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Forord 
Statens vegvesen region sør har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet om å igangsette 
kommunedelplanlegging av rv. 35 Hokksund - Åmot og nytt kryss med fv. 287 mot Sigdal. I 
tillegg er det enighet i Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og kommunene Øvre 
Eiker, Modum og Sigdal om å se fv. 287 Åmot - Haugfoss i sammenheng med rv. 35.  

Det skal fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er 
ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres, jfr. Plan- og bygningsloven 
§4-1. Vegtiltaket er utredningspliktige i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 
Forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn og er blitt endret på bakgrunn 
av merknader som kommer inn. Endringene er redegjort for i Sammendraget, «Endringer i 
planprogrammet som følge av høring/offentlig ettersyn», samt i dokumentet: «Sammendrag 
av merknader med kommentarer fra Statens vegvesen». Det er kommunene Øvre Eiker og 
Modum som skal fastsette planprogrammet. 

Planprogrammet viser planområdet for kommuneplanarbeidet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for:  
 Formålet med planarbeidet  
 Planprosessen og medvirkningsmulighetene  
 Hva som skal utredes og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres  

Statens vegvesen leder planarbeidet som utføres i samarbeid med Buskerud fylkeskommune 
og kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal.  

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på nettsiden: 
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287 

 

  



  

 
 

Sammendrag 
Planleggingen av rv. 35 Hokksund – Åmot og fv. 287 Åmot – Haugfoss bygger på nasjonale 
mål for transportpolitikken, slik det bl.a. er nedfelt i Stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan (NTP) 2018-2029 (Meld. St. 33).  

Det nasjonale målet for transportpolitikken er:  

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 

I forbindelse med kommunedelplanen skal det beskrives virkninger for miljø og samfunn av 
foreslått arealbruk, jf. pbl § 4-2. Konsekvensutredningen skal utarbeides samtidig med 
kommunedelplanen og være et grunnlag for vurderinger og valg av løsning. Metodikken som 
er beskrevet i Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser skal benyttes.  

Anbefalt vegkorridor og trafikksystem vil presenteres i forslaget til kommunedelplanen. 
Forslaget vil bestå av en arealdel som vises på et plankart med tilhørende bestemmelser, og 
en planbeskrivelse som beskriver forslaget.  

Statens vegvesen vil legge forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ut til 
offentlig ettersyn i minimum seks uker. Kommunestyrene i Øvre Eiker og Modum kommune 
vedtar selv kommunedelplanen.  

Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 
kommunens innbyggere, offentlige instanser og relevante interesseorganisasjoner. Det vil bli 
holdt åpne møter i løpet av planprosessen og informasjon vil bli tilgjengelig på nettsidene til 
Øvre Eiker kommune, Modum kommune, Sigdal kommune og Statens vegvesen.  

Endringer i planprogrammet som følge av høring/offentlig ettersyn 

Endring i håndbok N500, vegtunneler 
Statens vegvesen sin håndbok N500 vegtunneler, har blitt revidert siden planprogrammet ble lagt ut på 
offentlig ettersyn. Dette medfører at tunnelprofilet på rv. 35 Hokksund – Åmot endres fra 2xT9,5 til 
2xT10,5 (gjelder for tunneler lengre enn 500 meter). 
 
Vestkorridoren på rv. 35 
Etter ønske fra innbyggere tar vi inn igjen linje 15200, vestkorridoren, i planprogrammet. 
Vegkorridoren utredes på lik linje med de andre vegkorridorene i planprogrammet. Vegkorridoren har 
fått navnet 3A. 

Ny vegkorridor fv. 287 
En grunneier som ble vesentlig berørt av korridor 1A og 2A, ønsker at Statens vegvesen skal se på en 
ny, alternativ korridor til disse. Statens vegvesen foreslår at denne vegkorridoren tas med i 
planprogrammet og utredes på lik linje med de andre korridorene. Vegkorridoren har fått navnet 1C. 
 
Tunnel 
Statens vegvesen vil i det videre arbeidet se hvor det kan være hensiktsmessig å legge deler av vegen i 
tunnel. Hvilke områder dette gjelder vil komme frem i konsekvensanalysen. 



  

 
 

Presentasjon av løsningene vi skal utrede 
Vi har oppdatert oversiktskartet som viser alle alternativene. Vi presenterer også alternativene med de 
kryssløsningene vi vurderer er mest hensiktsmessige. Trafikkberegninger eller andre forhold kan 
likevel føre til at kryssplasseringer og krysstyper blir endret. 
 
Tidsplan 
Siden vi tar inn to nye vegkorridorer i planprogrammet, vil tidsplanen bli forskjøvet 
Vi forventer at forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning blir lagt ut på offentlig ettersyn 
senhøsten 2018. Vi forventer videre at kommunedelplanene blir vedtatt i løpet av 2019. 

Konseptvalgutredning for Hokksund – Kongsberg 
Jernbaneverket fulførte august 2016 konseptvalgutredning for strekningen Hokksund-Kongsberg. 
Anbefalingen er å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i 
ny og kortere trasé direkte til Kongsberg. Siden arbeidet er fullført, er konseptvalgutredningen nå 
flyttet fra kapittel 1.4.4 Pågående utredninger av betydning for planarbeidet, til kapittel 1.4.2 
Regionale premisser. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Grunnlaget for å starte planleggingen av rv. 35 er mottatt brev fra 
Samferdselsdepartementet, ved tidligere statssekretær Bård Hoksrud, til Øvre Eiker 
kommune med kopi til Statens vegvesen (datert 10.06.2014). I brevet står det: «Jeg har også 
stor forståelse for kommunens ønske om å få utarbeidet kommunedelplan for ny firefelts 
veg på rv. 35 mellom Hokksund og Åmot. Jeg vil derfor be om at Statens vegvesen starter 
opp dette planarbeidet. Det er gjennomført KVU og KS1 for strekningen, men prosjektet er 
ikke prioritert med oppstart i fireårsperioden (2014-2023)». 
 
