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Forord 

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen Region sør i oppdrag å starte 
kommunedelplanlegging av rv. 35 Hokksund - Åmot og nytt kryss med fv. 287 mot Sigdal. I 
tillegg er Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og kommunene Øvre Eiker, Modum og 
Sigdal enige om å se fv. 287 Åmot - Haugfoss i sammenheng med rv. 35. 
 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger må vi utrede et slikt tiltak på vegen. Vi skal 
derfor vedta et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal 
utrede, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. 
 
Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av en kommunedelplan, og samtidig en 
varsling av planoppstart. 
 
Planprogrammet viser Statens vegvesen sitt forslag til planområde for arbeidet med en 
kommunedelplan. 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formålet med planarbeidet 
• Planprosessen og medvirkningsmulighetene 
• Hva som skal utredes og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres 

 
Statens vegvesen Region sør kunngjorde oppstart av planarbeidet og la forslaget til 
Planprogram ut på høring 22. november 2016. 
 
Planprogrammet har vært til offentlig ettersyn i perioden 22. november 2016 til 1. februar 
2017. Saksnummer i arkivet til Statens vegvesen er: 15/215548. 
 
Denne rapporten inneholder foreslåtte endringer og alle innkomne merknader til 
planprogrammet, med kommentarer fra Statens vegvesen. Rapporten følger saken til politisk 
behandling i kommunene. Øvre Eiker og Modum, som skal vedta det endelige 
planprogrammet.  
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Innledning 
Statens vegvesen Region sør sendte forslag til planprogram for rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 
Åmot-Haugfoss til kommunene Øvre Eiker og Modum i september 2017. Kommunene vedtok å legge 
planprogrammet ut på offentlig høring oktober samme år. Høringsperioden var fra november 2016 til 
1.februar 2017. I denne perioden ble det holdt et åpent møte og en åpen kontordag i hver kommune.  
 
Det kom inn 86 høringsinnspill til oppstarten av planarbeidet og planprogrammet. Statens vegvesen tar 
med seg alle høringsinnspillene i planprosessen videre. 
 
Av de 86 innspillene/merknadene er to fra instanser på statlignivå, tre fra instanser på region- og 
fylkesnivå, 1 fra kommunale instanser, 15 fra organisasjoner/foreninger, åtte fra bedrifter og 57 fra 
private. Alle uttalelser er i sin helhet vedlagt dette dokumentet. 
 
Denne rapporten inneholder foreslåtte endringer i planprogrammet og oppsummering av alle 
innkomne merknader til planprogrammet, med kommentarer fra Statens vegvesen. Merknadene i sin 
helhet er vedlagt i eget dokument. 
 
Merknadene er i dette dokumentet organisert i følgende rekkefølge: 

A. Instanser på statlig nivå 
B. Instanser på region- og fylkesnivå 
C. Kommunale instanser 
D. Organisasjoner og foreninger 
E. Bedrifter 
F. Private 

I kommentarene til merknadene er uttrykkene «tas til orientering» og «tas til etterretning» brukt.  Med 
«tas til orientering» mener vi at tiltakshaver (Statens vegvesen) har merket seg kommentaren(e). Med 
«tas til etterretning» mener vi at tiltakshaver har merket seg kommentaren(e) og vil følge den/de opp i 
det etterfølgende arbeidet. Der vi har gitt mer utfyllende kommentarer har vi ikke alltid brukt disse 
begrepene. 
 
Vegvesenet sender dette dokumentet, sammen med revidert forslag til planprogram, til kommunene 
Øvre Eiker og Modum. Endelig planprogram fastsettes gjennom politisk behandling i de to 
kommunene. 

Vegvesenet vil utarbeide et forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning i tråd med 
planprogrammet som blir vedtatt. Når planforslaget og konsekvensutredningen er ferdig, vil disse bli 
lagt ut til offentlig ettersyn. 
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Endringer vi foreslår å legge inn i planprogrammet som følge av 
høringen/det offentlige ettersynet 

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 fullførte 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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Omtale av noen sentrale tema i innkomne merknader 
Noen tema går igjen i mange av de innkomne merknadene, og krever lengre svar. For å slippe å gjenta 
svarene mange ganger, har vi valgt å omtale noen av temaene her, og viser til denne omtalen i 
kommentarene til de enkelte merknadene. 

A Bakgrunn for prosjektet 
Det foreligger en Mulighetsstudie fra 2007 som konkludere med at det er behov for utbedring av 
strekningen rv. 35 Hokksund-Åmot. Konklusjonen fra 2007 var at «…strekningen Langebru – Langerud 
eventuelt bør bygges ut som 2-feltsveg, og at den resterende strekningen Langerud – Åmot eventuelt 
kan bygges som 2/3-felts veg. Valg av en slik standard vil etter vegvesenets syn harmonere med 
standarden på tilstøtende vegnett i området…». Der står det videre at «endelig avklaring av 
standardvalg vil bli foretatt ved utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen». En av 
forutsetningen for realismen i prosjektet var at trafikklekkasje til lokalvegen skulle være begrenset.  

I konseptvalgutredningen (KVU) og KS1 (kvalitetssikring av konseptvalg) konkluderte Statens vegvesen 
med at den videre planleggingen av rv. 35 på strekningen Hokksund – Åmot – Jevnaker i Buskerud og 
Oppland, skal ta utgangspunkt i løsninger som innebærer oppgradering til vegnormalstandard. Til 
grunn for videre planlegging legger vi derfor utbygging til vegnormalstandard med firefelts veg 
Hokksund – Åmot og tofelts veg Nymoen – Jevnaker, som første etappe. Andre etappe omfatter 
utbygging Åmot – Vikersund. Vi skal også legge til rette for økt kollektivtransport. Videre avklaringer 
for utbyggingen vil skje gjennom kommunedelplanleggingen.  

I 2014 kom det brev fra Samferdselsdepartementet, ved daværende statssekretær Bård Hoksrud, til 
Øvre Eiker kommune, med kopi til Statens vegvesen: «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 forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 foreligger det ingen bevilgningen til rv. 35 
Hokksund-Åmot.  

B Planprogram og konsekvensutredning 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en kommunedelplan for 
firefelts veg mellom Hokksund og Åmot. Buskerud Fylkeskommune ønsker at Statens vegvesen 
samtidig utarbeider kommunedelplanen for ny fv. 287 fra Åmot til Haugfoss.  
 
Å utarbeide en kommunedelplan er ressurs- og tidskrevende. Å legge ut et planprogram til offentlig 
ettersyn er første steg i planleggingen av en stor vegutbygging. Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formålet med planarbeidet. 
• Planprosessen og medvirkningsmulighetene. 
• Hva som skal utredes og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. 

 
Planprogrammet sier ingenting om anbefalt vegkorridor for videre planlegging.  

En konsekvensutredning er en kartlegging av hvilke konsekvenser vegen får for miljø, naturressurser, 
kulturminner og samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at vi tar hensyn til eventuelle virkninger 
når vi planlegger og bygger vegen. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess, slik at alle 
berørte parter blir hørt. 
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C Vegstandard  
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på rv. 35 varierer fra ca. 12000 gjennom Hokksund til ca.11000 inn mot Åmot 
(figur nedenfor).  

 

Figur 1 Årsdøgntrafikk (ÅDT) ved tellepunkt Hokksund og Kverk 

Vi velger vegstandard på ny rv. 35 på grunnlag av hvor mye trafikk vi forventer på vegen 20 år etter 
antatt åpningsår. For å bygge en 4-felts motorveg må vi ha en ÅDT på minimum 12000, og det 
forventer vi blir oppfylt på rv. 35 20 år etter åpning av ny veg.  Vi vil derfor planlegge ny riksveg 35 
som 4-felts veg med 110 km/t1.  

Gjennom kommunedelplanen vil det båndlegges en vegkorridor som gir mulighet til en firefelts veg 
med fartsgrense 110 km/t. Dersom det senere viser seg å være aktuelt med annen vegstandard, vil 
dette håndteres gjennom reguleringsplanen. 

D Lierdiagonalen  
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å planlegge ny rv. 35 mellom Hokksund 
og Åmot. Oppdraget innbefatter ikke planlegging av E134 fra Drammen til Damåsen eller ring 42. 
Lierdiagonalen ble lansert som en idé for å avlaste Drammen for gjennomgangstrafikken. Ideen gikk ut 
på å lage ny veg fra E18 i Lier, under åsen til Solbergelva og videre mot dagens E134 i Hokksund. Det 
er foreløpig usikkert om denne idéen går videre til å bli et vegprosjekt som skal gjennomføres. Av den 
grunn har ikke vårt prosjekt tatt stilling til hvor Lierdiagonalen kan ende på E134. Selvsagt skulle det 
vært ønskelig å vite mer om beliggenheten til fremtidig E134, men vi mener at vi kan tilpasse 
kryssplasseringene om situasjonen endrer seg.  
 

                                               
1 Denne dimensjoneringsklassen kom i 2015 og erstatter tidligere dimensjoneringsklasser H8 og H9 med 
fartsgrense 100 km/t (NA-rundskriv 2015/2 – Fartsgrenser og motorveger – Ny dimensjoneringsklasse for 
motorveg med fartsgrense 110 km/t). 
2 Ring 4 Det er tidligere antydet at rv. 35 kan være en del av ny ring 4 rundt Oslo på strekningen Gardermoen-
Jevnaker-Hønefoss-Drammen.  
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E Det vestlige alternativet til vegkorridor rv. 35 
Statens vegvesen har i Silingsrapporten (vedlegg til forslag til Planprogram) tatt ut vegkorridor 15200, 
det såkalte «Vestalternativet». Trafikkberegninger viser at denne korridoren vil få for lite trafikk til at vi 
kan forsvare å bygge en 4-felts veg der. Trafikken vil fortsatt gå på dagens rv. 35 og dermed vil denne 
strekningen fremdeles ha store miljø- og trafikkutfordringer. På oppfordringer fra mange foreslår 
likevel Statens vegvesen å ta inn Vestalternativet i planprogrammet. Korridoren vil da utredes på lik 
linje med de andre korridorene gjennom en konsekvensutredning. Vegkorridoren har fått nytt navn, 
vegkorridor 3A.  

F Prosjektet i forhold til satsing på jernbane 
I Konseptvalgutredningen er konsept som innebærer tiltak på jernbanen forkastet. Følgende 
begrunnelse er gitt: «Imidlertid er det stor usikkerhet rundt fremtidig jernbaneutvikling i planområdet. 
I tillegg vurderes konkurranseflaten mellom riksvegen og jernbanestrekningen ikke å representere et 
alternativ til utvikling av riksvegen på grunn av lavt kundegrunnlag».  

I den eksterne kvalitetssikringen (KS1) står det: «… vurdering som er gjort i KVUen med hensyn til 
jernbanen er akseptabel, men at den kunne vært noe bedre begrunnet». I vurderingen står det også: 
«De prosjektutløsende behov dreier seg i stor grad om å redusere uheldige konsekvensene av et antatt 
misforhold mellom trafikkmengde og eksisterende vegstandard. Bedret kollektivtilbud – enten dette 
skjer med buss eller en kombinasjon buss/jernbane – vil alene ikke utjevne misforholdet mellom 
trafikkmengde og vegstandard. Et eventuelt togtilbud egnet for betjening av lokaltrafikk på 
strekningen Hønefoss-Hokksund-Drammen bør kunne vurderes på selvstendig grunnlag hvis og når 
det blir aktuelt».    

Prosjektutløsende behov er blant annet, som KS1 sier, misforholdet mellom trafikkmengde og 
vegstandard, og dermed er det uansett nødvendig å gjøre noe med dagens riksveg 35.  

G Tunnel  
I utgangspunktet ønsker Statens vegvesen å være restriktive i planleggingen av tunneler. Det er svært 
kostnadskrevende både å anlegge og drifte tunnel i forhold til en veg i dagen. En veg i dagen er 
estimert til ca. 160 000 kroner per løpemeter, mens tunnel er estimert til ca. 460 000 kroner per 
løpemeter (2016 kr). I tillegg er driften av tunnel kostnadskrevende, med stadig nye krav til teknisk 
utstyr og andre installasjoner. I det videre arbeidet med kommunedelplanen vil vi likevel se om det kan 
være hensiktsmessig med tunnel enkelte steder i vegkorridorene.  
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Sammendrag av merknader med kommentar fra Statens vegvesen 

A Instanser på statlig nivå 

A1 Jernbaneverket 

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som 
kan oppstå. Jernbaneverket er derfor opptatt av å sikre mulighetene for utvidelser senere. 
Jernbaneverket kommenterer i hovedsak forhold som berører rv. 35: 

1) Jernbaneverket har utarbeidet konseptvalgutredning for strekningen Hokksund-Kongsberg, 
der det er utredet flere korridorer. Anbefalingen er å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra 
Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg. Det er 
ikke utført detaljprosjektering av anbefalt korridor. Vi ber imidlertid om at det ikke planlegges 
omfattende eller komplekse tiltak i korridoren. 

2) Jernbaneverket konstaterer at planlagt vei representerer en relativt stor kapasitetsøkning for 
biler. Det foreligger nasjonale mål om overføring av gods fra vei til bane, og vi mener det bør 
gjøres vurderinger av behovet for veien, og hvilke effekter det kan ha på nasjonale mål. Vi ber 
også om en vurdering av om ny E16 Sandvika – Hønefoss vil virke avlastende på rv. 35. 

3) Jernbaneverket har utarbeidet godsstrategi, gjeldende for perioden 2016-2029, som gis som 
innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029. Blant tiltakene som gjør jernbanen mer sømløs 
og robust for godstransporten, foreslås det å etablere ny banetilkobling i form av tilsving 
(triangelspor) ved Hokksund fra Sørlandsbanen til Randsfjordbanen (fra vest mot Hønefoss). 
Denne er foreslått bygget etter 2022. 

4) Vi er tilfredse med at kollektivknutepunkt skal omtales. Jernbaneverket anbefaler at 
korridorvalget underbygger eksisterende knutepunkt og tilrettelegger for bruk av lokal 
kollektivtrafikk som mating til jernbanen, og vi mener dette bør tillegges vekt i rangeringen av 
alternativer. 

5) Vi ber også om å bli involvert særskilt i planarbeidet fremover. 
6) Jernbaneverket har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om 

disse finnes i Jernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging. 

Tiltakshavers kommentar: 
1) Punktet tas til orientering. 
2) Punktet tas til orientering. Det vises til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet og kapittel F, 

Prosjektets forhold til satsing på jernbane. 
3) Punktet tas til orientering. Statens vegvesen vil holde Bane Nor orientert i videre arbeid med 

kommunedelplanen.  
4) I konsekvensutredningen vil styrking av eksisterende knutepunkt inngå i analysen av «lokal og 

regional utvikling». Dette vil bli vurdert ut fra målsettinger i lokale og regionale planer. 
5) Punktet tas til orientering. 
6) Punktet tas til orientering. 
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A2 NVE 

I området der denne nye veien planlegges er det flere vassdragssystemer/bekkesystemer, usikre 
grunnforhold, skredfare m.m. Vi ser av planprogrammet at det er flere alternativer som skal utredes 
videre. På nåværende tidspunkt kan vi ikke se at det er noen av linjene som er vesentlig bedre enn 
andre i forhold til våre forvaltningsområder. Vi gir derfor en generell tilbakemelding knyttet til det vi vil 
være opptatt av i det videre planarbeidet: 

• Utforming og kapasitet av bekke- og elvekryssinger. Kryssing av vannveier bør skje slik at det 
berører vassdraget minst mulig. NVE mener at elver og bekker i prinsippet bør være åpne og 
anbefaler derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Dersom en bekk må lukkes 
bør det vurderes om det er mulig å legge den om, da det som oftest er bedre å legge om en 
bekk enn å lukke den på en lengre strekning. 

• Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker bør som hovedregel unngås. 
• Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker flom, erosjon, skred eller 

vassdragsmiljø.  
• Skredfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse. I dette området vil det 

særlig være utfordringer knyttet til kvikkleire/sprøbruddmateriale. Innenfor planområdet er det 
flere kjente kvikkleiresoner. 

• Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse. Videre er vi opptatt av 
håndtering av overvannet, slik at det ikke medfører økt tilførsel til bekkesystemene og elvene. 

• Elvelandskapet 
• Innarbeiding av fareområder i plan som hensynssoner tilknyttet bestemmelser. 
• Ved nærføring damanlegg, kraftstasjoner og nettanlegg må det opprettes kontakt med 

anleggseier, slik at planleggingen videre kan skje i samråd med disse. 

Tiltakshavers kommentar: 
Merknaden er tatt til orientering. 

B Instanser på region- og fylkesnivå 

B1 Fylkesmannen i Buskerud 

1. I forslaget til planprogram er det nevnt flere relevante nasjonale og regionale føringer. Dette er 
sentrale overordnede føringer som må legges til grunn for planarbeidet. Fylkesmannen ber om 
at det også vises til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497, 
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2015, som et viktig grunnlag for utformingen av 
planen og ivaretakelse av ulike fagområder. Det må i planforslaget redegjøres for hvordan de 
overordnede føringene er vurdert og blir fulgt opp. 

2. Planarbeidet må ivareta et trygt og effektivt gang- og sykkelveinett, med trygge 
krysningspunkt for myke trafikanter. Videre må det legges vekt på gode løsninger for 
kollektivtransport, der behovet for holdeplasser og tilgjengelighet for buss blir prioritert. Vi 
viser til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av 
klimagasser. 

3. Støy og luftforurensning 
Planforslaget må redegjøre om tiltaket vil kunne medføre støybelastning over anbefalte 
grenseverdier for eksisterende støyømfintlig bebyggelse i nærområdet, ut fra forventet 
trafikkøkning. Videre må det utredes om tiltaket vil kunne medføre økt støy ut fra endring i 
trafikkbildet. Fylkesmannen ber om at støyhensyn for støyømfintlig bebyggelse og 
uteoppholdsarealer ivaretas i tråd med tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2016. Støyutredningen bør følge planforslaget ved offentlig ettersyn. 
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Behov for avbøtende tiltak må utredes og i tilstrekkelig grad innarbeides i planen. 
Fylkesmannen ber om at Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 
blir ivaretatt i det videre planarbeidet. 

4. Naturmangfold, landskap og vilt. 
Under tema om naturmiljø er det presisert at Statens vegvesen skal redegjøre for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven skal 
vurderes og følges opp.  

5. Det er en arealpolitisk føring at vassdrag skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som 
sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er 
det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag, skal tas særlige hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. 

6. Samferdselsanlegget kan medføre en barriere for ferdsel av vilt i området. Det er derfor viktig 
at Statens vegvesen bygger overganger der hvor veien krysser kjente viltoverganger. 
Kartlegging av kjente viltoverganger på den aktuelle strekningen bør gjøres med lokale 
viltmyndigheter. Av hensyn til trafikksikkerhet bør det også være krav om oppføring av 
viltgjerder. 

7. Friluftsliv og rekreasjon 
Fylkesmannen ser det som svært positivt at tema knyttet til friluftsliv og rekreasjon skal inngå i 
tiltakets konsekvenser. 

8. Landbruksjord 
Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015, som sier at årlig nasjonal 
omdisponering av dyrka mark innen 2020 ikke skal overstige 4000 dekar. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». På bakgrunn av dette ber vi 
planleggingen ivareta nasjonale mål om å bevare dyrka mark. En eventuell utbygging som 
medfører tap av dyrka mark, bør ikke bidra til økt fragmentering av landbruksarealer. Videre 
må Statens vegvesen redegjøre for negative konsekvenser for landbruksdriften, som f.eks. 
barriereeffekt og fragmentering av landbruksarealer, og utrede avbøtende tiltak. Fylkesmannen 
anbefaler også at ved eventuell omdisponering av dyrka mark må vi ta vare på matjorda slik at 
den kan brukes til annen matproduksjon. 

9. Sikkerhet og beredskap 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging forventes det at kommunene 
tar hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer og risiko og sårbarhet. 
Fylkesmannen er positiv til at Statens vegvesen skal gjennomføre en Risiko- og 
sårbarhetsanalyse, som skal vurdere de identifiserte risikoene med tanke på sannsynlighet og 
konsekvens for liv og helse, miljø, materielle verdier, samfunnsviktige funksjoner og 
framkommelighet. 
Innenfor planområder er det flere kjente områder med ustabile grunnforhold som må utredes 
og vurderes. Fylkesmannen anbefaler at områder med sårbarhet og risiko må identifiseres i 
plankart, og sikres gjennom planbestemmelser i tråd med ovennevnte føringer. 

10. Barn og unges interesser. 
Fylkesmannen ber om at det blir lagt spesiell vekt på løsninger som ivaretar trafikksikre 
skoleveier. Videre må Statens vegvesen gjennom planarbeidet ivareta tilstrekkelige muligheter 
for lek og aktiviteter i nærmiljøet og sikre god tilgjengelighet til områder for nærrekreasjon og 
friluftsliv. Fylkesmannen er positiv til at Statens vegvesen kartlegger barn og unges bruk av 
berørte områder gjennom kontakt med skoler, idrettslag og andre aktuelle. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Punktet tas til orientering. 
3. Punktet tas til orientering. 



14 
 

4. Punktet tas til orientering. Naturmangfold og er et tema som kartlegges i forbindelse med 
konsekvensutredningen.  

5. Punktet tas til orientering.  
6. Punktet tas til orientering. I arbeidet med reguleringsplanen vil viltgjerder/viltkryssinger være 

en del av detaljplanen. 
7. Punktet tas til orientering. 
8. Punktet tas til orientering. Dyrket mark er et av flere tema som skal belyses gjennom 

konsekvensutredningen. Avbøtende tiltak vil være en del av dette arbeidet. 
9. Punktet tas til orientering. ROS-analyse vil være den del av beslutningsgrunnlaget i 

planarbeidet videre. 
10. Punktet tas til orientering. 

B2 Buskerud fylkeskommune 

1. Fylkeskommunen forventer at Statens vegvesen gjennom planutredningen viser hvordan 
regionale føringer fra de regionale planene er ivaretatt og blir fulgt opp i kommunedelplanen.  

2. Fylkeskommunen ber også om at Statens vegvesen legger Regional plan for næringsutvikling 
og verdiskaping til grunn for dette planarbeidet. Relevante føringer fra denne planen er særlig 
hensynet til kommunenes attraktivitet og påvirkningsstrategien for samferdselsområdet. 

3. Fylkeskommunen vil særlig peke på at det pågår et arbeid med Regional plan for areal og 
transport i Buskerud. Statens vegvesen deltar i dette planarbeidet. Fylkeskommunen forventer 
et vedtak hos regional planmyndighet ved årsskiftet 2017/2018. Forslag til regional plan vil 
trolig legges ut på offentlig ettersyn høsten 2017 og fylkeskommunen vil særlig anbefale 
Statens vegvesen å se til dette planarbeidet når det gjelder å sikre samordnet areal- og 
transportplanlegging i planarbeidet for rv. 35. 

4. Fylkeskommunen forventer at Regional plan for kulturminner vedtas av regional 
planmyndighet innen våren 2017. Denne regionale planen må føres opp i oversikten over 
regionale premisser og bli lagt til grunn for planarbeidet. 

5. En 4-felts vei er et omfattende inngrep, og med planskilte kryss fører det til et stort 
arealbeslag. I bratt, hellende terreng er det umulig å bygge 4-felts vei i et plan. Dersom det 
skal gjennomføres, må veien bygges med 2-felt i ulike plan. Ådt på den aktuelle strekningen 
er på ca. 12.000. Slik Statens vegvesen framstiller det, kan det synes som om all trafikk skal 
over på nytt veinett. Slik blir det imidlertid ikke. Med randbebyggelse, i form av både bolig- og 
næringsbebyggelse, vil en betydelig andel av trafikken fortsatt benytte eksisterende veinett. 

6. Enkelte alternativ til ny veiløsning knyttes med kryssløsning til E134. Det betyr at E134 får 
større trafikkbelastning. Det er foreløpig ikke planer om å ruste opp E134 fra Hokksund til 
Kongsberg til 4-felts vei. Det er kun i Strømsåstunnelen Statens vegvesen planlegger 4-felts 
vei, og det skjer av hensyn til trafikksikkerheten.  

7. Ved en eventuell ny trase må det komme klart fram hvor mye av trafikken som fortsatt vil 
benytte eksiterende veinett, og hvor mye av trafikken som vil benytte nytt veinett. Det kan 
også være aktuelt at Statens vegvesen ser på tiltak på eksisterende veinett, eks. 
trafikksikkerhetstiltak, kryssutbedring etc. Siden befolkningen er konsentrert langs 
eksisterende veinett, er det mest sannsynlig at også kollektivtransporten fortsatt vil benytte 
dette veinettet. 

8. Ut ifra de ulike alternativene Statens vegvesen har beskrevet i planprogrammet, er det 
vanskelig å komme med noen anbefalinger. De ulike alternativene må utredes før 
fylkeskommunen kan komme fram til et anbefalt alternativ. 

9. Utredningsprogrammet følger metoden Vegvesenet har utviklet, og med det de begrensninger 
som ligger i denne. Fylkeskommunen erfarer at dersom kommunen hadde utarbeidet 
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utredningsprogrammet, hadde det også vektlagt andre tema enn det Vegvesenets håndbøker 
legger til grunn. 

10. Når det gjelder fv. 287 er hensikten r å bedre framkommeligheten. Dette bør gjøres ved å 
bygge en vei slik at trafikken ikke behøver å bruke den bratte korketrekkeren og krysse 
Drammenselva på en enveisregulert bru. Fylkeskommunen har forståelse for at det er behov 
for å redusere ulemper ved gjennomgangstrafikk i tettstedene, og at lokalmiljøhensyn er 
viktige aspekter. Alternativene Statens vegvesen har foreslått bør derfor ses opp imot å 
beholde eksisterende vei gjennom tettstedene, og heller vurdere om det er mulig å oppgradere 
veien som en miljøprioritert gjennomkjøring, slik det er gjort i tettstedet Flå på rv. 7. Når ulike 
alternativ settes opp mot hverandre er det lettere å foreta et valg og se ringvirkningene lokalt 
og regionalt. 

11. Fylkeskommunen mener at Statens vegvesen må ta med effekten av å legge veien utenfor 
tettstedene som en del av utredningene, slik at disse er belyst før det blir tatt en beslutning. 
Fylkeskommunen er opptatt av at tettstedene er bærekraftige lokalsamfunn og at tettstedenes 
mulighet til opprettholde attraksjonskraft blir opprettholdt eller bedret. Tettstedene er viktige 
for innbyggerne, tilreisende og næringslivet. Statens vegvesen må derfor også vurdere 
konsekvensene for næringslivet, slik som eksempelvis handel, service og annen virksomhet. 

12. Fylkeskommunen vil peke på behovet for å se samordnet på areal- og transportspørsmål når 
det gjelder tettstedene. Dette gjelder særlig effekten en omlegging av veier har for et endret 
arealbruksmønster, dersom arealbruken forskyves ut fra tettstedet. 

13. Fylkeskommunen støtter Vegvesenet i at det er viktig å utrede konsekvenser for arealbeslag av 
jordbruksområder og for geologiske ressurser. Når det gjelder geologiske ressurser vil 
fylkeskommunen påpeke at det er oppdatert kunnskapsgrunnlag om dette, og at 
fylkeskommunen forventer at Statens vegvesen involverer regiongeologen i Buskerud, Vestfold 
og Telemark i utredningsarbeidet. 

