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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  
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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-eggemoen-olum  

og på Jevnaker kommune sin hjemmeside:  

https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planer-under-

arbeid/Plan-64-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 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoen-olum
https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planer-under-arbeid/Plan-64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/
https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Bolig-eiendom-og-naring/Arealplan/Planer-under-arbeid/Plan-64-Avlastet-veg-E16-Verkevika-Toso/
mailto:Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no
mailto:Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no
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 SAMMENDRAG 

 

Denne detaljreguleringen 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 Verkevika og 

Nybygget/Toso (PlanID 64, Avlastet veg), 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. Gjennomgangstrafikk på dagens E16 vil overføres til den nye vegen, og trafikken på dagens 

E16 vil bli tilnærmet halvert. I tillegg vil fartsgrensen senkes fra 50 km/t til 40 km/t på strekningen. Dette vil 

bedre forholdene betydelig langs dagens veg, bl.a. med tanke på reduksjon av støy og støv, samt at 

kombinasjonen av mindre trafikk og tiltak for myke trafikanter vil gi økt trafikksikkerhet.  

Statens vegvesen ønsker som et oppfølgende tiltak å følge opp reguleringsplanen for Avlastet veg planID 64 

med planlegging av nytt T-kryss mellom Ringeriksveien (fv.241) og Glassverksvegen (E16). Planforslaget vil 

bygge videre på planID 64, detaljreguleringsplan for avlastet veg gjennom Jevnaker, vedtatt i kommunestyre 

10.12.2020, sak 128/20. Det ble under den skriftlige planfremstillingen og den påfølgende gjennomgangen for 

planen, påpekt av kryssutformingen mellom Ringeriksveien (fv.241) og Glassverksvegen (E16) ikke er å anse 

som gunstig verken med tanke på trafikkavvikling, trafikksikkerhet eller overvannsløsing i området. Det var 

derfor ønskelig fra kommunestyret at det skulle reguleres en ny og bedret kryssløsning, som også ville kunne 

ivareta overvannsproblematikken i området. 

En etablering av en sammenhengende gang og sykkelvegforbindelse vil også være en viktig del av dette 

planarbeidet. Ved å stramme opp og tilrettelegge for et nytt kryss gis det rom for et forbedret gang- og 

sykkelvegnettet, både lokalt og videre langs fv. 241. 

Formålet med dette planforslaget vil på lik linje med planID 64 Avlastet veg være å bidra til en trafikksikker og 

estetisk løftet veg, hvor gående og syklende gis prioritet fremfor gjennomfartstrafikk.  

PlanID 82 omfatter arealer som allerede er regulert i planID 64. Hensikten med planID 82 er ikke å endre 

formålene og bestemmelsene knyttet til disse, men å tilrettelegge for endret kryssløsning, samt ny løsning for 

håndtering av overvann. Dette innebærer at formål for veg og tilhørende formål er overlappende der hvor ikke 

fv. 241 er flyttet for å gi nytt kryss. Juridiske linjer som byggegrense fra planID 64 er gjentatt i planID 82 slik at 

disse gjelder også i planID 82. For lesbarhetens skyld er disse linjene også vist utenfor planavgrensningen til 

planID 82. 

Forut for reguleringsendringen er det blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. ROS-

analysen baserer seg på en risikomatrise som er inndelt i sannsynlighet og konsekvens.  

Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan som skal beskrive forholdene, og det er utarbeidet 

støyberegning for områdene som berøres av tiltakene. 

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 12.05-25.06.2021. Ferdigbehandlet reguleringsplan 

legges så fram for kommunestyret til vedtak. I merknadsbehandlingen framgår det hvordan innkomne 

uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
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INNLEDNING 
 

BAKGRUNN 

E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige og innehar flere strekninger med stort behov for 

utbedringstiltak. En av disse strekningene er fra Eggemoen til Olum. I 2010 ble det igangsatt et planarbeid 

av Statens vegvesen for å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker. Kommuneplanen ble vedtatt i to 

etapper i 2011 og 2013, henholdsvis i Jevnaker og Ringerike kommune.  

Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres tiltakene på dagens E16 mellom Verkevika og Nybygget/Toso, 

og vegen 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. Gjennomgangstrafikk på dagens E16 vil overføres 

til den nye vegen, og trafikken på dagens E16 vil bli tilnærmet halvert. 

I 2015 ble det vedtatt en detaljreguleringsplan for vegnettet gjennom Jevnaker, dagens E16. De planlagte 

tiltakene på strekningen skal inngå i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og gjennomføres som en del av 

dette prosjektet. I etterkant av vedtatt detaljregulering har SVV både internt, og sammen med Jevnaker 

kommune, hatt flere gjennomganger av de planlagte tiltakene, sett opp mot kostnader og tilgjengelige 

midler. Konklusjonene fra disse gjennomgangene var at tiltakene som skulle gjennomføres måtte 

prioriteres, slik at man sikret å få gjennomført de planlagte tiltakene og dermed prosjektets målsetning. 

Det ble derfor fremmet en endring av gjeldende detaljregulering. Endringen av reguleringsplan for E16 

Verkevika-Toso, planID 64, ble vedtatt 10. desember 2020. 

Under kommunestyrets behandling av den nye reguleringsplanen, ble det fremmet av kommunestyret at 

det var ønskelig at Statens vegvesen, som en videreføring av planvedtaket for planID 64, planla og 

tilrettela for en ny bedret kryssløsning for Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for 

jernbaneundergangen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Situasjonskart, Gul strek viser Avlastet veg PlanID 64, lys rød prikk viser planlagt T-kryss og mørkere rød strek viser ny E16 mellom Eggemoen-Olum 
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MÅLSETTING MED PLANFORSLAGET  

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 2 Dagens situasjon, rød stiplet linje viser berørt vegomfang innenfor plangrensen, merk at ikke sideveger er medtatt i sin helhet 
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PLANPROSESSEN 
 

SAKSGANG OG FRAMDRIFT 

Planforslaget fremmes iht. PBL § 3-7 etter avtale med Jevnaker kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen har 

ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader.  

Planforslaget består av følgende deler:  

• 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 

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 
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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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PLANOMRÅDETS UTSTREKNING 

Planområdet ligger like øst for Jevnaker sentrum, nærmere bestemt i krysningspunktet mellom fv. 241 

Hadelandsvegen og E16 Glassverksvegen. Planområdets beliggenhet sett i en større geografisk sammenheng 

vises i kartet under og er markert med en rød sirkel. 

Plankart R001 definerer planområdets utstrekning, hvilke eiendommer (gnr./bnr.) som omfattes av 

planforslaget og hvordan detaljreguleringen forholder seg og grenser til vedtatt plan for Avlastet veg PlanID 64.  

 

 

Figur 3 Planområdet plassering sett i en større geografisk sammenheng 
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TILTAKETS FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING  

Formålet med forskrift om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 

under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 

gjennomføres.  

Denne reguleringsplanen legger til rette for en oppgradering av en eksisterende veg. Statens vegvesen har som 

tiltakshaver gjennomgått forskriftens oppfangskriterier og finner ikke at denne reguleringsplanen omfattes av 

forskriften. Jevnaker kommune har deretter som ansvarlig myndighet etter forskriften konkludert med at 

reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning sitt virkeområde, ettersom tiltakets 

funksjoner er en videreføring av gjeldende reguleringsplan for området og i tråd med overordnet kommuneplan. 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID  

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.  

 

MEDVIRKNING FRA ANDRE AKTØRER  

Riktig medvirkning tilpasset den enkelte reguleringsplanoppgaven er viktig for å sikre effektive og gode 

planprosesser. 

Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt skal 

kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i nødvendig utstrekning 
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er ment å være vesentlige elementer ved plan- og byggesaksbehandling etter loven. Dette er i samsvar 

med grunnleggende demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper.  

Medvirkningsarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 

medvirkning. Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, og kommunen skal påse 

at dette er oppfylt. Det har vært, og vil bli, lagt opp til kontakt med direkte berørte parter og aktuelle 

myndigheter via informasjonsmøter og åpne møter, som skal sikre god medvirkning og informasjonsflyt for 

den videre planleggingen. I samråd med kommunen vil SVV også vurdere behovet for en eventuell åpen 

kontordag i høringsperioden der grunneier, eventuelle rettighetshavere, naboer m.fl. gis anledning til å få 

en nærmere orientering og svar på spørsmål om planarbeidet og tiltaket.    

Planforslaget har blitt sett i sammenheng med gjeldende kommuneplan for Jevnaker og planID 64 Avlastet 

veg, og er utarbeidet i et nært samarbeid med Jevnaker kommune. 

 

MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  

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. 
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OVERORDNEDE FØRINGER, PLANSTATUS  

Det skal ivaretas mange ulike hensyn i reguleringsplanleggingen. Det har under utarbeidelsen av denne 

detaljreguleringen vært vesentlig at virkninger for relevante tema er godt nok belyst. Det er også viktig at 

temaet blir ivaretatt ved gjennomføringen av planen. De viktigste hensynene er nevnt i 

formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1, og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen.  

I tillegg er det flere hensyn og disse kan finnes i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og 

bestemmelser og i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I tillegg kommer mange 

særlover som påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging. Det gis en redegjørelse for disse føringene og 

relevansen dette har for dette planforslaget under. Det er viktig at redegjørelsene og relevansen knyttes 

tett opp imot, og ses i sammenheng med, planID 64 Avlastet veg, Jevnaker.  

NASJONALE FØRINGER 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) ligger til grunn for planforslaget. Dette 

innebærer at planene er oppdatert ihht. lovverk og møter fremtidens behov, bl.a. for bærekraftig areal- og 

transportutvikling.  

Reguleringsplanarbeid med prosjektet E16 Eggemoen-Olum startet opp i 2012. Planvedtak ble gjort i 

Ringerike og Jevnaker kommuner mars 2015. Stortinget vedtok finansiering av prosjektet april 2018 med en 

kostnadsramme på 3010 MNOK. Prosjektet omfatter bygging av ca. 12,5 km ny E16 fordelt på to 

totalentrepriser, bygging av ca. 2,7 km ny fv. 241 med gang- og sykkelveg opprusting av avlastet vegnett og 

nødvendig støyskjerming. 