I Buskerud fylkeskommunes «Handlingsprogram fylkesveger 2014-2017» av 13.01.2014 står 
følgende om fv. 287: «Avkjørsel til Sigdal går i dag på fv. 287 gjennom Åmot sentrum og 
Korketrekkeren. Det er et sterkt ønske fra Modum og Sigdal kommune om å få lagt om 
vegen. Fremtidig kryss med rv. 35 er en viktig faktor i denne omleggingen, og 
fylkeskommunen og Statens vegvesen mener det vil være riktig å planlegge avkjørsel til 
Sigdal som en del av kommunedelplan for rv. 35 Hokksund – Åmot». 

Med bakgrunn i dette planlegges fv. 287 Åmot – Haugfoss sammen med rv. 35 Hokksund – 
Åmot. 

Dagens rv. 35 har ei lengde på ca. 19 km, fartsgrensen varierer mellom 40 og 70 km/t og 
vegen har mange avkjørsler og mye randbebyggelse. Vegen har ikke nødvendige standard 
som en nasjonal hovedveg. Årsdøgntrafikken (ÅDT 2014) varierer fra 12 000 gjennom 
Hokksund til 11 00 inn mot Åmot.  Rv. 35 gjennom Hokksund ble i sin tid bygget som 
miljøprioritert gjennomkjøring. Løsningen bærer i dag preg av å være nedslitt og 
trafikkmengden har blitt for stor til at vegen fungerer tilfredsstillende. 
 
Dagens fv. 287 Åmot – Haugfoss har en lengde på ca. 3,7 km, fartsgrensen varierer mellom 
40 km/t og 60 km/t. Strekningen med lavest fartsgrense går gjennom tettbygd område. 
Årsdøgntrafikken ligger på 5 500 ut fra Åmot, 4 000 ved Kjøreplass bru og 3 500 ved 
Haugfoss bru. Gjennom det tettbygde området er vegen smal og i Strandgata ligger 
bebyggelsen tett på vegen. Åmot bru er smal og regulert med trafikklys slik at trafikk bare 
slippes over i en retning av gangen. Den bratte Korketrekkeren med sin krappe kurvatur har 
dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, særlig vinterstid. Også den er regulert med 
trafikklys slik at trafikk bare slippes gjennom i en retning av gangen. 
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På rv. 35 Hokksund - Åmot har det fra og med 2010 vært 
totalt 35 ulykker, mens det på fv. 287 Åmot – Haugfoss har 
vært 1 ulykke. Plasseringen av ulykkene kan sees i figur 1-1, 
og alvorligste skadegrad vises i tabell 1-1.  

Tabell 1-1: Alvorligste skadegrad fra og med år 2010 
 Drept (rød 

i kart) 
Alvorlig skadd 
(orange) 

Lettere skadd 
(grønn) 

Rv. 35 1 6 28 
Fv. 287   1 

1.2 Formål med kommunedelplanen 

Dette planprogrammet gjelder for planfasen kommunedelplan 
med konsekvensutredning. Denne planfasen gjennomføres på 
et overordnet plannivå. 

Formålet med kommunedelplanen er å få vedtatt en 
vegkorridor som skal legges til grunn for den videre mer 
detaljerte planleggingen. I tillegg til å avklare korridor, skal 
kommunedelplanen også fastlegge tilknytningspunkter/kryss 
langs den nye vegen. Dette innebærer at endelig plassering av 
vegtrasén først blir avklart når det foreligger en vedtatt 
reguleringsplan. I reguleringsplanen vil detaljer vurderes 
nærmere.  

Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de 
vesentlige konsekvensene ulike vegalternativer vil medføre 
med hensyn til miljø og samfunn, slik at disse kan legges til 
grunn for vedtaket av kommunedelplan. 

1.3 Mål 

Planleggingen av rv. 35 Hokksund – Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss bygger på nasjonale 
mål for transportpolitikken, slik det bl.a. er nedfelt i Stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan 2018-2029 (Meld. St. 33). 

Det nasjonale målet for transportpolitikken er:  
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 
 
 

 

 

 

Figur 1-1: Trafikkulykker fra 
og med år 2010 
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Hovedmålene for transportpolitikken er oppsummert i tabell 1-2: 
Tabell 1-2: Hovedmål for transportpolitikken 
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Regjeringen har lagt nullvisjonen til grunn for målet om transportsikkerhet. Trafikksikkerhet 
har sammen med framkommelighet, samt klima og miljø høyest prioritet i planperioden.  

Prosjektmålene er delt inn i samme kategorier som i Nasjonal transportplan 2018-2029. 
Med grunnlag i nasjonal transportpolitikk er følgende mål satt for rv. 35 Hokksund – Åmot 
og fv. 287 Åmot – Haugfoss:  

Fremkommelighet: 
Rv. 35 Fv. 287 
Reduserte avstandskostnader – minimum 8 
minutter kortere kjøretid på rv. 35 mellom 
Hokksund og Åmot 

God framkommelighet og forutsigbarhet, 
særlig for tunge kjøretøy 
 

Forutsigbar reisetid - unngå kø på 
hovedvegen 

 

Trafikksikkerhet: 
Rv. 35 Fv. 287 
Skadekostnad mindre enn 0,12 kr/kjtkm Skadekostnad mindre enn 0,16 kr/kjtkm 

 
Miljø: 
Rv. 35 Fv. 287 
Redusere miljøproblemene for 
randbebyggelsen langs dagens rv. 35 - 
redusert støy og utslipp langs dagens rv. 35 