14. Fylkeskommunen ber om at Statens vegvesen legger mer vekt på følgende i utredningen:  
a. Konsekvenser av en 4- felts vei, sett i forhold til landskap, arealbeslag og 

kryssløsninger.  
b. Vurdere kost/nytte av bygging av ny 4-felt vei, kontra ny 2-felts vei og andre 

trafikksikkerhets- og framkommelighets tiltak.  
c. Fordeling av trafikk på overordna veinett, sett i forhold til ulike kryssløsninger, 

eksempelvis påkobling til kryss med E-134.  
d. Resttrafikk på eksisterende veinett, som fortsatt må benyttes til de som bor langs 

veien. Vurdere hva som er nødvendig av tiltak på eksisterende veinett.  
e. Endring av byggegrenser på eksiterende veinett. Endring av støyforhold ved redusert 

trafikkbelastning.  
f. Kollektivtrafikk, i forhold til å opprettholde av tilbud og utvikling av knutepunkt  
g. Konsekvenser av omlegging av veinett, med påfølgende endringer av trafikkmønster 

og trafikkfordeling i tettstedene  
h. Konsekvenser av veiomlegging i forhold til tettstedsutvikling.  
i. Arealutvikling i berørte tettsteder og langs eksisterende veinett.  
j. Konsekvenser for virkninger for vannressursene, både ved kryssing av bekker og elver, 

men også i selve Drammenselva, som har betydelig økologiske verdier i laks, ørret og 
elvemusling.  

15. Automatisk fredete kulturminner 
a. Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere hvorvidt den 

foreslåtte arealdisponeringen innebærer konflikter i forhold til automatisk fredete 
kulturminner siden områdene ikke er arkeologisk registrert, jamfør kulturminnelovens 
§§ 8 og 9. Fylkeskommunen vil derfor presisere at når det gjelder hensynet til 
automatisk fredete kulturminner, har fylkeskommunen ikke sagt seg enig i 
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arealbruken, jfr. kulturminneloven § 8, 4.ledd, siste setning. Dette innebærer at 
kommunedelplanen ikke har direkte rettsvirkning sett i forhold til automatisk fredete 
kulturminner. 

b. Øvre Eiker og Modum kommuner er nå i ferd med å utarbeide kommunedelplaner for 
kulturminner og kulturmiljøer. I forbindelse med dette er det for hver kommune laget 
en fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer. Den arkeologiske 
fagrapporten ble ferdigstilt fra Buskerud fylkeskommune i februar 2015 for Modum, 
og for Øvre Eiker i 2016. Det er foreslått 12 kulturmiljøer med høy og svært høy 
verneverdi i Modum og 14 i Øvre Eiker kommune. Flere av disse er berørt av de 
foreslåtte traseene for rv. 35, mens ett kulturmiljø er berørt for ett av alternativene for 
fv. 287. 

c. Fylkeskommunen vil gjøre særlig oppmerksom på at sørligste ende av traséene 1A og 
1AAAA er i konflikt med kulturmiljøet Sem/Berg, og kanskje også selve det automatisk 
fredete bosetnings- og aktivitetsområde på Sem (id 176488). Fylkeskommunen vil 
derfor på det sterkeste fraråde disse traséene.  

d. Fylkeskommunen vil også opplyse om at flere traséer er i konflikt med kulturmiljøet 
Hoensmarka, der det ligger et større gravfelt med åtte gravhauger. Det er særlig trasé 
2A og 1AAAA som ser ut til å ha potensiale for størst konflikt her. Fylkeskommunen 
anbefaler heller ikke traseer som går igjennom kulturmiljøet Dramdal.  

e. Fv. 287 - vegkorridor 3 - vil berøre kulturmiljøet ved Buskerud gård. Dette vil gi 
føringer for utforming og plassering av veitraseen i dette området. 

f. Generelt kan vi opplyse at jordbruksareal har høyt potensial for automatisk fredete 
kulturminner, spesielt bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalderen. I skogsområder 
kan det være spor etter jernvinne og fangstanlegg, dersom det forhistoriske 
landskapet har vært benyttet til slik ressursutnyttelse. Vi kan forvente 
steinalderbosetting i områder fra ca. 45 til 120 moh., spesielt inntil Drammenselva, 
tidligere Storelva, da dette er en del av en eldre fjordarm. 

g. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at Norsk Maritimt Museum må få 
anledning til å vurdere konkrete tiltak ved broløsninger der vannflater er berørt. Dette 
er viktig for å avgjøre om det er behov for marinarkeologiske undersøkelser, som kan 
bli gjort som del av kommunedelplanen, eller senest på reguleringsplannivået. 

16. Nyere tids kulturminner 
a. Ny rv. 35 vil medføre endringer av omgivelsene. Det er viktig at Statens vegvesen 

utreder konsekvensene og virkningene av tiltaket godt – også de visuelle 
konsekvensene. Det er viktig å vurdere både nærvirkning, fjernvirkning og 
barrierevirkning. 

b. Fylkeskommunen gjør spesielt oppmerksom på følgende fredete kulturminner og 
listeførte kirker i planområdet:  
- Hokksund stasjon (ID 86492)  
- Haug kirkested (ID 84498)  
- Øvre Eiker kappelangård (ID 86633)  
- Nykirke kirkested (ID 85185)  
- Korketrekkeren (ID 129029)  
- Blaafarveværket (ID 86637)  
- Mælum (ID 86638)  
- Bakke kirkested (ID 83840)  

c. Fylkeskommunen ser det som positivt at Statens vegvesen har ført opp kulturmiljø og 
landskapsbilde blant temaene som skal utredes i konsekvensutredningen (kap. 5.2.2 i 
utkast til planprogram). Vi presiserer at det ikke bare er konsekvenser for automatisk 
fredete kulturminner som skal utredes. Det finnes også kulturminner som er yngre enn 
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fra 1537 i kommunene, som Vegvesenet bør ta hensyn til. Fylkeskommunen anbefaler 
også at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for verdivurderingene er 
basert på. Både Øvre Eiker kommune og Modum kommune utarbeider 
kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapportene for nyere tids 
kulturminner er under sluttførelse. Kommunene utarbeider også fagrapporter for 
andre kulturminner fra nyere tid, hvor blant annet Hassel jernverk er foreslått som et 
kulturmiljø. Fylkeskommunen anbefaler at fagrapportene blir en del av Vegvesenets 
kunnskapsgrunnlag for planarbeidet og utredningene. 

17. Fylkeskommunen ber Statens vegvesen legge opp til at utkastet til kommunedelplan 
med konsekvensutredning, drøftes i det regionale planforumet, før dokumentet 
legges ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen ønsker derfor at dette blir angitt i 
fremdriftsplanen i kapittel 2.5 i planprogrammet. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering.  
2. Punktet tas til orientering.  
3. Punktet tas til orientering.  
4. Punktet tas til orientering.  
5. Punktet tas til orientering. I planarbeidet vil vi benytte en transportmodell som vil si noe om 

hvordan trafikken fordeler seg på nytt og eksisterende vegnett. Et av målene i prosjektet er å 
redusere miljøproblemene for randbebyggelsen langs dagens rv. 35.  

6. Punktet tas til orientering.  
7. Punktet tas til orientering. 
8. Statens vegvesen viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
9. Statens vegvesen bruker håndbok V712, konsekvensanalyser. Håndboka gir et godt grunnlag 

for hva som skal utredes i en konsekvensanalyse. Planprogrammet har også vært til 
gjennomgang og er kvalitetssikret hos kommunene. Kommunene kan belyse temaene gjennom 
sin lokalkunnskap, men vi oppfatter ikke at kommunene har temaer å tilføye utover det som 
allerede står i håndbok V712. 

10. Prosjektutløsende behov for fv. 287 er blant annet problemer med fremkommelighet gjennom 
Åmot sentrum, videre ned korketrekkeren og over Åmot bru. Både Korketrekkeren og Åmot 
bru er envegskjørt med lysregulering. Et annet prosjektutløsende behov er avlastning av Åmot 
sentrum. Det går mye tungtrafikk gjennom sentrum og videre mot Sigdal. Sentrumsutviklingen 
i Åmot er derfor stoppet, i påvente av bedre kapasitet på ny fv. 287. Kommunen ønsker at ny 
fv. 287 ikke hindrer ytterlig sentrumsutvikling i Åmot.   

11. Regionale og lokale ringvirkninger er et av flere tema Statens vegvesen skal belyse gjennom 
konsekvensutredningen. Vi viser for øvrig til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning.  

12. Punktet tas til orientering. 
13. Punktet tas til orientering. Ved behov vil regiongeologen involveres i det videre arbeidet. 
14.  

a. Tema som landskap og beslag av arealvil være en del av konsekvensutredningen. 
b. Punktet tas til orientering. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet i juni 2014, ved 

tidligere statssekretær Bård Hoksrud, er å utarbeide kommunedelplan for ny firefelts 
veg mellom Hokksund og Åmot. Statens vegvesen skal ikke utrede alternativ som ny 
2/3-felts veg. Dette er tidligere avklart med kommunene og Buskerud 
fylkeskommune. 

c. Statens vegvesen vil bruke en transportmodell i arbeidet videre (RTM). Her vil vi se på 
plassering av kryss og trafikkgrunnlaget på de ulike vegkorridorene som er med i 
planprogrammet. 
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d. Statens vegvesen vil utarbeide en etterbruksplan for dagens rv. 35 i forbindelse med 
arbeidet med reguleringsplanen. I etterbruksplanen ser vi på hvordan vegen skal 
tilpasses den nye situasjonen.  

e. Se svar punkt 14 d.  
f. Kollektivtrafikk og utvikling av knutepunkt vil ikke være tema i kommunedelplanen for 

ny rv. 35 og fv. 287. Dette vil være en del av kommunens arealutvikling i etterkant av 
kommunedelplanen.  

g. Statens vegvesen belyser lokale og regional utvikling gjennom 
konsekvensutredningen. I denne analysen skal vi beskrive hvordan bedre 
tilgjengelighet og/eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye 
muligheter for befolkning, næringsliv og industri.       

h. Se svar punkt 14 g. 
i. Se svar punkt 14 g. 
j. I arbeidet med kommunedelplanen vil vi foreta overordnet vurdering av bekker og 

elver. Vi vil også gå gjennom naturbaser for å se på funksjonsområdene til 
forvaltningsprioriterte arter. Detaljerte undersøkelser gjør vi på reguleringsplannivå. 

15.  
a. Punktet tas til orientering. Dette er tema vi vil belyse og vurdere i 

konsekvensutredningen. 
b. Punktet tas til orientering. 
c. Punktet tas til orientering. Relevant informasjon som kan bedre både 

kunnskapsgrunnlaget og beslutningsgrunnlaget vil være viktig i vårt videre arbeid. 
d. Punktet tas til orientering. Dette er tema vi vil belyse og vurdere i 

konsekvensutredningen. 
e. Punktet tas til orientering. 
f. Punktet tas til orientering. 
g. Norsk Maritimt Museum får anledning til å vurdere konkrete tiltak ved broløsninger 

når vi skal utarbeide reguleringsplanen.  
16. Punktet tas til orientering.  
17. Punktet tas til orientering. 

B3 Fylkesutvalgets behandling 

1. Fylkesutvalget er positive til at Statens vegvesen kommer i gang med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven, for strekningen rv. 35 Hokksund –Åmot og for omleggingen av fv. 287, på 
strekningen Haugfoss-Åmot. Det er viktig at vi prioriterer ny vei og trafikksikkerhetstiltak på 
eksisterende veinett.  

2. Fylkesutvalget mener at Statens vegvesen må følge opp anbefalingen fra KS1 om 
samfunnsøkonomisk analyse som grunnlag for valg av vegstandard, gjennom 
planprogrammet. En slik analyse må innbefatte en kost/nytte analyse av bygging av 4-felts vei 
kontra ny 2-felts vei og andre trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak.  

3. Fylkesutvalget støtter at Statens vegvesen styrker utredningene i planarbeidet, slik det er 
redegjort for i saksfremlegget. Fylkesutvalget ber også om at Vegvesenet vurderer andre 
korridorer, som gir lavere konflikt med særlig dyrka mark, geologiske ressurser og 
naturressurser generelt.  

Tiltakshavers kommentar: 
Punktene tas til orientering. 
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C Kommunale instanser 

C1 Sigdal kommune 

1. Sigdal kommune ønsker det vestlige alternativet for fv. 287 på nytt. 
Dette er tidligere tatt ut, men Formannskapet i Sigdal kommune ønsker 
at Statens vegvesen vurderer dette på nytt. Alternativet vil gi pendlere, 
langtransport og fritidsbeboere i Sigdal den raskeste og beste traséen 
mellom Hokksund og Åmot. 

2. Sigdal er Norges 5femtestørste hyttekommune, med over 4500 hytter. 
Det er fortsatt stor utbygging i fjellet og det er estimert 100 nye hytter 
pr. år i mange år fremover. Fritidsbeboere ønsker i størst mulig grad å 
komme seg raskt både opp og ned fra hytta.  

3. Det er mye langtransport i kommunen (Sigdal kjøkken og 
tømmertransport) og mange Sigdølinger pendler daglig ut av 
kommunen på jobb (ca. 600 stk). 

4. Ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot, samt ny avkjøring til Sigdal, fv. 
287, er helt avgjørende for Sigdals fremtid. Sigdal kommune ønsker 
derfor at Statens vegvesen vurderer det vestlige alternativet på nytt.  

5. Forslaget med ny avkjøring til Sigdal fra Embretsfoss, deretter tunnel under Breivik, er det nest 
beste alternativet for Sigdal. Dette forslaget ligger inne i planprogrammet og vi forventer at det 
blir utredet grundigere i planarbeidet videre. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vegkorridor 19100 er tidligere forkastet, blant annet på grunn av høye kostnader og for lite 

trafikkgrunnlag. Vegkorridoren har heller ikke måloppnåelse; den avlaster ikke Åmot sentrum, 
Åmot bru eller Strandgata. Statens vegvesen tar derfor ikke innspillet til etterretning, og 
vegkorridoren blir ikke med i det reviderte planprogrammet.  

2. Punktet tas til orientering 
3. Punktet tas til orientering. 
4. Se svar punkt 1. 
5. Punktet tas til orientering. Statens vegvesen vil utrede alternativet gjennom 

konsekvensutredningen. 

D Organisasjoner og foreninger 

D1 Modum Næringsråd 

1. For næringsrådet i Modum er utbygging av infrastruktur, inkludert ny riksveg 35 fra Hokksund 
til Åmot i Modum, særdeles viktig for å skape utvikling i næringslivet i Modum. Vi håper derfor 
at den planprosessen som er kommet i gang kan få en raskest mulig framdrift.  

2. Vi er kjent med at et slikt prosjekt er konfliktfylt, og at det vil få konsekvenser for arealer og 
eiendommer som blir berørt. I videre konsekvensutredninger ber vi om at Statens vegvesen 
legger vekt på å finne alternativer med minst mulig konsekvenser for natur og næringsdrift. 
Stortinget har vedtatt et mål om 20% økning av matproduksjonen i Norge. Landbruk med 
matproduksjon er ei viktig næring i Modum. Noen av alternativene til trase for ny vei vil få 
store negative konsekvenser for betydelige driftsenheter, og vi ber om at Statens vegvesen i 
størst mulig grad finner en trase som unngår inngrep på de mest produktive arealene. Dette 
bør Vegvesenet også ta høyde for når dere utarbeider kostnadsrammer. 
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Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering.  
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark er et av flere tema vi 

skal belyse gjennom konsekvensutredningen.   

D2 Røren Grendeutvalg 

Røren grendeutvalg stiller seg svært kritisk til et trasevalg som vil berøre Rørenbygda, med 
nærområdene helt opp til Holtefjell. Deres innspill knytter seg til: 

1. Statens vegvesen har i sitt nåværende planprogram strøket dette forslaget (Silingsrapport 
september 2016.pdf - Vegtrasé 15200) uten tilstrekkelige begrunnelser. Vegvesenet har 
hevdet at forslaget ikke holder mål opp mot en samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette finner 
vi ikke godt nok begrunnet. Dette alternativ bør Statens vegvesen vurdere på nytt og ta det 
med i planprogrammet. 

2. Vi er kritiske til i hvor liten grad Statens vegvesen tar vare på våre kulturminner i planlagte 
korridorer. Så langt finner vi ingen konsekvensutredninger som belyser rasering av nærmiljø, 
friluftsliv og naturressurser. 

3. Vi er bekymret for at Øvre Eikers hovedvannkilde vil være en ”nær nabo” til planlagt bro over 
Drammenselva ved Hellefoss, og finner ikke informasjon om dette. 

4. Svakt utredet kjøretid: Statens vegvesen har ikke lagt frem utredninger eller beregninger som 
viser at det vestre alternativet vil medføre ”mange minutter” ekstra kjøring.  

5. Traseen gjennom Kantum: Vi er blitt forespeilet en såkalt ”miljøtunnel”, uten at Statens 
vegvesen har gjort tilstrekkelig rede for konsekvensene av dette. Røren grendeutvalg går imot 
at nåværende bebyggelse rives og at det eventuelt legges et ”lokk” over motorveien for senere 
bebyggelse og beplanting. 

6. Miljøtuneller: Røren grendeutvalg foreslår at alle strekninger nært til bebyggelse (feks 
strekningen Eiker kvikk - Skotsmoen) skal bygges med miljøtuneller. Grendeutvalget krever at 
Statens vegvesen beregner eventuelle økte støy- og forurensingsplager beboere langs en 
firefelts motorvei vil bli påført i en åpen løsning. 

7. Tuneller for å skjerme tettbebygde områder: Statens vegvesen må legge inn tunnel- 
alternativer for å redusere langsiktige miljøproblemer for randbebyggelsen på ny rv. 35. En 
løsning kan være å bygge en tunnel på 3-4 km, muligens kortere, som kan redusere 
belastningen for tettbebygde områder vesentlig på alle mulige måter. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Statens vegvesen viser til kapittel E, Vestalternativet. 
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
3. Vi vil utrede vegkorridorer som berører drikkevannskilden på Strømbo, i 

konsekvensutredningen i «ikke-prissatte konsekvenser», under temaet naturressurser. Se også 
svar på punkt 2. 

4. Tas til orientering. Se også svar på punkt 1. 
5. En miljøtunnel er en mulighet for å skjerme bebyggelsen for inngrepet en motorveg er, når 

grunnforholdene (dvs fraværet av fast fjell) ikke gir mulighet for tunnel. I motsatt fall vil vegen 
gå igjennom bebyggelsen og danne en barriere. For å bygge en miljøtunnel må vi ha en åpen 
byggegrop, noe som medfører at eksisterende bebyggelse må rives. Miljøtunnel ligger inne 
som et forslag fra tidligere arbeid (Konseptvalgutredningen). 

6. Punktet tas til orientering. Støy og forurensning er et tema i konsekvensutredningen. Vi viser 
også til kapittel G, Tunnel. 
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7. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé 
gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen, eller deler 
av vegen, i tunnel under området. 

D3 Breivikveien vel 

Innspill og merknad til planprogrammet fra Breivikveien vel. Breivikveien vel representerer alle 18 
husstander langs Breivikveien, 3340 Åmot. Deres innspill knytter seg til fv. 287: 

1. Korridor 1A:  
a. Strekningene etter inntegnet bru over Drammenselva og bort til Sponeveien, vil krysse 

et verdifullt jordbruksområde med dyrket mark og et skogsområde på nordsiden av 
Breivik gård. Beboerne fra boligfeltene fra Strandgata og opp til Haugsveien bruker 
dette område aktivt til rekreasjon og trening/tur.  

b. Vi frykter at støy og ødeleggelse av nærmiljøet vil redusere attraktiviteten og dermed 
verdiene av eiendommene. Vi kan ikke se at kortere kjøretid til fv. 287 kan veie opp 
for det. 

2. Korridor 1B 
a. Denne traseen vil gå tvers gjennom husene eller hagene våre.  Verditapet for de fleste 

eiendommene langs Breivikveien vil være enormt. Denne traseen vil også dele 
boligfeltet i to.  

b. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes salamander i Dalen mellom 
Breivikveien og gamle Haugsvei. Det vi kjenner til er at denne salamanderen er 
utrydningstruet. Trase 1B vil gå tvers gjennom denne biotopen og dermed ødelegge 
denne totalt. 

c. Denne korridoren vil berøre de samme verdiene som er beskrevet i punkt 1 a.  
d. Vi mener at korridor 1B er det klart dårligste av alle forslagene. Den vil 

sjenere/redusere verdien av omtrent alle husstander mellom Strandgata og 
Haugsveien. 

3. Vegkorridor 2: Dette alternativet vil ikke berøre så mange boliger og er i liten grad brukt til tur 
og rekreasjon. Det ser heller ikke ut som at større områder med dyrket mark vil bli berørt. 
Påpeker hensynet til trygg skoleveg. 

4. Vegkorridor 3: For beboerne vil dette alternativet redusere trafikkstøy og ikke medføre 
utfordringer når det gjelder skoleveg. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. a og b. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
2.  

a. Punktet tas til orientering. Dersom eiendommen blir liggende i vegkorridoren, ligger 
den i en såkalt hensynssone i arealdelen av kommunedelplanen. Denne sonen viser 
hvilke areal som blir båndlagt med tanke på hvor vegen skal bygges. Når et areal/en 
eiendom er båndlagt er det midlertidig forbudt å gjøre noe med arealet/eiendommen, 
som f.eks. oppretting, endring av eiendommen eller andre ting som kan gjøre det 
vanskelig for oss å planlegge i området. Utbedringer kan først settes i gang når 
planspørsmålet er endelig avgjort. En båndlegging gjelder i første rekke inntil fire år, 
men kan deretter forlenges i ytterligere fire år. Forbudet faller bort når 
båndleggingstiden er ute. Ta kontakt med kommunen om du ønsker å gjøre noe med 
eiendommen mens den er båndlagt, så vil de avgjøre om det kan gjennomføres.  

b. Opplysningen tas til orientering. Vi kartlegger potensielle salamanderdammer i 
forbindelse med reguleringsplanen, og der vil vi også vurdere avbøtende tiltak.  

c. Se svar på punkt 1. 
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3. Punktet tas til orientering.  
4. Punktet tas til orientering.  

D4 Skotselv Grendeutvalg 

1. For Skotselv som tettsted, er det aller viktigste at tettstedet får en god tilknytning til ny vei. 
Dette kan trolig løses best ved at myndighetene velger en trasé på vestsiden av Drammenselva. 

2. Grendeutvalget mener derfor at korridor 15200 må tas inn igjen i planprogrammet og utredes 
på lik linje med de andre korridorene som er med. Traséen er vurdert tidligere, men Skotselv 
grendeutvalg mener det er lagt alt for liten vekt på at dette er den eneste løsningen som leder 
all gjennomgangstrafikk, både fra E134 i begge retninger og rv. 35 fra Vestfold, utenom 
Hokksund. Alle de andre alternativene vil medføre store ulemper for, og delvis rasere deler av 
bomiljøet i Hokksund/Røren-området. Dette er også det eneste alternativet som i minst grad 
ødelegger dyrka mark.  

3. Usikkerhet om hvilke løsning som blir valgt for fremtidig 4-felts E134 fra Drammen til 
Hokksund, tyder også på at det kan være lurt å flytte krysset E134/rv. 35 så langt vestover 
som denne traséen foreslår.  

4. Grendelaget syns det er vanskelig å forstå argumentasjonen om at veien blir for lang og 
kommer til å få liten trafikk, slik at det blir vanskelig med bompengefinansiering. Veien skal 
vel først og fremt ta gjennomgangstrafikken og med dagens teknologi må det da være fullt 
mulig å differensiere bompenger, slik at det blir dyrere å bruke eksisterende veier til 
gjennomkjøring. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Dersom ny rv. 35 vil gå vest for Drammenselva vil vi planlegge kryss til Skotselv. Velger vi trasé 

øst for Drammenselva, planlegger vi kryss i området Knivedalen. 
2. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
3. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
4. Punktet tas til orientering. Dette er vurderinger vi må ta med i videre arbeid.  

D5 Eiker Bonde og Småbrukerlag 

På vegne av de som driver med jordbruk i Eikerbygdene, er Eiker Bonde og Småbrukarlag opptatt av å 
opprettholde matproduksjon.  

1. Eiker Bonde og Småbrukarlag ønsker at den nye veitraséen legges slik at minst mulig matjord 
går tapt. Ved en så stor vegbygging, er det ikke bare det nedbygde arealet som går ut av 
matproduksjonen, men også store områder som det ikke lengre blir rasjonelt å drive 
matproduksjon på.  

2. For å få det beste alternativet må korridoren utvides mot vest, slik at Statens vegvesen utreder 
konsekvensene av en ny trase som går i grense mellom skog og jord fra Hokksund og 
nordover. Denne traseen vil utløse større muligheter for utvikling av næringsliv/annen 
virksomhet, som igjen gir større trafikk til den nye traseen.  

3. Et annet alternativ er å følge Drammenselva, da blir traseen kortere. Av hensyn til boliger og 
landbruk må deler av traseen legges i tunneler/miljøtuneller.  

4. Dersom vi ser fremover i et langt perspektiv, kan vi vel undre på om det virkelig er bruk for en 
firefelts motorvei, med fartsgrense 110 km/t. Dette vil medføre store mengder forurensning 
og store inngrep i kulturlandskap, boliger og landbruksområder. 

5. Hva vil effekten bli dersom veien blir 4 felt og vi kjører inn på E134 som bare er laget med to 
felt fra før, både i retning Kongsberg og Drammen? 
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Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. Dyrket mark er et av flere tema vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
2. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
3. Punktet tas til orientering. Vi ønsker ikke å følge Drammenselva, både av hensyn til jernbane, 

grunnforhold og arealbeslag.  
4. Punktet tas til orientering. Å planlegge en 4-felts veg er utfordrende med tanke på det 

arealbeslaget vi gjør og de verdiene et slikt område kan inneholde. Det er derfor det er så 
viktig å kartlegge de områdene som kan være aktuelle for en ny vegkorridor. Vi viser også til 
kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

5. Overgangen mellom firefelts veg og tofelts veg er trafikkteknisk håndterbart med skilting og 
innsnevringer i god tid før tofelts vegen starter.  

D6 Holtefjell Utmarkslag 

Holtefjell Utmarkslag (SA) er en sammenslutning av 70 grunneiere, som til sammen disponerer 45.000 
dekar utmarksareal.  

1. Utmarkslaget registrerer at prosjektet kun omhandler trase Hokksund-Åmot. Det er ikke med 
andre prosjekter som også kan være aktuelle: 

• Utbedring av E134 
• Fremføring av Lierdiagonalen 
• Videreføring av rv. 35 til Ringerike 

2. Utmarkslaget oppfatter at av ÅDT på 12000 kjøretøy, som bruker rv. 35 i dag, er det en mindre 
del som er pendlertrafikk, det vesentligste er lokal trafikk. En oppgradering av dagens rv. 35 
vil være nødvendig uansett, og burde derfor være en del av prosjektet. 