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging i medhold av plan- og 

bygningsloven § 6-1. Hensikten er å tydeliggjøre nasjonale prioriteringer, gjøre planleggingen mer målrettet 

og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt gjennom kommunal planlegging. 

Det er gitt nasjonale forventninger innenfor temaene klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel 

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

oppvekstmiljø. 

RELEVANS FOR PLANFORSLAGET: Prosjektet bidrar til tettstedsutvikling og opprusting av miljøkvaliteter, 

og vil i tillegg være et trafikksikkerhetstiltak. 

 

STATLIGE RETNINGSLINJER  

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 

De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at arealbruk 

og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektive ressursutnyttelse 

med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Tiltaket legger opp til å styrke lokalsamfunnet og bomiljø, 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene tar sikte på 

at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø (Miljødepartementet 

1995). På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i planprosesser og får mulighet til å 

uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 

nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den grad arealer som 

brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Veganlegget berører ingen arealer som i dag brukes til lek og opphold av 

barn og unge. Boligene som ligger i umiddelbar nærhet av veganlegget vil få bedre støy- og støvforhold 

som gir bedre uteoppholdsareal. Bedre gang- og sykkelveg og fortau mellom Verkevika og Toso gir bedre 

trafikksikkerhet. 

 

RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING  

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder gjelder anbefalte 

grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016). 

Støyretningslinjen har anbefalte utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger, sykehus/pleieinstitusjoner, 

skoler og barnehager. Grensene er forskjellige avhengig av hvilken type kilde som lager støyen. 

Retningslinjen anbefaler også at det stilles krav til innendørs støy som følger grenseverdiene i Norsk 

standard (NS 8175:2019). 

Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk bindende, men kommunen bør i henhold til Klima og 

forurensningsdirektoratet (KLIF) veiledning TA-2115 vedta juridisk bindende støygrenser for nye anlegg 

ved å nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i planen. Støyretningslinjen deler de områdene som har 

støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner, gul og rød sone. For disse sonene er det gitt retningslinjer 

for anbefalt arealbruk. I rød sone skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse unngås. Den gule sonen 

er en vurderingssone, hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig 

med avbøtende tiltak. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Vegtrafikkstøy er utredet og er vurdert i sammenheng med planID 64. 

Det er lyst ut en egen entreprise for støydempende tiltak tilknyttet E16 Eggemoen-Olum prosjektet, som 

ivaretar nødvendige støytiltak som vil bli innarbeidet som en del av byggeplanen for veganlegget for 

avlastet veg. 

 

DEN EUROPEISKE LANDSKAPSKONVENSJON 

Den europeiske landskapskonvensjonen setter fokus på verdiene i landskapet. Hovedintensjonen med 

konvensjonen er å styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. 

Konvensjonen gir føringer for planlegging og forvaltning av landskapet. Hovedmålet er å sikre 

representative og sjeldne nasjonale landskapstyper, verne og pleie stedskarakter og identitet, samt å 

unngå å forringe rikdommer og mangfoldet av landskapstyper i Europa. Norge har gjennom denne 

konvensjonen forpliktet seg til å gjennomføre konkrete tiltak som skal bidra til å styrke innbyggernes 

livskvalitet og helse, og samtidig fremme bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. 
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RELEVANS FOR PLANARBEIDET: I arbeidet med planen legges det vekt på landskapstilpasning og å 

opprettholde sammenhengende landskapsrom og landskapskvaliteter. Tiltakene ses i sammenheng med 

planID 64 og vil dermed inngå som en del av et større landskapsrom. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal 

gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: En ny sammenhengende gang- og sykkeltrase mellom Toso og Jevnaker 

sentrum og videre også for fv.241, vil kunne bidra til at flere benytter sykkel som transportmiddel.  

 

AKTUELT LOVVERK  

FORURENSNINGSLOVEN  

Forurensningsloven stiller krav om at forurensning skal unngås og begrenses i størst mulig grad. Den som 

forurenser har plikt til å rydde opp etter seg eller iverksette avbøtende tiltak. I henhold til 

forurensningslovens § 7 må ingen gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, med 

mindre det er tillatt gjennom forskrifter til loven eller eget konsesjonsvedtak etter lovens § 11. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Det vil bli gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser og 

utarbeidet en tiltaksplan i henhold til kravene i forurensingsforskriftens kapitel 2. Dersom legging 

av overvannsledning med utløp i Verkevika vil innebære fare for spredning av forurensede 

sedimenter vil det bli søkt til Statsforvalteren om tillatelse i samråd med Jevnaker kommune. 

 

KULTURMINNELOVEN 

Kulturminneloven setter krav om at utbygger har plikt til å undersøke om planene berører fredete 

kulturminner. I praksis betyr dette at utbygger pålegges å betale for kartlegginger og de undersøkelsene 

som kulturminneforvaltningen ønsker å gjennomføre. I henhold til loven kan det nedlegges forbud mot 

tiltak som får vesentlige følger for kulturminner eller kulturmiljøer. I situasjoner der det er aktuelt med 

utgravninger av lokaliteter før eventuell frigivelse, plikter utbygger å betale for dette arbeidet. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Det er ingen kjente registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

 

LOV OM VASSDRAG OG GRUNNVANN (VANNRESSURSLOVEN)  

Etter § 8 i vannressursloven skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for 

allmenne interesser (herunder økt flomfare), uten tillatelse. Lovens § 11 krever at det skal opprettholdes 

et naturlig belte med kantvegetasjon langs bredden av vassdrag. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Planforslaget skal ikke føre til en forverring i vannkvaliteten i området 

med skade for økosystemene lokalt. 
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VEGLOVEN 

Planleggingen og planbehandlingen av ny veg skjer etter plan- og bygningsloven. Vegloven kommer imidlertid 

til anvendelse ved bygging og driftig av veger, og byggegrense for dagens E16 er fastsatt i henhold til veglovens 

bestemmelser. I formålsparagrafen heter det at det er en overordnet målsetning å skape trygg og god avvikling 

av trafikken. Videre skal det tas hensyn til naboene til vegen, miljøet og andre samfunnsinteresser. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Se plankart for gjeldene byggegrense. Generell byggegrense 15 m, der hvor 

det er eksisterende bebyggelse innenfor denne er det angitt mindre byggegrense. PlanID 82 omfatter arealer 

som allerede er regulert i planID 64. Hensikten med planID 82 er ikke å endre formålene og bestemmelsene 

knyttet til disse, men å tilrettelegge for endret kryssløsning, samt ny løsning for håndtering av overvann. Dette 

innebærer at formål for veg og tilhørende formål er overlappende der hvor ikke fv. 241 er flyttet for å gi nytt 

kryss. Juridiske linjer som byggegrense fra planID 64 er gjentatt i planID 82 slik at disse gjelder også i planID 82. 

For lesbarhetens skyld er disse linjene også vist utenfor planavgrensningen til planID 82. 

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Lov om biologisk mangfold setter krav om at konsekvenser for naturgrunnlag og biologisk mangfold 

skal vurderes. Kunnskapsgrunnlaget ansees å være godt og tilstrekkelig for å fatte planvedtak. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Forholdet til naturmangfoldloven er beskrevet under kapittelet vedrørende naturmiljø. 

 

REGIONALE PLANER OG MÅL  

FYLKES- OG FYLKESDELPLANER 

I det følgende omtales regionale planer som kan ha direkte relevans for vegprosjektet. For øvrige 

planer henvises det til Viken fylkeskommune. 

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere 

fylke, dette vil si at det for Jevnaker er Fylkesplanen for Oppland som er retningsgivende og styrende.  

RETNINGSLINJER FOR AREALBRUK (FYLKESPLAN FOR OPPLAND 2005-2008). 

Mulighetenes Oppland er et overordnet styringsverktøy som skal synliggjøre prioriterte utviklingsmål og 

veivalg for Oppland fylke. Fylkesplanen angir følgende retningslinjer for hva som bør vektlegges i 

reguleringsplaner, og i kommuneplanens arealdel: 

▪ Ta vare på og tilrettelegge kulturminner og kulturmiljøer som har vært viktige for opprinnelsen og 

formingen av stedet. Gi bestemmelser om vedlikehold og bevaring av gamle hus og bygningsmiljøer.   

▪ Tilpasse tettstedets form og utbyggingsmønster til landskapet. 

▪ Gi bestemmelser og retningslinjer for utforming av ny bebyggelse, skilt, reklame og andre 

innretninger med hensyn til stedets struktur, byggeskikk og eksisterende bygningsmiljø og i respekt 

for dimensjoner, material- og fargebruk på stedet.  

▪ Konsentrere sentrumsfunksjonene og bidra til å utvikle sentrum til et sammensatt miljø og møtested 

for handel, næringsliv og kultur.  
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▪ Øke boligandelen i sentrum og fortette eksisterende utbyggingsområder før nye områder tas i bruk 

til utbygging.  

▪ Legge til rette for gode trafikkløsninger som ivaretar myke trafikanter.  

▪ Skape god kvalitet i boligområdene med nærhet til ute-/lekearealer.  

▪ Legge rammer som opprettholder og videreutvikler en grønnstruktur som forbinder bebygde 

områder med natur- og friluftsområder omkring tettstedene. 

▪ Jevnakers utvikling og historie har vært tett knyttet til glassverket, skogdrift og treforedlingsindustri. 

Det tradisjonelle byggematerialet har vært tre, og de fleste eneboligene, samt noen av 

leilighetsbyggene i kommunen bærer denne tradisjonen videre. Områdeplan for Nesbakken 

inkluderer en kulturhistorisk vurdering som omhandler det historiske bygningsmiljøet på Nesbakken 

og hvilke deler av det som skal bevares. 

▪ Jevnaker er i en heldig posisjon ettersom boligbebyggelsen hovedsakelig er lokalisert rundt et 

definert sentrum. Dette gir et godt utgangspunkt å bygge videre på. Selve sentrumsbebyggelsen 

ligger på en halvøy, og avgrenses dermed naturlig av landskapet. 