Avlaste Åmot sentrum for 
gjennomgangstrafikk – effekt avhengig av 
lokale tiltak 

Avlaste Hokksund sentrum for 
gjennomgangstrafikk – effekt avhengig av 
lokale tiltak 
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1.4 Premisser for planarbeidet 

1.4.1 Nasjonale premisser 

 LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL)  
 LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om veger (vegloven)  
 FOR 2009-06-26 nr.855: Forskrift om konsekvensutredninger  
 FOR-2014-09-26 nr. 1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging  
 FOR- 1995-09-20 nr. 4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
 FOR-2007-05-15-517 Tunnelsikkerhetsforskriften  
 Meld. St.33 Nasjonal transportplan 2018-2029  
 St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
 Innst. 56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal jordvernstrategi 
 Retningslinje «Flaum- og skredfare i arealplanar» 
 KVU for rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker 
 Videre planlegging for utbygging av rv. 35 Hokksund - Åmot, brev fra tidligere 

statssekretær Bård Hoksrud datert 10.6.2014.  

1.4.2 Regionale premisser 

 Regional planstrategi for Buskerud 
 Fylkesvegstrategi 
 Areal- og transportplan for Buskerudbyen 
 Regional areal- og transportplan for Buskerud (under arbeid) 
 Vannforvaltning i Vest-Viken vannregion 
 Konseptvalgutredning for Hokksund-Kongsberg 

1.4.3 Lokale premisser 

 Kommuneplan Øvre Eiker kommune 
 Kommuneplan Modum kommune 

2 Planprosess og medvirkningsmuligheter 

2.1 Organisering av prosjektet og samarbeid med andre offentlige 
etater  

Det er forslagstiller, Statens vegvesen Region sør, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning. Det er Øvre Eiker og Modum 
kommuner som har ansvaret for å fastsette planprogrammet og å vedta forslag til 
kommunedelplan.  

I Statens vegvesen er prosjektet organisert under Prosjektavdelingen. Statens vegvesen vil 
samarbeide med Øvre Eiker, Modum og Sigdal kommune underveis i planprosessen. 
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2.2 Planprogram og konsekvensutredning 

Forslag til planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn samtidig med oppstart 
av planarbeidet, og skal minimum ligge ute til ettersyn i seks uker. I den perioden er det 
anledning for å komme med skriftlig uttalelse til det som er foreslått i dette dokumentet. 
Etter fristen vil alle innspillene bli vurdert og eventuelle justering av planprogrammet gjøres 
før det sendes over til Øvre Eiker og Modum kommune for fastsettelse. Planprogrammet 
fastsettes av kommunestyret.  

Krav om planprogram og utarbeidelsen av det er hjemlet i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 
11-13 og 4-1.  

2.3 Forslag til kommunedelplan legges ut til offentlig høring  

I forbindelse med kommunedelplanen skal det beskrives virkninger for miljø og samfunn av 
foreslått arealbruk, jf. pbl § 4-2. Konsekvensutredningen skal utarbeides samtidig med 
kommunedelplanen og være et grunnlag for vurderinger og valg av løsning.  

Anbefalt vegkorridor og trafikksystem vil presenteres i forslaget til kommunedelplanen. 
Forslaget vil bestå av en arealdel som vises på et plankart med tilhørende bestemmelser, og 
en planbeskrivelse som beskriver forslaget. Konsekvensutredningen og risiko- og 
sårbarhetsanalysen vil være et viktig grunnlag for behandling av forslaget. Statens vegvesen 
vil legge forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn i 
minimum seks uker. Forslaget vil bli kunngjort i minst én avis som er alminnelig lest på 
stedet og gjort tilgjengelig gjennom elektroniske medier. I denne perioden er det anledning 
til å komme med skriftlig innspill til planen. Eventuelle innsigelser til planen fra myndigheter 
må komme i denne fasen av planprosessen.  

2.4 Sluttbehandling i kommunen  

Etter at merknader til offentlig ettersyn av planforslaget er behandlet og eventuelle endringer 
er gjort i planforslaget, oversendes planforslaget til kommunen for sluttbehandling med en 
anbefaling om hva som bør velges. Kommunestyrene i Øvre Eiker og Modum kommune 
vedtar selv kommunedelplanen. Dersom kommunestyrene vil treffe vedtak om 
kommunedelplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand 
for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny 
behandling.  

Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av 
planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte 
statlige myndigheter.  

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.  
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2.5 Kommunedelplanprosessen med framdriftsplan  

Forslag til framdrift for planprosessen som vises i tabellen under vil kunne endre seg i løpet 
av prosessen. 

Tabell 2-1: Forslag til Framdriftsplan 
Tid Arbeidsoppgave Beskrivelse 
1.og 2. 
kvartal 
2016 

Forslag til planprogram Statens vegvesen lager forslag til planprogram 

3. kvartal  Politisk behandling Forslaget godkjennes av Buskerud fylkeskommune 
og behandles politisk av Øvre Eiker og Modum 
kommune, før det legges ut til offentlig ettersyn 

4. kvartal 
2016 – 1. 
kvartal 
2017 

Offentlig ettersyn av 
planprogram 

Offentlige etater og interessenter kan komme med 
høringsuttalelser 

2. kvartal 
2017 

Fastsette planprogram Etter høringen er det politikerne i Øvre Eiker og 
Modum kommune som fastsetter planprogrammet 

4. kvartal 
2016 – 2. 
kvartal 
2018 

Lage kommunedelplan med 
konsekvensutredning 

Med utgangspunkt i det fastsatte 
planprogrammet, skal Statens vegvesen utarbeide 
forslag til kommunedelplan med 
konsekvensutredning 

3. kvartal 
2018 

Saksbehandlingstid 
kommuner 

 

4. kvartal 
2018-
1.kvartal 
2019  

Offentlig ettersyn av 
kommunedelplan med 
konsekvensutredning 

Øvre Eiker og Modum kommune godkjenner at 
kommunedelplanen med konsekvensutredning 
legges ut til offentlig ettersyn. Deretter blir planen 
med innkomne merknader behandlet i offentlige 
etater og kommunene. 