3. Med så store aktuelle og inngripende infrastruktur prosjekter i Øver Eiker, må de kunne 
planlegges som en helhet slik at politikere/befolkning kan forholde seg til det totale bildet.  

4. Planprogrammet slik det fremstår i dag, er etter utmarkslagets mening, for smalt/mangelfullt 
og prematurt. 

5. Påvirkning kulturlandskap: Den politiske holdningen gjennom 20 år har vært å beskytte 
dyrkbar mark fra stor inngripen, for eksempel har nye boligfelter blitt flyttet opp i høyden og 
til utmark. Undersøkelser viser at innbyggerne i Øvre Eiker ser på dagens kulturlandskap og 
friluftsmuligheter som en stor verdi. 

a. «Oppgaveutvalget» som utredet kommunesammenslåing, sa i sin rapport til 
kommunestyret: «Det er et sterkt ønske å beholde Øvre Eiker som identitet som en 
landbrukskommune med et velholdt og rikt kulturlandskap med gode 
rekreasjonsmuligheter.» 

b. De trasevalgene som foreligger, vil beslaglegge et betydelig jordbruksareal, både ved 
selve vegtraseen, men også påkjøringsramper. Matjord er en knapphetsressurs, noe 
som ble internasjonalt løftet frem med «FNs mat- og jordår 2015». Det er verdt å 
merke seg at Regjeringen nylig la frem en rapport fra DSB, som fokuserer på å ivareta 
matjord ut fra et samfunnsberedskapsperspektiv.  

c. Øvre Eiker må også forholde seg til et nytt jernbanespor, og summen av alle disse 
prosjekter kan bli en total endring av kulturlandskapet /dyrket mark, i strid med de 
verdier innbyggerne mener kommunen har.  

6. Forholdet til vilt:  
På begge sider av Drammenselva, opp til starten av utmarka, er det gode biotoper for 
hjortevilt, spesielt er det mye kalving i de relativt utilgjengelige områdene helt ned mot 
Drammenselva. Det er mye trekk av vilt i disse områdene. Dette må dere ta hensyn til, noe som 
krever viltgjerder langs hele traseen (uansett trasevalg) og mange passasjer for vilt.  
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7. Kulturminner/miljøer 
Det er registrert et stort antall kulturminner i vårt område, som blir ivaretatt av våre grunneiere 
både i innmark og utmark. Likeledes er det definert områder av «særlig høy verdi», og vi har 
opprettet kulturmiljøer i forbindelse med «Kommunedelen for kulturminner/kulturmiljøer» (til 
politisk behandling) i området. . 

8. Konklusjon:  
Holtefjell utmarkslag (SA) er kritisk til planprogrammet slik det er sendt ut på høring. Likeledes 
anbefaler vi at Statens vegvesen utreder et 90 km/t alternativ, som vil være langt mindre 
inngripende, samt at infrastrukturprosjekter som berører Øver Eiker blir planlagt i 
sammenheng. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
2. Vi viser til svar punkt 1. Statens vegvesen vil utarbeide en etterbruksplan for dagens rv. 35 i 

forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen. I etterbruksplanen ser vi på hvordan vegen 
skal tilpasses ny situasjon.  

3. Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 1.  
4. Punktet tas til orientering.  
5. Punktet tas til orientering. En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks (her 

bygging av ny veg) konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. 
Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når vi planlegger 
et tiltak og når tiltaket blir gjennomført. Dyrket mark er et av flere tema vi skal belyse gjennom 
konsekvensutredningen.   

6. Et av de mest effektive tiltakene for å forhindre kollisjoner med større viltarter, spesielt 
hjortevilt, er å sette opp viltgjerder. Viltgjerder anbefales brukt på veger med ÅDT > 10 000, 
som går gjennom viltrike områder. Viltgjerder skal ikke utelukkende benyttes for å stenge 
viltet ute fra vegen, de skal også lede viltet til sikre krysningspunkter (under/overganger ved 
sterk trafikkert veg og høy hastighet). Når vi planlegger motorveger er viltgjerder en del av 
tiltaket. 

7. Punktet tas til orientering. I forbindelse med konsekvensutredninger skal vi blant annet 
kartlegge temaer som kulturmiljø/kulturminner. 

8. Punktet tas til orientering. I våre håndbøker er det ikke lengre en dimensjoneringsklasse for 
veg som har fartsgrense 90 km/t. Fartsgrensen for firefelts veg er enten 80 eller 110 km/t.  

D7 Enger skole FAU 

1. FAU ser det som veldig positivt at alle alternativer leder trafikken utenfor Åmot sentrum. 
2. Kommentarer til veitrasé, alternativ 4:  

a. Vegtraseen vil ha en rekke uheldige virkninger på Enger barneskole, boligområdene 
øst og nord for Åmot og for skoleungdom spesielt. 

b. Enger skole er om svært kort tid for liten for den økende befolkningen i Åmot. 
Områdene som er planlagt til veitrase vil legge bånd på store deler av gjenværende 
arealer som er aktuelle for ny barneskole. 

c. Traseen vil krysse skoleveien for et stort antall skolebarn på flere steder og være til 
hinder og eller skape trafikkfarlige situasjoner 

d. Traseen vil komme svært nær gapahuken som skolen nylig har bygget og som brukes 
ofte både i skoletiden og ellers. Skogområdet rundt brukes mye av skolen og 
barnehagen og dette vil bli vesentlig avkortet og forringet med ny veitrase. 

e. Traseen vil ramme inn Østre Åmot og skape et hinder for fri tilgang til skogen og store 
friluftsområder. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Kulturminne
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f. Traseen er svært tett innpå ungdomsskolen, videregående skole, Modumhallen og 
eldresenter og vil derfor være til klar genanse både når det gjelder trafikkfarlige 
situasjoner, støy og forurensning. Støy og forurensning vil også kunne være til 
genanse for hele Åmot. Den store høydeforskjellen vil medvirke til at dette kan bli et 
vesentlig problem. 

g. Stor deler av Engerhagan og byggefelt på nordsiden av Åmot vil få sine eiendommer 
og leikemiljø vesentlig forringet. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering.  
2. a)-g). Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Nærmiljø 

(skoler/skoleveg/støy/friluftsliv etc.) er et av flere tema vi skal belyse gjennom 
konsekvensutredningen.   

D8 Naturvernforbundet i Eiker 

Naturvernforbundet retter spørsmål om det er trafikalt behov for firefelts motorvei nord for Hokksund. 
Her er nesten aldri kø, med unntak for noen få dager i året i forbindelse med avslutning av påske- og 
vinterferiene. De mange avkjøringene og strekningene uten forbikjøringsmuligheter, senker 
hastigheten mer enn fartgrensene. Bortsett fra i Langerudbakkene er det ikke ordnede 
forbikjøringsmuligheter på strekningen Hokksund – Åmot. Det er utvilsomt behov for forbedring av 
forholdene for de som bor langs eksisterende vei, avlasting av Hokksund sentrum, og for 
avkjøringsmuligheter som ikke stopper eller bremser annen trafikk. Dette kan imidlertid gjøres med 
vesentlig enklere virkemiddel enn firefelts motorvei. 
 

1. Slik planene er lagt fram, kan det reises tvil om Vegvesenets egentlige formål. Med den 
oppgitte trafikken og utviklingen i bosettings- og arbeidsmønster lokalt, framstår bygging av 
en firefelts motorvei som å skyte spurv med kanoner. Selv om det i liten grad kan underbygges 
i dokumentene, er det liten tvil om at den primære hensikten med veiprosjektet er at det skal 
være ledd i en større regional veiutbygging, langt ut over de lokale behovene. 

2. For bygda og det lokale trafikkbehovet i de tilliggende kommunene, er det verken behov for 
firefelts vei eller 110 km/t som fartsgrense. En stor andel av dagens trafikk skal til Hokksund, 
til Åmot eller mellom disse. 

3. Heller ikke som del av et større regionalt veiprosjekt er planene, slik de er framlagt, spesielt 
velegnet eller rasjonelle. De er kun et resultat av ønsket om å fortsette en svært arealkrevende 
og miljøbelastende utbyggingspraksis, med motorveier i barriereskapende dagstrekninger i 
etablerte miljøer og landskaper, med lang kontinuitet.  

4. Øvre Eiker blir, med en ny rv. 35 etter de framlagte planene, vert for et prosjekt som primært 
har nasjonal interesse. Vi må da kunne kreve at det blir gjennomført løsninger som reduserer 
de lokale skadevirkningene til et minimum, selv om dette fordyrer prosjektet. Å bruke tunneler 
på flere strekninger er en virkningsfull avlastning av miljøkonsekvensene. 

5. Tilsynelatende ufravikelige premisser gir uakseptable føringer for hva myndighetene kan 
beslutte. Det ligger ingen demokratisk prosess til grunn for bindingen til firefelts vei og 
fartsgrense 110 km/t. På forespørsel til kommunen om det medfører riktighet at kommunen 
har uttrykt ønske om en firefelts vei, er svaret at dette ikke er noen bestilling fra kommunen. 
«Kravet» om firefelts vei og fartsgrense på 110 km/t er derfor et politisk ønske fra 
departementet, framkommet uten faglige eller folkelige innspill. Kommunen må derfor stå helt 
fritt til å kreve at mindre omfattende alternativer, herunder utredning av tofelts vei og lavere 
fartsgrense, blir utredet. På den måten kan tiltaket tilpasses landskap og nærmiljø på en helt 
annen måte. 



26 
 

6. Ny vei i dagen vil også beslaglegge store arealer med dyrka jord og skognatur. Det er ikke 
akseptabelt at et veianlegg skal beslaglegge lokalmiljøer, begrensede ressurser og ikke 
prissatte miljøverdier i et slikt omfang som vi står overfor i denne saken. Staten kan ikke avslå 
å bygge tunnel og tillate å rasere Eikerlandskapet fordi det koster mer. Statens vegvesen må 
derfor utrede bygging av tunneler som en avbøting av de største ulempene. Etatens motstand 
mot tunnel, bidrar til at veien blir vesentlig lengre enn nødvendig, gir større inngrep i natur og 
landskap, og større konsekvenser for nær sagt alle verdier. 

7. Samordnet areal‐ og transportplanlegging, miljøvennlig transport: Løsningen på de dramatiske 
klimautfordringene er ikke nye motorveier. Vi trenger ikke nye veier som genererer mer 
individuell transport. Overordnede føringer for samordnet areal og transportplanlegging, tilsier 
at framtidens løsning på transportsektoren er kollektivtransport i form av tog og buss. På den 
aktuelle strekningen er det betydelig rom for reduksjon av biltrafikken gjennom å gjenopprette 
persontrafikk på Randsfjordbanen og å (re)etablere et utvidet og mer fleksibelt busstilbud for 
folk på begge sider av Storelva. 

8. Natur og arealer er begrensede ressurser som vi må verne. Bygging av en ny vei medfører ikke 
bare forbruk av areal, men også et betydelig press på nye arealer i tilknytning til veien, særlig 
ved avkjøringene. Det må være en premiss for det videre arbeidet å konsentrere inngrep. Ny 
vei og nye arealer for næringsutvikling må sees i sammenheng med målsettingen om 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

9. Jordvern må heves opp som et hovedmål og en hovedforutsetning for valg av løsning. 
Utredningen må tydelig vise hvor mye dyrka jord som vil gå tapt eller bli påvirket, både 
permanent og i anleggsfasen for de ulike alternativene. Utredningen må også foreta en 
verdivurdering av jordbruksområdene, slik at den mest verdifulle jorda og de mest velegnede 
områdene gis størst vekt i avveiningene. 

10. Grundige fagbiologiske undersøkelser må utføres i alle korridoralternativer som Vegvesenet 
går videre med. Både verdifulle naturtyper, rødlistearter med hensynssoner og annen verdifull 
vegetasjon, må kartlegges. Traséen som velges, må så langt det er mulig unngå verdifull natur. 

11. Eiker er et meget gammelt kulturlandskap, og det kryr av både automatisk fredede 
kulturminner og nyere tids kulturminner. Før valg av korridor/trasé foretas må det legges store 
ressurser i å kartlegge alle kulturminnene og å finne fram til traséer som ikke ødelegger disse 
historiske minnene og viktige elementene i Eikerbygdas identitet. 

12. Friluftsliv i dagliglivet og i nærmiljøet er kanskje den viktigste av alle helsefremmende 
aktiviteter i landet. Utredningen må kartlegge hvilke områder som er i stor bruk nå og 
potensielt viktige områder ved videre ekspansjon av bebyggelsen. I tillegg til de målbare 
faktorene, som arealenes størrelse og avstand fra bebyggelsen, må Vegvesenet også vurdere 
kvalitet for friluftsliv og naturopplevelse i områdene. 

13. Nullalternativet i nåværende utforming, er et uaktuelt alternativ. I stedet bør Statens vegvesen 
utrede en enklere utbedring av denne, som kommer målsettingene i møte. Slike forbedringer 
kan f.eks. være forbikjøringsmulighet ved lokale avkjøringer, rundkjøring ved de vanskeligste 
kryssene, flere forbikjøringsfelt, støyskjerming mm. Vegvesenet bør vurdere de øvrige 
alternativene opp mot et slikt målforsterket nullalternativ. 
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14. Tofelts vei i egen trasé, adskilt fra det lokale veinettet, med ensartet fartsgrense på hele 
strekningen, kan ta unna gjennomgangstrafikken. Det eksisterende, lokale veinettet kan løse 
behovet som genereres lokalt i bygda. En tofelts vei som går adskilt, men ikke alt for langt fra 
dagens vei, vil ved to –tre planfrie 
kryss også kunne bli et tilbud for 
deler av lokaltrafikken. Statens 
vegvesen må også videre utrede 
tofelts vei må for å gi politikerne et 
reelt valg. Det er ikke akseptabelt 
at enkeltpolitikere i et 
departement, på et tilfeldig 
tidspunkt, kan avgrense hva som 
skal utredes uten en forutgående 
politisk debatt. De politikerne som 
skal fatte endelig beslutning må ha 
et videst mulig sett av alternativer, 
for å velge det som er 
samfunnsmessig optimalt, også 
tofelts vei, også tunnelløsninger og 
også vei med lavere fartsgrense 
enn forslaget på 110 km/t. Siden 
en hovedhensikt åpenbart er å 
styrke det regionale veinettet, må 
Vegvesenet også utrede et 
alternativ som vesentlig forkorter 
og effektiviserer trafikken på 
strekningen Drammen/Mjøndalen – 
Åmot. Den lengste tunnelen gir en 
reduksjon i veilengde på 40 % i 
forhold til det lengste (det vestlige 
skogsalternativet foreslått lokalt), 
fra 29,9 km til 17,7 km på 
strekningen Mjøndalen – Åmot. Forskyving av utgangspunktet for en slik tunnel vestover, vil 
selvsagt lettere kunne fange opp trafikken som skal vestover på E134, men et 
utredningsarbeid vil kunne klargjøre hvor stor andel av langveitrafikken dette vil utgjøre. 
Naturvernforbundet ber om at begge disse tunnelalternativene inngår som mulige korridorer, 
og blir utredet videre, både som tofelts- og som firefelts vei. 

15. Hovedproblemet med de mange korridoralternativene som er lagt fram i høringsutkastet, er 
hvordan trafikken skal komme nordover uten en total rasering av Eikerbygda i området Røren – 
Kantum. Et alternativ som vil løse dette problemet, og som vil spare mye dyrka jord, er å føre 
en tunnel i fjell fra et kryss på E134 ved skogplanteskolen og nordøstover til nordenden av 
Skotsmoen, der veien kan gå i bro over elva og følge flere korridoralternativer videre nordover. 
Dette må ansees som et nytt korridoralternativ som Statens vegvesen må utrede, både som to- 
og firefelts vei. 

16. Selv om vi anser en vestlig veilinje som uaktuell på grunn av økt kjørelengde med økte 
klimautslipp og økte kostnader, og et stort forbruk av uberørt natur, bør dette alternativet 
likevel utredes, da det har en stor støtte lokalt i deler av bygda. 

17. Alternativene 1A, 2A er uakseptable på grunn av de store konsekvensene for landbruket, og 
må tas ut av utredningene allerede nå. På de østlige korridoralternativene må kryssingen av 
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Drammenselva trekkes lengre nordover, slik at vi unngår viktige jordressurser ved 
Langerudgårdene. 

18. Konklusjon: Statens vegvesen må basere utredningen på det reelle behovet for vei og formålet 
med en eventuell utbygging. 

a. For miljøet er det beste alternativet en utbedring av dagens vei, med 
forbikjøringsmulighet ved lokale avkjøringer, rundkjøring ved de vanskeligste 
kryssene, flere krabbefelt, støyskjerming mm. Dette er Naturvernforbundets primære 
alternativ. 

b. Dersom en ny vei har primært regional/nasjonal nytte, må Statens vegvesen utrede 
tunnelalternativer som gir vesentlig mindre miljøbelastning lokalt og kortere 
reiseavstand (se kart på neste side). 

c. Dersom nytten av en ny vei i hovedsak ansees å være lokal, er firefelts vei og 
fartsgrense på 110 km/t helt unødvendig. Statens vegvesen må uansett utrede et 
alternativ basert på 2 felt og fartsgrense på 90 km/t, slik at miljøkonsekvensene blir 
redusert. 

d. Uansett fire eller to felter, må Vegvesenet utrede et nytt alternativ/kombinasjon av 
alternativer som unngår å dele opp bomiljøene på Røren, Kantum og i Skotselv, og 
som i minimal grad beslaglegger dyrka jord. Et utkast til et slikt alternativ, basert på 
tunnelløsning fra avkjøringen på E 134 til nord for Skotsmoen, er tegnet inn på kartet 
på neste side. En kombinasjon av dette alternativets løsning i sør, med eksisterende 
vei fra Kverk og nordover, må også vurderes som en alternativ løsning. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
2. Vi viser til kapittel C, Vegstandard. 

I håndboka er det to løsninger med firefelts veg, og det er fartsgrense 110 km/t eller 80 km/t 
(H7). Dimensjoneringsklassen H7 skal velges der hvor arealdisponering og aktivitet inntil 
vegen gjør at fartsgrensen ikke kan settes til mer enn 80 km/t. Ny rv. 35 skal ligge i ny trasé, 
noe som utløser 110 km/t. Vi viser for øvrig til svar punkt 1. 

3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
4. Vi viser til kapittel G, Tunnel.  
5. Vi viser til svar punkt 1. 
6. Se svar punkt 4. 
7. Vi viser til kapittel F, Prosjektet i forhold til satsing på jernbane. Vi viser også  til kapittel A, 

Bakgrunn for prosjektet. 
8. I planprogrammet er statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging gitt som en nasjonal premiss i kapittel 1.4.1 
9. 10-11-12) Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
13. Utbedring av eksiterende veg er ikke en del av bestillingen. Vi viser også til kapittel A, 

Bakgrunn for prosjektet. 
14. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet og kapittel G, Tunnel. 
15. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé 

gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller deler 
av vegen i tunnel under området.  

16. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
17. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
18.  

a. Se svar punkt 13. 
b. Se svar punkt 4. 
c. Se svar punkt 2. 
d. Se svar punkt 16. 
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D9 Buskerud Jordvernallianse 

1. Stortingsmelding nummer 9 (2011-2012) om landbruks- og matproduksjonen «Velkommen 
tilbords», fastslår at norsk matproduksjon skal økes med 1% i året for å holde tritt med 
befolkningsveksten. Regionalt næringsprogram for Buskerud fastslår det samme. Frem til 2030 
betyr det at matproduksjonen må øke med nær 15 %. Stortinget har vedtatt en 
nasjonaljordvernstrategi (St. prop.127S 2014-15), der avgangen av dyrket mark skal være 
maks 4.000 dekar i året. 

2. Norge har ratifisert Den europeiske landskapskonvensjonen (2004): Formålet med 
landskapskonvensjonen er å fremme vern av landskap gjennom forvaltning og planlegging. 

3. I Nasjonal transportplan står det følgende under miljø kapittel 12: Føre en restriktiv linje for 
omdisponering av dyrket jord til samferdselsprosjekt. Ta hensyn til jordvern og reindrift ved 
valg av vegstandard og trase, synliggjøre alternativer til inngrep i dyrket jord. 

4. Lov om jord (Jordloven, 1995) §9 sier: "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek 
sikte på jordbruksproduksjon.  Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida." 

5. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfold/loven) § 9 (føre-var-prinsippet) sier: 
"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak 

6. Vern av matjord, både dyrket og dyrkbar mark, må være et overordnet kriterium i all 
arealplanlegging. Stortinget vedtok i 2012 en ny landbruks- og matmelding, som sier at det 
skal produseres mer mat i tråd med befolkningsveksten, både av etiske hensyn og av hensyn 
til nasjonal og global matvaresikkerhet. Nedre del av Buskerud har noe av landets beste 
matjord, matjord av nasjonal verdi, og naturgitte fortrinn til å produsere mat. Utbyggere som 
skal utforme planer for arealbruken, har et stort forvalteransvar fordi den beste matjorden 
finnes i og rundt bygdene og tettstedene. 

7. Produksjon av mat må være vårt viktigste samfunnshensyn.  Nedbygging av matjord er 
irreversibelt og fratar fremtidige generasjoner en ressurs som allerede er svært begrenset i 
Norge. Generelt viser det seg at hvis vi først begynner å bygge i et jordbruksområde, følger det 
annen nedbygging og ytterligere arealtap med. Drammensregionen og Buskerudbyen har nå et 
stort utbyggingspress pga. befolkningsveksten, og presset på matjorda er stort. 

8. Buskerud Jordvernallianse er kjent med at det planlegges flere veiprosjekter i området rundt 
Øvre Eiker, som ny rv. 23, Lierdiagonalen og at rv. 35 kan være en del av en ny ringvei omkring 
Oslo, med påkobling mot E134.Disse planene virker imidlertid ikke koordinert og det synes 
ugunstig å planlegge en veistrekning som rv. 35 Hokksund - Åmot uten å se denne i klar 
sammenheng med andre veier denne veien skal kobles mot. Vi ber derfor om at planleggingen 
og traseeforslaget for rv. 35 settes i sammenheng med de andre nevnte veiplaner, slik at vi får 
en helhet og kan se hvordan den vil påvirke Øvre Eiker totalt sett. Hovedhensikten med ny rv. 
35 mellom Hokksund og Åmot synes heller ikke klar. Skal dette være en stor regional ringvei 
omkring Oslo eller en lokal vei for å avlaste lokal trafikk på strekningen? Vi ber om at dette blir 
tydeliggjort, da det etter vårt syn vil være avgjørende ifht veiens størrelse, som igjen er av 
betydning for plassering og konsekvenser. 

9. Buskerud Jordvernallianse kan ikke akseptere de korridorer og alternativ som foreslås i 
planprogrammet av Statens vegvesen. Disse berører og beslaglegger for mye verdifull matjord 
av nasjonal verdi. I Statens vegvesen sin egen håndbok V712 om konsekvensanalyser, kapittel 
om naturressurser, står det følgende som overordnet mål: «Et sentralt mål for forvaltingen av 
naturressurser er i størst mulig grad å bevare dem for framtiden. Bærekraftig utvikling er her 
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et sentralt begrep. En bærekraftig utvikling blir definert som en utvikling som tilfredsstiller 
dagens behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter. Det 
nasjonale målet for jordvern er å ta vare på god matjord. Stortingsmelding 9 (2011-2012) 
Landbruks- og matpolitikken, angir at det skal legges til rette for økt produksjon av 
jordbruksvarer». Sett i lys av dette målet, sammen med de nasjonale målene og 
retningslinjene, forlanger Buskerud Jordvernallianse at Statens vegvesen utarbeider flere 
alternativer til trasevalg. Dette vil si at planområdet må utvides slik at det kan innlemmes flere 
mulige vegtraseer på vestsiden av Drammenselva. Der vil det være mulig å finne vegtraseer 
som i svært liten grad berører dyrket mark og matjord. 

10. Når det gjelder de foreslåtte vegtraseene, ber vi Statens vegvesen utreder tunnelløsninger i 
områdene som berører dyrket mark, for å bevare disse, dersom det ikke kan finnes traseer 
som ikke er i konflikt med matjord. Kostnadene ved tunnelløsninger må veies opp imot verdien 
av matjord og fremtidig tap av matproduksjon. Om en av de foreslåtte traseene realiseres vil 
det også få store samfunnsmessige konsekvenser for Øvre Eiker om bygda blir delt med en 
stor motorvei. En slik vei vil gi utfordringer i forhold til kryssing av bygda for både myke 
trafikanter, kjørende og næringsaktører, som landbruket. Generelt vil en stor motorvei gi støv, 
støyplager, osv, som vil berøre både naturmangfold som dyr, laksefiske i Drammenselva, 
rekreasjonsområder, kulturlandskap og mennesker, dersom den legges nede i dalføret, slik 
noen av de foreslåtte traseene viser. 

11. Oppsummering 
a. Planområdet må utvides slik at flere alternativer lenger vest kan innlemmes og 

vurderes for å skåne matjord. 
b. Planleggingen av ny rv. 35 må ses i sammenheng med den totale samferdselsplanen 

for søndre Buskerud. 
c. Avbøtende tiltak som tunneler, må tas inn i planene for å verne verdifull matjord. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Punktet tas til orientering. 
3. St. meld. 33 Nasjonal transportplan ligger som en nasjonal premiss til planprogrammet i 

kapittel 1.4.1. 
4. Punktet tas til orientering. 
5. Vi viser til kapittel 5.2.2.3 Naturmangfold i planprogrammet der vi viser til 

dokumentasjonskravet i naturmangfoldloven.  
6. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
7. Vi er kjent med lovene/retningslinjene når det gjelder beslaglegging av dyrket jord. Vi vil 

utrede beslaget av dyrket mark, som Buskerud jordvernallianse påpeker, i arbeidet med 
konsekvensutredningen. 

8. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. Rv. 35 er en del av riksvegnettet som skal binde sammen 
landsdeler/regioner. 

9. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
10. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
11.  

a. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
b. Se svar punkt 8. 
c. Se svar punkt 10. 

D10 Søndre Modum ungdomsskole FAU 

1. Skolen har adresse Jellumveien 3, 3340 Åmot og ligger såvidt vi kan tolke ut fra plantegninger 
i, eller tett på, traséalternativ 2-ABBB for ny rv. 35.  
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2. Foreldre til elever på SMU er naturlig nok opptatte av både sikkerhet og et godt læringsmiljø 
for ungdommer som går på skolen. En ny vei rett i nærheten av skolen vil ha negativ 
innvirkning. Dette vil gjelde både i forhold til sikkerhet, tilgjengelighet til området og miljø 
(støy, støv mm). En vei i området vil også båndlegge nødvendig fremtidig utvikling av skolen.  

3. Ut ifra foreliggende skisser er det vanskelig å se nøyaktig hvor den aktuelle trasé er tenkt. Det 
er derfor også vanskelig å gi detaljerte innspill. FAU ber derfor om at Statens vegvesen i det 
videre planarbeidet, tar hensyn til at det er skoler i området, både Enger skole, Rosthaug 
videregående skole, samt Enger barneskole som ligger litt nærmere Engerkrysset i Åmot 
sentrum. Rett i nærheten av SMU og Rosthaug ligger også Modumhallen (idrettshall) som blir 
flittig brukt både av skoleelever og andre. Skolene og idrettshallen henger naturlig sammen 
med tanke på samarbeid og felles utnyttelse. Det er viktig at dette ikke blir ødelagt av en ny 
vei. Det er derfor viktig at områdene rundt skolene og Modumhallen blir minst mulig berørt av 
en ny rv. 35. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Det er riktig at korridor 2-ABBB kommer nær Enger skole. 
2. Punktet tas til orientering. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

Nærmiljø (skoler/skoleveg/støy etc.) er et av flere tema vi skal belyse gjennom 
konsekvensutredningen.   

3. Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 2. 

D11 Østsiden utmarkslag 

Østsiden utmarkslag organiserer omtrent samtlige grunneiere, landbrukseiendommer på Øvre Eiker, 
nord øst for Drammenselva. Vårt syn er og sammenfallende med de boligenheter og tettsteder som 
finnes langs den foreslåtte traseen på østsiden av elven. Derfor går våre innspill i regi av Østsiden 
utmarkslag.  

1. I debatten om trasevalg, og Statens vegvesens bestilling, av en ny rv. 35 mellom Hokksund og 
Åmot, savner vi en vurdering av det totale trafikkbildet i hele Drammensdalen, fra E18 i 
Drammen, inkludert E134 mot Kongsberg, og dagens rv. 35 mot Hønefoss. Det blir litt 
meningsløst å ta ut en liten bit i dette bildet, bygge en 110 km motorveg her, uten å ha en 
overordnet plan for hele Drammensdalen og trafikken mot Kongsberg. Vi er kjent med de 
langsiktige planene til Samferdselsdepartementet, om at en Ring 4 mot Gardermoen skal gå fra 
Drammen til Hønefoss, via Øvre Eiker. Begrunnelsen for dette er å avlaste Oslo / Oslofjordbyen 
og sluse trafikk fra Telemark og Vestfold opp Drammensdalen og østover. Fastsatte planer om 
dette må på plass før vi kan foreta en kvalitetssikret stilling til hvilken vegstandard som bør 
velges og hvor vegen skal gå.  

2. TOPOGRAFI PÅ ØSTSIDEN, LANGERUD‐ ÅMOT. En firefelts veg representerer et stort 
naturmessig inngrep i terreng og kulturlandskap, og vil kreve stor plass. Langt utover de 25 m 
som nevnes i framleggelsen av prosjektet. Topografien på Østsiden av Drammenselven kan 
kort beskrives slik:  

a. Fra elva er det relativt bratt terreng, elveskråninger, hele vegen. Dette er naturgitte 
forutsetninger, noe som tvinger vegen inn og opp i flatere terreng, inn på den ”hylla” 
der rv. 35 går i dag. Der ligger gårdsbrukene, her er mye dyrket mark og her har folk 
sine boliger. Dette platået er relativt smalt, partivis under en kilometer bredt, før vi 
mot nord øst møter relativt bratte fjellformasjoner inn mot Finnemarka. Følgelig har vi 
på denne siden av elva mye mindre å spille på, når vi skal anlegge en fornuftig trase, 
som er tjenlig for alle. Denne virkeligheten blir ytterligere forverret, hvis Statens 
vegvesens bestilling om hastigheter på110 km/t, skal etterleves. Et slikt veglegeme må 
bygges ”stivt” og relativt rett.  
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b. Foreslåtte traseer fra Langebro / Hellefoss, begynner på ca. 15 m over havet og stiger 
opp til ca. 180 moh i området Fjerdingstad, nord for Skotselv, så kommer en 
nedstigning til Åmot med elvekryssing ca., 25 moh. Etter vårt syn gir dette uheldige 
stigningsforhold for ei trafikkåre som i hovedsak skal ta framtidig 
gjennomgangstrafikk. Drivstoff‐forbruk og ditto miljøbelastninger bør vektlegges i 
denne sammenhengen.  Et alternativ på Vestsida vil ivareta dette på en mye bedre 
måte, da terrenget er ”flatere” her.  

c. Drammenselva, mellom Hellefoss og Åmot, presenterer seg som en urørt ”idyll”, som 
ikke mange er klar over. Det generelle kravet til å ivareta livsmiljøer langs vassdrag 
med kantsoner. Øvre Eiker kommunes drikkevannsbrønner i området, 1 km nord for 
Langerud, er en konsekvens av dette, uten moderne infrastruktur eller annet som kan 
true vannkvaliteten. Det må være fornuftig å utfordre disse miljøkvalitetene i minst 
mulig grad inn i morgendagen. 

3. NØDVENDIGE INSTALLASJONER SOM MÅ BYGGES PÅ STREKNINGEN LANGERUD / ÅMOT.  
a. På- og avkjøringsramper. Skal vegen ha en funksjon for tettstedene Hokksund – 

Skotselv og Åmot, må det bygges på og avkjøringsramper i området Langerud, 
Knivedalen og Werp /Enger. Dette er store, arealkrevende veganlegg for på- og 
avkjøring.  

b. Skal disse tjene hensikten med at det er lettvint og dermed attraktivt, må disse ligge 
så nære tettstedene som mulig. Situasjonen blir da at de nærmest i sin helhet må 
bygges på dyrket mark og, eller i bebyggelse i de respektive nevnte områdene. Vi ser 
ikke for oss at dette er mulig å realisere uten å ofre betydelige arealer med dyrket 
mark, kanskje hele gårdsbruk. I tillegg kommer tilpasninger fra gårdsbruk etc til 
eksisterende riksveg 35.  

c. Avkjøringen til Skotselv, som for eksempel nedkjøring til Skotselv gjennom Knivedalen 
for å treffe gamle Skotselv bru, vil føre til at betydelige jordbruksarealer går tapt på 
eiendommene Knive, Horsrud, Dramdal eller Kolbjørnsrud. Her fins ingen alternativer, 
nettopp fordi terrenget mellom elva og fjellveggen er smalt. For tettstedet Skotselv er 
dette og en dårlig løsning, da en oppgradering av gamle Skotselv bru vil bli nødvendig 
for utvikling av dette tettstedet, og en ny hovedvei gjennom dalen. Et alternativ vest 
for Skotselv vil eliminere denne utfordringen og gi rom for flere og bedre alternativer. 
Dette samsvarer med hva Skotselv grendeutvalg har som standpunkt i saken. 
Tilknytning ny rv. 35 må komme vest for Skotselv.  

4. Broer. Dette prosjektet er tenkt realisert med den forutsetning at gamle rv. 35 skal bestå som i 
dag. Vegvesenets forslag vil da kreve at den nye firefelts vegen krysser gamle rv. 35 to ganger. 
Et sted mellom Langerud / Kverk, og Fjerdingstad/ Werp, sannsynligvis med en firefelts 
broløsning. I tillegg til dette kommer to kryssinger av Drammenselva, nær Hokksund og nær 
Åmot, avhengig av detaljert trasevalg.  

5. Viltkorridor. Den aktuelle strekningen Langerud ‐ Werp, fungerer som en viltkorridor for 
vintertrekk for hjortevilt, øst vest. Den er en av de mest belastede i Nedre Buskerud. 
Lokalkunnskap, faglig forståelse og statistikk for viltulykker viser dette. Det har vært snakk om 
tiltak langs eksisterende veg, men dette er ikke realisert. Ved bygging av en ny motorveg må 
dette på plass, av sikkerhetshensyn og av hensyn til hjorteviltets trekkmønster og biologi.  
Moderne veganlegg tar hensyntil slikt, og viltkorridorer løses best ved at dyra kan krysse vegen 
på ei brei bro med naturlig vegetasjon. Aktuelle steder på strekningen er Langerud / Strømbo 
Kverk / Brudalen og Fjerdingstad / Werp. Hva og hvor mange korridorer som velges er 
usikkert, men noe må på plass ved et nyanlegg.  

6. Summerer vi alle disse installasjonene: to elvebroer, to broer til vegkryssing, tre av- og 
påkjøringsramper, samt broinstallasjoner for viltkorridor, i tillegg til selve veganlegget, og alt 
dette innenfor en lengdestrekning på 9‐12 km, litt avhengig av stopp og start, må 
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konklusjonen bli at dersom dette skal realiseres vil østsiden av Drammenselva bli en 
sammenhengende anleggsplass, under bygging, og gjennomgå en total forandring også etter 
at anlegget er avsluttet. Hovedårsaken til dette er at pga. topografien er det dømt til å 
gjennomføres innenfor snevre arealrammer og svært få alternativer til tilpasninger.   

7. STREKNINGEN LANGEBRO – LANGERUD. Dersom alternativet på østsiden velges, må traseen gå 
fram til Hellefoss.  Videre derfra over elva et sted nord for fossen. Traseen må da i sin helhet 
gå på dyrket mark, fra Langebro, gjennom eller ved bebyggelse i Kantum, møte store 
utfordringer med dårlig byggegrunn ved Hoenselva, og til dels kvikkleireforekomster ved 
Hellefoss. Velger en et alternativ lenger vest er i hvert fall utfordringen i dette partiet eliminert.  

8. KONKLUSJON  
Som vi har forsøkt å vise over, er vår bekymring for trasevalg østsida av Drammenselva, først 
og fremst knyttet til plassmangel. Veg har til alle tider generert nye arealer og muligheter for 
kommunen til næringsutvikling i et langt løp. Det østre alternativet er langt dårligere enn det 
vestre i så måte. Vestover fins et slakere terreng og større arealressurser (skogsmark) som 
egner seg til utbygging på lang sikt. Nye vegtraseer setter standard for mange hundre år fram.   

Et østalternativ betinger også at elva må krysses to ganger, ved Hellefoss og Åmot. Velger vi å 
gå vest for elva, bør vi klare oss med ei kryssing ved Åmot, og trafikken sluses vestover mot 
Langebro/ Hokksund. Befolkningen på østsida av elva, mellom Åmot og Hokksund, må benytte 
Hokksund bro som i dag. Et vestalternativ vil og være positivt ift. påkobling til fv. 287 til 
Sigdal.  

Som et overordna mål i slike prosjekter bør lokalbefolkningens syn vektlegges sterkt. Statens 
vegvesen bør søke etter en korridor som flest mulig kan leve med, og anlegget bør innrettes 
slik at kommunen som holder arealer til vegen også bør kunne dra nytte av dette i 
næringssammenheng. Det blir feil hvis kommunen sitter med ulempene ved en 
transportkorridor, uten mulighet til å dra nevneverdig nytte av den.  Ser vi til andre land, går 
ofte hovedferdselsårer i en sving utenom kulturlandskap og boområder.    

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
2. Punktet tas til orientering. Selve vegbredden (inkl. grøfter, rabatter mm) er estimert til ca. 25 

meter. I tillegg kommer kryssområdene som også krever areal. Vegens funksjonsområde (dvs. 
sikkerhetssoner, tekniske bygg m.m.) vil være utenfor selve vegen, men være en del av 
området som Statens vegvesen vil erverve til veggrunn. Et anleggsområde vil beslaglegge 
betydelig mer areal, men mesteparten av dette arealet vil bli tilbakeført igjen når vegen er 
ferdig. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

3. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
4. Punktet tas til orientering.  
5. Punktet tas til orientering. Et av de mest effektive tiltakene for å forhindre kollisjoner med 

større viltarter, spesielt hjortevilt, er oppsetting av viltgjerder. Viltgjerder anbefales brukt på 
veger med ÅDT > 10 000, som går gjennom viltrike områder. Viltgjerder skal ikke utelukkende 
benyttes for å stenge viltet ute fra vegen, de skal også lede viltet til sikre krysningspunkter 
(under/overganger ved sterk trafikkert veg og høy hastighet). Planlegging av viltgjerder og 
viltkrysninger er en del av detaljplanleggingen (reguleringsplan). 

6. Punktet tas til orientering.  
7. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
8. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
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D12 Soya Hellefoss grunneierlag (SHG) 

1. Prinsipielt ønsker SHG innledningsvis presisere at myndighetene tar minst mulig matjord.  
2. Ønsker også minst mulig påvirkning av Drammenselva, da denne allerede er under stort press. 

Drammenselva er en av Norges beste lakseelver og ligger veldig sentralt på Østlandsområdet. 
Dette er et unikt rekreasjonsområde for folk fra fjern og nær, og bør skjermes for direkte 
påvirkning av en ny rv. 35. Her er det forekomster av rødlistede arter, som f.eks elvemusling 
som gjør at det hviler et stort ansvar på utbygger.  

3. SHG har i dag 72 rettighetshavere, som alle vil bevare elva. Vi har og et rikt dyreliv langs elva. 
Her må vi også ha med tilstrekkelig med viltoverganger og annen sikring i form av viltgjerder.  

4. Hvis veien kommer på øst, ønsker SHG at den blir lagt i tunnel på store deler av strekningen. 
Her er det veldig trangt oppover og dette med planfritt kryss vil være krevende, da flere 
bopeler og gårder med prima matjord, da sannsynligvis vil gå tapt.  

5. Drikkevannet til Øvre Eikers befolkning må ivaretas, da SHG frykter økte utslipp fra trafikken. 
Dette må ivaretas i forbindelse med valg av ny trase.  

6. SHG mener med dette at traseplanlegging må utvide arealet både på øst- og vestsiden av 
Drammenselva for at planleggingen kan føre fram til det beste valget. SHG anser det som 
sentralt at kommende Lierdiagonal/E134 (som ikke er bestemt) også vil påvirke valg av trase 
for ny rv. 35. Sikker avkjøring både til Skotselv sentrum, samt til pukkverk sees som sentralt, 
samtidig som tungtrafikken ivaretas. Hverken Hokksund eller Skotselv må oppleve å deles i to i 
forbindelse med valg av trase.  

7. Pr. nå opplever SHG at planarbeidet ikke er tilstrekkelig begrunnet. Det er store områder med 
kvikkleire på strekningene, og her er diverse grunnundersøkelser nødvendig for å komme fram 
til de mest gjennomførbare forslag til endelig trase.  

8. SHG ser altså flere utfordringer med de forslagene som foreligger. Andre trasevalg vil påvirke, 
samt at SHG ønsker at det gjøres flere utredninger i forbindelse med dette, som ivaretar 
miljøhensyn, samt at de utfordrende grunnforhold må undersøkes. SHG finner det derfor 
vanskelig å kunne komme med et entydig innspill med det som foreligger pr. i dag. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
3. Punktet tas til orientering. Et av de mest effektive tiltak vi har for å forhindre kollisjoner med 

større viltarter, spesielt hjortevilt, er oppsetting av viltgjerder. Viltgjerder anbefales brukt på 
veger med ÅDT > 10 000 som går gjennom viltrike områder. Viltgjerder skal ikke utelukkende 
benyttes for å stenge viltet ute fra vegen, de skal også lede viltet til sikre krysningspunkter 
(under/overganger ved sterk trafikkert veg og høy hastighet). Planlegging av viltgjerder og 
viltkrysninger er en del av detaljplanleggingen (reguleringsplan). 

4. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
5. Punktet tas til orientering. Statens vegvesen er klar over at det ligger et vannreservoar i 

området hvor noen korridorer er tegnet.  
6. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
7. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
8. Punktet tas til orientering.  
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E Bedrifter 

E1 Th. Liens Turistbusser 

1. Prosjektet rv. 35 Hokksund - Åmot må vel være en vei som skal sees i sammenheng med en 
helhetlig vurdering av rv. 35 fra Sem til Gardermoen, og som da skal avlaste trafikken i 
Drammen og Oslo. Dette temaet ble ikke berørt av dere på det åpne møtet. Dere var så vidt 
innom Lierdiagonalen, men som jeg forstår ikke er så aktuell lenger. 

2. Jeg vil anbefale planutvalget om å gå tilbake til Samferdselsdepartementet og få en aksept for 
å se på dette prosjektet på nytt, med nye og større briller. Vestlinjen ble tatt vekk på grunn av 
for lite trafikkgrunnlag, men trafikken vil komme om vi får en bedre løsning fra Sem til 
Gardermoen. 

3. Ikke bruk mer penger på et kortsiktig prosjekt, tenk stort. Det er mange år til veien kommer og 
trafikken øker. Jeg er helt sikker på at grunneiere blir enklere å ha med å gjøre om veien 
kommer oppe i åskammene. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. I tillegg viser vi til kapittel D, 

Lierdiagonalen. 
2. Punktet tas til etterretning. Det vises til kapittel E, Vestalternativet. 
3. Punktet tas til orientering. 

E2 Toppenhaug Eiendom DA 

Viser til kunngjøring og oversender til 
orientering kopi av reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for boligfelt 
Toppenhaug i Skotselv, hvor 
Toppenhaug Eiendom DA eier 
eiendommene 185/46 og 185/52, som 
utgjør størstedelen av arealet i planen. 
Boligområdet er under utvikling og vei 
og infrastruktur er ført fram. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel B, Planprogram og 
konsekvensutredning. 
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E3 Glitre Energi Nett AS 

Glitre Energi Nett har en kraftlinje på vestsiden av Drammenselva fra Hokksund, som krysser fv.287 
mellom Haugfoss og Drammenselva. Denne kraftlinjen er under ombygging. På østsiden av 
Drammenselva er det en trasé med to kraftlinjer fra Lerberg i Øvre Eiker og forbi Åmot i Modum. Glitre 
Energi Nett har anleggskonsesjon på disse kraftlinjene. 

Dersom det blir noen konfliktpunkter mellom de nye veianleggene og Glitre Energi Nett sine kraftlinjer, 
må vi stille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av nevnte elektriske anlegg kan gjennomføres. 

Tiltakshavers kommentar: 
Punktet tas til orientering. 

E4 Berg MaskinService 

1. Vest trasen innenfor planområdet vest korridoren.  
Det kommer helt tydelig frem av kartet som er sendt ut, at traseen krysser en naturresurs på 
eiendom 0624‐165‐1. Dette er en morenerygg, der det estimeres en mengde på minst 
300000M3 grus med stein. Denne forekomsten er av støpegrus kvalitet og er ikke alkalisk.  

2. Verdien på denne forekomsten kan enkelt beregnes og verifiseres. Prisen for varen er i 
området kr. 100,‐ pr. tonn.  

a. Hvordan ser Statens vegvesen på dette i en utvelgelse fase?  
b. Hvordan ser Statens vegvesen på en eventuell utbygging, med erstatning for støpegrus 

tilslaget?  
3. Denne moreneryggen ligger i trasen for en ny rv. 35. Vi har allerede investert store summer i 

videreføring av driften og prøvetakinger etter nye normer.  
4. Innspill: Personlig er jeg helt imot å utrede noe som helst trase for rv. 35 så lenge det ikke er 

klarlagt hvor i kommunen ny E134 blir plassert   

Tiltakshavers kommentar: 
Statens vegvesen har vært i dialog med Berg MaskinService og forklart videre arbeid og planprosess.  
 
Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning, samt kapittel D, Lierdiagonalen. 

E5 Veidekke  

Hokksund Pukkverk har ingen kommentarer til valg av trase i selve planbeskrivelse, men ønsker å 
støtte initiativet til en alternativ trase, tidligere lansert av Bjørn Rasmussen og Alf Herfindal.  

1. Forslaget til alternativ trase (ref. Bygdeposten.no 9 oktober 2014):  
«Ny rv. 35 tar av fra E 134 i et planfritt kryss, ved kraftledningen ved Sjøl i Øvre Eiker. For 
deretter å gå opp til Gorud og videre bak Haugseth over til Bermingrudmoen nedenfor 
Hokksund Pukkverk. Videre foreslår de at veien går forbi Travbanen og i en fornuftig trase 
forbi Burud og Skotselv, før den går over elven nær Døvikfoss og kobles på dagens rv. 35 i 
Åmot.»  

2. Hokksund pukkverk er en lokal produsent av pukk med et årlig produksjonsvolum på ca. 
300.000 tonn. På sikt vil pukkverket øke produksjonen til ca. 600.000 tonn pr. år. Bakgrunnen 
for produksjonsøkning er en fremtidig avvikling av Burud Pukkverk.  
I tillegg produseres asfalt i regi av NCC, samt betong i regi av Hokksund betong, på samme 
område.  

3. Uttransport av pukk foregår på kommunal vei og går delvis igjennom tettbebygde områder. En 
stor del av transporten går igjennom Hokksund sentrum og foregår hovedsakelig med lastebil 
og henger.   
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• Med dagens produksjon benyttes ca. 15.000 lastebiler pr år. 
• Med en forventet økning av produksjon, vil ca. 30.000 lastebiler pr. år transportere 

pukk. I tillegg vil tungtrafikk fra asfaltproduksjon og betongproduksjon belaste de 
samme veiene. 

4. Hokksund Pukkverk ønsker å støtte forslag til alternativt trase, med hovedvekt på fordelen 
med å kunne flytte store deler av pukkverkets tungtrafikk fra kommunal vei over til rv. 35. 

• Sikkerhet for myke trafikanter, der trafikkbelastning på sentrumsnære veier 
(skoleveier) blir betraktelig mindre. 

• Beboere langs dagens trase vil bli langt mindre berørt av støv og støy. 
• Pukkverket vil få bedre og raskere adgang til markeder. 

Hokksund Pukkverk ønsker også å presisere at en avkjøring ved Hokksund Pukkverk er innenfor 
kravet om minimum 3 km mellom på og avkjøring for en motorvei av denne type. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
2. Punktet tas til orientering.  
3. Punktet tas til orientering.  
4. Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 1. I det videre arbeidet med vestalternativet vil 

Statens vegvesen se på kryssplassering i området til pukkverket. 

E6 Hokksund Betong 

1. Hokksund Betong AS har ingen kommentarer til valg av trase i selve planbeskrivelse, men 
ønsker å støtte initiativet til trase lansert av bla. Bjørn Rasmussen.  
Forslaget til alternativ trase (ref. Bygdeposten.no 9 oktober 2014):  
«Ny rv. 35 tar av fra E 134 i et planfritt kryss, ved kraftledningen ved Sjøl i Øvre Eiker. For 
deretter å gå opp til Gorud og videre bak Haugseth over til Bermingrudmoen nedenfor 
Hokksund Pukkverk. Videre foreslår de at veien går forbi Travbanen og i en fornuftig trase 
forbi Burud og Skotselv, før den går over elven nær Døvikfoss og kobles på dagens rv. 35 i 
Åmot.»   
Begrunnelse:  
Hokksund Betong AS er en lokal produsent av ferdigbetong, med en årlig produksjon på 
35.000 m3. Denne produksjonen fører til en del transport av betong ut fra fabrikken, men 
også en del transport av delmaterialer inn. Denne transporten foregår på kommunal vei og går 
gjennom tettbebygd område, som både Hokksund og Åmot sentrum. Pr år kjøres det 8000 
lastebiler inn og ut fra vår fabrikk, samtidig som vi ligger i samme område som Hokksund 
Pukkverk og NCC, som også belaster de samme veiene.  

2. Hokksund Betong AS ønsker å støtte forslag til alternativt trase, med hovedvekt på fordelen 
med å kunne flytte store deler av vår trafikk fra kommunal vei over til rv. 35. 

a. Sikkerhet for myke trafikanter, der trafikkbelastning på sentrumsnære veier 
{skoleveier) blir betraktelig mindre. 

b. Beboere langs dagens trase vil bli langt mindre berørt av støv og støy. 
c. Hokksund Betong AS vil få bedre og raskere adgang til markeder. 

3. Hokksund betong ønsker også å presisere at en avkjøring ved toppen av Solbergveien er 
innenfor kravet om minimum 3 km mellom på og avkjøring for en motorvei av denne type. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
2. Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 1. 
3. Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 1. 
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F Private 

F1 Kari Elise Liodden 

1) En tilbakemelding fra meg er at det hadde vært ønskelig med et mere detaljert kart. På det som 
er lagt ut til offentlig ettersyn, er det vanskelig å se eksakt hvor trasèene går. 

2) Det ser ut på kartet som om en mulig trasè for Sigdalsveien er ned Grisedalen (På nordsiden av 
Døvikveien), for deretter å gå i bru over Drammenselva og fortsette på sørsiden av elva Simoa. 
Dette tviler jeg på om er et godt trasèvalg av tre grunner: 1) Ustabile grunnforhold 2) Store 
høydeforskjeller på begge sider av Drammenselva 3) Mange boliger vil bli berørt. 

3) Elvene våre er ”perler” som må beskyttes så godt som mulig. Jeg og familien er en av de 
familiene i Åmot som er så heldige å ha elveutsikt. Denne vil bli svært forringet hvis vei og bru 
overtar for idyllen. Mange andre familier som bor langs Drammenselva og Simoa vil også bli 
berørt om dere legger ny Sigdalsvei ned Grisedalen og på sørsiden av Simoa. 

4) Jeg ser også av kartet, at den østligste trasèen for rv. 35 går på Øståsen som er et 
rekreasjonssted for veldig mange og som er turområdet til barneskolen i Åmot og flere av 
barnehagene. Dette ville vært veldig negativt for det største boligfeltet vi har i Åmot, som har 
skogen rett utenfor stuedøra. Å få en firefelts motorvei mellom husene og skogen vil være 
ødeleggende. Veien vil også bli synlig for ”hele” Åmot når den blir liggende oppe i fjellsida og 
det vil bli et stort inngrep i naturen. 

Tiltakshavers kommentar: 
1) I vårt arbeid med kommunedelplanen utreder vi vegkorridorer. Linjene i kartet er ment som 

prinsipielle løsninger og kan derfor endre seg. På bakgrunn av at dette er en utredning, vet vi 
ennå ikke hvilke eiendommer/ områder eller veger som blir berørt. 

2) Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
I planleggingen må vi følge håndbok N100 Veg- og gateutforming. I denne håndboken er 
maks stigning 5 %, og alle vegkorridorene i planprogrammet forholder seg til dette kravet.  

3) Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 2. 
4) Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 2. 

F2 Rolf Leversby 

1. Jeg foreslår at Statens vegvesen vurderer å benytte dagens jernbanetrase mellom Hokksund og 
Åmot. Når det bygges helt ny tospors jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, samt ny 4-
feltsveg, vil eksisterende togtrasé, mellom Hokksund og Hønefoss, bli ledig til andre formål. 

2. Denne traseen går i dag i all hovedsak både utenom dyrket mark og også utenom 
tettbebyggelse - det siste med unntak av Skotselv. I Skotselv sentrum foreslår jeg at vegen 
legges under bakken for ikke å ødelegge stedet - det kan også vurderes å legge traseen i to 
horisontale plan. Hovedpoenget er at selve tettstedet Skotselv blir minst mulig berørt. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Det har ikke vært aktuelt å benytte eksisterende jernbanetrasé mellom Hokksund og Åmot 

siden banen fortsatt vil være i bruk.  
2. I vår planlegging må vi forholder oss til håndbok N100 Veg- og gateutforming.  

F3 Karl Halvor Langerud 

1. På strekningen Hokksund ‐ Skotselv har vi skogkant på både øst- og vestsiden av bygda. I 
skogkanten på vestsiden er det lange, flate strekninger godt egna for veibygging, mens det på 
østsiden er brattere terreng. Også her kan man bygge vei, men da med en del tuneller. Her kan 
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vi ta av ved rundkjøringa ved Teigen på E134, gå i bru over Drammenselva og så inn i tunell 
nord på Horgen for så å dukke ut igjen ved Skar. Da vil både trafikken fra Drammen og 
Kongsberg bli ført utenom Hokksund sentrum. Begge disse skogkantene ligger utenfor 
vegvesenets korridor. Denne korridoren må dere utvide til å omfatte begge skogkantene! 