▪ Egen områdeplan for Jevnaker sentrum sikrer at sentrumsstrukturen ivaretas og videreføres på en 

hensiktsmessig måte. 

▪ Det er i dag et nettverk av turveger, fortau og gang- og sykkelveger hvor man kan bevege seg trygt og 

sikkert gjennom sentrum og de omkringliggende boligområdene. Områdeplanen for Jevnaker 

sentrum legger opp til at dette nettverket skal videreutvikles, blant annet med tilrettelegging for 

etablering av turveger rundt hele Nesbakken og Hermanstjern. 

 

KOMMUNALE PLANER 

Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner er juridisk bindende i forhold 

til arealbruk. Endringer i forhold til vedtatt arealbruk krever dispensasjon fra plan eller vedtak av ny plan. 

Den enkelte kommune kan også ha sektorplaner med politisk vedtatte målsetninger som ikke er juridiske 

bindende, men som tiltakshaveren likevel bør forholde seg til. 

Kommuneplanen er den overordnede planen i kommunen og består av en arealdel og en 

samfunnsdel.  

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR JEVNAKER 2016 - 2026 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den 

mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. Dette for at det kan 

forenkliggjøre utarbeidelsen av å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i 

enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk Det skal utarbeides en ny arealdel til 

kommuneplanen. Inntil denne er vedtatt gjelder: 

Kommuneplan for Jevnaker 2016 - 2026 ble vedtatt av kommunestyret den 26.05.2016. Kommunens 

overordnede visjon er: Jevnaker – ei levende bygd. På landet – nær byen! 
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Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere 

å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med 

kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, 

vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. 

Den avlastede vegtraseen gjennom Jevnaker går gjennom et område avsatt til friområde langs Verkevika og 

parken foran Hadeland Glassverk. Området rundt selve Hadeland Glassverk har i kommuneplanen 

betegnelse som næring. Langs fv. 241er arealene avsatt til boliger og friområde. 

 

 

KOMMUNEDELPLAN FOR E16 KLEGGERUD–OLUM OG EGGEMOEN–KLEGGERUD 

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset 

tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der 

tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.  

Kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum ble vedtatt i mars 2011, og kommunedelplan for 

strekningen fra Eggemoen til Kleggerud lå ute til offentlig ettersyn i september og oktober 2012. Planen ble 

sluttbehandlet i kommunestyret 5. februar 2013. 

 

ESTETISK VEILEDER FOR JEVNAKER SENTRUM, VEDTATT 20.04.2017 

Formålet med veilederen er å gi føringer for utforming av bebyggelse og utomhusarealene i Jevnaker 

sentrum, der hensikten er å styrke kultur, handels- og næringsliv, samt bomiljø på Nesbakken. Selv om dette 

planområdet ligger utenfor selve Nesbakken, er det naturlig å skjele til føringer gitt i denne veilederen for 

valg av løsninger, produkter, materialbruk og farger. 

Figur 4 Utsnitt av kommuneplan for Jevnaker. 
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Endelig valg av vegetasjonstyper, produkter, løsninger og system for belysning, farger og materialer vil bli 

gjort i neste fase, men prosjektet stiller en del overordnede krav som stedstilpasning/tradisjon, robusthet, 

enkelhet og sammenheng som harmonerer godt med føringer gitt i veilederen. 

 

LANDBRUKSPLAN FOR HADELAND 2018 - 2022 

Landbruksplan for Hadeland er vedtatt for perioden 2018 - 2022. Planens visjon er at Hadeland i 2040 skal 

ha: 

▪ Et offensivt og variert landbruk med økt produksjon og verdiskaping 

▪ Et levende og vakkert kulturlandskap 

▪ Et landbruk på lag med miljøet 

Med dette menes at Hadeland skal ha ei ambisiøs og aktiv landbruksnæring, med høyere produksjon og 

verdiskaping på alle felt. Landbruket skal ha mangfoldig produksjon og variert bruksstruktur. 

Kulturlandskapet skal forvaltes slik at det også i framtida er Hadelands felles stolthet og en attraksjon i 

regionen. Landbruket skal være bevisst sitt samfunnsansvar, og all produksjon og forvaltning skal være 

basert på tilgjengelige lokale ressurser og norske fôrråvarer. Økt produksjon skal være bærekraftig – på lag 

med miljøet. 

 

JEVNAKER 2020 – ATTRAKTIV OG VAKKER 

Jevnaker 2020 var et samarbeidsprosjekt mellom Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommune som 

skulle initiere, koordinere og være pådriver slik at aktørene i Jevnaker trakk sammen mot Jevnaker 2020 - 

attraktiv og vakker. 

Målsettingen med Jevnaker 2020 var å styrke samarbeidet blant alle aktører i Jevnaker for å realisere 

målsettinger for utviklingen på Jevnaker de kommende 10 årene. Målsettingene ble nedfelt i kommunens 

dokumenter som kommuneplan, handlings- planer, reguleringsplaner og sektorplaner. De ble også nedfelt i 

Jevnaker Næringsdrivende sine planer og programmer. Det ble lagt til rette for innspill fra innbyggere, 

organisasjoner, næringsdrivende, besøkende etc. underveis i prosessen. 

 

REGULERINGSPLANER 
  

REGULERINGSPLAN FOR AVLASTET VEG, JEVNAKER  

Endringen av reguleringsplan for E16 Hermanstjernet-Toso PlanID 64 Avlastet veg, Jevnaker ble vedtatt 

10.12.20, og stadfestet mars 2021. 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 Verkevika og Nybygget/Toso, og vegen nedklassifiseres til fylkesveg etter at tiltakene er 

ferdig. Viken fylkeskommune vil da bli ny vegeier og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16 mellom 

Eggemoen og Olum. 
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Et av hovedformålene med planen for Avlastet veg, er å bidra til en mer trafikksikker og estetisk veg, hvor 

gående og syklende gis prioritet fremfor kjøretøy. Det etableres derfor en sammenhengende gang- og 

sykkeltrase mellom Toso og Jevnaker sentrum. Dette gir økt sikkerhet for gående og syklende, noe som er 

særlig viktig på denne strekningen hvor barn og unge vil utgjøre en stor andel av brukerne. 

Utvikling av strandområdet langs Verkevika har vært et fokusområde for Jevnaker kommune i mange år. 

Dette er derfor innarbeidet som et viktig prioriteringsområde for prosjektet, og skal utføres på en slik måte at 

området vil framstå som et attraktivt sted både for lokalbefolkningen, turister og besøkende i området. 

Gjennomgangstrafikk på dagens E16 vil overføres til den nye vegen, og trafikken på dagens E16 vil bli 

tilnærmet halvert. I tillegg vil fartsgrensen senkes fra 50 km/t til 40 km/t på strekningen. Dette vil bedre 

forholdene betydelig langs dagens veg med tanke på reduksjon av støy og støv. Mindre trafikk, lavere 

fartsgrense og tiltak for myke trafikanter vil økte trafikksikkerheten. 

Andre tiltak som skal gjennomføres er blant annet: 

▪ Opprustning av nærings -og handelsområdet i Toso   

▪ Utbedring og bygging av fortau 

▪ Nye holdeplasser for buss, som kantsteinsstopp 

▪ Opphøyde gangfelt 

▪ Økning av frihøyde under jernbanen med 30 cm 

▪ Etablering av rundkjøring i krysset med Sagvegen, med egen avkjøring til Hadeland Glassverk 

▪ Nytt veglysanlegg 

 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Statens vegvesen har som en forlengelse av vedtatt reguleringsplan for 

Avlastet veg gjennom Jevnaker og etter ønske fra kommunestyret, gått i gang med denne 

detaljreguleringen av et nytt kryss mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for 

jernbaneundergangen. Bakgrunnen for dette er at dagens kryssutforming mellom de overnevnte vegene 

ikke er gunstig i den vedtatte planen, 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. Nytt kryss vil også kunne gi en bedre løsning for 

overvannshåndteringen i området, samt bidra til en bedre løsning når vegen under jernbaneundergangen 

skal senkes.  

En forbedring av gang- og sykkelvegforbindelsene i området vil også være en viktig del av planarbeidet. 

Ved å stramme opp og tilrettelegge for et nytt kryss hvor fv. 241 blir en sideveg til Avlastet veg, kan dagens 

gangfelt over E16 ved jernbaneundergangen flyttes til den mye mindre trafikkerte fv. 241. Dette bidrar til 

økt trafikksikkerhet for beboere i området. 

Planene (denne detaljreguleringen planID82 og Avlastet veg, Jevnaker planID 64) vil byggeplanlegges og 

utføres som en del av prosjektet E16 Eggemoen-Olum. Dette betyr at arbeidene på strekningen mellom 

Hermanstjernet-Toso, inklusive dette kryssområdet, skal inngå i en entreprise. Det er planlagt anleggsstart 

våren/sommeren 2022, det pågående reguleringsarbeidet har derfor en presset fremdrift. 
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OMRÅDEPLAN FOR JEVNAKER SENTRUM/NESBAKKEN 

Reguleringsplanen for Nesbakken ble vedtatt 31.05.2006. Planen legger opp til utfylling i Randsfjorden for å utvikle 

næringseiendom der hvor Nesbakken møter Verkevika. Planen legger opp til en kanal og vanngjennomføring til 

Hermanstjern og legger til rette for båthavn og badeplass i Hermanstjern. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: I planarbeidet er det ikke tatt stilling til utfylling i 

Randsfjorden med opparbeidelse av næringsarealer. Planforslaget avgrenses til vegarealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Områdeplan for Jevnaker sentrum 
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EKSISTERENDE SITUASJON 

BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

 Strekningen gjennom Jevnaker fungerer i dag både som lokalveg og som hovedforbindelse mellom Gardermoen / 

Oslo nord og Viken, med forbindelser videre både til Sørlandet og Hallingdal.  