2/3. kvartal 
2019 

Saksbehandlingstid 
kommuner 

 

4. kvartal 
2019 

Valg av løsning (politisk 
vedtak) 

Politikerne i Øvre Eiker og Modum kommune 
behandler kommunedelplanen 

2.6 Videre arbeid 
Etter at kommunedelplanen er vedtatt må staten (rv. 35) og/eller Buskerud fylkeskommune (fv. 
287) beslutte om arbeidet med reguleringsplan skal starte opp. Reguleringsplan er mer detaljert 
enn kommunedelplan, og angir nøyaktig hvor vegen skal ligge og hvordan den skal utformes. 
Reguleringsplanen gir hjemmel til inngrep på privat grunn/eiendom. 

Etter vedtatt reguleringsplan utarbeides en detaljert byggeplan som grunnlag for bygging av 
vegen. Finansiering av prosjektet er ikke avklart. 
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2.7 Informasjon og medvirkning  

Det vil bli lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen, for å skape forståelse for 
planen; hvorfor den lages, viktigheten av den og virkningene av tiltaket. Samtidig som en 
ønsker innspill og merknader på planprogram og planforslag er dette også et krav som er 
hjemlet i plan -og bygningsloven.  

Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter:  

 Informere aktivt om planarbeidet gjennom hele prosessen; fra oppstart til vedtatt 
plan. Alle høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og 
høringsdokumenter. Informasjon vil også publiseres via annonser i avis og digitale 
medier.  

 Prosjektet har egen nettside på http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287. I 
tillegg vil informasjon publiseres på nettsidene til kommune Øvre Eiker, Modum og 
Sigdal kommune 

 Innhente innspill fra brukerne gjennom å arrangere møter og invitere til å komme 
med innspill til både planprogram og planarbeid. Innspill fra høringer og åpne møter 
vil bli registrert og vurdert, og planforslaget vil eventuelt bli justert underveis.  

 Det vil bli utarbeidet og distribuert nærinformasjon ved større milepeler i 
vegprosjektet    

 Planvedtaket vil bli gjort kjent, jf. pbl § 11-15. Kommunedelplan vedtas av 
kommunene, unntatt ved innsigelser. Ved evt. innsigelse, vedtas planen i 
departementet jf. PBL § 5-4.  

 Informasjonsmøter: Hvem som helst kan når som helst ta kontakt med vår 
kontaktperson for å avtale et møte. Møtene kan både ha informasjon og aktiv 
medvirkning som formål. Statens vegvesen kan også ta initiativ til møter. 

Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet:  
 Statens vegvesen v/ Kari Floten: kari.floten@vegvesen.no 
 Statens vegvesen v/Ole Magnus Haug: ole.magnus.haug@vegvesen.no  
 Øvre Eiker kommune v/Anders Stenshorne: Anders.Stenshorne@ovre-

eiker.kommune.no 
 Modum kommune ved v/ Øystein Lid Larsen: 

oystein.lid.larsen@modum.kommune.no 
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3 Planområde 

3.1 Oversikt over planområdet 

Kartet i figur 3-1 viser planområdet for kommunedelplanarbeidet.  
 

3.2 Utarbeidelse av alternative vegkorridorer for rv. 35  

Det vil bli vurdert flere alternative vegkorridorer for ny 4-felts rv.35. I tillegg vil det bli sett 
på mulige kryssplasseringer. Det vil i neste planfase bli vurdert mer detaljert hvilke lokale 
tilpasninger som skal gjennomføres for å tilpasse dagens veg til ny situasjon. 

Figur 3-1: Oversikt over planområdet 
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3.2.1 Vegstandard 

3.2.1.1 Grunnlag for valg av vegstandard  

Den 10. juni 2014 mottok Øvre Eiker, med kopi til Statens vegvesen, et brev fra 
Samferdselsdepartementet, der det blir bedt om at strekningen mellom Hokksund og Åmot 
planlegges for fire felt. 

3.2.1.2 Aktuelle dimensjoneringsklasser 

I henhold til «Håndbok N100 Veg- og gateutforming» samt «NA-rundskriv 2015/2 – 
Fartsgrenser og motorveger – Ny dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 
km/t» planlegges rv. 35 for fartsgrense 110 km/t og total vegbredde 20 meter. 

 
Figur 3-2 Tverrprofil for dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t, 20 m 
vegbredde (mål i meter) 

Det kan bli behov for bygging av tunneler på vegstrekningen. Håndbok N500 Vegtunneler 
(2016), angir ulike dimensjoneringsklasser for tunnel basert på trafikkmengde (ÅDT) og 
tunnellengde. Valgt tunnelklasse er sett i sammenheng med den vegstandard som er valgt. 
Tunnelklasse E med tunnelprofil 2xT10,5 benyttes for lange tunneler, det vil si tunneler på 
mer enn 500 meter (se figur 3-3). For korte tunneler, under 500 meter, benyttes tilsvarende 
tverrprofil som for veg i dagen, det vil si vegbredde 20 meter. 
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Det kan bli behov for bygging av bruer. Standardkrav vil fremgå av konsekvensutredningen. 