2. Jeg registrerer at noen av de tenkte traseene havner i Hoensmarka. Hoensmarka er Hokksunds 
viktigste rekreasjonsområde. Uansett hvilken retning traseene kommer fra vil konsekvensene 
bli veldig negative angående boliger og dyrka mark. Å legge en slik vei tett på boligfelt vil 
redusere livskvaliteten til mange mennesker sterkt. Så har Statens vegvesen tenkt å føre veien 
over Drammenselva rett nord for Hellefoss og rett inn i nye fulldyrka arealer på østsiden, 
istedenfor å gå 1500‐2000m langs Randsfjordbanen i skogsterreng og så krysse elva nord for 
Strømbo. Ved å krysse elva her unngår vi helt å bygge ned dyrka mark på Østsiden og å 
komme i konflikt med drikkevannskilden på Strømbo. Øvre Eiker kommune har meget sterke 
restriksjoner i nedslagsfeltet til drikkevannskilden. 

3. Gert Myhren poengterte, på sine to møter i rådhuset i Hokksund, at Vegvesenet også er 
opptatt av jordvern, noe det også er slått fast i KVU Vegvesenet har utarbeidet. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. I tillegg viser vi til kapittel G, 

Tunnel. 
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

I søket etter ny vegkorridor har Vegvesenet forsøkt å unngå berøring med kantsonene til 
Drammenselva. En fylling ut i elveløpet vil påvirker gjennomstrømningen av vann og 
flomforholdene. Kantsonen til elva vil bli berørt med en trase langs Randsfjordbanen. 
Vi vil utrede vegkorridorene som berører drikkevannskilden på Strømbo i «ikke-prissatte 
konsekvenser», under temaet naturressurser. 

3. Punktet tas til orientering. Se også svar på punkt 2. 

F4 Kristine Knive Karoliussen  

Forslaget om å legge den nye veikorridoren på vestsiden, vil ikke medbringe noe positivt for Skotselv. 
Skotselv er et lite, trygt sted med mye sjel. Alternativet på vestsiden vil gå på bekostning av flott 
turmark, verneverdige områder med rester av svært gammel bosetning, boligfelt og områder som var 
ment for nye byggefelt. 

Dette strider fullstendig imot kommuneplanens intensjon om å satse på utbygging i Skotselv – jf. 
Kommuneplan 2016-2027. Hvis veikorridoren legges på vestsiden vil Skotselv bli en 
gjennomkjøringsplass og jeg frykter at prisen som betales er Skotselvs trygghet og sjel. 
 
Å plassere veikorridoren på østsiden er et langt bedre alternativ, da det allerede er her veien ligger, og 
nye inngrep i natur og omgivelser vil bli langt mindre. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

F5 Håkon Espseth Ask 

Hvor langt har dere kommet i prosessen angående denne veien, og er det noen traseer som er 
bestemt? Jeg og fruen har kjøpt hus i Rørenveien 92, og ut ifra noen av trasévalgene, så ligger det litt 
dårlig til….. 

Vet det er møte i morgen på Rådhuset i ØE, men er ikke sikkert jeg får tid til å reise dit. Håper uansett 
at verdien på landbruk, friluftsmuligheter, rekreasjonsmuligheter mm i marka rundt og ved 
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Hoensvannet blir tatt hensyn til. Dette er et så positivt varemerke for Hokksund, og vår nærhet til store 
byer, samt gode muligheter for å bo landlig, men sentralt, at en vei i området Røren, Hoensvannsveien, 
Bermingrudmoen osv vil være fryktelig ødeleggende for byen Hokksund, og Øvre Eiker kommune. Skal 
en vei planlegges i dette området, så må denne legges i tunell. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

Planprogrammet har vært ute på høring, og fristen for innspill var 1. februar 2017. I planprosessen er 
vi nå på et overordnet nivå hvor vi skal utrede flere vegkorridorer mellom Hokksund og Åmot. På grunn 
av at denne planen er på et overordnet nivå vet vi ikke hvilke hus eller eiendommer som blir berørt 
innenfor de ulike korridorene. 

Vi er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé gjennom området. I det videre 
arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller deler av vegen i tunnel under området. 

F6 Ole Flaagan 

1. I korridor 2A er det tegnet inn en tunnel gjennom den sørlige delen av Lobbenåsen. I 1A er det 
ikke det, selv om teksten sier veglinja er lik fra Skotsmoen. Går ut ifra det er ment tunnel for 
begge alternativene? 

2. Er det mulig å se vegkorrioderene markert i et vektorkart på web? Hvis ikke, en raster med 
høyere oppløsning? 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
2. I vårt arbeid med kommunedelplanen utreder vi vegkorridorer. Linjene i kartet er ment som 

prinsipielle løsninger og kan derfor endre seg. På bakgrunn av at dette er en utredning, vet vi 
ennå ikke hvilke eiendommer/områder eller veger som blir berørt. 

F7 Hans G. Skjoldhorne 

Hvorfor koble rv. 35 til E134 i Hokksund? 

E134 er i dag tidvis overbelastet som det er. Etter at dere annla x antall rundkjøringer mellom 
Langebro og Mjøndalen, og ender ut i en rundkjøring på Brakerøya, i stedet for å være koblet direkte til 
E18. Det snakkes i dag varmt om Buskerudbyen, og det ser ut til at områdets sykehus skal bygges på 
Brakerøya, og Drammen er full av forurensning allerede (påstått skyldes biltrafikk). Foreslår at rv. 35 
føres direkte til E18 på Lierstranda over (igjennom) åsen, fra et punkt mellom Knivdalen og Hokksund, 
med tilknytting av vegen Drammen‐ Krokstadelva ved Vinnes. Vil da fjerne all fremtidig trafikk som skal 
gjennom Drammen, på Bragernessiden, dessuten avlaste Rosenkrantzsgata, som dem vil innsnevre til 
to felt. Da kommer trafikken, utrykningskjøretøy frem uten å måtte stange seg gjennom Drammen 
sentrum. Vil bygge for en fremtid, med renere luft i Drammen, samt tilgjengelighet til vårt fremtidige 
sykehus. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen, side 9. I tillegg viser vi til kapittel G, Tunnel. 

F8 Øivind Hilsen 

1. Hokksund-Åmot: Det er gunstig om påkjøring til eksisterende vei mot Vikersund skjer 
nærmest mulig Åmot sentrum. Korridorer som føres øst for Åmot bryter gjennom friområder til 
marka, og vil dessuten komme i konflikt med fremtidige utbygginger. 
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2. Avkjøring til Sigdal: Dersom avkjøring plasseres i starten på eksisterende vei til Vikersund vil 
dette gi flere fordeler. Hytte- og turisttrafikk til "Kunstnerdalen" vil sannsynligvis være ønskelig 
for handelsstanden i Åmot. For øvrig vil en slik løsning kunne gi mulighet for å gjennomføre 
denne avkjøringen uavhengig av traséen Hokksund- Åmot. Det er viktig å få fjernet tungtrafikk 
i Åmot sentrum så raskt som mulig! 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
2. Vi tar punktet til orientering. 

F9 Anne Brenna 

Alternativ 2ABBB 

1. Her er det stor stigning, dyrket mark og et lokalt svært viktig friluftsområde for hele østre 
Åmot. Området blir dessuten brukt av Enger barneskole, Søndre Modum Ungdomsskole og 
Rosthaug videregående skole. De som vil ut i skogen går enten denne veien sørover på langs, 
til en Postkasse hvor navnet blir skrevet, eller på tvers av 2ABBB og videre opp til Øståsen 
(Finnemarka).  Bjørndalskleiva er i tillegg veldig mye brukt og også Dalaveien opp til 
Glomsrudkollen. 

2. Melum gård er fredet, og veien vil gå rett forbi, over jordene tilhørende gården. Det er flere 
historiske, forseggjorte veier langs åssiden og opp mot Finnemarka. Vet ikke om disse er 
gamle tømmerveier, adkomstveier til finske bosetninger, gamle ferdselsårer, eller en 
kombinasjon av flere. 

3. Lengst nord vil dette alternativet dessuten skjære tvers gjennom et større boligområde. 
4. Helt objektivt er jeg av den mening at den nye vegtraseen primært bør legges oppå den gamle. 

Der er skaden allerede skjedd, det rammer ikke nye naturområder, og endrer i liten grad 
bokvaliteten og premissene for de som allerede bor der. Her kan bokvaliteten forbedres 
gjennom for eksempel støyskjermer. 

5. Når det gjelder alternativ 2ABBB finnes det ikke noen mulig avbøtende tiltak som kan gjøre 
denne traseen akseptabel. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

I planleggingen må vi følge håndbok N100 Veg- og gateutforming. I denne håndboken er maks 
stigning 5 %, og vegkorridorene i planprogrammet forholder seg til dette kravet. 

2. Tatt til orientering. Se også svar på punkt 1. 
3. Statens vegvesen er klar over hvilket krevende situasjon det er å få en mulig vegkorridor over 

eiendommen. Vi ønsker en åpen prosess, hvor vi til enhver tid ønsker å imøtekomme 
grunneiere for spørsmål og innspill. Dessverre er det slik at planlegging av nye og store veger 
er en lang og krevende prosess. Vi er bundet opp av krav gjennom Plan- og bygningsloven 
hvor prosjektet skal gjennom en konsekvensutredning før vi kan foreslå en kommunedelplan 
med en mer eksakt vegkorridor. Gjennom en konsekvensutredning kartlegger vi hvilke 
konsekvenser vegen får for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. 
Konsekvensutredninger skal sikre at vi tar hensyn til eventuelle virkninger vegen får både når 
vi planlegger og bygger vegen. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess, slik at 
alle berørte parter blir hørt. 

4. Punktet tas til orientering. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning.  
5. Punktet tas til orientering. 
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F10 Knut Bjerknes 

Det har tidligere blitt foretatt grunnboringer av Statens vegvesen på mine eiendommer ned mot Simoa. 
Konklusjonen var at det aldri skulle bygges veg, siden det ikke er forsvarlige grunnforhold og stor fare 
for kvikkleireras. Det er stadig utglidninger og ras ned mot Simoa. 

Anbefaler at dere må gjøre grundige undersøkelser i dette området før det planlegges noen veg.  

Tiltakshavers kommentar: 
Vi tar innspillet til orientering. Den videre utredingen vil vise om denne vegkorridoren vil være 
hensiktsmessig. 

F11 Nils Magnus Hagen 

Eier av Nordre Werp gbnr. 194/7. Her er situasjonen med dagens vei belastende, og det er til tider 
svært vanskelig med av/på kjøring. 

1. Trafikktelling i Hokksund angir et antall biler pr døgn på ca. 12000 kjøretøy. Dette er et antall 
som gir grunnlag for 4 felts vei. Videre er det angitt at det er ca. 11000 kjøretøy inn mot Åmot. 
Når det så antydes en trafikk ut av Åmot, retning Sigdal, er på 5500 viser dette at Åmot blir et 
dele for trafikken mot Sigdal og Vikersund. Med de tallene for trafikk som er oppgitt, er det 
klart at hoveddelen av trafikken på veien ikke skal til steder langs dagens trase, men videre til 
Åmot og forbi Åmot. Vurderingen er derfor at valg av trase ikke må ligge på østsiden av elva, 
fordi det er der folk bor og skaper trafikk på veien. Fakta er derimot at mer enn 90% av 
trafikken skal forbi gammel trase. Ny trase bør derfor legges i et område hvor vi får en rett vei 
med smidige avkjøringer, som ikke skaper nye flaskehalser i trafikkavviklingen. 

2. Av de forslag som gjenstår i planprogrammet er min vurdering av rv. 35 at vegkorridor 1A er 
den som gir den beste løsningen totalt sett. Dette er en vurdering gitt under forutsetning av at 
hovedprinsippene om jordvern og minst mulig inngrep i eksiterende boliger. Foreslår likevel en 
justering av korridoren.  

3. I planprogrammet er det angitt 
fv. 287 Vegkorridor 3 for 
avkjøring til Sigdal. Alternativet 
burde justeres for å unngå 
bygging av to nye veier, en på 
østsiden og en på vestsiden av 
elva, fra den planlagte brua og 
frem til Enger. Ved å krysse syd 
for Døvikfossen reduseres 
behovet for ny vei på østsiden 
av elva og fylkesveien til Sigdal 
reduseres i lengde. En annen 
fordel blir å slippe veibygging 
på østsiden, mellom elva og 
dagens vei, i et område med 
vanskelige grunnforhold og en 
ikke ubetydelig stigning i 
høyde fra Enger. 

De som skal bruke veien, og er i Åmot, vil ha valget om gammel vei eller ny trase i retning 
Sigdal. Da blir det viktig at avkjøringen ikke legges for langt syd, men ha en akseptabel 
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avstand fra Enger. Med det skisserte forslaget halveres denne avstanden i forhold til 
planprogrammet. 

4. Tilknytning til dagens veiløsning 
a. I syd er det skissert flere alternativer for tilknytning til den nye veien. Her blir det 

viktig å følge prinsippene som allerede ligger til grunn når endelig valg skal tas, men 
resultatet er vel gitt, basert på hvilke trasekorridor som velges. 

b. I nord ender de fleste korridorene ved Enger, hvor den nye veien kobles på 
eksisterende vei. Dette gir mening siden vi allerede har en relativt ny vei med relativt 
få avkjøringer. Det må likevel bestrebes at ikke all trafikk ender i Enger og skal sluses 
videre derfra. Dette vil bare forflytte dagens trafikale utfordringer og kanskje også 
skape nye. 

5. For alternativet med fv. 287 nord for Åmot ved Embretsfoss (F287 Alternative 1A og 1B), vil all 
trafikk som skal til Sigdal sluses gjennom Åmot. Dette baner vei for utvidelse av eksiterende 
rv. 35 fra Enger til Embretsfoss. Dette har ikke kommet klart frem i planprogrammet og bør 
utredes spesielt. 

6. Siden det planlegges for en 110 km vei, bør antall av/på kjøringer bli holdt på et minimum på 
en så kort strekning. Det må likevel tas hensyn til hvordan Øvre Eiker og Modum ser og ønsker 
utviklingen i kommunene. 

7. Skotselv har i dag et potensial for utvidelse av befolkning i Øvre Eiker. Dette er etter min 
vurdering i dag begrenset av tilgjengelighet til hovedferdselsårer. Ved å legge en ny vei på 
vestsiden av elva, vil Skotselv og Burud bli et svært attraktivt område for fremtidig utbygging 
og vekst, på grunn av kortere tid til Hokksund og Drammen. 

8. Argumenter som utelukker noen av alternativene i planprogrammet: 
a. Alternativ 2A: Når det gjelder Hokksund virker ikke alternativ 2A å være en god trase. 

Veien vil gå gjennom bebyggelse og tett på sentrum, noe som ikke virker fornuftig når 
andre alternativer finnes. 

b. Alternativ 1-AAAA: Hovedbekymringen med dette alternativet er at det skal bygges ny 
vei tett på eksiterende vei, i et område med store høydeforskjeller og mye bebyggelse. 
Øvre Eiker kommune har i senere tid åpnet for utvidelse av bebyggelsen i området 
rundt Langerud, noe som gjør det aktuelt med ytterligere utvidelser og fortetting i 
samme området. I samme område ligger dessuten hovedvannkilden til Øvre Eiker. Det 
må også nevnes et ikke ubetydelig trekk av vilt på den planlagte strekningen. Dette 
kan nærmere verifiseres gjennom antall viltpåkjørsler de siste 10 årene. I nord ser det 
dessuten ut til at traseen berører de fleste landbrukseiendommene, med dertil bygging 
på dyrket mark. 

c. Alternativ 2-ABAA: Her kommer en trase hvor flere av de negative konsekvensene 
tidligere nevnt i andre alternativer. 

d. Alternativ 2-ABBA: Se kommentarer fra tidligere alternativer. I tillegg planlegges en 
tunell som i utgangspunktet ikke er ønskelig fra Statens vegvesen. 

e. Alternativ 2-ABBB: Se kommentarer fra tidligere alternativer. I tillegg må det nevnes at 
området øst for Åmot sentrum i dag stort sett er bebygd. 

f. Alternative 2_BBAA: Se kommentarer fra tidligere alternativer. 
9. Vegkorridor 1A og 1B: Ved å velge alternativ 1 A er det mulig å få laget en ny vei til Sigdal, 

uavhengig av videre arbeid med rv. 35. Det blir da en løsning hvor jeg antar at fv. 287 
avsluttes ved påkjøring til rv. 35. Dette vil bli et kryss med en stor andel av trafikken til Sigdal 
(ut fra telling ca. 5500 ÅDT). Resultatet med den skisserte løsningen blir en forbedring av 
trafikken gjennom Åmot sentrum, men en stor flaskehals for trafikken nordfra på rv. 35. 
Dagens 50 sone, som går fra Enger og sydover, vil sannsynligvis måtte flyttes til nord for ny 
påkjøring. Som tidligere nevnt et lite godt alternativ som gir store kostnader og er lite 
fremtidsrettet sett i sammenheng med ny rv. 35. 
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10. Vegkorridor 2: Avlaster Åmot sentrum og Strandgata på en god måte. Kan ses i sammenheng 
med de andre alternativene som ender på Enger, på en god måte. Et bedre alternativ enn 
1A/1B, men hva med grunnforholdene i området? 

11. Veikorridor 3: Det klart beste alternativet forutsatt at fv. 287 bygges samtidig med ny rv. 35. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Punktet tas til orientering. 
3. Punktet tas til orientering. 
4. Punktene tas til orientering. 
5. Dersom alternativ 1A eller 1B velges for fv. 287, vil rv. 35 sannsynligvis planlegges som 4-felts 

veg frem til krysset med ny fv. 287.  
6. Vi har klare føringer for hvordan vi skal bygge kryss når vi planlegger firefelts veg med 

fartsgrense 110 km/t. Det må bl.a. være minimum 3 km mellom kryssene. Vi vil også vurdere 
kommunenes arealpolitikk ved plassering av kryss.   

7. Punktet tas til orientering. Vi har planlagt kryss fra ny rv. 35 til Skotselv, men beliggenhet for 
krysset er ikke endelig avklart. 

8. Punktene tas til orientering. 
9. Punktet tas til orientering. 
10. Statens vegvesen er klar over grunnforholdene i området, og dette vil være en del av 

konsekvensutredningen. 
11. Punktet tas til orientering. 

F12 Tor Grinna og Marianne Thorrud 

Gjelder eiendom g.nr. 77 b.nr. 1057.  
Vårt hus (g.nr. 77 b.nr. 1057) er nærmeste nabo til E134 Hokksund – Kongsberg og jernbanebru over 
E134. Under byggingen av E134 ble huset utsatt for store rystelser og en del problemer.  
Grunneier ber derfor at grunnen ved vår eiendom blir stabilisert med f. eks kalk for å stoppe rystelser 
og fare for ras i vegskjæringen. Under anleggsperioden frykter vi at det vil bli nye rystelser og 
setningsskader på huset. Vi ber derfor om at kalking blir utført før byggingen av ny trase/veikryss 
påbegynnes. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

I vårt arbeid med kommunedelplanen utreder vi vegkorridorer. Linjene i kartet er ment som prinsipielle 
løsninger og kan derfor endre seg. På bakgrunn av at dette en utredning, vet vi ennå ikke hvilke 
eiendommer/områder eller veger som blir berørt.  
 
Dersom det viser seg at kryssområdet blir liggende i nærheten av deres eiendom, vil vi under 
detaljplanleggingen utrede om vi skal gjøre stabiliseringstiltak eller andre anleggstekniske løsninger, 
for å hindre at eiendommen blir ytterlig berørt. 

F13 Arne og Steffen Green 

Innsigelsen gjelder for forslagene 1A og 1B for fv. 287 mot Sigdal, over Breivik gård, gnr. 57/ bnr. 
1mfl. og gnr. 58/ bnr. 1mfl. 

1. Breivik gård er en stor gård med lang historie, og er en av Modums absolutt største gårder. 
Gården har beliggenhet mellom elvene Drammenselva/ Simoa og er i tidligere adelstakst 
omtalt som Breivikgodset. Gården har en av Europas nordligste bøkeskoger og Breivikmarka er 
særdeles mye brukt som turområde, både sommer og vinter. Vi mener at gården og landskapet 
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på Breivikplatået, har en meget høy verneverdi, og med dyrka mark i en nasjonal/regional 
særklasse. 

2. Breivik gård drives av 2 generasjoner på heltid, Arne og Steffen Green. Vi er midt i en 
overdragelsesfase og Steffen er 33 år. Arne har drevet gården på heltid siden 1992 og Steffen 
har drevet på heltid siden 2010. Gården har en meget omfattende drift og stor produksjon. Vi 
er definitivt blant Buskeruds større driftsenheter, med et dyrka areal på ca. 1935 dekar som 
benyttes til bærproduksjon og korndyrking. Breivik gård har 406 dekar dyrka mark, i store 
skifter, med særdeles god jord og med moderne vanningsanlegg. Gårdens utmark er ca. 1936 
dekar og totalt areal er 2463 dekar. 

3. Jordbruksproduksjonen er i nasjonal sammenheng stor, med ca. 1700 dekar korn og 235 
dekar jordbær. Breivik utgjør hovedbasen og det er stor omsetning på produksjonen. Breivik 
gård er i en særstilling når det gjelder kvaliteten på den dyrka marka og med den store 
omsetningen/produksjonen. Vi er en enhet som står sterkt i forhold til framtidens krav til drift 
og i tråd med landbruks utviklingen. Jord/avlinger er på nivå med Buskeruds beste, som man 
generelt finner på Steinsletta i Hole kommune og ellers i deler av Lier. 

4. Støtter ny vei til Sigdal, men aksepterer ikke at ny veg vil ramme deres dyrkete mark. Stortinget 
har vedtatt et skjerpet jordvernmål og det er Statens vegvesen og kommunene sitt ansvar å 
følge dette! 

5. Av andre sterke hensyn som må vektlegges er det faktum at Breivikmarka er et meget 
populært, og mye brukt turområde for Åmots befolkning. Skogene på Breivik er viktige i form 
av jakt/fritid og skogsdrift. Det er også et betydelig midlertidig steindeponi der, hvor steinen 
eies i sin helhet av Breivik gård etter Embretsfossutbyggingen, som ligger innenfor foreslått 
trase. 

6. Området Breivik, Breivikveien, Gamle Haugsvei, Steinroa og Haug består i dag av boligområder 
med ny og gammel bebyggelse. En vei som skjærer gjennom landskapet oppe på 
Breivikplatået, vil medføre store miljøkonsekvenser i form av støyplager og forringelse av 
bomiljø og verdi. 

7. Kommentarer til de forskjellige alternativene: 
a. Alternativ 1A: Hvis dette alternativet skal benyttes, må tunnelen starte før den dyrka 

marka på Breivik gård. Med andre ord må det være tunnel på hele strekningen 
Embrettsfoss- Kjøreplass bru, uten avkjøring til Vestre Spone. Tunnel vil skjerme dyrka 
mark, ha liten innvirkning på gårdens drift, redusere støy osv. Dagens 1A må tegnes 
om evt. forkastes.  

b. Alternativ 1B: Dette alternativet må forkastes i sin helhet på grunn av redegjørelsen 
ovenfor og på grunn av den enorme raseringen en slik utbygging vil innebære av det 
åpne landskapet. Det samlede nedbyggingsarealet av dyrka mark vil være enormt og 
den beste jorden finnes i dette området. Det kan også nevnes at deling av et jorde vil 
gi store praktiske ringvirkninger, selv om man kanskje ikke tenker på dette. Det vil bli 
kortere kjørelengder, doble vendeteiger, mer jordpakking, betydelige økning i tidsbruk 
ved drift, sprøyting, gjødsling, vanning osv. og lavere produksjon. Er det noe vi har 
mye av i Norge så er det små og lite effektive skifter/gårder. Det er nettopp derfor de 
store arealene/brukene har betydelig større verdi og de må i større grad vernes. Det er 
her matproduksjonen skal skje i fremtiden, uavhengig av politisk situasjon i landet. De 
mest verdifulle områdene gir størst produksjon og best økonomi. 
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c. Alternativ 1c: Alternativ trase vil ha lik avkjøring og bru fra dagens rv. 35 ovenfor 
Embretsfoss som i alternativ 1, men deretter vil den følge et naturlig lende fra 
Embretsfoss og i utmarka retning Veslehaug/Stubberud. Denne strekningen kan 
bygges uten bruk av tunnel opp til Stubberud. Veien kan ligge i en slukt og vil bli 
skjermet av "Gråtåsen" på hele strekningen. Veien vil ikke bli sett fra Breivik og dagens 
boligområder, 
og ingen dyrket 
mark vil bli 
berørt. Traseen 
kan også 
bygges med 
minimal 
påvirkning av 
omgivelsene og 
vil gi lite støy. 

 
 

d. Alternativ 2, 
nytt alt. 2A og 
3: alternativ 
vegkorridor nr. 
2 og 3 er de 
klart beste. Alt 
2 har best 
beliggenhet i 
forhold til 
reduserte støy og miljøpåvirkninger, ved at plasseringen er i skogsterreng. Begge 
traseer medfører at ingen (alt. 2) eller lite dyrka mark blir berørt. Den dyrka marka 
som blir berørt har utvilsomt lav verdi på grunn av dårlig jordsmonn, ikke 
vanningsmulighet, små skifter og ikke aktive/levedyktige bruk. Alternativene 2 og 3 
medfører ikke behov for tunnel, slik at de vil være rimelige og vil gå i skog med lav 
verdi. Begge alternativene unngår også Kjøreplass bru ved Blåfarveværket, noe som er 
positivt. Alternativ 3 vil ha en bru mindre over Drammenselva, noe som må være 
besparende. Begge traseene vil også gi lettere adkomst til Buskerud Landbruksskole/ 
Buskerud skole/Nordbråten området, som har betydelig vekstpotensial og i dag bidrar 
til en betydelig andel av trafikken gjennom Korketrekkeren. 

e. Nytt alternativ kalt 2A med avkjøring og bru fra Enger til Kongsfoss som i alt. 2, men 
at man videre benytter eksisterende trase i Strandgata. Miljøgata i Strandgata er ny, og 
med gangfelt på hele strekningen vil den etter vårt syn fint takle den aktuelle ÅDT. 
Med denne løsningen vil trafikken i Åmot sentrum og Korketrekkeren reduseres likt 
med de andre alternativene, mens man får en meget kostnadsbesparende løsning. Når 
man studerer ÅDT- tallene for fv.  287, så ser man at Korketrekkeren har en ÅDT på 
5000, mens den samme veien fv. 287 nord for Haugfoss, har 3400 i ÅDT. Videre ser 
man at fv. 287 på Simostranda er nede i en ÅDT på 2400 ved grensen til Sigdal. Med 
andre ord så er trafikken til Sigdal mer enn halvert i forhold til trafikken i 
Korketrekkeren. 

f. Stiller spørsmål ved hvor stor utbygging som kan forsvares med tanke på ÅDT- tallene 
til Sigdal. At ny avkjøring må gå utenom Åmot sentrum og Korketrekkeren er de fleste 
enige i. Men ÅDT- tallene tilsier at miljøgaten i Strandgata fint kan benyttes, da mye av 
trafikken fordeles på nettopp denne strekningen (fv.149 Refsalveien ÅDT 1000 og fv. 
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148 Vestre Spone ÅDT 650}. Vi mener derfor at dette må vurderes på fv. 287. Bruk av 
Strandgata vil medføre betydelig lavere byggekostnader, betydelig lavere fremtidige 
driftskostnader (da man i fremtiden vil kun ha en vei å drifte}, samt at man vet at 
Sigdal har negativ befolkningsutvikling. Hytteutbyggingen er derimot stabil, men 
spørsmålet er om dette skal vektlegges, siden ingen av alternativene vil redusere 
tidsforbruket vesentlig i forhold til nytt alt. 2A, Strandgata. Fortsatt bruk av Strandgata 
kan øke verdien og handelen i området og flytte noe av handelen fra øst til vest i 
Åmot. 