 

Figur 6 Planområdet er merket med oransje punkt 

Fremkommeligheten på dagens E16 er stedvis dårlig. Vegstrekningen mellom Eggemoen-Olum via Jevnaker er 

på deler av strekningen smal og svingete, og har mange uoversiktlige avkjørsler. Det er også utfordringer 

knyttet til fremkommelighet på grunn av dagens manglende frihøyde under jernbanekulverten ved Hadeland 

Glassverk. Dette fører til at mange vogntog må kjøre via fylkesveg 241 mellom E16 på Norderhov og Jevnaker. 

 

Figur 7 Dagens E16 og fv. 241 gjennom Jevnaker 

I nær tilknytning til planområdet finnes både industri og næringsliv. Industrien består av sagbruk, trevare- og 

verkstedindustri. Glassindustrien har også lange tradisjoner i området, og Hadeland Glassverk på Jevnaker er 

distriktets eldste og Norges største industribedrift i sitt slag. 
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LANDSKAPSBILDE OG STEDETS KARAKTER  

Typisk for Hadelandskommunene er småskala-landskapet, oppdelt i mindre teiger. Rundt det åpne 

jordbrukslandskapet er skogkledde åser og fjell, bygd opp av grunnfjell.  

Planområdet ligger i krysningspunktet mellom dagens E16 og fv.241. Dette er to vegstrekninger som innehar 

områder med særpreg, som defineres som et konsentrert uttrykk for samspillet mellom naturgrunnlag, 

arealbruk, historiske og kulturelle innhold, samt romlige forhold – dette til tross for at de over en lang periode 

har vært å anse som trafikkårer. Et av de viktige særtrekkene ved dagens veger gjennom Jevnaker er at de har 

et tydelig grønt preg av plantet og vill vegetasjon. Disse innslagene av grønnstruktur er en viktig kvalitet av 

betydning både for de som ferdes langs vegen, beboerne og for trafikantenes opplevelse. Det vil som en 

forlengelse av dette, slik som for planID 64, i stor grad bli vektlagt og til rette lagt for hvordan omgivelsene 

oppleves i den menneskelige skalaen og for de myke trafikantene, samt hvordan den kommende 

nedklassifiserte vegen vil oppleves som nære omgivelser for dem som er naboer til vegen.  

 

Figur 8 Kryssområdets utstrekning i landskapet er merket med oransje strek 

I tillegg innehar Jevnaker som kommune gode kvaliteter for nærmiljø/friluftsliv, både gjennom tilknyttingen til 

Randsfjorden, marka og via moene. Dette er viktige rekreasjonsområder for både lokalbefolkningen og 

tilreisende, sommer som vinter. Detaljreguleringen vil være med på å bedre forbindelse til disse områdene, 

ettersom et av tiltakene for planen er etableres og knytte et stykkevis og oppdelt gang- og sykkelvegnett 

sammen. 

Selve planområdet inneholder i dag ingen anlegg, turstier eller annen spesiell tilrettelegging for friluftsliv eller 

aktiviteter i nærmiljøet. Nærmeste rekreasjonsområde er nevnt i avsnittet over. Det vil for beboere i 

nærområdet, og for de som ferdes lang/i planområdet, være viktig at planområdet knyttes og bindes sammen 

med rekreasjonsområdene og de grønne nærområdene. Dette vil bidra til å gi positive kvaliteter for 

totalopplevelsen av Jevnaker.  
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EIENDOMSFORHOLD 

Planen vil direkte berøre noen få eiendommer, se plankart R001. Mesteparten av det arealet hvor det 

planlegges nytt T-kryss er i dag arealer som ikke anses som bebyggbare, og det er derfor vurdert at det ikke 

vil være noen utfordringer med tanke på nærføring til disse eiendommene etc.  

 

TRAFIKKSITUASJONEN 

DAGENS TRAFIKKSITUASJON 

Trafikken på dagens E16 gjennom Jevnaker varierer i størrelse og sammensetning. Figuren under viser 

trafikktall som ÅDT i 2019. Tallene er hentet fra Nortraf. I 2019 var ÅDT gjennom planområdet 10 700 kjøretøy 

per døgn (kjt/d) på Glassverksvegen frem mot krysset ved Hadelandsvegen. For Hadelandsvegen fra krysset og 

videre bort glassverksvegen er det registret en trafikkmengde på 10 119. For begge vegene er det angitt en 

tungtrafikkandel på 9%. På fv. 241 var det 3066 kjt/d i 2019. I følge Nortraf er tungtrafikkandelen gjennom 

planområdet ca. 8 %. 

 

Figur 9 Trafikktall 2019 som ÅDT på delstrekninger. ÅDT 2019 kjøretøy/døgn 

Fartsgrensen er i dag 50 km/t gjennom planområdet både på fv. 241 Hadelandsvegen og på E16 

Glassverksvegen. Langs dagens fv. 241 er det ikke etablert egen fortausløsning, denne starter først i krysset ved 



 

Side 28 av 53 

 

Meieribakken og ned undergangen. Langs Glassverksvegen er det i dag fortau på nordøstsiden av vegen og 

denne fortsetter ned mot undergangen hvor det er etablert gangfelt for kryssing av vegbanen, fortauet er 

ensidig og fortsetter videre på samme side langs strekningen ved Hadeland glassverk.  

TRAFIKKULYKKER 

Mellom 2000 og 2020 er det registrert 7 trafikkulykker innenfor planområdet. Mesteparten av ulykkene skjer i 

krysset mellom Hadelandsveien og Glassverksvegen, eller i umiddelbar tilknytning til dagens kryss. Øvrige 

ulykker er skjedd i kryssene Glassverksvegen/Sagvegen, samt i krysset Hadelandsvegen/Melkevegen. Av kartet 

under ses det hvor ulykkene er registrert.    

 

Figur 10 Oversikt over ulykker innenfor planområdet i perioden 2000-2020. Rød – Fotgjenger/myke trafikanter, Grønn – MC, Blå – Biltrafikk. 

Kilde: vegkart.atlas.vegvesen.no 

 

KOLLEKTIVTRAFIKK 

DAGENS SITUASJON 

Kollektivtransporten på Jevnaker består hovedsakelig av busstilbud, da jernbanen gjennom Jevnaker kun har 

godstrafikk. Fra Jevnaker til Gardemoen går det ekspressbuss som gjør at det er god forbindelse mellom 
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Jevnaker og flyplassen. Ekspressbuss til Oslo går fra Hønefoss, men det er lagt opp til korresponderende 

lokalbusser fra Jevnaker. Lokalbusstilbudet har forholdsvis få avganger og er tilpasset skolestart og skoleslutt på 

de ulike barne- og ungdomsskolene på Jevnaker, samt videregående skole på Hadeland (Gran kommune) og 

Hønefoss. Det er bussoperatøren Brakar som kjører de lokale bussrutene mellom Jevnaker og 

Hønefoss/Ringeriksregionen. Dagens rutetilbud er forholdsvis lavfrekvente, og de fleste rutene har kun 

timesavganger på dagtid. 

        PASSASJERTALL FOR SKOLEELEVER 

I henhold til tall fra Innlandet fylkeskommune transporteres rundt 260 skolebarn per dag til skoler i 

området. Dette tallet omfatter barneskoleelever fra 1. trinn til og med 10. trinn. I tillegg kommer skyss til 

videregående skoler. Skolene som det kjøres til i Jevnaker er Bergerbakken skole, Jevnaker skole, Ringerike 

Steinerskole og Toso skole. I tillegg er det skoleskyss til Hadeland videregående skole på Gran og Hønefoss 

videregående skole. 

PASSASJERTALL FOR FLYBUSSEN 

På flybussen transporteres det nærmere 100 passasjerer per dag og ca. 25 000 passasjerer per år. 

BUSSTOPP LANGS E16 OG FV. 241 

Kartutsnittet under viser busslommer og busstopp på begge sider av fv. 241 og E16. Ikke alle busstoppene er 

«regulerte» busstopp med eget busskilt (512-skilt), men busstopp som har blitt etablert ved sedvane.  

 

Figur 11 kartutsnitt som viser dagens busstopp langs fv241 og E16 i nærheten til nytt T-kryss mellom Hadelandsvegen (fv 241) og 

Glassverksvegen (E16). 

For denne planen vil det være bussholdeplassene langs fv. 241 ved Grønland som blir berørt av tiltaket. 

Busstoppet her er plassert i krysset mellom Hadelandsvegen og Melkevegen, rett i svingen på fv. 241.  
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Figur 12 Bilde av dagens sedvane busstopp ved krysset mellom Melkevegen og Hadelandsvegen (fv. 241) 

Busstoppet er ikke markert og fungerer som nevnt som en sedvane stopp for rutebussen som går forbi.  

GRUNNFORHOLD 

BERGGRUNN 

Utførte grunnundersøkelser har dokumentert stor løsmassemektighet. Informasjon om berggrunnen 

innenfor planområdet vurderes ikke som relevant med tanke på de planlagte tiltak og behandles ikke 

nærmere. For nærmere beskrivelse i planområdet vises det til beskrivelsen av de kvartærgeologiske 

avsetningene. 

LØSMASSER 

I følge løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) består grunnen i planområdet av bresjø- 

/innsjøavsetninger, mens områdene rundt er preget av bl.a. elveavsetning, vindavsetning og breelvavsetning. 

Mektigheten til bresjøavsetninger kan være fra 0,5 m til flere ti-talls meter og massene består typisk av 

finkornet materiale (silt/leire).  

Sørøst for dagens T-kryss er det utført 5 totalsonderinger og 2 naverprøveserier som er dokumentert i SVV 

datarapport «B10172-GEOT-1» fra 2020. Samtlige sonderinger er avsluttet 15-20 m under terreng uten å treffe 

berg. Dypeste prøve er tatt ut 8,5 m under terreng. Prøveseriene indikerer vekslende lag med sandig silt og siltig 

sand. Fra 6,5 m er det registrert noe innhold av leire i prøvene og på 8,5 m er massene klassifisert som ren leire.  

