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FORORD
Forslag til detaljreguleringsplan for kryssområdet E16 Glassverksvegen-fv. 241 Hadelandsvegen er utarbeidet av
Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker kommune, og med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7.
Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum–Kleggerud vedtatt i mars
2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud–Eggemoen vedtatt i Jevnaker kommune 05.02.13 og i
Ringerike kommune 31.01.13.
De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og gjennomføres som en del av
dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres tiltakene på dagens E16 mellom Hermanstjernet og
Nybygget/Toso, og vegen nedklassifiseres til fylkesveg etter ferdigstillelse av tiltakene. Viken fylkeskommune vil
da bli ny vegeier og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum.
Et justert forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker 10.
desember 2020. Som oppfølgende arbeid til denne planen, og etter ønske fra kommunestyret, har Statens
vegvesen varslet oppstart av regulering av et nytt kryss mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen
(E16), øst for jernbaneundergangen. Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens kryssutforming mellom de
overnevnte vegene ikke er gunstig, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Ringerikes Blad den
02.02.2021. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig sendt ut til offentlige instanser,
grunneiere og andre berørte.

Det fullstendige planforslaget som vedlegges består av:
▪

Plankart

▪

Reguleringsbestemmelser

▪

Planbeskrivelse

▪

ROS‐analyse

Følgende vedlegg er også utarbeidet for planen
▪

Teknisk plan (B-, C‐, D‐, F-, GH-, IN- og O-tegninger)

▪

Støynotat (E16-ST-E5-001_Støyrapport T-kryss)

Varlingsdokumenter og merknadsbehandling
▪

Innspill- og merknadsbehandling for varsel om oppstart

▪

Annonse, kunngjøringer etc.

▪

Nærinfo

Side 3 av 8

Det vises også til overlappende plandokumenter og tilhørende vedlegg som er og vil utarbeides som en del av
byggeplan for Avlastet veg, Jevnaker PlanID 64
▪

Rapporter geoteknikk

▪

Forprosjekt/kartlegging vann og avløp – vil utarbeides og ses i sammenheng med planID 64 Avlastet
veg, Jevnaker

▪

Rigg- og marksikringsplan (RM-plan) – vil utarbeides og ses i sammenheng med planID 64 Avlastet
veg, Jevnaker

Forslag til detaljregulering for T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen gjennom Jevnaker legges ut på høring
og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfristen vil foregå i perioden
12.05-25.06.2021, og skal å ta høyde for innspill hos private, regionale myndigheter og gi mulighet for
besvarelse på oppklarende spørsmål fra berørte parter.
På bakgrunn av uttalelsene som vil foreligge etter høring og offentlig ettersyn, vil Statens vegvesen som
tiltakshaver vurdere om det skal gjøres mindre endringer i plandokumentene. Forklaring av endringene, og
bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av plandokumentene og merknadsbehandlingen.
Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden tilgjengelig på Statens
vegvesens nettside: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoenolum og på Jevnaker kommune sin hjemmeside:
https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planer-under-arbeid/Plan64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/.
Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om byggesøknad.
Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av
opparbeidelse vil følgelig ikke være påkrevd.
Statens vegvesen, avdeling utbyggingsområde sørøst er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet har vært
Cassandra Mood Hummel. NIRAS Norge AS er engasjert som rådgiver.
Eventuelle spørsmål som gjelder detaljreguleringsplanen rettes til:
Statens vegvesen
ved Cassandra Mood Hummel
e-post: Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no
Tlf: 94204449

Jevnaker kommune
ved Andreas Lervåg Solberg
e-post: Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf: 47758663

Jevnaker, 09.05.2021
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SAMMENDRAG FOR UTARBEIDELSE AV DETALJREGULERINGEN
Etter ønske fra kommunestyret har Statens vegvesen varslet oppstart av regulering av et nytt kryss
mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for jernbaneundergangen. Bakgrunnen
for planarbeidet er at dagens kryssutforming mellom de overnevnte vegene ikke er gunstig, verken med
tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet. Det er derfor ønskelig at det nå reguleres en ny bedret
kryssløsning hvor den tidligere E16 blir gjennomgående og får forkjørsrett, mens fv. 241 blir
vikepliktsregulert.
Reguleringsplanarbeidet har følgende målsetninger:
▪ Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper
▪ Trygge bomiljø langs den avlastede vegen.
▪ Bedre overvannsproblematikken i området
▪ Forbedre forholdene for trafikkavvikling ift. dagens kryss mellom Hadelandsvegen og
Glassverksvegen
Tiltakene skal bidra til en trafikksikker og forskjønnet veg hvor gående og syklende gis prioritet foran
gjennomfartstrafikk.

Figur 1 Dagens situasjon, rød stiplet linje viser berørt vegomfang innenfor plangrensen, merk at ikke
sideveger er medtatt i sin helhet
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HØRINGSPROSESS OG MERKNADSBEHANDLING
HØRINGSPROSESS
I samråd med Jevnaker kommune og med klarsignal i fattet vedtak av Kommunestyret 02.02.2021:
KS- 14/21 Vedtak: «Kommunestyret i Jevnaker slutter seg til planinitiativet fra Statens vegvesen og vedtar
oppstart av planarbeid – T-kryss Hadelandsveien/Glassverksvegen.»
Varselet om at planarbeidet ble startet opp og kunngjort etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8, den
22.02.21 og ble i henhold til gjeldende lovverk sendt ut til direkte berørte offentlige organer, registrerte
grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer og gjenboere.
Planen med henvisning til tilhørende plandokumenter ble i tillegg kunngjort i lokalavis, på Jevnaker
kommunes hjemmesider og på Statens vegvesens prosjektsider. Varslingsmaterialet la et godt grunnlag for at
berørte og andre med interesse for planen skal kunne få uttale seg om planen. Fristen for medvirkning, via
innspill og merknader, var jf. PBL tre uker.
For å etablere en felles forståelse mellom berørte parter, kommune og forslagsstiller, samt sikre
forutsetningene for det videre planarbeidet, ble det avholdet et åpent informasjonsmøte for å redegjøre for
planens omfang og hovedintensjon. På grunn av Korona-situasjonens restriksjoner ble dette møtet avholdt
digitalt via Microsoft Teams. Informasjonsmøtet skulle fremme og sikre medvirkning og samarbeid, og
forhindre at SVV som forslagsstiller legger ned ressurser i planarbeid som ikke kan føre frem til vedtak. Møtet
skal også bidra til å oppnå forutsigbarhet og redusere faren for at uavklarte eller uforutsette forhold skal
vanskeliggjøre eller forsinke den etterfølgende planprosessen.
Den Den formelle reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:

PLANPROSESS

DATO/TIDSROM

Arbeidsperiode – utredninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag

04.01.2021

Høring og offentlig ettersyn

12.05-25.06.2021

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag

Jun. 2021

Oversending av planforslag til kommunen

Jun./jul 2021

Behandling og vedtak i kommunestyret

Sep./okt.2021

Klagefrist

Okt.2021

Rettsgyldig plan

2021

Ved omklassifiseringen av det avlastede vegnettet vil Viken fylkeskommune bli ny vegeier og vil ta over
forvaltning og drift av den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum.
Prosjektet er delfinansiert med bruk av bompenger.
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SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER MED TILTAKSHAVERENS KOMMENTARER
OVERSIKT OVER INNKOMNE MERKNADER FRA VARSEL OM PLANOPPSTART
Innkomne merknader og uttalelser er mottatt i brevform, internt dokumentsystem og på e-post. De er delt
inn to grupper (1 og 2). Merknadene er vedlagt i sin helhet etter skjemaet for merknadsbehandling.
1. HØRINGSINSTANSER OG ORGANISASJONER/FORENINGER:
▪
▪
▪

Norges vassdrags- og energidirektorat, innsendt merknad 09.03.21
Bane NOR SF, innsendt merknad 16.03.21
Statsforvalteren i Oslo og Viken, innsendt merknad 04.03.21

2. BERØRTE GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE:
▪

Hadeland Glassverk, innsendt merknad (forlenget høringsfrist) 22.03.21

MERKNADSBEHANDLING AV INNKOMMENDE MERKNADER
Se skjema på neste side
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MERKNADSSKJEMA
FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG INNSPILL FRA PLANOPPSTART
Plannavn

T-kryss Glassverkvegen - Hadelandsvegen, planID 82

PlanID.
Saksnummer mime
Utarbeidet av
Datert/Revidert

Jevnaker 0532_82
20/124404
Statens vegvesen - Divisjon utbyggingsområde sørøst
09.05.2021

Avsender

Hovedpunkt i merknader/uttalelser

Forslagsstiller sine kommentarer

1.

Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) til orientering.

Offentlig instanser
Norges vassdrags- og
energidirektorat
Merknad sendt inn via Mime
Ved Heidi Mathea Henriksen
Telefon sentralbord: 22 95 95 95
Mail: nve@nve.no

2.

Bane NOR SF
Merknad sendt inn via Mime
Ved Ragnhild Lien
Planavdelingen
Telefon sentralbord: 05280
Mail:postmottak@banenor.no

Forslagstiller har ansvar for at NVE sine interesser blir vurdert i planarbeidet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser
knyttet til vassdrag og grunn-vann, og anlegg for energiproduksjon og
framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene
med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i
tettbygde strøk (urbanhydrologi).
Pbl setter tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved
planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7
utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig
utredning av faren.

3.

Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet.
Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av
tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges.

4.

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE
gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at
dette kommer klart frem av oversendelsesbrev.

5.

NVE legger til grunn at planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger
innen NVEs saksområder må være vedlagt.

1.

Bane NOR hadde et krav til endring av planbestemmelse § 1.9 i forbindelse
med planID 64: «Tiltak skal gjennomføres uten lengre driftsstans for
jernbanen». Anleggsarbeider som berører jernbanen, vil måtte tilpasses kun
korte opphold i togtrafikken. Dersom det imidlertid skulle vise seg at
arbeidene betinger periode(r) med stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til
perioder hvor Bane NOR selv har planlagt sportilgang og arbeider på samme
strekning. Det er uaktuelt for Bane NOR å stenge en strekning utelukkende
pga. eksterne behov.

Forslagstiller vil gjennom detaljreguleringens planarbeid ha
ansvaret for at NVE sine saksområder flom-, erosjons- og
skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-vann,
og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft,
samt forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om
avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi) vil vurderes.
NVEs veileder «2/2017 – Nasjonale og vesentlige regionale
interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging» legges til
grunn i det videre planarbeidet. Statens vegvesen vil ta kontakt
med NVE dersom det er behov for å avklare problemstillinger
tilknyttet NVEs virkeområder.
1.

Er tatt til følge. Blir vurdert igjennom planbeskrivelse og
ROS-analysen.
2. Er tatt tilfølge. Det utarbeides en detaljert overvannsplan
som vedlegg til byggeplanen, for vegtraseen. Denne vil
bedre og ivareta overflatevannet i området. Det vises til
planbeskrivelse for kartlegging av området.
3. Se svar i punkt 2.
4. Tas til orientering. Det er ikke behov for
konsesjonspliktvurdering.
5. Tas til orientering.
1.og 2. I innkommen merknad fra Bane NOR beskrives det at var
satt et krav til endring av planbestemmelse § 1.9 i
forbindelse med planID 64 som lød som følger:
.. «Tiltak skal gjennomføres uten lengre driftsstans for
jernbanen».
Bane NOR foreslo at en del av teksten i punkt 1.9
omarbeides til å lyde:
«Tiltak skal gjennomføres uten at dette påvirker
trafikkavviklingen på jernbanen».

Behov for endringer/ettersendinger
Planarbeid
Ettersendinger

Bane NOR foreslo at en del av teksten i punkt 1.9 omarbeides til å lyde:
«Tiltak skal gjennomføres uten at dette påvirker trafikkavviklingen på
jernbanen». I oppsummering av innkomne merknader sies det at merknaden
er tatt til følge. Vi kan ikke se at dette er gjennomført i detaljreguleringen.
2.

Innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje gjelder et generelt
byggeforbud, samt forbud mot andre tiltak som utgraving, oppfylling med
videre uten at det er gitt tillatelse fra kjøreveiens eier. Dette er med hjemmel i
Jernbaneloven § 10, og gjelder uavhengig av reguleringsplan eller annen
byggegrense. Før gjennomføring av tiltak må det innhentes tillatelse fra Bane
NOR.

3.

Deler av Bane NORs eiendommer inngår i planområdet. Disse må avsettes til
baneformål.

Det refereres videre til at det i Statens vegvesens
oppsummering av innkomne merknader sies at merknaden
er tatt til følge og ta Bane NOR ikke se at dette er
gjennomført i detaljreguleringen.
Statens vegvesen viser her til merknadsbehandling for
PlanID 64. Hvor ordlyden på Statens vegvesens kommentar
lyder som følgende: Med bakgrunn i høringsuttalelsene har
Statens vegvesen vurdert at denne detaljreguleringen vil
kunne gjennomføres uten lengere driftsstans for jernbanen.
Arbeider i nærheten av spor reguleres i eget regelverk
forvaltet av Bane NOR. Merknaden tas til orientering.
Dette viser at påstand fra Bane NOR om at merknaden er
tatt tilfølge ikke stemmer. Statens vegvesen er godt kjent
med at anleggsarbeider som berører jernbanen vil måtte
tilpasses kun korte opphold i togtrafikken. Dersom det
imidlertid skulle vise seg at arbeidene betinger periode(r)
med stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til perioder
hvor Bane NOR har planlagt sportilgang og arbeider på
samme strekning. Videre er det også klart for Statens
vegvesen at det med hjemmel i Jernbaneloven § 10,
uavhengig av reguleringsplan eller annen byggegrense, må
søkes og innhentes tillatelse fra Bane NOR for
gjennomføring av tiltak.
Bane NOR er, og har vært, en svært viktig premissgiver og
samarbeidspartner for Statens vegvesen når omklassifisert
veg gjennom Jevnaker skal bygges.
Til nå i planprosessen har Statens vegvesen gjennomført
flere koordineringsmøter med Bane NOR hvor tema har
vært knyttet til planer partene har for området, ledninger og
kabler langs Bane NOR sin infrastruktur og en
kartlegging/tilstandsvurdering av eksisterende
jernbanekulvert (som ligger innenfor planområdet).
Fremover vil det være nødvendig med fortløpende og tett
dialog mellom Bane NOR og Statens vegvesen, slik at
planfremdrift og anleggsgjennomføring kan gjennomføres
på en effektiv og trygg måte, samtidig som interessene til
Bane NOR blir ivaretatt. Planbeskrivelsen vil redegjøre for
planens konsekvenser for jernbanen. Forhold knyttet til
geologi, geoteknikk og hydrologi vil legges ved, og
presenteres dersom det skal gjennomføres tiltak som krever
tillatelse fra Bane NOR.
3

Merknaden tas til orientering

Statsforvalteren i Oslo og Viken

1.

Merknad sendt inn via Mime
Ved Martina Grøttå
Telefon (innvalgstelefon): 32266824

Området nord for veien er dyrka mark. Det vises til de nasjonale
jordvernføringene og jordvernmålene og ber om at eventuelt forbruk av dyrka
mark blir minst mulig. Eventuelt beslaglagt dyrka jord bør sikres gjenbrukt.

2.

Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold
som følge av planlagt utbygging.

3.

Det anbefales bruk av DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging fra 2017 og rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i
planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som nyttig hjelpemiddel.

4.

Det vises også til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging
og klimatilpasning, vedtatt 28. september 2018. Her går det blant annet frem
at konsekvensene av klimaendringene skal vurderes og at høye
klimaframskrivinger skal legges til grunn for planleggingen. Videre går det
frem av punkt 4.3 at planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier,
overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.

5.

Kommunene skal ta utgangspunkt i naturbaserte overvannsløsninger. ROSanalysen skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn og vi forutsetter at
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i
planen.
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer
for planarbeidet:
▪
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging
og klimatilpasning (2018).
▪
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014).

Merknad tas til orientering inn i planarbeidet.
Planen skal som et utgangspunkt tilstrebe at det ikke berøres
arealer knyttet til dyrka mark. Statens vegvesen vil som
forslagstiller vise til, og ta i bruk de nasjonale jordvernføringene
og jordvernmålene, dersom en berøring vil inntreffe. Det vil da
også sikres at eventuelt beslaglagt dyrka jord gjenbrukes.
Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3 stiller krav til utarbeidelse
av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse
av planer for utbygging. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er
utført etter DSBs veileder fra 2017, og vil baseres på rundskriv
H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og
byggesaksbehandling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Analysen følger planforslaget ved
offentlig ettersyn, jamfør PBL og vil, som Fylkesmannen påpeker
i sitt innspill til planen, vise blant annet alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for arealene knyttet til
planområdet, samt sikre at eventuelle nødvendige tiltak mot
uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.
1.
2.
3.

4.
5.

Merknaden tas til orientering.
Det utarbeides ROS-analyse ifb. planforslaget
Planen tilrettelegger for utbygging av fortau og gang- og
sykkelveg langs eksisterende hovedveg. Relevans mht.
klimagassutslipp omhandler i hovedsak tilrettelegging
for reduksjon av bilbasert transport. Tilpasning til
klimaendringer omhandler her i hovedsak håndtering av
overvann.
Staten vegvesen har foretatt miljøfaglige vurderinger
med oversikt over tiltakets konsekvenser.
Merknaden tas til orientering.