8. De inviterer samtidig til befaring på Breivik gård. Gode fremtidige løsninger krever god 
planlegging og det er meget viktig for oss at vi får vist dere området og den omfattende 
driften. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
2. Punktet tas til orientering. 
3. Punktet tas til orientering. 
4. Tatt til orientering. Se også svar punkt 1. 
5. Tatt til orientering. Se også svar punkt 1. 
6. Punktet tas til orientering. Nærmiljø (bomiljø og støy etc) er temaer som skal belyses gjennom 

konsekvensutredningen. 
7. Kommentarer til de forskjellige alternativene: 

a) Statens vegvesen vil se på muligheten for å starte tunnelen før den dyrka marka på 
Breivik gård, men denne løsningen er også avhengig av kryss/avkjøring til fv. 148 for å 
kunne avlaste Åmot sentrum.  

b) Tatt til orientering. Se også svar på punkt 1. 
c) Tatt til etterretning. Vi vil utrede korridoren på lik linje med de andre korridorene 

gjennom en konsekvensutredning. Korridoren får navn 1C. 
d) Tatt til orientering. Se også svar på punkt 1. 
e) og f) Punktene tas til orientering. Strandgata har nylig vært igjennom en utbedring, 

men i et langt perspektiv vil det være behov for ny trase som kan takle tungtrafikken 
bedre enn hva som er tilfelle på dagens veg. 

8. Punktet tas til orientering. 

F14 Per Lerskallen 

Det meste av trafikken fra/til Sigdal går sørover fra 
Åmot til Hokksund, Drammen og Oslo. Har tegnet inn 
forslag til ny trasé for fv. 287 og tanken er da at rv. 35 
vil gå på vestsiden av Drammenselva fra Hokksund. Fv. 
287 vil da slippe ny bru over Drammenselva. Jeg har 
ingen meninger om traséen fra Borgvad og ut til rv. 35. 
Med tanke på ekspansjon av Åmot sentrum, vil også 
traseen nord for Åmot være midt i sentrum om 15-30 
år.  

Tiltakshavers kommentar: 
Statens vegvesen har i Silingsrapporten (vedlegg til 
forslag til Planprogram) tatt ut vegkorridor 19100, som 
tilsvarer ditt alternativ. Avgjørende årsaker til at vi 
forkastet vegtraseen: 
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- Vegtraseen blir for lang og kostbar, samt at den vi ikke få nok trafikk.  
- Vegtraseen gir heller ingen avlastning av dagens fv. 287 gjennom Åmot sentrum, Åmot bru 

eller Strandgata. 

F15 Helge Rolig 

Innspill til trase 2-ABBB. Innspillet gjelder innenfor den avmerkede 
firkant i Figur 1-Trase 2-ABB. 

 

Melum gård (Figur 2) tillegges stor kulturhistorisk verdi. Hovedhuset er totalfredet (mer enn 300 år 
gammelt) og inngår i et tun med flere eldre bygninger. Jordene (4) og bekkedalen (1) ansees som en 
del av det opprinnelige kulturlandskapet. MIS område (1), iht pålagte krav skal dette området ikke 
berøres. LNF område (4) vil gå tapt, dvs at gården vil miste det meste av dyrkbar mark. Stor stigning på 
vei, alternativt en planering, vil skape store endringer i landskapsbildet/kulturlandskapet. Ny 
bebyggelse oppføres midt i trase (2), vil evnt måtte rives. Barnehage (3), vil komme veldig tett opp til 
en evnt trase. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

F16 Arne Ansgar Torsvik og Gunn Tiller Torsvik 

En av de foreståtte vegkorridorene krysser over vår eiendom, Oksrud, i Modum kommune. 
Eiendommen har gnr.134 brnr.14 og gnr.134 bmr.21. 

1. Vår eiendom er fra før delt på langs av fv.149, med hus, låve og bryggerhus på den ene siden 
av veien og skogen på den andre. Veien går rett ved huset og fartsgrensen er 80 km/t. Fv.149 
er ikke av de mest trafikkerte, men det er likevel belastende med en vei så nær bolighuset. 

2. På denne eiendommen ligger det en inngjerdet jerngruve fra den tiden det var drift ved Hassel 
jernverk. Hassel jernverk (1649- 1870) var et Norges eldste jernverk og verkets største gruver 
var Hassel gruver på Modum. Dette er kulturhistoriske minner som er fredet og som bør tas 
vare på for ettertiden. 

3. Området er idyllisk, fredelig og landlig med mye dyre- og fugleliv. 
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4. Det er helt forferdelig at det skal gå så mye matjord, hus og eiendom til spille for å få presset 
en 15 km 4 felts motorveg med fartsgrense 110 km/t, inn i et område der den strengt tatt ikke 
hører hjemme. Tror ikke det er dette folk ønsker seg. 

5. Vegkorridoren vil også komme nær Bakke Kirke og Skotselv skole. Det blir også en stor 
avkjøring fra Bakkesletta ned til Skotselv sentrum. Hvordan kan noen av disse tiltakene 
avhjelpe trafikken i Hokksund sentrum? 

6. Siden alle forslag går ut på å knytte sammen med E134, så vil de minuttene man sparer ved å 
kjøre motorveien ikke hjelpe stort så lenge E134 mellom Hokksund og Drammen ikke er 
utbedret. Vi har kjørt strekningen Kongsberg-Drammen 4-5 ganger i uka siden høsten 2011, 
og det er her det må gjøres noe først.  

7. Dersom det skal bygges veier for framtida bør de legges utenfor bebyggelsen, enten rv. 35 
skal ligge øst eller vest for Drammenselva. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
3. Punktet tas til orientering. 
4. Tatt til orientering. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 

Se også svar punkt 2. 
5. Løsningene som gir best avlastning av dagens rv. 35 gjennom Hokksund, fjerner ca. 1/3 av 

trafikken. Mye av trafikken gjennom Hokksund har lokalt start- eller målpunkt (boliger, 
jernbanestasjonen, servicetilbud). Denne trafikken vil gå gjennom Hokksund uansett løsning 
for ny rv. 35. Skal vi få mindre trafikk i Hokksund, må det iverksettes tiltak som reduserer 
lokaltrafikken (kollektiv, gange, sykkel, restriktive tiltak). 

6. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
7. Tas til orientering. 

F17 Ottar R Lanto og Sireen A Carlsen 

Ut ifra tilsendt kartutsnitt ser det ut til at flere av de foreslåtte traséene for den nye veien ligger over 
huset og eiendommen vår. 

1. Det oppleves som surrealistisk å sitte og høre på at noen personer kan sitte og bestemme at vi 
mister hjemmet vårt fordi man kan spare noen få minutter på strekningen Åmot – Hokksund. 

2. Noen er redde for å miste jorder og dyrka mark, mens vi er redde for å miste huset og 
hjemmet vårt, og bli tvunget til å starte på nytt et annet sted. Og vi tenker på hvor lite 
sannsynlig det vil være å finne et nytt sted som kan kompensere for dette stedet vi har i dag. 

3. Å kunne bo her dreier seg ikke bare om at det er «fint her», det dreier seg også om livskvalitet. 
Rett utenfor huset og på for‐plassen i hagen har vi besøk av fugler, ekorn, rev, grevling og 
rådyr. Nå på vinterkveldene er det ugler som holder til i skogen på nedsiden av eiendommen. I 
den varme årstiden er det eksempel firfirsler, frosk og stålorm. 

4. Har dere tenkt på menneskene som blir berørt, og hvilke følger dette får? At vi nå skal gå i lang 
tid med uvisshet, om vi mister hus og hjem eller ikke, gjør noe med psyken. Tenker dere som 
sitter og planlegger denne veien på hvilken psykisk belastning det er for oss som er berørt, 
eller er ikke dette så viktig?? 

5. Tenker dere at så lenge det gis en erstatning for eiendommen, så skal alt være bra? På 20 år 
har vi investert mye tid og energi i eiendommen. Dette kan det aldri gis kompensasjon for. Det 
kan heller ikke gis noen kompensasjon for de varierte naturopplevelsene vi har rett utenfor 
husveggen. 

6. Da vi bygget her i 1995 ble det nye huset lagt på nøyaktig samme sted som det gamle huset 
(fra 1797) sto. Grunnen til dette var/er at det har den mest stabile massen på eiendommen. 
Dette ble den gangen beskrevet som fossil leire. Massene rundt på eiendommen er ustabile og 
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det siger. På jordet, retning mot elven er det en blanding av sand/kulestein og leire, i 
skråningen mot bekken er det leire. Her er det oppsprekking etter perioder med mye nedbør. 
Etter stormen Frida i 2012 raste det ut store mengder masse i området ved bekken og mot 
elva. Bildene er fra området ved skytebanen og opp mot bekken ‐ mot eiendommen vår. 

7. På andre siden av eiendommen, i retning mot Enger avfallsanlegg, har vi også opplevd at det 
har vært sprekkdannelser og utrasing (husker ikke hvilket år). Da de ansatte på Enger ble gjort 
oppmerksomme (av Ottar) på at det var blitt sprekker i grunnen, begynte de å fylle masse 
tilbake. Det har også skjedd tidligere at kanten på dynga har gitt etter/sklidd ut. 

8. Ny vei må ligge på trygg og stabil grunn, og det finnes på østsiden av dagens rv. 35. Med 
påkjøring nord for Åmot sentrum. På østsiden (og i åsen mot Hokksund) er det ingen 
bebyggelse i vårt område. Her er det vel også muligheter for å legge deler av traséen i tunnel. 
Tunnel/overganger vil også sikre fortsatt tilgang til natur og friluftsområdene. 

9. Vi ønsker ikke å miste hjemmet vårt i dette vei‐prosjektet. 

 
 

 

 

 
 
Tiltakshavers kommentar: 

1. -5. Statens vegvesen er klar over hvilket krevende situasjon det er å få en mulig vegkorridor 
over eiendommen. Vi ønsker en åpen prosess, hvor vi til enhver tid ønsker å imøtekomme 
grunneiere for spørsmål og innspill. Dessverre er det slik at planlegging av nye og store veger 
er en lang og krevende prosess. Vi er bundet opp av prosesskrav gjennom Plan- og 
bygningslovens, hvor prosjektet skal gjennom en konsekvensutredning. En 
konsekvensutredning er en kartlegging av hvilke konsekvenser vegen får for miljø, 
naturressurser, kulturminner eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle 
virkninger blir tatt hensyn til når vegen planlegges og når vegen skal bygges. 
Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess, slik at alle berørte parter blir hørt. 

6. -9. Punktene tas til orientering. Det er viktig for Statens vegvesen å få god informasjon om 
grunnforholdene i et område.  
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F18 Stian Røkeberg, med 22 andre grunneiere 

1. For ny rv.35 må det benyttes traseer/løsninger som ikke påfører tettsteder store 
miljøbelastninger med støy, støv og avgasser. Vegkorridorene 1A og 1-AAAA, som vil gå over 
Røren, vil gi store miljøbelastninger for deler av tettbebyggelsen og gjøre store inngrep i 
kulturlandskapet. Traseen vil berøre områder som blir benyttet til trening og turterreng for 
Røren skole, barnehager og beboere i Røren området. Den vil også legge begrensninger på en 
videre utvikling av Eiker Kvikk området. 

2. Motorvei traseen må derfor legges et stykke utenfor tettbebygde områder og ikke inntil, slik 
vegkorridorene som er presentert i planprogrammet gjør. Der det ikke er mulig, må dere gjøre 
tiltak for å redusere miljøproblemene. Dere må inn med tunnelalternativer for å unngå 
tettbebyggelse og bevare mest mulig dyrkbar mark i de alternativene dere skal vurdere videre. 
Det kan være tunnel som går ut fra krysset ved Langebru eller ved Ytong, og som kommer ut i 
Hoensmarka eller i skogsområde ved Skotsmoen. Der det av tekniske årsaker ikke er 
gjennomførbart å etablere tunneler, må dere bygge miljøtunneler.  

3. Silingsrapporten: Under kapitel 2 i silingsrapporten er et av silingskriteriene: Trafikale dårlige 
løsninger/dårlig måloppnåelse. Måloppnåelsen for dette punktet er vurdert ut fra en rekke 
kriterier, blant annet å redusere miljøproblemene for randbebyggelsen langs dagens rv.35 - 
redusere støy og utslipp fra dagens rv.35. Sett i lys av en slik målsetting er det spesielt at det 
blir tatt med alternativer der en ny firefelts motorvei blir lagt tett inntil eksisterende 
tettbebyggelse. Vi mener det ikke kan aksepteres en løsning der miljøproblemene blir flyttet 
fra et tettbebygd området til et annet. Når Statens vegvesen i kapitlet 3 pkt. 3.1 Vegkorridorer 
rv.35 Hokksund – Åmot, skriver at vegkorridorene som videreføres ikke har store konflikter 
med nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø eller kulturmiljø, stiller vi spørsmål om hvor godt 
Vegvesenet har gjort seg kjent med de områdene disse vegkorridorene berører. 

4. I silingsrapporten vises det til at de vestre alternativene forbi Hokksund, som ligger et stykke 
utenfor tettbebygde områder, vil gi en for dårlig avlastning av eksisterende veg og Hokksund 
sentrum. Det vil uavhengig av ny veg bli etablert en rekke bommer i området. Det bør derfor 
være mulig å få styrt trafikken over på den nye veien ved hjelp av satsene ved bommene. Det 
kan etableres løsninger som gir dobbelt sats for de som velger å kjører hele den gamle veien 
når de skal fra Hokksund til Åmot. Hvis det ikke er tillatt med slike løsninger må det ses på 
muligheter for å kunne etablere fartsdempende tiltak som gjør det mindre interessant å velge 
gamle rv.35 som en gjennomfartsvei. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å fjerne dette 
alternativet med begrunnelsen at disse alternativene for veien gir dårlig nytte og vanskelig å 
tenke seg bompengefinansiert. Med det som bakgrunn mener vi at alternativet som går lengst 
vest, som var med i tidligere fase, må inn i planprogrammet. 

5. Vegkorridorene 1A og I-AAAA, som vil gå over Røren, vil begrense videre utvikling av 
Hokksund vestover. Det er store arealer i dette området som kan bebygges uten å berøre 
dyrkbar mark i vesentlig grad. En utbygging i dette området ligger ikke inne i dagens arealplan 
for kommunen. Men en ny hovedvei vil etablere traseer som vil bli liggende der i all framtid. 
Dere må derfor se på områdene utover tidsperspektivet i en kommunal arealplan, når dere 
vurderer traseer til ny rv. 35. 

 
Tiltakshavers kommentar: 

1. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé 
gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller deler av 
vegen i tunnel under området. 

2. Punktet tas til orientering. Se også svar punkt 1. 
3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
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4. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. Vurderinger rundt differensierte bomtakster tar vi med i 
videre arbeid.  

5. Vi vil utarbeide en etterbruksplan for dagens rv. 35 i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
Etterbruksplanen skal se på hvordan vegen skal tilpasses ny situasjon.  

6. Tatt til orientering. Vi viser også til punkt 3. 

F19 Bjørn Rasmussen og Alf Herfindal 

1. Vegtrase 15200 som omhandler vårt alternative forslag til ny trase. Statens vegvesen har i 
planprogrammet forkastet dette forslaget med begrunnelsen at det ikke vil bli 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi synes ikke at det er tatt tilstrekkelig hensyn til bebyggelse, 
miljø og jordvern i disse beregningene, og ønsker at disse faktorene utredes mer. 
Planprogrammet må utvides, slik at vårt  ”vestlige forslag ” blir tatt inn igjen og vurdert på nytt. 

2. Vi prøver å se hele regionen i et fremtidsrettet perspektiv, 
herunder strekningen: 
Drammen – Mjøndalen – Hokksund – Åmot. Man bør også ha 
i planene tankene at en av  
stamveiene mellom Østlandet og Vestlandet, skal følge E134 
over 
Haukeli. Det vil medføre at vi må tenke nye traseer fra Lier til 
Nedre Eiker og videre mot Hokksund. Den såkalte 
”Lierdiagonalen” kan bli realisert, noe som da vil medføre ny 
trase forbi Mjøndalen mot Hokksund. Med utvidelse av 
Strømsåstunnelen til 4 felt, kan det tenkes at denne 
strekningen utvides videre til 
Mjøndalen, og videre over eller i tunnel gjennom 
Hornebygda. 

3. Med vårt forslag vil den nye traseen passere like ved Hokksund pukkverk, som i dag har ca. 
15.000 biler ut og inn av anlegget i året. Det opplyses om at dette skal økes i årene fremover 
til ca. 30.000 passeringer. Hokksund ferdigbetong har også sitt produksjonsanlegg på samme 
sted, og genererer også ca. 15.000 biler ut og inn i anlegget i året. Det er også stor trafikk 
gjennom Varlobygda til travbanen, skytebanen og trial-klubben i Spitenområdet. Samlet sies 
det at det er ca. 30.000 passeringer tur/retur gjennom Varlobygda. Transport med tunge 
kjøretøy og annen nyttetrafikk fra og til disse områdene fører til store ulemper for de som bor 
i Varlobygda, Skotsmoen og Hokksund sentrum. Vi har fått opplyst at det skal være ca. 3 km 
mellom hvert veikryss med en motorvei hvor hastigheten er 110 km i timen. 
Det passer derfor med et kryss ved Hokksund pukkverk og travbanen, som vil avlaste den 
store trafikken gjennom bygda vår. 
 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
2. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
3. Punktet tas til orientering.  

F20 Berit og Ole Erik Stenseth 

1. Veikorridor 1A og 2A. Veien er tegnet under eksisterende kraftlinje. Denne linjen skal erstattes 
av en helt ny linje i samme trase, som skal stå ferdig i 2019. Dette blir en 132 kV ledning 
Flesaker - Seterberg. I følge Harald Nes i EB-nett, er byggeavstand til den 32 meter breie 
linjetraseen 50 meter for en europaveistandard som dette forslaget til vei viser.  
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2. Det er stor vilt bestand på strekningen Hokksund - Skotselv (elg og rådyr) og vi trenger derfor 
flere viltpassasjer og viltgjerde på begge sider av veien, noe som vil gjøre veien betydelig 
bredere enn antatt.  

3. Mye dyrket mark vil gå tapt. Hvorfor kan vi ikke legge veien utenfor bebyggelsen og lenger opp 
i åssiden, enten på øst eller vestsiden av elven? Da slipper vi at matjord går tapt og at så 
mange hus må rives. Det blir også færre som blir plaget av støy. 

4. Vi burde ha en helhet i veiutbyggingen. Det hjelper ikke å bygge en ny vei fra Hokksund til 
Åmot, når E134 Hokksund - Drammen er for dårlig dimensjonert og virkelig trenger en 
oppdatering i forhold til trafikkbelastningen. Her er det bare et felt hver vei og betydelig større 
trafikk enn hva denne veien er dimensjonert for. Vi burde prioritere å utvide denne veien, 
inkludert Strømsåstunnelen, til firefelts vei. På grunn av den store trafikken på denne veien 
fylles det av og til opp med biler i Hokksund sentrum i rush tiden, noe som skyldes at de ikke 
kommer seg ut på E134 retning Drammen eller Kongsberg (det står i rundkjøringen ved 
Langebru og i Mjøndalen). 

5. Vegvesenet sier at vi bare må komme med forslag til traseer og så skal disse bli utredet, mens 
politikerne sier at det er lagt inn forslag til traseer som ikke vil bli utredet. Hvem som snakker 
sant skal ikke vi bedømme, men for all del, spill et ærlig spill og la beboerne i Øvre Eiker og 
Modum kommuner bli hørt. 

6. Hvorfor kan ikke trafikkproblemer 
løses med tuneller for et større 
område, (for eksempel: Tunell 
mellom Knivedalen til 
Krokstadelva, 
Krokstadelva/Solbergelva til Lier) 
og slippe trafikkbelastning for 
nåværende generasjoner og 
kommende generasjoner?  

7. Rv. 35 må aldri legges ned i bygda 
når det egentlig skal løse et gjennomfartsproblem. 

8. Rv. 35 må planlegges sammen med E 134 og Lierdiagonalen, og en videreføring av rv. 35 til 
Ringerike 

9. Rv. 35 skal ikke bli til en større belastning for bosetning i Buskerud enn den allerede er. 
10. Rv. 35 som en tilførsel til ring 4 rundt Oslo, må utredes i sin helhet, ikke stykkevis. 
11. Hvis Dere i Vegvesenet sitter med en programvare som konsekvensutreder at nye veier bør 

legges over eksisterende boligområder og landbruksarealer, bør Dere virkelig gjennomgå dette 
og se på hvilke parametere som ligger til grunn for dette. (Samfunnstjenlig, miljø, 
fremtidsrettet, behov) 

12. Hokksund, Skotselv og Åmot sentrum har behov for lokaltrafikken, for å eksistere som 
knutepunkter. Dermed må rv. 35 planlegges og tilrettelegges for t gjennomgangstrafikken og 
pendlertrafikken. Derfor er det ingen grunn til at en fremtidig rv. 35 skal ligge sentrumsnært 
og midt nede i bygda. 

 
Tiltakshavers kommentar: 

1. Dersom det blir noen konfliktpunkter mellom ny rv. 35 og Glitre Energi Nett sine kraftlinjer, er 
dette vurderinger som må avklares i reguleringsplanfasen. 

2. Viltgjerder/viltkryssinger er en del av detaljplanen og kommer i senere fase. 
3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark og støy er temaer vi 

skal belyse gjennom konsekvensutredningen.   
4. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
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5. Holdningen til Statens vegvesen er at vi kan ta inn vegtraséer i planprogrammet dersom det er 
politisk vilje til dette. Det er politikerne i kommunene som skal vedta planprogrammet, så 
endelig beslutning ligger her.  

6. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
7. Punktet tas til orientering.  
8. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
9. Punktet tas til orientering.  
10. Oppdraget Statens vegvesen har fått av Samferdselsdepartementet er å planlegge ny rv. 35 

mellom Hokksund og Åmot. Oppdraget innbefatter ikke planlegging av ring 4 rundt Oslo. Vi 
viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 

11. Vi benytter transportmodeller som viser trafikkmengder ved ulike vegkorridorer. Når vi 
planlegger en firefelts veg er vi avhengige av trafikk på den nye vegen, slik at den kan 
finansieres med bompenger.  
Dette arbeidet er en del av konsekvensutredningen. Vi viser til kapittel B, Planprogram og 
konsekvensutredning. Vi skal belyse temaene dyrket mark, nærmiljø og friluftslov gjennom 
konsekvensutredningen. 

12.  Punktet tas til orientering. 

F21 Roar Nyhus 

Opplyser at det ble funnet småsalamander i bekken mellom Gamle Haugsvei 
og Breikvikveien i Åmot. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi tar opplysningen til orientering. Vi kartleggerpotensielle 
salamanderdammer i forbindelse med reguleringsplanen, og der vil vi også 
vurdere avbøtende tiltak.  

F22 Hanne Karen Hals Mørk, Karl Mørk, Kari Elise Hals Mørk og Kari Lie‐Nilsen 

Veivalget er av stor betydning for innbyggerne i Hokksund –Skotselv. Ut ifra dette er det ikke den 
minste tvil om at Vestalternativet er det eneste rette, og vi støtter fullt opp om forslaget til Herfindal og 
Rasmussen. Det vil praktisk talt ikke ta matjord og spare miljø og innbyggerne i sin helhet. Se til 
Kongsberg hvor vellykket det veivalget har vært som går opp igjennom skogen. Vi anmoder på det 
sterkeste om at traseen som er skrinlagt, blir tatt opp til en ny og sterkere vurdering. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Punktet tas til etterretning. vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 

F23 Paul Steinsholt 

1. Kulturlandskap, Klima, Miljø, Mattilgang, USA og verdenssituasjonen. Alt dette er vi en del av. 
2. Uklart hvor “Lier‐diagonalen” vil ende på Eikersiden.  
3. Vanskelig å verdsette pris på matjord/matproduksjon, da dette er evigvarende. 
4. Sikre effektiv bussforbindelse over dagens rv. 35 Hokksund‐Åmot 
5. Dagens rv. 35 oppgraderes med sammenhengende Gang / Sykkelvei og dagens 70 soner 

oppgraderes til 80 soner. 
6. Ny rv. 35 bygges mest mulig til ØST, og da mest mulig i tunnel og i fjellskråninger. 
7. Ny rv. 35 bygges først som 1 trase av 2 filer, men det planlegges som 2 separate traseer. 
8. Det bygges ikke avkjøring ved Skotselv og ikke ved Langerud. 
9. Det må nok også bli bompenger på gamle rv. 35, som kan forsvares hvis denne oppgraderes. 
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Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark er et av flere tema svi 

skal belyse gjennom konsekvensutredningen.   
4. Bussforbindelser på dagens rv. 35 er ikke en del av kommunedelplanen. Det vil være naturlig 

for kollektivselskaper å vurdere dette når ny rv. 35 er ferdig. 
5. Vi vil utarbeide en etterbruksplan for dagens rv. 35 i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 

I etterbruksplanen ser vi hvordan vegen skal tilpasses ny situasjon.  
6. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
7. Punktet tas til orientering. Vi viser til kapittel C, Vegstandard. 
8. Punktet tas til orientering. Vi har lagt opp til kryss i forbindelse med Skotselv og et kryss i 

området Langerud. 
9. Ny rv. 35 vil være delvis bompengefinansiert. For å hindre trafikklekkasje vil det være naturlig 

at også «gammel» rv. 35 får bomstasjoner. 

F24 Ann-Kristin Dramdal 

1. Adkomsten til Skotselv er pr dags dato svært dårlig og dette er til hinder både 
forstedsutvikling og næringsutvikling. Adkomst fra Hokksund via Burud, er preget av dårlig 
vegstandard med fartshumper og sterkt redusert hastighet. Adkomst fra Åmot på vestsiden er 
likeså preget av dårlig vegstandard. Adkomst fra østsiden er preget av en særdeles dårlig 
vegstandard, og i tillegg en smal bro og jernbaneundergang. 

2. Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok 21.09.16 Strategisk næringsplan 
2016-2019. Denne har en sterk forankring i Kommuneplan for 2015- 2027. På side 30 i 
Strategisk næringsplan står det om et svært viktig satsingsområde; næringsutvikling, steds- og 
tjenesteutvikling i Skotselv. På bakgrunn av dette så mener jeg at ny rv. 35 åpenbart må ligge 
på vestsiden av elva og at det må sørges for en god adkomst til Skotselv fra den nye veien. 