3.3 Utarbeidelse av alternative vegkorridorer for fv. 287 

Det vil bli vurdert flere alternative vegkorridorer for ny 2-felts fv. 287. I tillegg vil det bli sett 
på mulige kryssplasseringer. Det vil i neste planfase bli vurdert mer detaljert hvilke lokale 
tilpasninger som skal gjennomføres for å tilpasse dagens veg til ny situasjon.  

3.3.1 Vegstandard 

3.3.1.1 Aktuelle dimensjoneringsklasser 

I henhold til «Håndbok N100 Veg- og gateutforming», så vil ny fv. 287 planlegges etter 
dimensjoneringsklasse H5 Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, med total vegbredde 
12,5 meter. 

 

Figur 3-4 Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5, 12,5 m vegbredde (mål i meter) 

Figur 3-3: Tunnel med profil T10,5 (mål i meter), for hvert løp i tunnelklasse E. 
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Det kan bli behov for bygging av tunneler på vegstrekningen. Håndbok N500 Vegtunneler 
(2016), angir ulike dimensjoneringsklasser. Tunnelklasse C med tunnelprofil T10,5 benyttes 
for lange tunneler, det vil si tunneler på mer enn 500 meter (se figur 3-5). For korte tunneler 
benyttes tilsvarende tverrprofil som for veg i dagen. Det kan være aktuelt å føre midtdeler 
gjennom tunneler kortere enn 500 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan bli behov for bygging av bruer. Standardkrav vil fremgå av konsekvensutredningen.  

  

Figur 3-5: Tunnel med profil T10,5 (mål i meter), tunnelklasse C 
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4 Vegløsninger som utredes videre 
Tidligere planarbeider, ideseminar med fagpersoner, åpent møte og innspill fra nærmiljøet 
har generert mange forslag til vegtraseer og kryssløsninger. Gjennom en silingsprosess har 
prosjektet sammenliknet og vurdert de ulike traseene på et overordna nivå og definert 
korridorer Statens vegvesen mener bør utredes videre. Silingsprosessen og de traseene som 
vi mener ikke oppfyller målsetningene i prosjektet er dokumentert i en egen silingsrapport 
(vedlagt). 

Silingen er primært gjort på bakgrunn av følgende silingskriterier: 
1. Trafikalt dårlige løsninger/dårlig måloppnåelse 
2. Konflikt med vegnormaler (krever fravik/ dårlig trafikksikkerhet) 
3. Åpenbart urealistiske kostbare løsninger 
4. Traseer med åpenbare konflikter 

a. Spesielt stort konfliktpotensial: Kulturmiljø, naturmiljø, landskapsbilde, 
naturressurser og nærmiljø og friluftsliv  

b. Stor konflikt, andre løsninger med tilsvarende ønskende egenskaper 
5. Slå sammen vegtraseer som er tilnærmet like til korridorer 

På bakgrunn av disse kriteriene foreslår Statens vegvesen følgende vegkorridorer videreføres 
til planprogrammet, se tabell 4-1, samt figurer 4-1. I tillegg vises alle vegkorridorene på 
kart i vedlegg 1. I figur 4-2 til 4-13 vises vegkorridorene enkeltvis for rv. 35 og fv. 287.  

Tabell 4-1 Oversikt navn vegkorridorer rv. 35 og fv. 287 

Rv. 35 Fv. 287 
1A 1A 
2A 1B 
3A 1C 

1-AAAA 2 
2-AAAA 3 
2-ABAA  
2-ABBA  
2-ABBB  
2-BBAA  

 
I arbeidet med konsekvensutredningen deles vegkorridorene inn i delstrekninger og den 
endelige korridoren vil være en kombinasjon av disse delstrekningene (figur 4-1). Det vil 
ikke bli kjørt full konsekvensutredning på veglinjer som i tidlig fase av utredningen tilsier at 
vegkorridoren er umulig å realisere. Statens vegvesen vil, i så fall, vurdere dette i samråd 
med Øvre Eiker kommune og Modum kommune. Dette skal dokumenteres i en ny 
silingsrapport. 
 
Kommunedelplanen vil anbefale en vegkorridor som ansvarlig myndighet skal godkjenne. 
Videre detaljering vil gjøres gjennom reguleringsplan. 
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Figur 4-1: Fremstilling av vegkorridorer for rv. 35 og fv. 287. 
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4.1 Rv. 35 Hokksund – Åmot 

 
Vegkorridor 1A starter vest for Ytong/Eiker næringspark på E134, og går videre på vestsiden 
av fv. 62 frem til Skotselv. Linja holder seg på østsiden av fv. 149 før den krysser elva og går 
videre på vestsiden av dagens rv. 35 mot Åmot. 
  

Figur 4-2 Vegkorridor 1A 
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Vegkorridor 2A starter ved skogplanteskolen på E134, og går videre på østsiden av fv. 62 
frem til Skotsmoen. Videre følger veglinja samme korridor som 1A. 

  

Figur 4-3 Vegkorridor 2A 
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Figur 4-4 Vegkorridor 3A 

Vegkorridor 3A starter vest for Torespæren på E134 ved Leirdalen, og går videre i skogen 
mot grustaket. Vegkorridoren ligger ovenfor Skotselva og krysser over Drammenselva ved 
Døvikfoss.  
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Vegkorridor 1-AAAA starter vest for Ytong/Eiker næringspark på E134, og går videre vest for 
Røren. Korridoren krysser Drammenselva ved Skotsmoen og legger seg på vestsiden av 
dagens rv. 35 frem til Åmot. 

 

 

 

 

 

Figur 4-5 Vegkorridor 1-AAAA 
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Vegkorridor 2-AAAA starter ved skogplanteskolen på E134, og går videre på østsiden av fv. 
62 frem til Skotsmoen hvor den krysser Drammenselva. Videre følger veglinja samme 
korridor som 1-AAAA. 

