før etablert avkjørsel stenges.

§7
7.1

7.2

Massedeponi
Bestemmelsesområdene #M1-#M13 omfatter områder som skal benyttes til
deponering av masser fra vegtraseen. Oppfyllingen skal skje på bakgrunn av plan som
viser omfang, form, transportveier, overgang mot tilliggende terreng, oppbygging av
vekstmedium og vegetasjonsetablering på ferdig fylling. Arealene skal etter
ferdigstilling av fyllingene benyttes til skog. Ved fare for avrenning til vassdrag fra
deponiområdene skal det etableres avskjærende grøfter.

Etter avsluttet anleggsperiode opphører den midlertidige bruken, områdene
istandsettes og tilbakeføres til formål ved anleggsstart eller til godkjent formål i
samsvar med vedtatt arealplan. Det skal gis skriftlig melding til kommunen når
tilbakeføringen er gjennomført.

I anlegg- og riggområder kan det anlegges grøfter/ledninger for drenering og
overvannshåndtering. Grøfter som krysser dyrket mark skal legges så dypt at
landbruksdrift kan skje uhindret etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

Anleggsområder skal sikres slik at uvedkommende ikke kan komme inn på områdene.

Bestemmelsesområder – (PBL § 12-7, nr.1)
Anlegg- og riggområder
Bestemmelsesområdene #AR1-#AR20 omfatter midlertidige rigg- og anleggsområder
som i anleggsperioden kan nyttes som riggplass, anleggsveger, og til lagring av
materialer, utstyr o.l.. Stabilitetshensyn kan sette lastbegrensninger på riggområdet.

6.2

§6
6.1

5.4
Båndleggingssoner, (§ 11-8, ledd D)
5.4.1 Båndlegging etter lov om kulturminner
Hensynssonene H730_1-11 omfatter områder hvor kulturminner skal sikres. Innenfor
båndlagte soner er det ikke tillatt med noen form for inngrep eller aktivitet uten etter
tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Båndlagte kulturminner som ligger inn mot
anleggsområder skal beskyttes med gjerde i anleggsperioden.

5.3.1 Bevaring av kulturmiljø
Hensynssonen H570_1 omfatter kulturmiljøområder. Landskapet innenfor sonene skal
ivaretas slik de er i dag. Det må ikke forekomme noen form for inngrep, maskinbruk,
lagring eller lignende innenfor sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene.
Kulturmiljøområder som grenser inn mot anleggsområder skal beskyttes med gjerde i
anleggsperioden.

Forurensning
All graving og disponering av masser fra planområdet skal skje på bakgrunn av en
miljøteknisk undersøkelse. Før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og
bygningsloven må tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i tråd med gjeldende
regelverk være godkjent av den lokale forurensningsmyndigheten.

Grunnforhold
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal grunnforholdene dokumenteres, og
nødvendige tiltak for stabilisering og sikring av ustabile masser skal være beskrevet og
innarbeidet i byggeplanen for veganlegget.

Rigg- og marksikringsplan
Det må utarbeides en egen Ytre Miljøplan (YM-plan) for byggeplanfasen som sikrer at
man har etablert prosedyrer for bl.a. rensing av avløpsvann fra anleggsdriften,
håndtering av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar naturverdier på en forsvarlig
måte under gjennomføring av anlegget.
Før utfylling av rigg- og deponiområder kan starte, må det utarbeides en
massedeponeringsplan og rigg- og marksikringsplan for alle aktuelle riggområder. Av
planene må det fremgå hvilken virksomhet som kan tillates på det enkelte området,
høyde på oppfylling, og eventuelle restriksjoner på byggetid og evt. behov for uttak av
masser på et senere tidspunkt, aktuelle skjermingstiltak for å skjerme eventuelle
sårbare arter (planter og fugler, istandsetting av arealene og andre forhold av
betydning for bruk og oppfylling av de enkelte områder). Planen må inneholde en
beregning av mulige utslipp og beskrivelse av nødvendige oppfølgingsrutiner for å ha
kontroll på avrenningen. Massetak og deponier skal framstå som en naturlig del av
landskapet når anlegget er ferdig.

7.4

7.5

7.6

Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune i
god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske
granskingen kan fastsettes. Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på frigivelse av
arealer før anleggsarbeidet kan starte opp. Lokaliteter nær anleggsområdet som ikke
skal graves ut skal sikres med gjerde før arbeidene starter opp.

Før iverksettelse av anleggsarbeid i medhold av plan skal det foretas arkeologisk
utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminnene med id 161202, id 161229,
id 1556419, id 102062, id 137183, id 137047, id 161202, id 161229, og id 161229.

ikke iverksettes før forholdet til automatisk fredede kulturminner er avklart, jfr.
Kulturminneloven §§ 8,9 og 10. Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner
innenfor bestemmelsesområdet R1 må registreres. Ved evt. konflikt mellom
automatisk fredede kulturminner og planforslaget skal vegplanen justeres i samråd
med kulturminnemyndighetene.
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