Nordvest for dagens T-kryss på strekningen langs Verkevika mot vest frem til bryggen er det utført 10 

totalsonderinger, 2 naverprøveserier og 2 CPTu sonderinger som er dokumentert i SVV datarapport «10346-

GEOT-1» fra 2019. Samtlige sonderinger er avsluttet 16 m under terreng uten å treffe berg. CPTu sonderingene 

er likeledes avsluttet 16 m under terreng. Dypeste prøve er tatt ut 14,5 m under terreng. Prøveseriene indikerer 

vekslende lag av sand, silt og leire, med noe organisk innhold inntil rundt 8 m under sjøbunn. Maksimalt påvist 

organisk innhold er 11,2%. Fra 12 m og nedover er massene klassifisert som ren sand.  
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Figur 13 Løsmassekart. Planområdet er skissert med svart stiplet linje. Kilde: NGU 

Rundt jernbanekulverten umiddelbart nord for dagens T-kryss er det utført 4 totalsonderinger, 2 Ø54 

sylinderprøveserier, 3 CPTu sonderinger og etablert 2 poretrykksmålere som er dokumentert i Rambøll 

datarapport «1350028672-002» fra 2019. Samtlige totalsonderinger er avsluttet med 3 m innboring i berg 

25,8 – 29,1 m under terreng. CPTu sonderingene ble avsluttet 12,0 - 23,5 m under terreng. Rutineforsøk på 

sylinderprøveseriene har påvist fast leire (suA≥50 kPa) fra 8 m og nedover. De øvre lag består av vekslende 

lag av sand, torv, leire og silt.  

Det vurderes til å være et godt samsvar mellom opplysningene i NGU sitt løsmassekart og resultatene av 

utførte grunnundersøkelser. Eneste kritiske masser som pr nå er påvist i planområdet med tanke på de 

planlagte tiltakene er forekomsten av torv rundt dagens kulvert.  

Med tanke på finstoffinnholdet til massene i området anbefales det å dimensjonere veg for masser i 

telefarlighetsklasse T4. 

FORURENSET GRUNN 

I den nordøstlige delen av planområdet, i Verkevika, har det tidligere blitt deponert avfallsmasser fra 

Glassverket, og resultater som er registrert i Miljødirektoratets database «Grunnforurensing» viser at det er 

påvist forurensing av blant annet bly, sink, kadmium og arsen. Når det gjelder øvrige deler av planområdet 

er det ikke identifisert næringsvirksomhet som det er grunn til å anta at kan ha ført til grunnforurensing, 

men diffus forurensing fra vei og jernbane er mulige kilder. I tillegg kan det heller ikke utelukkes helt at 

andre deler enn Verkevika kan ha blitt benyttet av glassverket opp gjennom historien til deponering av 

avfall. 
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FLOM 

Randsfjorden er regulert med 3 meter, mellom kote 131,5 og 134,5. Det er ikke rapportert om problemer 

knyttet til flom i planområdet. Eksisterende bekkekryssinger har god kapasitet. 

Det er ikke utført detaljert beregning av flomregime som gir 200 års flom for Randsfjorden siden vannstanden 

er regulert i Randsfjorden. 200års flommen vil bli vurdert i detalj i prosjektering av byggeplan. Det er gjort en 

beregning av 50-års flom som en del av dette prosjektet. Det er en vannstandsmåler, Vannstand for 

Randsfjorden Nr:12.69.0. som er plasser ved brua for Brugata i Jevnaker. NVE angir følgende opplysninger: 

Vannstandens flomverdier beregnet fra data fra og med 1947 til og med 2015: middelflom = 134,73 m 

femårsflom = 134,99m tiårsflom = 135,19 m femtiårsflom = 135,64 m. 

Området der nytt T-kryss er plassert ligger utenfor det område NVE har vist som aktsomhetsområde for flom, 

se under. 

 

Figur 14 - Utsnitt fra NVE sitt faresonekart med flomtema fra nve.no 

KULTURMINNER 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdets grenser, men flere SEFRAK-registrerte 

bygninger ligger i umiddelbar nærhet. SEFRAK-objektene som grenser tett opp til planområdet er 

rekkehusene i Grønlandsveien, garasjeuthus/småhus mellom Melkevegen og fv. 241 og to eneboliger som 

ligger ned mot Verkevika, øst for Glassverkvegen, se figur under. Det er også en rekke SEFRAK-registrerte 

bygninger på Hadeland glassverk, men disse ligger på større avstand fra planområdet. 

Nytt T-kryss 
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Figur 15 - SEFRAK-bygninger i tilknytning til planområdet. 

NATURRESSURSER 

Randsfjorden er Jevnakers drikkevannskilde. Vanninntaket ligger på 30 m dyp på vestsiden av 

Randsfjorden og har ikke nærføring til planområdet. Vannutskiftningsforholdene i Randsfjorden er god. 

 

 

Figur 16 - Randsfjorden, Verkevika langs E16 og Hadeland Glassverk 
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NATURMILJØ 

NATURTYPER 

Det er ingen registrerte viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor planområdet (4). De nærmeste 

registreringene av naturtyper er vist i figur under. 

 

Figur 17 Naturtyper utenfor planområdet. Kilde: Naturbasen (De grønne skraverte områdene er registrerte naturtyper) 

 

VASSDRAG 

Planområdet omfatter ingen vassdrag utover berøringen med Randsfjorden i Verkevika. 

Etter EUs vanndirektiv er det i de senere årene lagt ned mye arbeid i tiltaksanalyser for å forbedre 

vannkvaliteten i Randsfjorden. Det vil derfor være viktig at man sikrer at anleggsfasen ikke fører til forurensning 

av Randsfjorden. 

 

FREMMEDE ARTER 

Innenfor planområdet er det registret de fremmede artene russekål, hagelupin, hvitsteinkløver og 

kanadagullris. i Artskart. Disse artene er alle klassifisert i kategorien «SE», svært høy risiko. De flest 

registreringene er i tilknytning til området hvor E16 krysser jernbanen, se figur under.  Tiltak for å hindre 

spredning av fremmede arter vil bli beskrevet i prosjektets ytre miljøplan.  
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Figur 18 Registreringer av fremmede arter i og rundt planområdet. Kilde Artskart (Artsdatabanken) 

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

BOLIGER 

Langs fv. 241 ligger det boligeiendommer med hager som grenser mot planområdet. 

FRILUFTSLIV 

Randsfjorden benyttes mye til friluftsliv og rekreasjon. Det finnes en rekke badeplasser og det er mye 

båttrafikk. Fisket er fritt, og det er en attraktiv storørretbestand i vannet. Bukta innerst i Verkevika benyttes 

som friluftsområde. Her er det langgrunn sandstrand med gode badeforhold. 

 

Figur 19 Strandområde i Verkevika 
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PLANFORSLAG 

FØRINGER FOR PLARBEIDET  

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  

• Forberede 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. 

PLANFREMSTILLING 

Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planen omfatter 

etablering av nytt T-kryss mellom Hadelandsvegen (fv. 241) og Glassverksvegen (E16), samt etablering av 

nytt overvannssystem for bedre håndtering av overvann fra områdene vest for dagens E16, herunder 

avhjelpe utfordringene med overvann i kulverten ved kryssing av jernbanen.  

For gjeldene byggegrense vises det til plankartene. Generell byggegrense 15 m, der hvor det er 

eksisterende bebyggelse innenfor denne er det angitt mindre byggegrense. Dersom eksisterende 

bebyggelse rives for å bygge ny, må det søkes om dispensasjon fra den generelle byggegrensen. Videre 

legges det opp til et midlertidig rigg- og anleggsområde på parkeringsplassen ved badestranden i Verkevika. 

Før anleggsarbeidet kan starte opp skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan. 

 

Figur 20 Utsnitt som viser planavgrensningen for PlanID82 
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HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET  

Planforslaget omfatter areal avsatt til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende E16 i form av utbedring av 

dagens kryss mellom Hadelandsvegen (Fv. 241) og Glassverksvegen (E16). Vegen under jernbanen skal 

senkes med ca. 30cm og dette får stor betydning for dagens kryss og særlig for gradient på vegen opp 

Hadelandsvegen. Denne vegstrekningen har i dag større stigningen enn anbefalingene til regelverket, og vil 

med senkningen få enda større stigning. Med bakgrunn i stigningsforholdene og dagens trafikale forhold, er 

det utarbeidet forslag om å endre kryssets utforming og flytte T-krysset litt nord for å sikre bedre 

stigningsforhold. I tillegg endres vegens utforming slik at gjennomkjørende trafikk er Glassverksvegen, da 

denne vegen har den største trafikkmengden også i fremtiden.  

Gang-/sykkelveg, fortau og bussplattformer skal oppfylle krav om universell utforming så langt det går og 

der unntak ikke er nevnt. Kravene gjelder dimensjonering, stigningsforhold, atkomst, belysning, orientering 

og belegg. Eksempler er taktile felt (ledelinjer etc.) for svaksynte. Belegg skal ikke være glatt, men likevel 

slett for god framkommelighet. 

Planens utforming vil som nevnt være utformet i tråd med krav og veiledninger for universell utforming, så 

langt dette lar seg gjennomføre. Det vil dog være enkelte områder der det ikke er mulig å overholde 

veiledningen til stigning. Dette vil gjelde fortauet langs Hadelandsvegen siden denne vil ha en stigning på 

8%. Det vil ikke være praktisk mulig og endre på dette forholdet og det vurderes uavhengig av dette til å 

være er et trafikksikkerhetsmessig stort løft at det anlegges fortau langs denne vegen. I tillegg er det i dag 

en sti-adkomst fra eiendommene på vestsiden av dagens E16. Dagens sti er ikke utført iht. universell 

utforming og vil heller ikke kunne bli det i fremtiden grunnet høydeforskjellene i området.  