Privat
Hadeland Glassverk
Merknad sendt inn via mail
Ved Advokatene 3 Norske
Gabrielle Lilleeng Asmyhr
Mail: gabrielle.asmyhr@3norske.no
Tlf.: +47 48 50 45 10

Forslaget for flytting av fylkesveien har en uheldig kryssutforming og det
bemerkes at det ca. 60 meter fra krysset har fylkesveien på en kort strekning
(ca. 20 meter) vil være en stigning som er brattere enn 10%. Dette kan gi
enkelte trafikkproblemer på vinterstid.
Omleggingen av fylkesveien slik vegvesenet foreslår medfører innløsning av
glassverkets eiendommer 149/145 (1885m2), 149/144 (1045m2), og del av
149/1. Utbedringen av krysset er vist i vedlagte skisse.
Utbedringen av krysset er vist i vedlagte skisse.
Hadeland Glassverk AS (HG) har også merknader til plassering av
avkjørselen til glassverket og rundkjøringen som er planlagt i krysset
Sagvegen/E16, samt reguleringen av arealet i varselets vestre ende mot
Randsfjorden, som i flere år er brukt som parkeringsområde for turistbussene.
I samsvar med rekkefølgebestemmelsene i vedtaket for Plan ID64 vil
Hadeland Glassverk AS fremme en egen helhetlig reguleringsplan for både
veien forbi glassverket og for hele området som glassverket

Statens vegvesens sin planavgrensning vil beslaglegge et større
areal av de respektive områdene nevnt i innspillet, og tomtene er
foreslått innløst i sin helhet da restarealer ikke er bebyggbare.
Grunnundersøkelser i området viser at det er dårlige
grunnforhold her, og arealene er derfor vanskelig bebyggbare
uten fordyrende tiltak. Arealene er i kommuneplanens arealdel
avsatt til friområde, og området kan ikke benyttes til næring/boligformål i fremtidig situasjon uten egen
reguleringsplanlegging, eller dispensasjonsbehandling.
Nåværende bruk av tomtene later hovedsakelig til å være som
dumpested for hageavfall fra omkringliggende boligområder. I
tillegg til ovennevnte problemstillinger, angir
reguleringsbestemmelsene i gjeldene plan (planID 64) at
byggegrensen er 15m. Dette, sammen med nye eiendomsgrenser
som følge av tiltak i planen og store høydeforskjeller mellom

tomtene, gir ytterligere begrensning på hvor stor del av tomtene
som teoretisk kan regnes som mulige å bygge på.
Den foreslåtte kryssløsningen presentert av HG (vist i skisse), har
i tillegg flere punkter som ikke er å anse som gjennomførbare, og
ei heller som forenlig med planID 64:
▪
Ved opprustning av avlastet veg skal
undergangen senkes ytterligere 30 cm for å
oppnå større høyde under jernbanen. Dette
vil forverre stigningsforholdet ytterligere
sett i forhold til dagens situasjon, og det er
nødvendig å hensynta dette i vertikallinjen
i området. Det ser ikke ut til at det forslåtte
innspillet til HG hensyntar dette.
▪
I HG sitt innspill refereres det også til
mulige trafikkproblemer knyttet til
stigningsforholdet på eksisterende veg. Her
er det to aspekter som bør belyses: Det
første er at dagens veg fv.241 ned til
undergangen har en stigning på rundt 1011 %, og at med den forelagte løsningen
fra SVV reduseres stigningen til ca. 8-9 %.
Dette vil dermed bli en bedre
trafikkteknisk løsning, og som også lar den
største trafikkstrømmen (på
Glassverksvegen) få forkjørsrett foran den
mindre trafikkstrømmen på fv. 241. Det
andre er at SVV sin kryssløsning setter
fokus på de myke trafikantene, som vil
sikres i mye større grad med en
trafikksikker fotgjengerovergang med en
forsterket belysing, og via et etablert
fortau på begge sider av fv.241 (dette er
ikke gjennomførbart gjennom HG sitt
innspill).
Statens vegvesen har gjennomført en tilstandsvurdering av
overvannsrør, inkludert kartlegging av rørtrase(er) og
fallmålinger, som et forbedrende tiltak for den kommende
planprosessen for T-krysset. Foreløpige vurderinger tilsier at
tilstanden på det eksisterende anlegget er dårlig, og at det lite fall
på ledningen fra undergangen og videre ut mot fjorden. Det er
derfor vesentlig for Statens vegvesen at en slik plan ikke kommer
i konflikt med behovet for å kunne føre nye traséer, eller bytte ut
eksisterende overvannsrør, ut mot fjorden.

Statens vegvesen
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 09.03.2021
Vår ref.: 202104520-2
Arkiv: 323
Deres dato: 22.02.2021
Deres ref.: 20/124404-30

Saksbehandler:
Heidi Mathea Henriksen
22959759/hmh@nve.no
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NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om oppstart - Detaljregulering
for T-kryss - Hadelandsveien/Glassverksvegen - Jevnaker kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 22.02.2021.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven
(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene
og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket
retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør
bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir
satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann
på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. NVE har utarbeidet en ny veileder til
vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak; NVE veileder 1/2021.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.



NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i
arealplanlegging.



Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede
klimaendringer og klimautfordringer.



De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018
gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen.



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at at planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen.
Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
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verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Jevnaker kommune
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Utbygging

Cassandra Mood Hummel /

20/124404-44

Deres referanse:

Vår dato:
08.05.2021

94204449

Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart for detaljregulering

T-kryss ved Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), Jevnaker
Forslag til detaljreguleringsplan for «Kryssområde E16 Glassverksvegen-fv.241
Hadelandsvegen» er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker kommune, og
med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen er ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum–
Kleggerud vedtatt i mars 2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud–Eggemoen
vedtatt i Jevnaker kommune 05.02.13 og i Ringerike kommune 31.01.13.
De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og
gjennomføres som en del av dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres
tiltakene på dagens E16 mellom Hermanstjernet og Nybygget/Toso. Når tiltakene er ferdige,
vil hele den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum nedklassifiseres til fylkesveg. Viken
fylkeskommune vil da bli ny vegeier, og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16
mellom Eggemoen og Olum.
Et justert forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i
Jevnaker 10. desember 2020. Som oppfølgende arbeid til denne planen, og etter ønske fra
kommunestyret, har Statens vegvesen varslet oppstart av regulering av et nytt kryss mellom
Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for jernbaneundergangen.
Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens kryssutforming mellom de overnevnte vegene ikke
er gunstig, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Utbygging