3. Vegtrasé 15200 er forkastet med den begrunnelsen at den vil gi for liten avlastning av dagens 
veg. Det er ulike tiltak som kan iverksettes for å lede gjennomgangstrafikken inn på ny veg. 
Her kan nevnes redusert hastighet med gjennomsnittsmåling og/eller gjennomkjøring forbudt 
på nåværende rv. 35. På bakgrunn av dette vil jeg på det sterkeste oppfordre til at dette 
alternativet tas opp igjen til en ny og grundig vurdering. Dette alternativet kan gi en god 
adkomst til Skotselv og være det beste alternativet for kommunen som helhet, ikke minst med 
tanke på forurensning og miljøet der folk bor. 

4. Dersom det velges et alternativ for ny trasé på østsiden av Drammenselva, må bebyggelse, 
kulturminner og dyrket mark vektlegges. Ny rv. 35 på østsiden av elva vil uansett være et 
ugunstig valg i forhold til adkomst til Skotselv, og vil trolig kreve både ny bro og 
jernbaneundergang, samt en betydelig utbedring av fylkesveg 62 fra Knivedalen til Skotselv. 

5. Det desidert dårligste alternativet vil være å legge ny rv. 35 på østsiden av elven og vestsiden 
av nåværende rv. 35 (Korridor 1-AAAA i planprogrammet). Dette fordi det vil ødelegge 
kulturlandskapet langs Drammenselva og det vil ha katastrofal innvirkning på bebyggelsen i 
området. Det vil heller ikke være mulig for utvikling av nye næringer, slik det står omtalt i 
næringsplanen at ny trasé skal bidra til. Et av argumentene for å bygge ny rv. 35 er at 
nåværende rv. 35 er en belastning for bebyggelsen langs den. En ny rv. 35, som skissert i 1-
AAAA, vil være en langt større belastning for betydelig flere mennesker enn dagens veg er. 

 
Tiltakshavers kommentar: 

1. Punktet tas til orientering.  
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
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3. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
4. Punktet tas til orientering. Se også svar på punkt 2.  
5. Punktet tas til orientering. Vi skal belyse temaer som lokal- og regionalutvikling, kulturminner 

og dyrket mark gjennom konsekvensutredningen. Se også svar på punkt 2. 

F25 Ole Ingebo 

1. Bygging av ny rv. 35 Hokksund – Åmot gjennom Øvre Eiker, vil merke denne bygda for all 
fremtid. 

2. Det er ikke ønskelig å bygge en vei som deler bygda i to på midten, med de ulemper det 
medfører for oss som bor her. 

3. Det er viktig at vegen ikke planlegges og bygges før man har klarlagt hvor trafikken skal 
komme fra og hvor den skal, siden den store mengden vil være gjennomgangstrafikk. Dersom 
dette ikke er klart, så bør man heller avvente til avklaring har blitt foretatt. 

4. Videre er det viktig at også det såkalte Vestalternativet som er tatt ut i planforslaget, tas inn og 
konsekvensutredes på lik linje med dagens plantraseer. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Punktet tas til orientering. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
3. Oppdraget Statens vegvesen har fått av Samferdselsdepartementet er å planlegge ny rv. 35 

mellom Hokksund og Åmot. Selvsagt skulle det vært ønskelig å vite mer om beliggenheten til 
fremtidig E134, men vi mener at kryssplasseringene kan tilpasses endret situasjon. Vi viser 
også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 

4. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 

F26 Tom Hartz Nilsen og Kristi Skinnes 

1. Som pendler i 27 år mellom Åmot og Drammen, er en ny vei mellom Hokksund og Åmot 
ønskelig, ikke minst med hensyn til trafikkulykker og fremkommelighet. Det er sjelden kø på 
strekningen, bortsett fra når noen ikke klarer å holde fartsgrensen og kjører i 50‐60 km/h i 
70’n! 

2. Det virker imidlertid noe voldsomt å gå fra en kronglete 70 vei til en 4‐felt 110 km/t vei. Vi er 
redd for at det blir for dyrt å fullføre denne veien. Det er dessuten, slik vi har forstått det, ikke 
4‐felt videre fra Åmot mot Jevnaker, men en kombinasjon av 2 og 3 felts vei. Det er mulig dette 
hadde vært riktig løsning også på denne strekningen. Det er likevel viktig at det velges en best 
mulig veikorridor, så får tiden vise hvor mange felt det blir. 

3. Planprogrammet bør si noe om veialternativenes innvirkning på kollektivtrafikken, og hvordan 
det er tenkt at økt andel av persontransporten skal skje med kollektivtrafikk. 

4. Lierdiagonalen: Det er ikke besluttet å gå videre med KVU. Kan likevel være noe å ha i mente 
under planleggingen med hensyn til hvor mulig ny E134 kommer! 

5. Kryssløsning med E134. Som pendler mot Drammen er de vestligste kryssene (mot Kongsberg) 
minst attraktive. Valg av kryss langt mot vest vil trolig medføre lekkasje av biler langsmed 
dagens vei over Lerberg.  

6. Kjøring på dagens E134 Hokksund – Drammen: Strekningen Hokksund – Mjøndalen har for 
mange rundkjøringer og oppleves ikke som en Europavei. Det er heller ikke avkjøring til 
Drammen mellom Mjøndalen og Bangeløkka. Jeg benytter derfor ikke E134, da dette vil gi økt 
reiselengde, økt bruk av tid og dårligere fremkommelighet. Ny Konnerudnedføring med 
avkjøring fra E134 til Gulskogen –Øvre Sund vil bedre dette. 

7. Vegkorridor 1A: Anbefales ikke da den ligger for langt vest, både selve veien og krysset med 
E134. Vil trolig gi betydelig lekkasje over på den gamle veien for de som skal til Drammen. 
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Forstår ikke hvorfor det er lagt inn så mange kryssløsninger mellom Hokksund og Skotselv. De 
østlige alternativene har 2 kryss fra Hokksund til Åmot, mens de Vestlige har 4 kryss! Dette 
bør dere forklare! 

8. Vegkorridor 2A: Kryssløsning med E134 er noe bedre, ellers som 1A 
9. Vegkorridor 1‐AAAA: Dårlig kryssløsning med E134 
10. Vegkorridor 2‐ABBA++: Her er et forslag til bruk av tuneller i større utstrekning enn i dagens 

alternativer. Fra Åmot fortsettes det med foreslått tunell videre til Knivedalen (oransje stiplet 
strek) hvor det er kryssløsning i dagen. Alternativt ligger krysset også inne i fjellet! Kort vei i 
dagen og ny tunell videre til neste kryss ved Hokksund. Alternativet sparer mye hus og dyrka 
mark, samt ytre miljø. 

11. Savner flere alternativer med bruk av lengre tuneller og eventuelt i kombinasjon med åpne 
veier. 

12. Vegkorridor 2‐ABBB (østligste korridor): Anbefales ikke, da den vil ramme et mye brukt 
friluftsområde som benyttes av beboere i Åmot, samt skolene (barneskole og videregående 
skole). Det er anlagt stier med trimkasser langs Åsen og opp åsen, som vil bli avkuttet av 
veien. Stor barrierevirkning for mange som benytter områdene. Dette er et område som 
benyttes til daglig rekreasjon og trim.  

A. Kryss nord for Åmot vil medføre lave trafikktall på denne veien, da de fleste fra Sigdal 
og Åmot vil reise sørover. 

B. Ingen kryssløsning med Sigdalsveien fv.287. 
C. Stor stigning, større høydeforskjeller enn dagens veg. 
D. Nytt boligfelt i Åmot Nordøst/Melumenga vil bli berørt. 
E. Dyrka mark og gårdsbruk vil trolig gå tapt. 

13. Fv. 287 Åmot‐Haugfoss: Det bør velges en løsning som medføre logisk avkjøring fra rv. 35 
uten omkjøringer. Vegkorridor 1A: Antas å være beste løsning, men det kan ikke gå vei i dagen 
over jordene på Breivik. Veien må i tunell før dette, og gå under jordene. Det er ikke nødvendig 
å ha kryss på Breivik (Vestre Sponeveien)! 
 
Alle de andre alternativene vil enten føre til ødelagte boligområder og dyrka mark V1B, gå i 
områder med dårlige grunnforhold V2, utgjøre lange omveier med dårlig avlastning av Åmot 
sentrum V3. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
3. Bussforbindelser på dagens rv. 35 er ikke en del av kommunedelplanen. Det vil være naturlig 

for kollektivselskaper å vurdere dette når ny rv. 35 er ferdig. 
4. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
5. Punktet tas til orientering. 
6. Punktet tas til orientering. 
7. Kryss er forbindelser mellom veger og er nødvendige for få trafikk på vegen. Kryssene på 

vestsiden er plassert med tanke på bolig- og næringsområder, samt for å gi avlastning av 
eksisterende veger.  

8. Punktet tas til orientering. Se svar punkt 7. 
9. Punktet tas til orientering.  
10. Vi viser til kapittel G, Tunnel. I planleggingen må vi følge håndbok N100 Veg- og 

gateutforming. Kryss i tunnel er ikke en løsningsmulighet. 
11. Se svar punkt 10. 
12. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. I planleggingen må vi følge 

håndbok N100 Veg- og gateutforming. I denne håndboken er maks stigning 5 %, og 
vegkorridorene i planprogrammet forholder seg til dette kravet.  
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13. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Vi skal belyse temaer som dyrket 
mark, nærmiljø og friluftsliv og grunnforhold gjennom konsekvensutredningen.   

F27 Egil Gustavson med 12 andre privatpersoner 

1. Det vi forundrer oss mest over i denne saken, er at man planlegger en 4 felts motorvei på en 
kort strekning uten at det planlegges en helhetlig løsning i begge endrer av denne korte 
traseen. For å kunne gjøre så betydelige inngrep for lokalbefolkningen og belaste samfunnet 
for så store kostnader, må det være planer som på sikt gir gode løsninger for regionen 

2. Den nasjonale målsettingen er «å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem og fremme regional utvikling». Da må man planlegge regionalt og ta for seg 
en total løsning for E134 mot Kongsberg og rv. 35 til Hønefoss. Ideelt burde man tenkt enda 
større siden det også foreligger planer om en ny vei til Gardermoen for de som er bosatt i 
Vestfold og Telemark. Alt dette må sees i en sammenheng.   

3. Generelt sett er målene når det gjelder framkommelighet lite aktuelle. Når man bygger en 4-
feltvei må man ta utgangspunkt i regionaltrafikk. Skal man i retning Drammen eller Oslo møter 
man i rushtiden køen inn til Drammen på begge sider av elven. Dette gjelder også når man 
skal i den andre retningen om ettermiddagen. Det vil ikke bli mer forutsigbart om man får ned 
reisetiden med noen minutter mellom Åmot og Drammen. Det er inn og ut av Drammen 
køproblematikken er. 

4. Trafikksikkerheten er selvfølgelig det vi alle er opptatt av og må etter vår mening være 
hovedmålet for hele prosjektet. Alle alternativene ivaretar dette. 

5. Når det gjelder miljøproblematikken vil alle alternativene redusere gjennomgangstrafikken i 
Hokksund i den grad det er mulig. Hokksund vil alltid være et knutepunkt for næring, 
offentlige kontorer, handel og kollektivtrafikk som medfører trafikk. Det andre miljømålet er å 
redusere miljøproblemene for randbebyggelsen langs rv. 35 - redusere støy og utslipp langs 
dagens rv. 35. 

6. For oss som er bosatt i området Strømbo, Kolbræk, Skar er vi forundret over at vegkorridor 2 
BBAA er tatt inn som et alternativ, da vi ikke kan se at dette alternativet oppfyller de kriterier 
og mål som er satt for prosjektet. 

7. Vegkorridor 2 BBAA:  
a. Dette er det eneste alternativet som går øst for dagens rv. 35. Det er kort avstand 

mellom dagens rv. 35 og åsen. Langs store deler av rv. 35 er det boliger på Strømbo, 
Kolbræk, Skar. Dette er av de områdene som er mest belastet med plagene fra rv. 35. 
Det er også boliger under bygging, som ligger ute for salg nå. Selv om disse boligene 
ligger nær rv. 35, med all den miljømessige belastning det medfører, har mange av 
disse boligene avkjøring fra Kolbrækveien (gml. Riksvegen), så den må også beholdes. 
Ved dette alternativet vil de som i dag har stor belastning med å ha rv. 35 vest for 
huset, få en ny 4-felts motorvei på andre siden av huset. Det vil gå trafikk på 3 veier, 
tett på hverandre. 

b. For å få plass til korridor til ny rv. 35 øst for dagens trase, må den gå mellom 
Kolbrækveien og åsen. Der er det kun plass over jordene og beiteområdene på 
gårdsbrukene på Kolbræk, Skar, samt eventuelt på Gevelt og Langerud, avhengig av 
hvor man krysser elva. Østsiden av elva er smal og med til dels store høydeforskjeller. 
Denne traseen vil få en betydelig stigning fra der den krysser elva og opp på jordene 
på Kolbræk. 

c. De gårdene som blir berørt av dette alternativet er gårder som blir drevet aktivt med 
melkeproduksjon, gris, sau, kjøttproduksjon og hagebruk. Produksjoner som det er få 
igjen av i vårt område. Disse produksjonene vil det være vanskelig å opprettholde når 
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en så stor andel av jorda   forsvinner. Hvis man mener noe med jordvern, bør dette 
alternativet ikke være med i den videre planleggingen. 

d. På Østsiden av Hokksund har vi dag et sammenhengende gårdsmiljø fra Skibræk og 
langs den gamle vegen (Kolbrækveien) helt til forbi Skar. Dette er gamle gårdsmiljøer 
som dette alternativet vil ødelegge store deler av. Kolbrækveien er en lite trafikkert vei 
som også går over i veier inn i marka, og som i stor grad benyttes til rekreasjon og 
friluftsliv. Området benyttes av syklister fra både Eiker og Drammensdistriktet. 

e. Ved å legge en ny 4 felts motorvei over dette området vil man rasere et gammelt 
sammenhengende gårdsmiljø. Selv om man etter at anleggsperioden er over vil kunne 
lage noen under- eller overganger for å komme inn i marka, vil mye være  ødelagt. 

8. Vegkorridor 1          -AAAA, 2-AAAA, 2-ABAA, 2ABBA og 2-ABBB: 
a. Det er et relativ smalt belte med stor høydeforskjell mellom Drammenselva og rv. 35, 

og på strekningen Hellefoss - Kværk er det også kvikkleireforekomster som vil kunne 
skape utfordringer i forbindelse med bygging av ny veg. I tillegg kommer disse 
alternativene nær Øvre Eiker kommunes vannforsyning. 

b. På samme måte som for vegkorridor 2BBAA, vil disse alternativene legge beslag på 
store arealer med dyrka mark og medfører store driftsulemper på de gjenværende 
jordbruksarealene mellom Drammenselva og rv. 35. 

9. Andre alternativer i planforslaget. 
a. Alle de alternativene som er innen i planprogrammet nå vil gi betydelig negative 

innvirkning på bomiljøer og landbruksinteresser i Hokksundområdet. Skal man få til 
akseptable løsninger må enkelte av strekningene løses med tuneller, selv om det er 
kostnadskrevende og har en høyere risiko. 

b. I tidligere faser av prosjektet var det flere alternativer lenger vest på vestsiden av elva, 
enn de som er videreført i høringsnotatet. Argumentene bygger alle på at bilistene vil 
bruk den gamle veien og ikke den nye. Her er det mange mulige tiltak for å få den 
gamle rv. 35 mindre attraktiv for gjennomgangstrafikk. Gamle rv. 35 skal fortsatt være 
en lokalvei. Det er her folk bor. Det må derfor investeres også i denne etter at ny vei er 
på plass, uansett hvilke alternativ som velges. Det må bli sykkelveier, slik at barn i 
fremtiden kan sykle i stedet for å bli kjørt til skolen. Det må fortsatt gå buss på veien. 
Det må bygges oppbygde fotgjengerfelt slik at man krysser veien til bussholdeplassen 
på en tryggere måte enn i dag. Ved disse fotgjengerfeltene må farten reduseres til 40 
km. Veien for øvrig bør ha maks fartsgrense på 60 km. I tillegg må det selvfølgelig 
også være bompenger på den gamle veien. Med de elektroniske løsningene man har i 
dag er det heller ikke noe problem å få differensierte bompengesatser, slik at 
lokalbefolkningen får en lavere pris enn de som vil prøve å bruke veien som 
gjennomfartsvei. Dersom det legges til rette for det vil ikke bilister kjøre av en 4 felts 
motorvei, hvor man kan kjøre i 110 km, over på gamle rv. 35 fordi den er kortere. Det 
vil ta lenger tid og koste mer.  

c. På dette grunnlag vil vi be om at de vestre alternativene som er forkastet, tas inn i 
planprogrammet igjen. Øvre Eiker er en kommune i vekst og det vil i tiden fremover bli 
press på våre arealer. Med dobbeltspor på jernbanen og hyppigere togavganger vil det 
bli et enda mer aktuelt bosted for de som jobber i Oslo-området. Øvre Eiker vil da ha 
behov for å ta flere områder i bruk både til boliger og næringsvirksomhet. Ved å legge 
en vei på områder der det i dag ikke er bosetting, vil det åpne seg opp nye arealer, 
samt at man vil kunne gjennomføre prosjektet ved å påføre færrest mulig negative 
konsekvenser. 

10. Prosjektet må planlegges regionalt og ha løsninger både for et større geografisk område og ha 
et mer langsiktig perspektiv. 
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Vegkorridor 2 BBAA tilfredsstiller i så liten grad målene for prosjektet at dette alternativet ikke 
bør være med i den videre planleggingen. Generelt er alle korridorer på østsida av 
Drammenselva dårlige alternativer for trasevalg. De vestre korridorene som er tatt ut i 
silingsrapporten, bør tas inn igjen og utredes nærmere sammen med tiltak for å få styrt 
trafikken på ny vei. Vi håper at både prosjektledelse og politisk ledelse i kommunen lytter til 
folket i denne saken. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
2. Vi viser også til svar punk 1.  
3. Punktet tas til orientering. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
4. Punktet tas til orientering. 
5. Punktet tas til orientering. Vi viser også til svar punkt 1.  
6. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
7. Vegkorridor 2 BBAA 

a. Punktet tas til orientering. Nærmiljø (støy og bomiljø etc) er temaer som skal belyses i 
konsekvensutredningen.  

b. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark er et av flere 
tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. I planleggingen må vi følge 
håndbok N100 Veg- og gateutforming. I denne håndboken er maks stigning 5 %, og 
vegkorridorene i planprogrammet forholder seg til dette kravet.  

c. Se svar på punkt 7b. 
d. Nærmiljø og friluftsliv er et av flere tema vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Se også svar på punkt 7b. 
e. Kulturmiljø er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se 

også svar på punkt 7b. 
8. Vegkorridor 1          -AAAA, 2-AAAA, 2-ABAA, 2ABBA og 2-ABBB: 

a. Naturressurser og vurdering av grunnforhold er temaer vi skal belyse gjennom 
konsekvensutredningen. Se også svar punkt 7b. 

b. Dyrket mark er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se 
også svar på punkt 7b. 

9. Andre alternativer i planforslaget. 
a. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
b. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. Vurderinger rundt differensierte bomstakster tar 

vi med i videre arbeid. Det vil også utarbeides en etterbruksplan for dagens rv. 35 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet. I etterbruksplanen ser vi hvordan vegen skal 
tilpasses ny situasjon. Vi viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 

10. Vi viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 

F28 Gjermund Andersen og Aud Stormoen 

1. Etter vårt syn er det unødvendig med en nye vei på strekningen. En vesentlig bedre løsning for 
bygda og miljøet er å utbedre dagens vei med forbikjøringsmulighet ved lokale avkjøringer, 
rundkjøring ved de vanskeligste kryssene, flere krabbefelt, støyskjerming mm. 

2. Veiplanene framstår mer som et ledd i en overdrevet nasjonal veiambisjon hos noen politikere, 
enn som en løsning på trafikkutfordringene på strekningen. Veistandarden nord, sør og vest 
for den aktuelle strekningen, har vesentlig lavere kapasitet. Å bygge en slik veimastodont på 
Eiker, er menneske- og miljøfiendtlig. 

3. Vi bør stilles tre absolutte krav til veiprosjektet: 
1) Veien skal IKKE splitte opp lokalmiljøene på Kantum, Røren eller i Skotselv. 
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2) Veien skal IKKE legges på dyrka jord eller splitte opp sammenhengende, velfungerende 
landbruksområder. 

3) Veien skal legges minst mulig dominerende i landskapet, slik at Eikers historiske preg 
bevares. 

4. Er kjent med Naturvernforbundets forslag om å legge en evt. ny vei i tunnel, fra avkjøringen fra 
E134 til nord for Skotsmoen, for deretter å krysse elva og gå på vestsiden av eksisterende rv. 
35 fram til Åmot. Slik dette forslaget er tegnet inn er det sannsynligvis det forslaget som i 
størst grad møter de tre ovenstående kravene, og som vi derfor støtter. 

5. En vei som kombinerer 2 kjørefelt, få avkjøringer, flere krabbefelt, fartsgrense på 90 km/t, 
som unngår bebyggelsen på Kantum, Røren og i Skotselv, og med en framføring i tunnel under 
Skotsmoen og videre mellom elva og eksisterende riksvei, framstår som det eneste akseptable 
alternativet dersom nye vei skal bygges. Alle de i planprogrammet framlagte korridorene har 
stor ødeleggende virkning på områdets verdier, og bør forkastes. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
2. Punktet tas til orientering. 
3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
4. Punktet tas ikke til etterretning. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
5. Vår planlegging følger håndbok N100 Veg- og gateutforming. I denne håndboka finnes det 

ingen dimensjoneringsklasse med 90 km/t for en årsdøgntrafikk på mellom 12 000-20 000 
kjøretøyer. Vi viser også til kapittel C, Vegstandard. 

F29 Marit Bergland med 9 andre privatpersoner 

1. Har forståelse for at det må lages ny trase Åmot - Hokksund for rv. 35 med overgang til E134, 
men å legge en slik type vei, med plass til 4 felt og 110 km, så nære et lokalsentrum, virker 
fullstendig feil. 

2. Pr. i dag har vi stor trafikkbelastning gjennom Hokksund sentrum, og behovet for avlastning 
for Hokksund sentrum er der. Vi har mye tung- og varetrafikk gjennom sentrum i Hokksund. 
Samtidig er dette et lokalsentrum, som fortsatt skal være det, slik at lokaltrafikken skal bestå. 

3. På Hoen har vi et svært viktig kulturminne, her ble Hoenskatten som befinner seg på 
Kunsthistorisk Museum i Oslo, funnet på jordene som ligger langs jernbanestrekningen på 
Hoen. Dette skal tas hensyn til ifølge Statens vegvesen. 

4. Grunnforholdene på Kantum er vel dokumentert, grunnforholda er svært spesielle -  myr - og 
vil kreve mye ekstra kostnader. 

5. Et trasevalg her vil også skille bydelen Røren fra lokalsentrumet Hokksund.  Det skaper et helt 
unaturlig skille, og Røren i dag er vel innlemmet i Hokksund lokalsentrum. Dette spiller 
kanskje ingen rolle i denne planleggingen for så vidt, men vi tar det med for å vise og fortelle 
litt om tilhørigheten til lokalsentrumet Hokksund. En slik voldsom trase som det her er snakk 
om, vil skape et skille dersom den blir lagt i Kantumområdet. 

6. Trasevalg i ytterkant av tettbebyggelsen av Røren, vil berøre flere gårder og veldig mye dyrka 
mark. Dette er også hensyn som skal ivaretas av Staten vegvesen. 

7. Vi ber om at traseforslaget som går i randsonen mellom dyrka mark og skogen i vestsiden, blir 
tatt inn i planprogrammet og vurdert nærmere. Dette vil berøre Øvre Eiker kommunes 
befolkning minst, og dessuten dyrket mark, hus og gårder blir minst berørt av dette.  I tillegg 
vil grunnforholda her ligge mye mer til rette, og man kan bruke mye av steinmassene man 
sprenger på selve veien, dette gir også en miljømessig bra profil.   

8. Når det gjelder argument om at ny vei blir bomring, og lokalvei blir valgt for å unngå bomring, 
ja så kan dette styres noe ved å legge inn fartsdumper i hver ende og f.eks sette ned 
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fartsgrensen. Når folk får valget mellom rett og rask vei, i stedet for en kronglete vei med 
lavere fartsgrense, er vi sikre på at det er bomringen som blir valgt. 

9. Vi håper virkelig at hensyn til bebyggelse, dyrket mark, kulturminner og ikke minst krav fra 
innbyggerne, om at traseer bør gå i randsonen dyrket mark/skog, blir tatt hensyn til. Det er 
Øvre Eiker kommunes befolkning som skal leve med veien i årene som kommer, derfor bør 
også befolkningen bli hørt i en slik sak som dette. 

10. På 1960-tallet da var det mye mindre trafikk, og det var naturlig å legge hovedveier innom 
lokalsentra og byer. Nå er det 2017 med MASSE trafikk, og behovet er motsatt. 

11. Vi synes også at vi foreløpig har lite kunnskap om hvor en eventuell tunell er planlagt, hvor er 
nedløp, hvor kommer den opp?  Hva blir berørt -hvor er jernbanen i bildet? Skissen forevist på 
møtet 12. januar var svært lite oppklarende. Idet hele tatt mange usikkerhetsmomenter, som vi 
fortsatt vet lite om. Vi ber om svar på hvor eventuell tunell er tenkt, og ønsker at vi kan få en 
bedre skisse, hvor både tunnel i og jernbane er tegnet inn for eksempel. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet, og til kapittel C, Vegstandard. 
2. Løsningene som gir best avlastning av dagens rv. 35 gjennom Hokksund, fjerner ca. 1/3 av 

trafikken. Mye av trafikken gjennom Hokksund har lokalt start- eller målpunkt (boliger, 
jernbanestasjonen, servicetilbud). Denne trafikken vil gå gjennom Hokksund uansett 
løsning for ny rv. 35. Skal vi få mindre trafikk i Hokksund, må det iverksettes tiltak som 
reduserer lokaltrafikken (kollektiv, gange, sykkel, restriktive tiltak). 

3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Kulturmiljø er et av flere tema 
vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. 

4. Grunnforhold er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Vi viser 
også til svar på punkt 3. 

5. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum l blir belastet ved en ny trasé 
gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller 
deler av vegen i tunnel under området. 

6. Se svar på punkt 3 og 5. 
7. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet.  
8. Punktet tas til orientering. Vi vil også utarbeide en etterbruksplan for dagens rv. 35 i 

forbindelse med reguleringsplanarbeidet. I etterbruksplanen ser vi hvordan vegen skal 
tilpasses ny situasjon.  

9. Punktet tas til orientering. Vi viser også til svar på punkt 3.  
10. Punktet tas til orientering. 
11. I vårt arbeid med kommunedelplanen utreder vi vegkorridorer. Linjene i kartet er ment 

som prinsipielle løsninger og kan derfor endre seg. Vi har derfor ikke gitt noen endelig 
plassering av en tunnel. 