  

Figur 21 – utsnitt som viser dagens stiforbindelse  

I dette planforslaget vil stien bli lagt om slik at kryssingen skjer på Hadelandsvegen. Denne løsningen vil 

være mere trafikksikker siden trafikkmengden på Hadelandsvegen er langt mindre. For detaljer rundt 

løsningen vises det til teknisk plan.  
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TILTAKENE I PLANEN 

Planforslaget omfatter: 

▪ Nytt fortau langs vestsiden av fv241 

▪ Tosidig busslomme ved Melkevegen  

▪ Ny belysning 

▪ Nytt overvann og drenssystem  

▪ Støyskjerming ved to lokaliteter  

 

 Med gjennomgående kantstein og oppstramming av kryssområder vil vegarealene og dens tilgrensede 

eiendommer gis et estetisk løft. Mest mulig av tilgrensende, eksisterende vegetasjon søkes bevart. 

 

VEGPROFIL 

Statens vegvesens Håndbok N100 Veg og gateutforming 2019 er lagt til grunn for vegutformingen. 

Dimensjoneringsklasse velges etter vegens funksjon, trafikkbelastning og fartsgrense. Aktuell klasse er 

gate med 2 kjørefelt, ÅDT 3200 og fartsgrense 40 km/t. Vegen anlegges med 2 kjørefelter av 2,75m 

bredde, samt en indre skulder mot kantstein på 0,25m og en skulder mot grøft på 0,5m. I kurver legges det 

til en breddeutvidelse på vegen iht. statens vegvesen sitt regelverk.  

Langsgående fortau er i prosjektet prosjektert med en bredde på 3,0m  

 

Figur 22 Tverrprofil som er lagt til grunn for veg og G/S veg. 

For utforming av kryss er det godstrafikken som er dimensjonerende, og dimensjonerende kjøretøy er 

lastebil for krysset Hadelandsvegen/Melkevegen, mens det for krysset Hadelandsvegen og Glassverksvegen 

er modulvogntog.  

 

BUSSBETJENING 

Langs fv. 241 foreslås det etablert kantsteinsstopp i retning Jevnaker langs fv. 241, samt egen busslomme 

på veg opp fv. 241 i grensesnittet mellom detaljreguleringsplan for Avlastet veg planID 64 og 
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detaljreguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum PlanID 63, ved fv.241. Busslommene vil prosjekteres og 

tilpasses innenfor regulert vegformål og den tekniske utførelsen vil detaljeres i byggeplan. Det legges opp 

til et nytt sammenhengende fortau langs vestsiden av fv. 241. Dette fører til en trafikksikker veg for gående 

til nærliggende busstopp. 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Den tekniske infrastrukturen ses i sammenheng med planID 64. Forslaget for endelig plassering og utførelse av 

belysningspunkter og andre kabel- og ledningsnett, vil i samråd og koordinering med relevante kabeletater, 

kommende vegeier og Jevnaker kommune, vurderes og avklares nærmere i byggeplanfasen.  

Ved fotgjengeroverganger vurderes intensivbelysning og om det er behov for utliggere på lysmaster for å få 

jevnere belysning. Overflødige lys og lysmaster i det totale planområdet (planID 64 og planID 82) vurderes 

demontert, og vil da bli erstattet med ny belysning og master tilpasset det estetiske løftet for det avlastede 

vegnettet gjennom Jevnaker.   

Eksisterende vannveier i terrenget og langs overflater/trafikkanlegg vil utbedres som en del av denne 

reguleringen. Det vil for flere områder også gjøres utskiftninger og oppgraderinger i dagens dreneringssystem. 

Nærmere undersøkelser og valg av tekniske løsninger ved hvert tiltak må avklares i forbindelse med 

byggeplanen. Hensyn og forhold som angår kommunens vann- og avløpsanlegg skal avklares i forbindelse med 

prosjekteringen. Ivaretakelse av samferdselsanlegg og VA-infrastruktur må koordineres mellom Jevnaker 

kommune og kommende vegeier (Viken fylkeskommune).  

OVERVANN OG DRENERING 

Eksisterende overvannsystem  

På strekning er det lukket overvannsystem ved undergangen. Langs eksisterende fv. 241 ned mot krysset er 

lukket drenssystem på størstedelen av strekningen, men ledningen er ikke koblet til ledningsnett i/ved 

kulverten, og vannet ledes ut på terrenget langs vegen. Det samme prinsippet gjør seg gjeldende fra 

krysset og mot Toso. Det er som er forberedende arbeid til planen gjort tilstandsvurdering av OV-rør, ink 

kartlegging av rørtrase(er) og fallmålinger, samt peiling og registrering av kummer.  

 

Figur 23 Oversikt over drenssystem i dag. 
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Forutsetninger for nytt overvannssystem 

Dimensjonering og prosjektering av nytt overvannsystem skal følge Statens Vegvesens håndbok N200 

Vegbygging. Det vurderes at vegen under jernbanen er en veg hvor returperiode kan velges ut ifra 

forutsetningen «Veg med omkjøringsmuligheter», N200 figur 403.1. Fremtidig overvannsystem vil skje med 

lukket drenering. 

Premissgivende tabeller  

Beregningsformel Den rasjonale formel (Q = C x i x A) 

Målestasjons for nedbørdata HØNEFOSS (SN20300) 

Klimafaktor (oppjustering av de historiske 
nedbørdata) 

1,3-1,4 (Håndbok N200)   

Avrenningsfaktor C=0,9 

Fremtidig nedbørsøkning 40% 

Varighet/konsentrasjonstid fra veglinje 10 minutter 

Tabell 1 Premisser for prosjekteringen 

Nedbørsfelt 

Kulverten, ved krysset Glassverkvegen/Hadelandsvegen, ligger i et bebygd område med både industri og 

småhus. Området har og større arealer dekket av dyrket mark. Vannet avskjæres av jernbanen, som i 

området fungerer som et vannskille. Da kulverten for jernbanekrysningen er det lavest punktet, vil det 

overvannet som ikke blir infiltrert, ende opp i eksisterende rørsystem. 

Geometrisk utforming av overvannssystem 

Det legges opp til et tradisjonelt overvannsystem, med et lukket rørsystem. Det skal være langsgående 

drensledning som tilkobles sandfang og overvannskummer. Detaljer vil utarbeides i byggeplanfasen.  

Grøfteoppbygning til kummer og rørsystem skal være iht. N200.   

Langsgående overvannssystem dimensjoneres for returperiode (Z) 50 år. Stikkrenner og kulverter 

dimensjoneres for returperiode (Z) 100 år. Infiltrasjon i sidegrøft og midtdeler bør dimensjoneres for å 

håndtere returperiode (Z) 2 år.  

Det legges opp til å etablere en separat utløpsledning til Verkevika fra undergangen for håndtering av 

overvann fra fv. 241, samt Avlastet veg, Jevnaker. 

 

VA 

Eksisterende VA 

I T-krysset Glassverksvegen/ Hadelandsvegen er det registrert eksisterende vann og avløpsledninger.  I 

området ligger det vannledninger Ø50-Ø100mm grått støpejern. Overvannsledninger i området er Ø200-

Ø350 mm betong/PVC. Spillvannsledninger i området er Ø110-Ø160mm PVC ledninger. 

 

Eksisterende VA-ledninger i området har blitt tv-inspisert og noen av de har vist seg å være i så dårlig stand 

at de må utskiftes.  
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Figur 24 Oversikt over tv-inspeksjon. Ledninger markert med gult utskiftes.  

Forutsetninger for omlegging/nytt VA anlegg 

Ved undergangen i Jevnaker, vil det muligens være nødvendig med en omlegging av berørte ledninger.  

Overvannsledning Ø300mm PVC, og spillvannsledning Ø160mm PVC ligger under kulverten, og må kanskje 

omlegges. Forslag til omlegging, se figur under.  På figur vises derutover ny overvannsledning til Verkevika 

for Viken Fylke, samt omlegging av ødelagt overvannsledning Jevnaker Kommune. 

Vannledning i 100 mm grått støpejern ligger i nærheten av krysningen, og vil muligvis bli påvirket av 

arbeidet. Planlegning og prosjektering skal gjøres i samråd med ledningseier. Jevnakers kravspesifikasjon 

og VA-tekniske normer skal følges. 
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Ved senkning av vegen skal det rettes oppmerksomhet på flomnivået til Randsfjorden, og hvordan dette 

påvirker overvannsystemet. 

 

Figur 25 Forslag til omlegging ved kulvert 

 

BELYSNING 

Belysning er forutsatt utformet på en slik måte at krav til belysning er ivaretatt på en god måte. Det skal 

benyttes en enhetlig belysningsstruktur hvor det benyttes egnede armaturtyper. Det skal vektlegges å gi en 

behagelig og god belysning av fotgjenger- og sykkelarealene. Belysningen bør ikke være blendende, spesielt 

ikke inn i nærliggende boliger. Det vil vurderes om belysningen skal kunne reguleres via bruk av dimming på 

nattestid.  

Det benyttes forskjellige varianter av samme armatur for å dekke de forskjellige områdene som skal belyses. 

Disse områdene er grovt delt inn i følgende 4 kategorier: 

▪ Tosidig belysning 

▪ Ensidig belysning 

▪ Rundkjøring/kryssområde 

▪ Intensivbelysning 

Detaljert prosjektering med lysberegninger og endelig plassering av belysningspunkter vil skje som en del 

av byggeplanen for prosjektet.  
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VEGETASJON, TERRENG, ESTETIKK OG MATERIALBRUK 

Vegen skal utformes slik at Jevnaker får et estetisk løft. Området hvor tidligere Hadelandsveien (fv. 241) var 

plassert vil bli regulert til formålet annen veggrunn, dette for å imøtekomme ønsker fra vegeier. Tanken 

med dette område er at dette skal tilsås med gress eller annen lav vegetasjon, slik at området kommer til å 

fremstå grønt. På vinterstid kan arealet bli benyttet til opplag av snø.  

Alle skråninger og grøfter vil tilsås med gress for å sikre et grønt utseende.  

Det skal velges robuste løsninger. Utformingen skal være enkel, funksjonell og driftssikker. Det bør velges 

løsninger og utforminger som knytter seg til stedets identitet. 

Fagtemaene vil også inngå i Statens vegvesens arbeid med HMS/Ytre miljø, under byggeplanleggingen. 