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Glassverkvegen 2

Statens vegvesen

3520 JEVNAKER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Ringerikes Blad den 02.02.2021. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig
sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte.
Tilsvar på innkommet merknad til oppstartsvarsel av planarbeid fra NVE
Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til
orientering.
Forslagstiller vil gjennom detaljreguleringens planarbeid ha ansvaret for at NVE sine
saksområder flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og

grunn-vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft, samt
forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi) vil vurderes.
NVEs veileder «2/2017 – Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging» legges til grunn i det videre planarbeidet. Statens vegvesen
vil ta kontakt med NVE dersom det er behov for å avklare problemstillinger tilknyttet NVEs
virkeområder.
Videre prosess for detaljreguleringen
Forslag til detaljregulering for T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen gjennom
Jevnaker legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-10. Høringsfristen vil foregå i perioden 12.05-11.06.2021, og skal å ta høyde for
innspill hos private, regionale myndigheter og gi mulighet for besvarelse på oppklarende
spørsmål fra berørte parter.
På bakgrunn av uttalelsene som vil foreligge etter høring og offentlig ettersyn, vil Statens
vegvesen som tiltakshaver vurdere om det skal gjøres mindre endringer i
plandokumentene. Forklaring av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin
helhet av plandokumentene og merknadsbehandlingen.
Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden
tilgjengelig på Statens vegvesens nettside:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoenolum og på Jevnaker kommune sin hjemmeside:
https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planerunder-arbeid/Plan-64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/.

3

Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland
Med hilsen

Pål-Steinar Karlsen
Assisterende prosjektleder

Cassandra Mood Hummel
Plan- og prosjekteringsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
JEVNAKER KOMMUNE, Kirkegata 6, 3520 JEVNAKER

Statens vegvesen
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Dato: 16.03.2021
Saksref: 202101889-2
Deres ref.: 20/124404-30
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Sølvi Morvik
Telefon:
Mobil: +47 99034591
E-post: Solvi.Morvik@banenor.no

Jevnaker kommune - Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering T-kryss,
Hadelandsveien/Glassverksvegen - varsel om oppstart av planarbeid – Bane NORs uttalelse
Viser til innkommet varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av t-kryss mellom
Hadelandsveien og Glassverkvegen datert 22.01.2021. Vi henviser også til vårt brev datert
03.09.2020 i forbindelse med reguleringsplan: «Avlastet veg E16 Verkevika-Toso, planID 64».
Detaljreguleringen er en del av planID 64 og gjelder utbedring av kryssområde mellom
Hadelandsveien fv. 241 og Glassverksvegen E16.
Bane NOR hadde et krav til endring av planbestemmelse § 1.9 i forbindelse med planID 64:
«Tiltak skal gjennomføres uten lengre driftsstans for jernbanen». Anleggsarbeider som berører
jernbanen, vil måtte tilpasses kun korte opphold i togtrafikken. Dersom det imidlertid skulle vise seg
at arbeidene betinger periode(r) med stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til perioder hvor Bane
NOR selv har planlagt sportilgang og arbeider på samme strekning. Det er uaktuelt for Bane NOR
å stenge en strekning utelukkende pga. eksterne behov.
Bane NOR foreslo at en del av teksten i punkt 1.9 omarbeides til å lyde: «Tiltak skal gjennomføres
uten at dette påvirker trafikkavviklingen på jernbanen».
I oppsummering av innkomne merknader sies det at merknaden er tatt til følge. Vi kan ikke se at
dette er gjennomført i detaljreguleringen.
Byggegrenser mot jernbanen:
Innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje gjelder et generelt byggeforbud, samt forbud
mot andre tiltak som utgraving, oppfylling med videre uten at det er gitt tillatelse fra kjøreveiens
eier. Dette er med hjemmel i Jernbaneloven § 10, og gjelder uavhengig av reguleringsplan eller
annen byggegrense. Før gjennomføring av tiltak må det innhentes tillatelse fra Bane NOR. Krav til
søknaden fremgår av vårt veiledningsmateriell vist under.
Jernbanens arealbehov:
Deler av Bane NORs eiendommer inngår i planområdet. Disse må avsettes til baneformål.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 8101.46.68128
IBAN-nr.: NO5581014668128
BIC: DABANO22

Side: 2 / 2

Veiledning
Ut over dette ønsker vi å gjøre oppmerksom på at våre krav til planlegging i nærheten av jernbane
finnes i Bane NORs veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging veileder
samt i vårt tekniske regelverk teknisk regelverk. Bane NOR forventer at forslagsstillere setter seg
inn i dette materialet før de utarbeider forslag til reguleringsplan.
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller helt konkrete spørsmål der det
er behov for avklaring, ber vi om at det tas kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Sølvi Morvik
senioringeniør
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart for detaljregulering

T-kryss ved Hadelandsvegen (fv. 241) og Glassverksvegen (E16), Jevnaker
Forslag til detaljreguleringsplan for «Kryssområde E16 Glassverksvegen-fv.241
Hadelandsvegen» er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker kommune, og
med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen er ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum–
Kleggerud vedtatt i mars 2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud–Eggemoen
vedtatt i Jevnaker kommune 05.02.13 og i Ringerike kommune 31.01.13.
De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og
gjennomføres som en del av dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres
tiltakene på dagens E16 mellom Hermanstjernet og Nybygget/Toso. Når tiltakene er ferdige,
vil hele den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum nedklassifiseres til fylkesveg. Viken
fylkeskommune vil da bli ny vegeier, og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16
mellom Eggemoen og Olum.
Et justert forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i
Jevnaker 10. desember 2020. Som oppfølgende arbeid til denne planen, og etter ønske fra
kommunestyret, har Statens vegvesen varslet oppstart av regulering av et nytt kryss mellom
Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for jernbaneundergangen.
Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens kryssutforming mellom de overnevnte vegene ikke
er gunstig, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet.
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Utbygging