 

Figur 4-6 Vegkorridor 2-AAAA 
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Vegkorridor 2-ABAA starter ved skogplanteskolen på E134, og går videre på østsiden av fv. 
62 og krysser Drammenselva nord for Hellefoss. Korridoren ligger på vestsiden av dagens rv. 
35 frem til Knivedalen. Videre går korridoren på østsiden forbi Knivedalen hvor den krysser 
dagens rv. 35 i området Leversby for å så følge dagens rv. 35 på vestsiden mot Åmot. 

  

Figur 4-7 Vegkorridor 2-ABAA 
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Vegkorridor 2-ABBA starter ved skogplanteskolen på E134, og følger 2-ABAA frem til 
Knivedalen. Videre ligger korridoren øst for dagens rv. 35 før den svinger av mot vest like 
før Åmot. 

  

Figur 4-8 Vegkorridor 2-ABBA 
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Vegkorridor 2-ABBB starter ved skogplanteskolen på E134, og går videre på østsiden av fv. 
62 frem til Skotsmoen hvor den krysser Drammenselva. Korridoren ligger på vestsiden av 
dagens rv. 35 frem til Knivedalen. Videre går korridoren på østsiden forbi Knivedalen og 
møter rv. 35 på nordsiden av Åmot.  

Figur 4-9 Vegkorridor 2-ABBB 
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Vegkorridor 2-BBAA starter ved skogplanteskolen på E134, og går videre på østsiden av fv. 
62 frem til Skotsmoen hvor den krysser Drammenselva (samme korridor som 2-ABAA og 2-
ABBA). Videre fortsetter korridoren på østsiden av dagens rv. 35 frem til Leversby. Videre 
følger den samme korridor som 2-ABAA, det vil si på vestsiden av dagens rv. 35 mot Åmot. 

  

Figur 4-10 Vegkorridor 2-BBAA 
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4.2 Fv. 287 Åmot - Haugfoss 

 
Vegkorridor 1A starter på rv. 35 nord for Åmot, krysser elva nord for Embrettsfoss og går 
etter hvert inn i tunnel under St. Hansberget. Korridoren kommer inn på dagens fv. 287 like 
før Kjøreplass bru.  

  

Figur 4-11 Vegkorridor 1A 
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Vegkorridor 1B starter på rv. 35 nord for Åmot, krysser elva nord for Embrettsfoss og går i 
dagslinje syd for St. Hansberget gjennom Halvfarengåsen og ned til Simoa ved 
industriområdet et stykke før Kjøreplass bru. 

  

Figur 4-12 Vegkorridor 1B 
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Figur 4-13 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C starter på rv. 35 nord for Åmot, krysser elva nord for Embrettsfoss og går i 
dagslinje i utmarka retning Veslehaug/Stubberud. 
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Vegkorridor 2 starter på rv. 35 sør for Åmot og krysser over Drammenselva sør for Åmot 
bru. Videre går den sørvest for Simoa og møter fv. 287 nord for Kjøreplass bru. 

  

Figur 4-14 Vegkorridor 2 
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Vegkorridor 3 starter i kryss på korridor 1A/2A på foreslått framtidig rv. 35. Videre følger 
den Drammenselva på vestsiden og krysser fv. 149 på Nordbråtan, før korridoren møter fv. 
287 like etter Kjøreplass bru. 

  

Figur 4-15 Vegkorridor 3 
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5 Forslag til utredningsprogram  

5.1 Metodikk  

5.1.1 Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser  

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen og gjennomføringen av planen. Metodikken som er 
beskrevet i håndbok V712 Konsekvensanalyser skal benyttes.  

Konsekvensanalysen består av en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, og i tillegg vurderes netto ringvirkninger, og eventuelt lokale og regionale 
virkninger dersom det er relevant. Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot dagens 
situasjon, også kalt nullalternativet.  

Det skal også gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal vurdere de 
indentifiserte risikoene med tanke på sannsynlighet og konsekvens for liv og helse, miljø, 
materielle verdier, samfunnsviktige funksjoner og framkommelighet. 
 

 

 

 

  

Prissatte konsekvenser 
(beregninger) 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 

Samfunnsøkonomisk 
analyse 

(samlet vurdering av 
prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser) 

Eventuell vurdering av 
netto ringvirkninger, 
lokale og regionale 

virkninger, samt risiko- 
og sårbarhetsanalyse 

Vurderer måloppnåelse 

Anbefaling 

Figur 5-1: Metodikk i tråd med håndbok V712 
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Vegkorridorene er delt inn i ulike delstrekninger, figur 5-2. De ulike delstrekningene kan 
kombineres til en optimal vegkorridor basert på konsekvensutredningen. 

Før en kommer fram til en anbefaling, skal også alternativenes måloppnåelse vurderes.  

 

Figur 5-2: Oversikt delstrekninger 
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5.1.2 Alternativ 0 – grunnlaget for sammenlikning  

Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet 
er gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet.  

Alle alternativer måles i forhold til et ”alternativ 0”. En beskrivelse av alternativ 0 tar 
utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten prosjektet i 
analyseperioden. Utover eventuelt vedtatt utbygging, er det vanligvis virkninger av 
trafikkendringer som utgjør forskjellen fra dagens situasjon.  

5.1.3 Åpningsår, levetid, analyseperiode og restverdi  

Det er ikke avklart når vegforbindelsen mellom rv. 35 Hokksund - Åmot eller fv. 287 Åmot-
Haugfoss kan bygges. I endelig forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 er prosjektet 
ikke finansiert. 