Tiltak for å sikre god estetisk kvalitet på det som bygges, samt avbøtende tiltak for de ulemper prosjektet 

medfører innen dette fagtema, skal konkretiseres videre i byggefasen. Utforming og materialvalg knyttet 

til tekniske anlegg og -element, skal gå fram av plan og tegninger i byggeplan. Alle inngrep som blir gjort i 

samband med veganlegget, skal vurderes opp mot omkringliggende terreng og landskapselement. O 

(landskapsplan)- og X (marksikringsplan)- tegningene skal være retningsgivende for utforming og 

materialvalg. 

 

ANLEGGSGJENNOMFØRING  

Prosjektet vil startes opp etter ny E16 mellom Eggemoen og Olum er åpnet og arbeidene for nytt T-kryss vil bli 

gjennomført som en del av arbeidene som er planlagt under reguleringsplanen med planID 64.  

Etablering av nytt T-kryss ville kunne gjennomføres uten noe større stans i trafikken, hverken langs 

Glassverksvegen (dagens E16) eller Hadelandsveien (fv. 241). Bakgrunnen for dette er at de fleste tiltakene 

kan gjennomføres parallelt/langs med dagens vegnett. Det vil i perioden hvor tilkoblingen mellom dagens 

vegnett og nytt T-kryss skal utføres kreve noe trafikkregulering og perioder med retningsdrift.   

Framkommeligheten for kjørende trafikk blir noe redusert ved senking av vegbanen gjennom 

jernbanekulverten, ettersom det arbeidet er tenkt gjennomført med stenging av et kjørefelt. Gående og 

syklende er prioritert med hensyn til framkommelighet. Det vil holdes fokus på å få etablert et 

sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs hele planstrekningen under hele byggeperioden, med god 

tilknytning til gang-/sykkelveg langs dagens Europa-/Fylkesveg og i nærområdet.  

I forbindelse med utarbeidelse av teknisk byggeplan skal det utarbeides faseplaner og arbeidsvarslingsplaner, 

disse må godkjennes (av relevante myndigheter) før oppstart av arbeidene. 

Ettersom arbeidene for etableringen av T-krysset skal ses i sammenheng med arbeidene knyttet til PlanID 64, 

vil arealer til riggplass etc. være omfattet av det som fremgår av denne vedtatte reguleringsplanen.  
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REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER  

 

AREALFORMÅL 

Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (§ 12‐5,1 ledd nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse, B1-5 (1001) 

▪ Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 

▪ Kjøreveg, offentlig, o_V1-5 (2011) 

▪ Fellesveg, felles, f_VP1 (2011) 

▪ Fortau, offentlig, o_F1-6 (2012) 

▪ Annen veggrunn – grøntareal, offentlig, o_VG1-13, (2019) 

▪ Annen veggrunn – grøntareal, felles, f_VG1-3, (2019) 

▪ Bane (nærmere angitt baneforhold), o_B1-2 (2020) 

 

Grønnstruktur (§12-5. 1.ledd nr. 3) 

▪ Friområde, o_FO (3040) 

 

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

▪ Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV1 (6620) 

 

 

HENSYNSSONER (§ 12-6) 

Området er regulert til følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6: 

Sikringssoner, (§ 11-8, ledd A.1) 

▪ Frisikt (H140_) 

▪ Flom (H320_) 

 

BESTEMMELSESOMRÅDER (§12-7) 

Området er regulert til følgende bruk, jamfør plan- og bygningslovens § 12-7: 

Anlegg- og riggområde, (§ 12-7, 1.ledd nr. 1) 

▪ Midlertidige rigg- og anleggsområde, (#AR1-18) 
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KOSTNADER OG TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING  

KOSTNADER 

Det er i St.prp. 72 satt av en kostnadsramme på 80 mill. 2016-kr eks. mva. til tiltak på avlastet veg.  

I tett samarbeid med Jevnaker kommune vurderes det hvilke tiltak som skal prioriteres innenfor denne 

kostnadsrammen. Tiltakene må være i tråd med målsetningene med reguleringsplan planID 64 og planID 

82. 

Eventuelle merknader til planen som hensyntas, kan medføre økte kostnader for både planforslaget og 

eventuelt også allerede vedtatt plan for avlastet veg. Bygging av nytt T-kryss er tenkt utført som del av de 

andre tiltakene på avlastet veg, kfr. planID 64. Kostnadsanslaget for nytt T-kryss gjenspeiler dette ved at 

for eksempel riggkostnader og anleggsledelse inngår i tilsvarende kostnader med tiltakene i planID 64. En 

forsinkelse som medfører at tiltaket ikke kan gjennomføres som del av tiltakene med avlastet veg kan 

medføre at det ikke er økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltaket. Likeledes kan en utvidelse av 

tiltakets omfang vise seg å være kritisk for kostnadsrammen. 

 

FREMDRIFT 

Detaljreguleringsplan for ny E16 Eggemoen–Olum ble vedtatt i 2015. Byggestart for ny E16 var 2019 for 

E01 (Eggemoen-Åsbygda) og 2020 for E02 (Åsbygda-Olum). Anslått total byggetid er ca. 3 år. Når ny E16 er 

åpnet for trafikk er det planlagt at arbeidene på avlastet veg skal starte. Forut for dette vil eventuelle 

forberedende arbeider gjennomføres om dette er nødvendig. 

Statens vegvesen har som mål at reguleringsplanen vedtas høsten 2021.  I perioden etter 

godkjenningsvedtak må utbyggingstiltaket detaljeres og byggeplanlegges. Byggestart er planlagt våren 

2022, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent i tråd med målsettingen om vedtak høsten 2021. For 

dette tiltaket skal fremdriften ses i sammenheng med PlanID 64, og planlagt byggetid er ca. 1 år for alle 

tiltak på avlastet veg.  

 

INNDELING AV VEGNETTET 

I forbindelse med bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Olum skal det gjøres tiltak på eksisterende E16 

gjennom Jevnaker sentrum. Disse er generelt behandlet gjennom vedtatt reguleringsplan med planID 64.  

Denne planen tar for seg regulering av nytt T-kryss mellom Hadelandsvegen og Glassverksvegen, og 

omhandler ikke øvrige tiltak langs E16.  

Tiltaket er planlagt gjennomført sammen med tiltakene omfattet av reguleringsplan planID 64 og etter at 

ny E16 er åpnet, da trafikken er ca. halvert etter at gjennomgangstrafikken er flyttet til ny E16. 
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KONSEKVENSER  

TRAFIKK OG TRAFIKKSIKKERHET  

Ved flytting av E16 vil trafikken på eksisterende veg gå ned. Det er gjort trafikkberegninger med trafikktall 

fra modellberegninger for 2018, se tabell 2. Disse er oppjustert med vegvesenets offisielle 

trafikkprognoser til år 2044. Beregningene viser at trafikkmengden blir omtrent halvert. Andel tungtrafikk 

reduseres fra 14 til 10 %. Hastigheten blir redusert fra 50 km/t til 40 km/t på deler av strekningen. 

Reduksjonen gjelder fra vest for Hadeland Glassverk til noe øst for bensinstasjonen i Toso. Trafikken 

rundt krysset mellom Hadelandsvegen og Glassverksvegen vil bli 5300 kjøretøyer pr. døgn i fremtiden, 

mens den på fv. 241 vil bli 3290 kjøretøyer pr. døgn.  

 

Tabell 2 Trafikktall 2044.  

Som et trafikksikkerhetstiltak, og som en del av selve etablering/flytting av nytt T-kryss, er det foreslått å 

stenge noen atkomster. Langs fv. 241 skal atkomsten via Meieribakken stenges, og hovedatkomsten vil da 

bli via Melkevegen. Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg, skal være sikret ny eller 

midlertidig atkomst før etablert avkjørsel stenges. Meieribakken er også vedtatt stengt i planID 64, og slik 

stengning har dermed allerede vært gjenstand for høring. 

Langs fv. 241 foreslås det å etablere kantsteinsstopp i retning Jevnaker langs fv. 241, samt egen 

busslomme på veg opp fv. 241 i grensesnittet mellom detaljreguleringsplan for avlastet veg E16 

Verkevika-Toso (PlanID 64) og detaljreguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum (PlanID 63).  

Busslommene vil prosjekteres og tilpasses innenfor regulert vegformål og den tekniske utførelsen vil 

detaljeres i byggeplan. Det legges opp til et nytt sammenhengende fortau langs vestsiden av fv. 241. Dette 

fører til en trafikksikker veg for gående til nærliggende busstopp. 

I utgangspunktet planlegges det å opprettholde trafikken på dagens eksisterende vegnett gjennom 

Jevnaker gjennom anleggsperioden for planID 64, eventuelt vil det i kortere perioder tas i bruk av 

omkjøring via andre veger. For selve planID 82 kan det, slik beskrevet under punktet 

anleggsgjennomføring, foregå utbygging parallelt med dagens eksisterende vegnett.  

Forbindelser for gående og syklende som opprettholdes skal være sikret mot anleggsarbeidene. Det kan 

bli krevende å opprettholde atkomst og parkering for alle eiendommer i anleggsperioden. I slike tilfeller 

vil det bli etablert alternativ løsning. Det skal da gis informasjon til de berørte i god tid. 
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KOLLEKTIVTRAFIKK 

Økt bruk av kollektive transportløsninger er et viktig nasjonalt mål. Dette prosjektet tilrettelegger for 

kantsteinsstopp i retning Jevnaker langs fv. 241, samt egen busslomme på veg opp fv. 241. Det er 

valgt ulik utforming av busstoppene da det opp bakken vil være nødvendig og få bussen ut av 

vegarealet for å unngå at lastebiler, eller annen tungtransport, må stanse for buss som har stanset 

ved et kantsteinsstopp.   

Flybussen til Gardermoen går i dag via Klekken og fv. 241, og det vil den trolig gjøre i framtiden også, da 

mange passasjerer går på ved Klækken Hotell og Thorbjørnrud.  

 

KULTURMILJØ 

Siden det ikke er kjente kulturminner i området antas at tiltaket ikke får noen negativ virkning for 

kulturminner.  

Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages 

gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og 

beskjed gis til relevante myndigheter jf. gjelde lovverk. 

LANDSKAPSBILDE 

Totalt sett vil delstrekningen (reguleringsplanen) med de nye foreslåtte løsningene bidra til en positiv 

oppgradering visuelt og estetisk for området. 

NATURMILJØ 

Det er ikke registrerte naturtyper eller rødlistearter i området som berøres av planforslaget.  

Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8–12) er vesentlig i alle 

plansaker. § 8 omfatter kunnskapsgrunnlaget. I denne saken vurderes det å være godt. Det er tidligere 

foretatt naturtype- og viltkartlegging i kommunen generelt. Informasjon for øvrig er hentet fra 

Naturbasen og Artsdatabanken. Føre-var-prinsippet (§ 9) sier at det skal foreligge tilstrekkelig kunnskap 

om hvilke virkninger planen vil ha for naturmiljøet. Dette er beskrevet i dette kapittelet. § 10 omhandler 

økosystemtilnærming og samlet belastning. Tiltaket medfører ikke at den samlede belastningen på 

naturmiljø øker. §§ 11 og 12 sier at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade 

på naturmangfoldet og at det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Som beskrevet vil 

ikke tiltaket ha vesentlig konsekvenser for naturmiljøet, og det er ikke knyttet spesielle kostnader til 

dette. Det er imidlertid viktig at det tas hensyn til faren for forurensning av Randsfjorden i anleggsfasen. 

Innenfor planområdet er det registret de fremmede artene russekål, hagelupin, hvitsteinkløver og 

kanadagullris. Disse artene er alle klassifisert i kategorien «SE», svært høy risiko. I forbindelse med 

anleggsarbeidet må det påsees at disse ikke spres innenfor eller ut av planområdet. 

Det skal det utarbeides en ytre miljøplan som beskriver miljøtiltak i anleggsfasen og driftsfasen. Dette 

fremgår av reguleringsbestemmelsene. 
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Tiltak som bør legges til grunn ved utførelse av anleggsarbeid er listet nedenfor og tas med som 

innspill til Miljørisikovurderingen, YM-plan og rigg- og marksikringsplan. 

▪ Ved revegetering av sideterreng brukes stedegne masser og vegetasjon. Fremmede arter fjernes 

eventuelt før anleggsvirksomheten starter slik at de ikke spres ytterligere i området, dersom det er 

snakk om flytting av masser.  

▪ Eksisterende kantvegetasjon bør i størst mulig grad bevares. 

▪ Det søkes i størst mulig grad å gjenbruke stedlige masser i prosjektet.  

 

NATURRESSURSER 

Planforslaget vurderes til ikke å ha noen konsekvenser for naturressursene i området. 

 

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

Planforslaget medfører ikke inngrep i registrerte friluftsområder, og vil heller ikke medføre negative konsekvenser for 

rekreasjonsområdene langs Randsfjorden. Tiltaket ventes å gi en positiv effekt på nærmiljøet gjennom bedret 

trafikksikkerhet. 

 

STØY 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 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 med en inndeling i tre soner: 

• Rød sone er nærmest støykilden, området 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 begrensende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

• Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen begrensende tiltak anses som 

nødvendige. 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell under. 

Tabell 3 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier 
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Det er i forbindelse med planID 64 gjennomført detaljerte vurderinger av hvilke støydempende tiltak som skal 

gjennomføres på den enkelte eiendom. I dette tilfellet er ikke tiltaket ny støyende virksomhet, men er et miljø- 

og sikkerhetstiltak på eksisterende veg. Støyretningslinjene stiller da ikke krav om at det skal utføres 

støyreduserende tiltak. I dette tilfelle ønsker imidlertid forslagsstiller å skjerme støyutsatt bebyggelse som 

kommer i rød sone. 

Det er beregnet støy for eksisterende situasjon og for fremtidig situasjon uten støytiltak. Det er i begge 

situasjoner utarbeidet et støysonekart, samt utført opptelling av antall boliger som har lydnivå på fasader som 

overstiger grenseverdiene. Innenfor planområdet til denne planen er det ingen boliger som vil ligge i rød sone i 

fremtiden, og det vil derfor ikke være behov for støytiltak som en del av denne planen.   

 

AREALREGNSKAP 

Hele planområdet utgjør totalt rundt 22 915,5m2. Mye av det varige arealbeslaget ligger innenfor areal 

som eies av Statens vegvesen, Bane NOR og Jevnaker Kommune. 

Planen vil legge beslag på eiendommene 149/144, 149/145 og en teig av 149/1 beliggende sørøst for 

dagens kryss.  

Reguleringsplanen ligger ikke beslag på dyrket mark ut over det som allerede er behandlet i 

reguleringsplanen planID 64.  

 

EIENDOMSFORHOLD 

Planforslaget vil i noen tilfeller berøre eiendommer som grenser til vegen. De midlertidige og permanente 

beslagene vil være relativt små. 

Forhandling om innløsning av eiendommer, kjøp av grunn som beslaglegges av reguleringsplanen og leie 

av grunn til midlertidige anleggsformål, startes først etter at reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil 

normalt gjennomføres i forkant eller parallelt med utarbeidelse av byggeplan. 

Vedtatt plan gir hjemmel for å ekspropriere grunn dersom det ikke oppnås enighet i det ordinære 

grunnervervet. Dette gjelder også tilgang til midlertidig rigg- og anleggsområde som bare skal leies i 

anleggsperioden. 

 

FORURENSET GRUNN 

I forbindelse med prosjektet vil det gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser i områder der det 

skal gjøres terrenginngrep. Dersom det påvises forurensing vil det bli utarbeidet en tiltaksplan som 

beskriver hvordan massene skal håndteres og tiltak for å hindre spredning av forurensing. Miljøteknisk 

prøvetaking vil gi økt kunnskap om forurensingssituasjonen i området, og eventuelle masser som er 

forurenset utover Miljødirektoratets akseptkriterier for aktuell arealbruk vil bli fjernet. Dette vil kunne gi 

en positiv effekt av tiltaket i form av redusert helse- og miljørisiko. 
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RISIKO OG SÅRBARHET (ROS)  

 

Etter plan- og bygningsloven er det et krav om at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-

analyser) for utbyggingsplaner. Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018) beskriver 

hvordan ROS-analyser bør gjennomføres på et overordnet nivå. Denne ROS-analysen er gjennomført og 

dokumentert med utgangspunkt i metodikken beskrevet i V712. 

Det ble avholdt et eget ROS-seminar med deltakelse fra Statens vegvesen og NIRAS.  Gjennomgangen av 

risiko- og sårbarhetsforhold og utformingen av sjekkliste og risikoskjema er blitt gjort med utgangspunkt i 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging». Tilpasninger er gjort for å bedre passe til vegprosjekter og Statens vegvesen som vegeier. 

Det er også vist til arbeidet som ble gjort i forbindelse med ROS-analyse for PlanID 64 Avlastet veg. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er også utført i henhold til krav i plan- og bygningsloven kapittel 3. Vurdering av 

trafikksikkerhet (TS) vil inngå som en del av byggeplanen før utlysning av konkurransen for avlastet veg 

entreprisen planID 64, i tråd med Vegsikkerhetsforskriften.  

Et viktig moment i risiko- og sårbarhetsanalysen er at vegplanleggingen tar hensyn til forventede 

klimaendringene i området, ettersom det er i planfasen man har mulighet til å begrense sårbarheten i 

forbindelse med klimaendringer. Det er gjort via kilder for klimainformasjon og anbefalinger, gitt i DSB din 

veileder, om hvordan man skal ta med slik informasjon i analysen. Tidsperspektivet som er gitt, står i forhold 

til dimensjonert levetid for prosjektet. Jamfør Meld.St. 33 (2012–2013) «Klimatilpasning i Norge» hvor det 

anbefales det å ta utgangspunkt i de mest konservative framskrivningene. Det vises til rapporten for nærmere 

beskrivelse av metode, datagrunnlag og øvrige detaljer. 

 

KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN  

Statens vegvesen sin håndbok R760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til 

at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for alle prosjekt. SHA-planen 

skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til gjennomføringen av utbyggingen og hvordan 

utfordringene skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i 

lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en 

oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. 

Det vil i byggeplanleggingen bli utarbeidet faseplaner for å illustrere og beskrive det som anses å være den 

mest tjenlig måte å avvikle trafikken på. En plan for trafikkavvikling skal godkjennes av byggherren 

gjennom en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det blir stilt høye krav til helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) både for trafikantgruppene og for utførende entreprenør(er). Det stilles også høye krav til effektiv 

anleggsgjennomføring og trafikkflyt, samt at trafikken kan avvikles på en sikker måte for både harde og 

myke trafikanter. 

Fremkommeligheten for alle trafikantgrupper må sikres på en trygg og god måte. Utrykningskjøretøy vil 

prioriteres. Gående og syklende skal tilbys trafikksikre løsninger gjennom hele anleggsperioden. Likedan 

skal tilrettelegging for kollektivtilbudet opprettholdes. 
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I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for anlegget vil det bli vurdert detaljert hvordan inngrepene 

på den enkelte eiendom kan gjennomføres på mest mulig skånsom måte. Forhandling om innløsning av 

eiendommer, kjøp av grunn som beslaglegges av veganlegget og leie av grunn til midlertidige 

anleggsformål, startes først etter at reguleringsplanen er vedtatt.  

I anleggsperioden vil boring, massehåndtering/-transport og anleggstrafikk være vesentlige kilder til støy 

og støv. I tillegg vil midlertidig omlegging av trafikken kunne gi ulemper for noen boliger i hele eller deler 

av anleggsperioden. Plan for ytre miljø (YM-plan) skal fastlegge nødvendige tiltak for å sikre mot støy og 

støv i anleggsperioden. En YM-plan vil også beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav 

i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurransegrunnlaget, og en 

oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt.  

Grenseverdiene i T-1442 for støybelastning i anleggsperioden skal overholdes så langt det lar seg gjøre, men det må 

forventes at støyen kan overstige grenseverdien i kortere perioder. 
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