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
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Glassverkvegen 2

Statens vegvesen

3520 JEVNAKER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Ringerikes Blad den 02.02.2021. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig
sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte.
Tilsvar på innkommet merknad til oppstartsvarsel av planarbeid fra Bane NOR
I innkommen merknad fra Bane NOR beskrives det at var satt et krav til endring av
planbestemmelse § 1.9 i forbindelse med planID 64 som lød som følger:

.. «Tiltak skal gjennomføres uten lengre driftsstans for jernbanen».
Bane NOR foreslo at en del av teksten i punkt 1.9 omarbeides til å lyde:

«Tiltak skal gjennomføres uten at dette påvirker trafikkavviklingen på jernbanen».
Det refereres videre til at det i Statens vegvesens oppsummering av innkomne merknader

sies at merknaden er tatt til følge og ta Bane NOR ikke se at dette er gjennomført i
detaljreguleringen.
Statens vegvesen viser her til merknadsbehandling for PlanID 64. Hvor ordlyden på Statens
vegvesens kommentar lyder som følgende: Med bakgrunn i høringsuttalelsene har Statens

vegvesen vurdert at denne detaljreguleringen vil kunne gjennomføres uten lengere
driftsstans for jernbanen. Arbeider i nærheten av spor reguleres i eget regelverk forvaltet av
Bane NOR. Merknaden tas til orientering.
Dette viser at påstand fra Bane NOR om at merknaden er tatt tilfølge ikke stemmer. Statens
vegvesen er godt kjent med at anleggsarbeider som berører jernbanen vil måtte tilpasses
kun korte opphold i togtrafikken. Dersom det imidlertid skulle vise seg at arbeidene betinger
periode(r) med stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til perioder hvor Bane NOR har
planlagt sportilgang og arbeider på samme strekning. Videre er det også klart for Statens
vegvesen at det med hjemmel i Jernbaneloven § 10, uavhengig av reguleringsplan eller
annen byggegrense, må søkes og innhentes tillatelse fra Bane NOR for gjennomføring av
tiltak.
Bane NOR er, og har vært, en svært viktig premissgiver og samarbeidspartner for Statens
vegvesen når omklassifisert veg gjennom Jevnaker skal bygges.
Til nå i planprosessen har Statens vegvesen gjennomført flere koordineringsmøter med Bane
NOR hvor tema har vært knyttet til planer partene har for området, ledninger og kabler langs
Bane NOR sin infrastruktur og en kartlegging/tilstandsvurdering av eksisterende
jernbanekulvert (som ligger innenfor planområdet).
Fremover vil det være nødvendig med fortløpende og tett dialog mellom Bane NOR og
Statens vegvesen, slik at planfremdrift og anleggsgjennomføring kan gjennomføres på en
effektiv og trygg måte, samtidig som interessene til Bane NOR blir ivaretatt.
Planbeskrivelsen vil redegjøre for planens konsekvenser for jernbanen. Forhold knyttet til
geologi, geoteknikk og hydrologi vil legges ved, og presenteres dersom det skal
gjennomføres tiltak som krever tillatelse fra Bane NOR.
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Videre prosess for detaljreguleringen
Forslag til detaljregulering for T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen gjennom
Jevnaker legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-10. Høringsfristen vil foregå i perioden 12.05-11.06.2021, og skal å ta høyde for
innspill hos private, regionale myndigheter og gi mulighet for besvarelse på oppklarende
spørsmål fra berørte parter.
På bakgrunn av uttalelsene som vil foreligge etter høring og offentlig ettersyn, vil Statens
vegvesen som tiltakshaver vurdere om det skal gjøres mindre endringer i
plandokumentene. Forklaring av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin
helhet av plandokumentene og merknadsbehandlingen.
Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden
tilgjengelig på Statens vegvesens nettside:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoenolum og på Jevnaker kommune sin hjemmeside:
https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planerunder-arbeid/Plan-64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/.

Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland
Med hilsen

Pål-Steinar Karlsen
Assisterende prosjektleder

Cassandra Mood Hummel
Plan- og prosjekteringsleder
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Jevnaker - Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for T-kryss
ved Hadelandsvegen (fv241) og Glassverksvegen (E16)
Vi viser til deres oversendelse datert 22. februar 2021.
Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er utbedre kryssområde mellom
Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16). I tillegg til utbedring av kryss vil det foretas
oppgradering av vann- og avløpsanlegg i området.
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser.
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Statsforvalterens innspill
Området nord for veien er dyrka mark. Vi viser til de nasjonale jordvernføringene og
jordvernmålene og ber om at eventuelt forbruk av dyrka mark blir minst mulig. Eventuelt
beslaglagt dyrka jord bør sikres gjenbrukt.
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Vi anbefaler DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og
rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som nyttig hjelpemiddel.

Vi vil også vise til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning,
vedtatt 28. september 2018. Her går det blant annet frem at konsekvensene av klimaendringene
skal vurderes og at høye klimaframskrivinger skal legges til grunn for planleggingen. Videre går
det frem av punkt 4.3 at planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Kommunene skal ta utgangspunkt i
naturbaserte overvannsløsninger. ROS-analysen skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn og
vi forutsetter at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

Med hilsen
Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver

Martina Grøttå
rådgiver
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart for detaljregulering