For strekningen fv. 287 Åmot-Haugfoss er dette avhengig av hvordan Buskerud 
fylkeskommune prioriterer vegprosjektet. Siden strekningen er fylkesveg vil det ikke være 
aktuelt å finansiere den med statlige midler, men strekningen må likevel sees i sammenheng 
med bevilgninger for rv. 35 Hokksund-Åmot. 

Åpningsår forslår Statens vegvesen å sette til 2029, men det understrekes at åpningsåret kan 
påvirkes vesentlig gjennom politiske vedtak.  Med åpningsåret 2029 blir sammenligningsåret 
2030 (første hele år den nye vegen er i bruk). 

Infrastrukturtiltak har lang levetid og konsekvenser av de ulike alternativene må derfor ses i 
et langsiktig perspektiv. Fordeler og ulemper av en løsning kan falle på forskjellige 
tidspunkter.  
 
Analyseperioden er den perioden der de årlige nytte- og kostnader anslås i detalj i den 
samfunnsøkonomiske analysen. For å fange opp alle relevante virkninger, bør 
analyseperioden i utgangspunktet sammenfalle med tiltakets levetid. Etter en 
helhetsvurdering settes analyseperioden lik levetid på 40 år regnet fra åpningsåret. Hvis 
prosjektet er delt i utbyggingsetapper med flere års forskyvning, må beregningen splittes 
tilsvarende. Anleggsperioden kommer i tillegg til analyseperioden.  
Lengden på anleggsperioden eller byggetiden har betydning for beregningen av prissatte 
konsekvenser i og med at kostnader diskonteres til et sammenligningsår, og at det beregnes 
renter av investeringen i byggetiden. Alle prosjekter bør derfor beregnes med den 
byggetiden som antas å være optimal (avveining mellom rentekostnader, 
forseringskostnader og tekniske begrensninger uten hensyn til eventuelle budsjettmessige 
begrensninger).  
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5.2 Utredningsprogram  

5.2.1 Prissatte konsekvenser  

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et 
marked for kjøp og salg, for eksempel kostnader til drift og vedlikehold av kjøretøyer og 
tidskostnader. Verdsetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av 
betalingsvillighet for å oppnå et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som 
bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og avgifter) for å kunne studere 
fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper. Disse beregningene er basert på til dels 
kompliserte samfunnsøkonomiske beregningsmodeller og metoder med mange 
forutsetninger og variabler.  

Både kostnader og nytte beregnes for fire hovedgrupper av aktører:  
• trafikanter og transportbrukere  
• operatører  
• det offentlige  
• samfunnet for øvrig  

Den samfunnsøkonomiske analysen dekker hovedtemaene som vist i tabell 5-1. 

Tabell 5-1: Prissatte konsekvenser 
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5.2.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte 
konsekvenser:  

 Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er 
 Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes  
 Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil 

medføre i forhold til dagens situasjon (nullalternativet). Konsekvens framkommer ved 
sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på området.  

De ikke-prissatte konsekvensene er inndelt i fem fagtema som representerer ulike aspekter 
av miljøet og utfyller hverandre. Alle ikke-prissatte konsekvenser utredes innenfor en av de 
fem hovedgruppene som følger under: 

5.2.2.1 Nærmiljø og friluftsliv 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte 
området. Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø.  

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området.  

Konsekvenser som skal utredes 
Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 

 Arealbeslag og barrierevirkninger 
 Støybildets påvirkning av utemiljøet for nærmiljø og friluftsliv 
 Barn og unges bruk av berørte områder skal kartlegges gjennom kontakt med skoler, 

idrettslag og andre aktuelle 
 Tilgjengelighet og eventuelle tiltak for gående og syklende 
 Konsekvenser for friluftslivet i anleggsperioden skal beskrives 

5.2.2.2 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres som følge av tiltaket. Begrepet omfatter både natur- og kulturlandskapet. Temaet tar 
for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan 
landskapet oppleves sett fra vegen. Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste 
hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte 
inngrep og nærføring.  

Viktige punkter på vegstrekningene for alternativene skal visualiseres ved hjelp av 
fotoillustrasjoner, 3D-modeller eller lignende, for å synliggjøre konsekvenser av tiltaket. 

Konsekvenser som skal utredes 
 Vegens lokalisering og linjeføring i horisontal og vertikalplanet 
 Tiltakets dimensjon i forhold til området 
 Tiltakets tilpasning og utforming med fokus på konstruksjoner og kryssutforming 

Både nær- og fjernvirkning skal inngå i vurderingene. 
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5.2.2.3 Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr 
og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 

Naturmangfold skal utredes med fokus på viktige enkeltlokaliteter og viktige 
landskapsøkologiske trekk. Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle 
naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8 -12 som omhandler 
«kunnskapsgrunnlaget», «føre-var-prinsippet», «økosystemtilnærming og samlet 
belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver» og 
«miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». 

Konsekvenser som skal utredes 
 Naturmangfoldet skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 

trekk, og omfang og konsekvenser for disse 
 Prioriterte arter og utvalgte naturtyper jamfør Naturmangfoldloven skal kartlegges og 

tillegges ekstra vekt  

5.2.2.4 Kulturmiljø 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (§ 2 
kulturminneloven). Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en 
del av en større sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet 
eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 
og alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, (§ 4). Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs. Blir de ødelagt eller fjernet, er de tapt for alltid. 
Målet med kulturminnepolitikken er derfor å forvalte de kulturhistoriske verdiene på lang 
sikt som et kulturelt og miljømessig ressursgrunnlag for morgendagens samfunn 
(Stortingsmelding 35, Framtid med fotfeste). Kulturminner og kulturmiljøer med deres 
egenart og variasjon skal vernes både som del av var kulturarv og identitet, og som ledd i en 
helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
 

Konsekvenser som skal utredes 
Kulturmiljø skal utredes med fokus på enkeltelement og hele miljøer i henhold til håndbok 
V712: 

 Gi en kortfattet kulturhistorisk oversikt som setter undersøkelsesområdet inn i en 
større sammenheng. 

 Kulturmiljøene skal beskrives, utredes, kartfestes og verdisettes. 
 Kulturmiljøenes innbyrdes sammenhenger skal gjøres synlig. 
 Konsekvenser av vegtiltaket for de ulike element og miljøer skal vurderes. 
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5.2.2.5 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler. Omfanget av vegtiltaket skal vurderes med 
hensyn til effekten det vil få for arealbeslag, oppdeling av arealer, forurensning av jord og 
avlinger, og eventuelt endrede vekstvilkår som følge av veganlegget. 

Konsekvenser som skal utredes 
Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil planen ha konsekvenser for landbruket ved 
arealbeslag av jordbruksområder. Tiltaket vil kunne gi barriere-/fragmenteringseffekter. 
Enkelte av linjene vil berøre jordbruksarealer i relativt omfattende grad, og vil kreve en 
grundig utredning. 

 Arealbeslag av produktiv jord skal beregnes og vurderes for hvert alternativ 
 Driftsmessige ulemper inkludert barriere- og fragmenteringseffekter skal beskrives 
 Virkninger med hensyn til skogbruk skal vurderes på et overordnet nivå 
 Konsekvenser for drikkevannsforsyning skal beskrives 
 Konsekvenser for geologiske ressurser skal beskrives 

5.2.3 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse  

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å rangere hvilke alternativer som er mest 
fordelaktige for samfunnet. En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk vurdering av 
alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til for samfunnet. Det skal beskrives 
både prissatte og ikke prissatte konsekvenser. 

I alle prosjekter skal det gjøres en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser med en samlet vurdering av fordeler og ulemper og rangering av alternativer. 
Sammenstilling er ikke det samme som anbefaling. Som oftest vil anbefalingen følge 
resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen, men det kan være grunner til at den ikke 
gjør det.  

5.2.4 Andre forhold som skal omtales 

5.2.4.1 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  

Risikoanalysen skal vurdere de indentifiserte risikoene med tanke på sannsynlighet og 
konsekvens for liv og helse, miljø, materielle verdier, samfunnsviktige funksjoner og 
framkommelighet. Analysen skal vise relevante risiko- og sårbarhetsforhold innenfor 
planområdet, i forhold til vurdering av områdets egnethet til utbygging, og eventuelle 
endringer som følge av utbygging.  

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk metode for beskrivelse og 
beregning av risiko og sårbarhet. En ROS-analyse i denne sammenheng har fokus på om 
arealet er egnet til utbyggingsformål og resultatene er et grunnlag for å få fram forskjeller 
mellom alternativer. ROS-analysen kan også bidra til å unngå uønskede hendelser i anleggs- 
og drifts-/vedlikeholdsfasen.  
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Ved gjennomføringen av en ROS-analyse må vi ha to perspektiver:  
1. Hva i omgivelsene kan true prosjektet og hvordan?  
2. Hva i prosjektet kan true omgivelsene og hvordan?  

Omfanget av risikovurderingen må tilpasses planprosessen, prosjektets størrelse og 
kompleksitet. Risikovurderingen skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for valg av 
alternativ.  

Risikovurderingen skal identifisere de største bidragsyterne til risiko og gi grunnlag for 
forbedringer av planen eller stille krav til avbøtende tiltak i senere planfaser.  

5.2.4.2 Lokal og regional utvikling 

Konsekvensutredningen skal drøfte hvordan ulike alternativer legger til rette for ønsket 
arealutvikling i Øvre Eiker og Modum kommune. Det skal beskrives hvordan 
tilgjengelighetsforbedringer og/eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye 
muligheter for befolkning, næringsliv og industri. 

Målet er å synliggjøre hvilke nye muligheter som oppstår og om noen svekkes, og hva som 
kan bli sannsynlig utvikling som følge av tiltakene. 

Konsekvenser som skal utredes 
Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 

 Muligheter for arealutvikling i området som avlastes langs eksisterende veg. 
 Muligheter for arealutvikling i området som følge av ny veg. 
 Hvordan tiltaket samsvarer med mål i kommunale og regionale planer.   
 Utredningen av temaet må skje i nært samarbeid med Øvre Eiker og Modum 

kommune. 

5.2.4.3 Byggekostnader 

Byggekostnader for tiltaket beregnes med en usikkerhet innenfor +/- 25 %. Utarbeides ved 
hjelp av ANSLAG- metoden. Dette er en standardisert metode for beregning av 
anleggskostnader knyttet til vegprosjekter. 

5.2.4.4 Kollektivtransport 

Det skal omtales behov for kollektivknutepunkt. 

5.2.4.5 Etappevis utbygging 

I konsekvensutredningen vil mulighetene for etappevis utbygging bli omtalt. 

5.2.5 Drøfting av måloppnåelse  

Som en innledning til anbefaling skal det beskrives en oppsummering om i hvilken grad de 
ulike alternativene oppfyller målene i prosjektet.  
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5.2.6 Anbefaling  

Anbefalinger for valg av løsninger gjøres som en egen vurdering på bakgrunn av resultatene 
fra utredningene.  

5.2.7 Oppfølgende undersøkelser  

Statens vegvesen skal i konsekvensutredningen vurdere behovet for, og eventuelt komme 
med forslag til:  

 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, her kalt oppfølgende 
undersøkelser. 

 Undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene 
av planen, her kalt etterundersøkelser.  
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6 Vedlegg 

 

Figur 6-1: Vegkorridorer for rv. 35 og fv. 287 som skal videreføres til konsekvensutredn 



  

   
  

 

 



  

   
  

 