T-kryss ved Hadelandsvegen (fv. 241) og Glassverksvegen (E16), Jevnaker
Forslag til detaljreguleringsplan for «Kryssområde E16 Glassverksvegen-fv.241
Hadelandsvegen» er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker kommune, og
med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen er ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum–
Kleggerud vedtatt i mars 2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud–Eggemoen
vedtatt i Jevnaker kommune 05.02.13 og i Ringerike kommune 31.01.13.
De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og
gjennomføres som en del av dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres
tiltakene på dagens E16 mellom Hermanstjernet og Nybygget/Toso. Når tiltakene er ferdige,
vil hele den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum nedklassifiseres til fylkesveg. Viken
fylkeskommune vil da bli ny vegeier, og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16
mellom Eggemoen og Olum.
Et justert forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i
Jevnaker 10. desember 2020. Som oppfølgende arbeid til denne planen, og etter ønske fra
kommunestyret, har Statens vegvesen varslet oppstart av regulering av et nytt kryss mellom
Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for jernbaneundergangen.
Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens kryssutforming mellom de overnevnte vegene ikke
er gunstig, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet.
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Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Ringerikes Blad den 02.02.2021. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig
sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte.
Tilsvar på innkommet merknad til oppstartsvarsel av planarbeid fra Statsforvalteren i Oslo og
Viken
Merknad tas til orientering inn i planarbeidet.
Planen skal som et utgangspunkt tilstrebe at det ikke berøres arealer knyttet til dyrka mark.
Statens vegvesen vil som forslagstiller vise til, og ta i bruk de nasjonale jordvernføringene og
jordvernmålene, dersom en berøring vil inntreffe. Det vil da også sikres at eventuelt
beslaglagt dyrka jord gjenbrukes.
Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) er utført etter DSBs veileder fra 2017, og vil baseres på rundskriv H5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn, jamfør
PBL og vil, som Fylkesmannen påpeker i sitt innspill til planen, vise blant annet alle risikoog sårbarhetsforhold som har betydning for arealene knyttet til planområdet, samt sikre at
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.
Videre prosess for detaljreguleringen
Forslag til detaljregulering for T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen gjennom
Jevnaker legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-10. Høringsfristen vil foregå i perioden 12.05-11.06.2021, og skal å ta høyde for
innspill hos private, regionale myndigheter og gi mulighet for besvarelse på oppklarende
spørsmål fra berørte parter.
På bakgrunn av uttalelsene som vil foreligge etter høring og offentlig ettersyn, vil Statens
vegvesen som tiltakshaver vurdere om det skal gjøres mindre endringer i
plandokumentene. Forklaring av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin
helhet av plandokumentene og merknadsbehandlingen.
Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden
tilgjengelig på Statens vegvesens nettside:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoenolum og på Jevnaker kommune sin hjemmeside:
https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planerunder-arbeid/Plan-64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/.
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Forslag fra Hadeland Glassverk AS til endringer i vegvesenets forslag til reguleringsplan for
«Kryssområde Hadelandsvegen (fv241) og Glassverkvegen (E16)».

Det vises til Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid datert 10.03.2021.
Merknader til planforslaget i denne tidlige planfasen er knyttet til kryssområdet E16/Fv241.
Vegvesenet foreslår å flytte krysset E16/fv241 ca. 40 meter nordover. Det er registrert tre ulykker (en
personbil og to motorsykler) uten personskader i dagens kryss. Grunnen til forslaget for flytting av
fylkesveien skylles en uheldig kryssutforming. En annen grunn kan være at ca. 60 meter fra krysset
har fylkesveien på en kort strekning (ca. 20 meter) en stigning som er brattere enn 10%. Dette kan gi
enkelte trafikkproblemer på vinterstid.
Omleggingen av fylkesveien slik vegvesenet foreslår medfører innløsning av glassverkets
eiendommer 149/145 (1885m2), 149/144 (1045m2), og del av 149/1.Som et alternativ til flytting av
fylkesveien, foreslår Hadeland Glassverk AS, å utbedre eksisterende kryss og gjøre fylkesveien
slakere.
Utbedringen av krysset er vist i vedlagte skisse. Krysset er dimensjonert for MVT (modulvogntog),
geometrien er forbedret, en trafikkøy er lagt inn for å bedre kanaliseringen, og det bratte partiet i
fylkesveien kan enkelt reduseres til 10%. En positiv virkning vil også hastighetsreduksjonen til 40
km/t på E16 ha på trafikksikkerheten, samt at omleggingen av E16 vil medføre at trafikkmengden på
dagens E16-trasé blir halvert.
Hadeland Glassverk AS har også merknader til plassering av avkjørselen til glassverket og
rundkjøringen som er planlagt i krysset Sagvegen/E16, samt reguleringen av arealet i varselets vestre
ende mot Randsfjorden, som i flere år er brukt som parkeringsområde for turistbussene. I samsvar
med rekkefølgebestemmelsene i vedtaket for Plan ID64 vil Hadeland Glassverk AS fremme en egen
helhetlig reguleringsplan for både veien forbi glassverket og for hele området som glassverket
disponerer. Varselet for oppstart av denne reguleringsplanen er allerede under forberedelse.
Mvh.
Birger Rogndokken
Veikonsulent

Fv
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart for detaljregulering

T-kryss ved Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), Jevnaker
Forslag til detaljreguleringsplan for «Kryssområde E16 Glassverksvegen-fv.241
Hadelandsvegen» er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker kommune, og
med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen er ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum–
Kleggerud vedtatt i mars 2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud–Eggemoen
vedtatt i Jevnaker kommune 05.02.13 og i Ringerike kommune 31.01.13.
De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og
gjennomføres som en del av dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres
tiltakene på dagens E16 mellom Hermanstjernet og Nybygget/Toso. Når tiltakene er ferdige,
vil hele den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum nedklassifiseres til fylkesveg. Viken
fylkeskommune vil da bli ny vegeier, og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16
mellom Eggemoen og Olum.
Et justert forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i
Jevnaker 10. desember 2020. Som oppfølgende arbeid til denne planen, og etter ønske fra
kommunestyret, har Statens vegvesen varslet oppstart av regulering av et nytt kryss mellom
Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for jernbaneundergangen.
Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens kryssutforming mellom de overnevnte vegene ikke
er gunstig, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Utbygging

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Glassverkvegen 2

Statens vegvesen

3520 JEVNAKER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Ringerikes Blad den 02.02.2021. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig
sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte.
Tilsvar på innkommet merknad til oppstartsvarsel av planarbeid fra Hadeland Glassverk
Innledningsvis står følgende beskrevet i innspillet fra Hadeland Glassverk:

«….. Grunnen til forslaget for flytting av fylkesveien skylles en uheldig kryssutforming. En
annen grunn kan være at ca. 60 meter fra krysset har fylkesveien på en kort strekning (ca.
20 meter) en stigning som er brattere enn 10%. Dette kan gi enkelte trafikkproblemer på
vinterstid.
Omleggingen av fylkesveien slik vegvesenet foreslår medfører innløsning av glassverkets
eiendommer 149/145 (1885m2), 149/144 (1045m2), og del av 149/1.Som et alternativ til
flytting av fylkesveien, foreslår Hadeland Glassverk AS, å utbedre eksisterende kryss og gjøre
fylkesveien slakere.
Utbedringen av krysset er vist i vedlagte skisse. Krysset er dimensjonert for MVT
(modulvogntog), geometrien er forbedret, en trafikkøy er lagt inn for å bedre kanaliseringen,
og det bratte partiet i fylkesveien kan enkelt reduseres til 10%. En positiv virkning vil også
hastighetsreduksjonen til 40 km/t på E16 ha på trafikksikkerheten, samt at omleggingen av
E16 vil medføre at trafikkmengden på dagens E16-trasé blir halvert».
Statens vegvesens sin planavgrensning vil beslaglegge et større areal av de respektive
områdene nevnt i innspillet, og tomtene er foreslått innløst i sin helhet da restarealer ikke er
bebyggbare. Grunnundersøkelser i området viser at det er dårlige grunnforhold her, og
arealene er derfor vanskelig bebyggbare uten fordyrende tiltak. Arealene er i
kommuneplanens arealdel avsatt til friområde, og området kan ikke benyttes til næring/boligformål i fremtidig situasjon uten egen reguleringsplanlegging, eller
dispensasjonsbehandling. Nåværende bruk av tomtene later hovedsakelig til å være som
dumpested for hageavfall fra omkringliggende boligområder. I tillegg til ovennevnte
problemstillinger, angir reguleringsbestemmelsene i gjeldene plan (planID 64) at
byggegrensen er 15m. Dette, sammen med nye eiendomsgrenser som følge av tiltak i planen
og store høydeforskjeller mellom tomtene, gir ytterligere begrensning på hvor stor del av
tomtene som teoretisk kan regnes som mulige å bygge på.
Den foreslåtte kryssløsningen presentert av HG (vist i skisse), har i tillegg flere punkter som
ikke er å anse som gjennomførbare, og ei heller som forenlig med planID 64:


Ved opprustning av avlastet veg skal undergangen senkes ytterligere 30 cm for å
oppnå større høyde under jernbanen. Dette vil forverre stigningsforholdet ytterligere
sett i forhold til dagens situasjon, og det er nødvendig å hensynta dette i
vertikallinjen i området. Det ser ikke ut til at det forslåtte innspillet til HG hensyntar
dette.



I HG sitt innspill refereres det også til mulige trafikkproblemer knyttet til
stigningsforholdet på eksisterende veg. Her er det to aspekter som bør belyses: Det
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første er at dagens veg fv.241 ned til undergangen har en stigning på rundt 10-11 %,
og at med den forelagte løsningen fra SVV reduseres stigningen til ca. 8-9 %. Dette
vil dermed bli en bedre trafikkteknisk løsning, og som også lar den største
trafikkstrømmen (på Glassverksvegen) få forkjørsrett foran den mindre
trafikkstrømmen på fv. 241. Det andre er at SVV sin kryssløsning setter fokus på de
myke trafikantene, som vil sikres i mye større grad med en trafikksikker
fotgjengerovergang med en forsterket belysing, og via et etablert fortau på begge
sider av fv.241 (dette er ikke gjennomførbart gjennom HG sitt innspill).

Videre i innspillet står det:
«Hadeland Glassverk AS har også merknader til plassering av avkjørselen til glassverket og
rundkjøringen som er planlagt i krysset Sagvegen/E16, samt reguleringen av arealet i
varselets vestre ende mot Randsfjorden, som i flere år er brukt som parkeringsområde for
turistbussene. I samsvar med rekkefølgebestemmelsene i vedtaket for Plan ID64 vil Hadeland
Glassverk AS fremme en egen helhetlig reguleringsplan for både veien forbi glassverket og
for hele området som glassverket».
Statens vegvesen har gjennomført en tilstandsvurdering av overvannsrør, inkludert
kartlegging av rørtrase(er) og fallmålinger, som et forbedrende tiltak for den kommende
planprosessen for T-krysset. Foreløpige vurderinger tilsier at tilstanden på det eksisterende
anlegget er dårlig, og at det lite fall på ledningen fra undergangen og videre ut mot fjorden.
Det er derfor vesentlig for Statens vegvesen at en slik plan ikke kommer i konflikt med
behovet for å kunne føre nye traséer, eller bytte ut eksisterende overvannsrør, ut mot
fjorden.
Videre prosess for detaljreguleringen
Forslag til detaljregulering for T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen gjennom
Jevnaker legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-10. Høringsfristen vil foregå i perioden 12.05-11.06.2021, og skal å ta høyde for
innspill hos private, regionale myndigheter og gi mulighet for besvarelse på oppklarende
spørsmål fra berørte parter.
På bakgrunn av uttalelsene som vil foreligge etter høring og offentlig ettersyn, vil Statens
vegvesen som tiltakshaver vurdere om det skal gjøres mindre endringer i
plandokumentene. Forklaring av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin
helhet av plandokumentene og merknadsbehandlingen.
Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden
tilgjengelig på Statens vegvesens nettside:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoenolum og på Jevnaker kommune sin hjemmeside:
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https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planerunder-arbeid/Plan-64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/.
Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland
Med hilsen

Pål-Steinar Karlsen
Assisterende prosjektleder

Cassandra Mood Hummel
Plan- og prosjekteringsleder
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