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 er banekobling Hokksund (tilsving) et av elementene i 
godspakken på jernbane. En eventuell samkjøring av bane og veg vil bli gjort i 
reguleringsplanfasen. Dette avhenger av at det blir vedtatt å arbeide videre med en 
vegtrasé gjennom Kantum.    

F30 Åsmund Stormoen med 5 andre privatpersoner 

1. Premissene for vegutbyggingen er uklar. I høringsdokumentet side 8 siteres det fra et brev fra 
statssekretæren i Samferdselsdepartementet: «Jeg har også stor forståelse for kommunens 
ønske om å få utarbeidet kommunedelplan for ny firefelts veg på rv. 35 mellom Hokksund og 
Åmot». I åpent møte i Øvre Eiker 12.1.17, og i forespørsel til kommunen, blir det sagt at 
veibestillingen fra kommunen var ny to og delvis 3 felts vei mellom Hokksund og Åmot. 
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Dermed ligger det INGEN demokratisk prosess bak 4 felts veiforslag. "Kravet" om 4 felts 
motorveg er derfor et ønske fra departementet og ikke et folkelig, eller faglig krav. 

2. Mye av dagens trafikk skal til Drammen, da er det antagelig ganske få som vil kjøre fra Åmot til 
Hokksund via Skotselv, det blir en alt for lang omvei. Når de kommer til Hokksund vil de bli 
stangende i en enda verre kø ned til Mjøndalen og Krokstadelva. Her er det allerede store 
køproblemer i dag! Her vil de tape mer enn 8 minutter, som det hevdes at man skal spare med 
ny veg fra Åmot til Hokksund. Vi vil ha det samme problemet på vei tilbake på ettermiddagen. 
Dermed vil mye av trafikken fortsette å kjøre dagens trase og dermed forsvinner hele 
hensikten med å bygge ny vei. De som vil unngå bompenger vil også kjøre dagens trase. Da vil 
det bli innført bompenger på sideveiene, noe som vil belaste lokalbefolkningen enormt. 

3. Det er også et problem at det ikke er noen plan for veiavviklingen videre sørover fra Hokksund. 
Her blir det en stor propp som vil vare i mange år før det eventuelt blir en plan og løsning 
videre mot Drammen. Dette vil også føre til at mange vil fortsette å kjøre dagens trase. 

4. Vegen er dessuten av en slik egenart at den i liten grad gagner innbyggerne i Øvre Eiker. 
Likevel skal innbyggerne i kommunen i stor grad betale for vegen gjennom bompenger på 
hoved‐/sideveger. Samtlige av forslagene til vegtrasé virker ikke til å være et ledd i et større 
bilde for avvikling av trafikk. Sånn vi ser det er bakgrunnen for bestillingen av veien, å løse 
trafikkproblemene i Hokksund sentrum, og helgetrafikken til Haglebu igjennom Åmot sentrum. 
Det er her problemene ligger, det er ellers sjeldent trafikkproblemer på veien mellom 
Hokksund og Åmot sentrum. Og de problemene som er (rundkjøringene ved Lerberg i 
Hokksund, og Engerkrysset i Åmot) må løses lokalt der de er. Det er absolutt ikke nødvendig 
med en 4 felts vei for å løse disse problemene! Dette kan løses enkelt ved å bygge planløse 
kryss, eller "oppsamlingskryss" så man slipper rundkjøringer og private kryss på hovedvegen. 
Det er noen få dager i året det er kø, men det er stort sett i Påska, og man kan IKKE bygge en 4 
felts vei fordi det er kø 1‐ 2 dager i året! 

5. En veg på vestsiden av elva vil flytte miljøbelastningen fra befolkningen i Hokksund til 
befolkningen i Skotselv. Et av argumentene for nye veg er å avlaste Hokksund og Åmot 
sentrum for trafikk. Da faller det på sin egen urimelighet å belaste Skotselv sentrum. Dette er 
uakseptabelt! Vi skal heller ikke glemme befolkningen på Røren. 

6. En veg vil dele bygda i to og separere en del husstander fra resten av bygda. Vegen vil helt 
klart bli en barrikade mellom de på øvresiden og de på nedsiden av vegen. Mange føler de blir 
separert fra resten av bygda. Hele Stenset bygda vil bli avskilt fra resten. 

7. Hva er prognosene for trafikken på rv. 35? Vil den øke? Det er minimal/ ingen befolkningsvekst 
i distriktet, så hvor skal trafikken komme fra? 

8. Vi mener at ingen av de alternativene som er lagt fram er akseptable for Eikerbygda. Alle 
forslagene vil ha alt for store negative konsekvenser for hele bygda. Politikerne må si nei til 4 
felts vei! 

9. Undertegnede ønsker å satse på landbruk og annen næringsvirksomhet på og rundt gårdene. 
Mulighetene for dette vil bli forringet, eller i verste fall ødelagt, av en veg i foreslått trasé. Det 
kan føre til at gårdene ikke lenger er drivverdige og øke risiko for fraflytting og nedleggelse.  

a. Traseene 1A og 2A berører en stor mengde flate, godt arronderte, sammenhengende 
jorder med gode avlinger. Dette er UAKSEPTABELT og disse må ut av planprogrammet!  

b. Vi mener alle kravene om jordvern og stemmen til unge bønder som ønsker å satse, 
MÅ bli hørt i denne saken! Det må undersøkes hvor mye dyrka mark som vil gå med i 
de forskjellige alternativene. Hvis ikke blir det som Vegvesenet har prestert på 
Hadeland. Der har de bygd ned og ødelagt de fineste landbruksområdene i Gran og 
Lunner kommune. 

10. I hele vegområdet på vestsiden, er det svært mye hjortevilt som også vil bli berørt av en 
eventuell utbygging. Vegen vil også ødelegge gode jaktområder, som tilhører de berørte 
gårdene. Dette vil ødelegge enda mer for inntektsgrunnlaget på gårdene. 
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11. Det er flere husstander som har borrevann/private brønner som drikkevannskilde. Dette vil bli 
negativt påvirket av en eventuell veg, uansett hvor gode renseanlegg som brukes. 

12. Det er mange kulturminner som vil bli berørt av en eventuell vegutbygging. Blant annet er det 
gravhauger som vegen vil komme svært nære og dermed ødelegge konteksten rundt disse. Og 
det har bod folk i Øvre Eiker i flere tusen år, og hele området er fullt av kulturminner. 

13. Nøkkelbiotoper må utredes. 
14. Det er også et ustabilt kvikkleire området ved Bingselva. Dette må unngås. 
15. Vegtraseen må krysse høyspentlinja som går ut over Bakkejordene. Hvilke løsning skal man ha 

her? 
16. Vi mener at ved å ha planfrie kryss, eller færre store oppsamlingskryss, og bygge 

forbikjøringsfelt, vil dagens trase holde i massevis. En kan bygge en omkjøringstrase nord for 
Hokksund, og dermed fjerne gjennomfartstrafikken. 

17. Det må være et krav at det bygges 2 felts veg istedenfor 4 felts, slik det "kreves" i dag (uten 
midtdeler!). Et godt eksempel på en god løsning er rv. 4 mellom Reinsvoll og Gjøvik! Eventuelt 
kan det bygges 3 felts veg med skiftbare felt (to felt den vegen rushtrafikken går). 

18. Det bør også vurderes å lage tunnel gjennom Øståsen, fra Jugersvingen til Solbergelva. Da får 
man en effektiv veg som kan kobles på en eventuell Lierdiagonal, eller over til E134. Denne 
vegen vil også brukes av alle de som pendler til Drammen. 

19. Vi mener at det må velges en tofelts trase! Men hvis ikke det er noe alternativ mener vi at 
veialternativene 1‐AAAA, 2‐AAAA med modifiseringer, må utredes! Vi mener det må legges 
tunell under Røren og som kommer ut på nordsiden av grustaket på Hoen. Krysser man elva 
her, men på nedsiden av vanninntaket, vil man unngår jorda på Langerud og Hoen. Og de 
negative konsekvensene for Røren. Med disse alternativene går det minimalt med jordareal. De 
går igjennom områder som blir lite brukt som frilufts og rekreasjonsområder. Og de unngår 
der det bor folk! 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
2. Punktet tas til orientering. Den som har nytte skal betale. Bompenger utredes gjennom egen 

utredning i konsekvensutredningen, for å finne ut om løsningene er mulig å finansiere med 
bompenger.  

3. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
4. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
5. Punktet tas til orientering. 
6. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
7. Våre trafikkberegninger basere seg på veksten som er lagt til grunn i prognosene fra Statistisk 

sentralbyrå, middels vekst. 
8. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet.  
9. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
10. Vi vil se på plassering av viltgjerder/viltkryssinger når vi planlegger mer detaljert. 

Dettekommer derfor i en senere fase. 
11. Punktet tas til orientering. Dersom det blir aktuelt med en vegtrase i dette området vil vi 

kartlegge private brønner i reguleringsplanfasen. Vi vil da også vurdere avbøtende tiltak. 
12. Kulturmiljø er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Vi viser også til 

svar punkt 9. 
13. Naturmangfold er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Vi viser 

også til svar punkt 9. 
14. Punktet tas til orientering. Grunnforhold er et av flere tema vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Vi viser også til svar punkt 9. 
15. Dersom det blir aktuelt med en vegtrase i dette området, vil vi vurdere en løsning for dette i 

reguleringsplanfasen. 
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16.  Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet.  
17. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet.  
18. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
19. Punktet tas til orientering. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli 

belastet ved en ny trasé gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å 
legge vegen eller deler av vegen i tunnel under området.  Vi viser også til kapittel B, 
Planprogram og konsekvensutredning. 

F31 Per Anton Mykland med 9 andre privatpersoner  

1. Det vi forundrer oss mest over i denne saken er at man planlegger en 4 felts motorvei på en 
kort strekning, uten at det planlegges en helhetlig løsning i begge endrer av denne korte 
traseen. For å kunne gjøre så betydelige inngrep for lokalbefolkningen og belaste samfunnet 
for så store kostnader, må det være planer som på sikt gir gode løsninger for regionen  

2. Den nasjonale målsettingen er «å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem og fremme regional utvikling». Da må man planlegge regionalt og ta for seg 
en total løsning for E134 mot Kongsberg og rv. 35 til Hønefoss. Ideelt burde man tenkt enda 
større siden det også foreligger planer om en ny vei til Gardermoen for de som er bosatt i 
Vestfold og Telemark. Alt dette må sees i en sammenheng.   

3. Generelt sett er målene når det gjelder framkommelighet lite aktuelle. Når man bygger en 4-
feltvei må man ta utgangspunkt i regionaltrafikk. Skal man i retning Drammen eller Oslo møter 
man i rushtiden køen inn til Drammen på begge sider av elven. Dette gjelder også når man 
skal i den andre retningen om ettermiddagen. Det vil ikke bli mer forutsigbart om man får ned 
reisetiden med noen minutter mellom Åmot og Drammen. Det er inn og ut av Drammen 
køproblematikken er. 

4. Trafikksikkerheten er selvfølgelig det vi alle er opptatt av og må etter vår mening være 
hovedmålet for hele prosjektet. Alle alternativene ivaretar dette. 

5. Når det gjelder miljøproblematikken vil alle alternativene redusere gjennomgangstrafikken i 
Hokksund i den grad det er mulig. Hokksund vil alltid være et knutepunkt for næring, 
offentlige kontorer, handel og kollektivtrafikk som medfører trafikk. Det andre miljømålet er å 
redusere miljøproblemene for randbebyggelsen langs rv. 35 - redusere støy og utslipp langs 
dagens rv. 35. 

6. For oss som er bosatt i området Strømbo, Kolbræk, Skar er vi forundret over at vegkorridor 2 
BBAA er tatt inn som et alternativ, da vi ikke kan se at dette alternativet oppfyller de kriterier 
og mål som er satt for prosjektet. 

7. Vegkorridor 2 BBAA:  
a. Dette er det eneste alternativet som går øst for dagens rv. 35. Det er kort avstand 

mellom dagens rv. 35 og åsen. Langs store deler av rv. 35 er det boliger på Strømbo, 
Kolbræk, Skar. Dette er av de områdene som er mest belastet med plagene fra rv. 35. 
Det er også boliger under bygging, som ligger ute for salg nå. Selv om disse boligene 
ligger nær rv. 35, med all den miljømessige belastning det medfører, har mange av 
disse boligene avkjøring fra Kolbrækveien (gml. Riksvegen), så den må også beholdes. 
Ved dette alternativet vil de som i dag har stor belastning med å ha rv. 35 vest for 
huset få en ny 4-felts motorvei på andre siden av huset. Det vil gå trafikk på 3 veier, 
tett på hverandre. 

b. For å få plass til korridor til ny rv. 35 øst for dagens trase, må den gå mellom 
Kolbrækveien og åsen. Der er det kun plass over jordene og beiteområdene på 
gårdsbrukene på Kolbræk, Skar, samt eventuelt på Gevelt og Langerud, avhengig av 
hvor man krysser elva. Østsiden av elva er smal og med til dels store høydeforskjeller. 
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Denne traseen vil få en betydelig stigning fra der den krysser elva og opp på jordene 
på Kolbræk. 

c. De gårdene som blir berørt av dette alternativet er gårder som blir drevet aktivt med 
melkeproduksjon, gris, sau, kjøttproduksjon og hagebruk. Produksjoner som det er få 
igjen av i vårt  område. Disse produksjonene vil det være vanskelig å opprettholde når 
så stor andel av jorda   forsvinner. Hvis man mener noe med jordvern, bør dette 
alternativet ikke være med i den videre planleggingen. 

d. På Østsiden av Hokksund har vi dag et sammenhengende gårdsmiljø fra Skibræk og 
langs den gamle vegen (Kolbrækveien), helt til forbi Skar. Dette er gamle gårdsmiljøer 
som dette alternativet vil ødelegge store deler av. Kolbrækveien er en lite trafikkert vei, 
som også går over i veier inn i marka, og som i stor grad benyttes til rekreasjon og 
friluftsliv. Området benyttes av syklister fra både Eiker og Drammensdistriktet. 

e. Ved å legge en ny 4 felts motorvei over dette området vil man rasere et gammelt 
sammenhengende gårdsmiljø. Selv om man etter at anleggsperioden er over vil kunne 
lage noen under- eller overganger for å komme inn i marka, vil mye være ødelagt. 

8. Vegkorridor 1          -AAAA, 2-AAAA, 2-ABAA, 2ABBA og 2-ABBB: 
a. Det er et relativ smalt belte med stor høydeforskjell, mellom Drammenelva og rv. 35, 

og på strekningen Hellefoss - Kværk er det også kvikkleireforekomster som vil kunne 
skape utfordringer i forbindelse med bygging av ny veg. I tillegg kommer disse 
alternativene nær Øvre Eiker kommunes vannforsyning. 

b. På samme måte som for vegkorridor 2BBAA, vil disse alternativene legge beslag på 
store arealer med dyrka mark og medfører store driftsulemper på de gjenværende 
jordbruksarealene mellom Drammenselva og rv. 35. 

9. Andre alternativer i planforslaget. 
a. Alle de alternativene som er innen i planprogrammet nå vil gi betydelig negative 

innvirkning på bomiljøer og landbruksinteresser i Hokksundområdet. Skal man få til 
akseptable løsninger må enkelte av strekningene løses med tuneller, selv om det er 
kostnadskrevende og har en høyere risiko. 

b. I tidligere faser av prosjektet var det flere alternativer lenger vest på vestsiden av elva, 
enn de som er videreført i høringsnotatet. Argumentene bygger alle på at bilistene vil 
bruk den gamle veien og ikke den nye. Her er det mange mulige tiltak for å få den 
gamle rv. 35 mindre attraktiv for gjennomgangstrafikk. Gamle rv. 35 skal fortsatt være 
en lokalvei. Det er her folk bor. Det må derfor investeres også i denne etter at ny vei er 
på plass, uansett hvilke alternativ som velges. Det må bli sykkelveier, slik at barn i 
fremtiden kan sykle i stedet for å bli kjørt til skolen. Det må fortsatt gå buss på veien. 
Det må bygges oppbygde fotgjengerfelt, slik at man krysser veien til bussholdeplassen 
på en tryggere måte enn i dag. Ved disse fotgjengerfeltene må farten reduseres til 40 
km. Veien for øvrig bør ha maks fartsgrense på 60 km. I tillegg må det selvfølgelig 
også være bompenger på den gamle veien. Med de elektroniske løsningene man har i 
dag, er det heller ikke noe problem å få differensierte bompengesatser, slik at 
lokalbefolkningen får en lavere pris enn de som vil prøve å bruke veien som 
gjennomfartsvei. Dersom det legges til rette for det vil ikke bilister kjøre av en 4 felts 
motorvei, hvor man kan kjøre i 110 km, over på gamle rv. 35 fordi den er kortere. Det 
vil ta lenger tid og koste mer.  
 
På dette grunnlaget vil vi be om at de vestre alternativene som er forkastet, tas inn i 
planprogrammet igjen. Øvre Eiker er en kommune i vekst og det vil i tiden fremover bli 
press på våre arealer. Med dobbeltspor på jernbanen og hyppigere togavganger vil det 
bli et enda mer aktuelt bosted for de som jobber i Oslo-området. Øvre Eiker vil da ha 
behov for å ta flere områder i bruk, både til boliger og næringsvirksomhet. Ved å legge 
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en vei på områder der det i dag ikke er bosetting vil det åpne seg opp nye arealer, 
samt at man vil kunne gjennomføre prosjektet ved å påføre færrest mulig negative 
konsekvenser. 

10. Prosjektet må planlegges regionalt og ha løsninger både for et større geografisk område og ha 
et mer langsiktig perspektiv. 
Vegkorridorene på østsiden tilfredsstiller i så liten grad målene for prosjektet at alternativene 
ikke bør være med i den videre planleggingen. De vestre korridorene som er tatt ut i 
silingsrapporten, bør tas inn igjen og utredes nærmere sammen med tiltak for å få styrt 
trafikken på ny vei. Vi håper at både prosjektledelse og politisk ledelse i kommunen lytter til 
folket i denne saken. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
2. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
3. Punktet tas til orientering Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
4. Punktet tas til orientering. 
5. Punktet tas til orientering. Vi viser også til svar punkt 1. 
6. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
7. Vegkorridor 2 BBAA 

a. Punktet tas til orientering. Nærmiljø (støy og bomiljø etc) er temaer som skal belyses i 
konsekvensutredningen.  

b. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark er et av 
teamene som skal belyses gjennom konsekvensutredningen. I planleggingen forholder 
vi oss til håndbok N100 Veg- og gateutforming. I denne håndboken er maks stigning 
5 %, og vegkorridorene i planprogrammet forholder seg til dette kravet.  

c. Dyrket mark er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se 
også svar punkt 7b. 

d. Nærmiljø og friluftsliv er et av flere tema vi skal belyse gjennom 
konsekvensutredningen. Se også svar punkt 7b. 

e. Kulturmiljø er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se 
også svar punkt 7b. 

8. Vegkorridor 1          -AAAA, 2-AAAA, 2-ABAA, 2ABBA og 2-ABBB: 
a. Naturressurser og vurdering av grunnforhold er temaer vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Se også svar punkt 7b. 
b. Dyrket mark er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen.  

9. Andre alternativer i planforslaget. 
a. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
b. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. Vurderinger rundt differensierte bomstakster tar 

vi med i videre arbeid. Vi vil også utarbeide en etterbruksplan for dagens rv. 35 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet. I etterbruksplanen ser vi hvordan vegen skal 
tilpasses ny situasjon.  

10. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
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F32 Bente Thorkildsen og Knut Kårmo 

Kommer med følgende innspill til planprogrammet: 
1. Den ene veikorridoren som er foreslått, vil komme rett over vårt småbruk. Dette vil selvfølgelig 

få enorme negative konsekvenser for et helt unikt kulturlandskap. Og for vår del er ikke dette 
lenger et sted å bo. 

2. Denne traséen vil møte store utfordringer med grunnforholdene på østsiden av Drammenselva, 
ved vår eiendom. I følge kart over kvikkleireforekomster er området gradert som middels 
rasutsatt. 

3. I et større perspektiv bør ikke en så stor vei ligge nede i bygda. Den må bygges på fjellgrunn 
oppe i skogen, det være seg på øst eller vestsiden av bygda. Her vil den største delen av veien 
ligge på "ledig" grunn, og unngår således de enorme negative konsekvensene en slik vei vil 
utløse for bebyggelse og jordbruksareal. 

4. Er det behov for en vei av slike dimensjoner? Hva om morgendagens politikere bestemmer seg 
for at vi skal kjøre kollektivt i stedet for privatbil? 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Statens vegvesen er klar over hvilket krevende situasjon det er å få en mulig vegkorridor over 

eiendommen. Vi ønsker en åpen prosess, hvor vi til enhver tid ønsker å imøtekomme 
grunneiere for spørsmål og innspill. Dessverre er det slik at planlegging av nye og store veger 
er en lang og krevende prosess. Vi er bundet opp av prosesskrav gjennom Plan- og 
bygningsloven, hvor prosjektet skal gjennom en konsekvensutredning før vi foreslår en 
kommunedelplan med vegkorridor. Gjennom konsekvensutredningen   kartlegger vi hvilke 
konsekvenser vegen får for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. 
Konsekvensutredningen skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når vi 
planleggerog bygger vegen. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess, slik at 
alle berørte parter blir hørt. 

2. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
3. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
4. Punktet tas til orientering. Vi viser til kapittel C, Vegstandard. 

F33 Ole B. Hoen 

Det henvises herved til planprogrammet som er lagt ut til høring: 

1. Dyrket mark 
a. Det er gitt nasjonale føringer igjennom Stortingsmelding nummer 9 at norsk 

matproduksjon skal økes med 1% årlig. Videre har Stortinget vedtatt en nasjonal 
jordvern strategi (St. prop.127S 2014-15), der avgangen av dyrket mark skal være 
maks 4.000 dekar i året. 

b. Lov om jord (Jordlova, 1995) §9 sier: "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som 
ikkjetek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho 
ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida." 

c. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldlov en) § 9 (føre-var-
prinsippet) sier: "Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak." 

d. I Nasjonal transportplan står det følgende under miljø kapittel 12: 
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i. Føre en restriktiv linje for omdisponering av dyrket jord til 
samferdselsprosjekt 

ii. Ta hensyn til jordvern og reindrift ved valg av vegstandard og trase, 
synliggjøre alternativer til inngrep i dyrket jord. 

e. Tall fra 2014 sier at Buskerud har 468 000 dekar fulldyrka jord (3,4%) og 8 851 
overflatedyrka jord (0,1%), dvs. at det er en meget liten mengde av fylkets totale areal 
som benyttes til matproduksjon. 

f. På bakgrunn av dette mener undertegnede at ingen av de korridorer og alternativ som 
foreslås i planprogrammet av Statens vegvesen, er akseptable. Disse berører og 
beslaglegger verdifull matjord av nasjonal verdi. Det bes derfor om at planområdet 
utvides slik at korridorer som ikke berører matjord utredes. 

2. Trafikk: En vei nede i bygda vil dele byen i to. Dette vil medføre praktiske konsekvenser, støv 
og støy både for de som bor i nærheten og i åssidene. I åssidene vil det også være 
utsynsplager fra veien.  

3. Fiske: Drammenselva er en av de store lakseelvene i Norge og har i dag et aktivt sportsfiske. 
En stor vei langs med, eller som krysser elven, vil ha store negative konsekvenser for både 
fisken og fiskerne, blant annet forurensning og støy. 

4. Nedre Hoen gård 

a. Planforslaget viser veikorridorer som går over både skog og dyrket mark på 
undertegnedes eiendom. Grunneiers grunnleggende holdning til skog- og jordbruk er 
at dette må bevares og videreutvikles både nasjonalt, lokalt og på egen eiendom. 

b. Flere av de foreslåtte korridorene berører eiendommen og grunneier motsetter seg 
derfor disse forslagene, med mindre vegen blir lagt i tunnel slik at eiendommen ikke 
berøres. De forslagene som baserer seg på å følge Randsfjordbanen på vestsiden, vil 
redusere dyrket mark tilhørende eiendommen med tilnærmet 50%. Forslagene som går 
over skogbruksområder vil gi betydelig reduksjon av skogarealene. Det vil medføre 
store, praktiske, driftsmessige, utfordringer å få delt eiendommen i to. Arealene er av 
meget god kvalitet/stor verdi og benyttes pr i dag til produksjon av blant annet 
matkorn. 

c. Det påpekes betydelige kulturminner i området. Det er funnet flere gjenstander som 
f.eks pilspisser og andre redskaper fra steinalderen. Det er også en gravhaug fra 
steinalderen her. I forbindelse med regulering av to masseuttak har det blitt foretatt 
kulturminneregistreringer som viser funn av både hulveier, kokegroper og andre 
bosettingsrester. 

d. En betydelig gullskatt som stammer fra vikingetiden, Hoensskatten, er funnet i dette 
området og representerer en stor kulturhistorisk verdi. Funnstedet er offisielt markert 
med en tavle som beskriver funnet og skatten. 

e. Området ved Hoen og Hoensmarka benyttes i stor utstrekning som et tur- og 
rekreasjonsområde for mange beboere i Hokksund 

f. Det finnes to masseuttak (ett grustak og ett grus- og steinuttak) i området. En vei i 
konflikt med disse vil båndlegge betydelig naturressurser og følgelig ha konsekvenser. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark og naturmangfold er 

temaer vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen.  
2. Vi viser til svar punkt 1. Nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde, støy og forurensing er temaer 

vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. 
3. Vi viser til svar punkt 1. Naturressurser og naturmangfold er temaer vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. 
4.  
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a. Vi viser til svar punkt 1.  
b. Vi viser til kapittel G, Tunnel. 
c. Vi viser til svar punkt 1. Kulturmiljø er et av flere tema vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen.  
d. Vi viser til svar punkt 1. Kulturmiljø er et av flere tema vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen.  
e. Vi viser til svar punkt 1. Nærmiljø og friluftsliv er et av flere tema vi skal belyse 

gjennom konsekvensutredningen.  
f. Vi viser til svar punkt 1. Naturressurser er et av flere tema vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen.  

F34 Jørn O. Kvilhaug 

Vedlagt kart viser en 
inntegnet trase for E134 fra 
Ryggkollen i Mjøndalen til 
Skjøl i Vestfossen. Videre 
går traseen til Hoensmarka, 
fortsetter til nord for Burud, 
går over Drammenselven og 
videre på østsiden. 
Plassering av tunneler, 
bruer og kulverter vises i 
kartet. 

Utgangspunktet for 
forslaget er: E134 og rv. 35 
må sees i sammenheng. 
Ved å legge vegtraseen i 
tunneler, kulverter og i 
dagen gjennom 
skogsområder, vil det bli 
tatt hensyn til både miljø, 
bebyggelse og jordvern. 
Trafikkmaskin i Skjøl kan om mulig også legges i fjellgrunn under Bergshaugen. 

Tiltakshavers kommentar: 
Ditt forslag for rv. 35 tilsvarer vegtrasé 15350, som er forkastet i silingsrapporten på grunn av 
trafikkgrunnlaget. Vi viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet, samt til kapittel E, 
Vestalternativet. 

F35 Finn Johannessen 

Stiller seg svært positiv til å få en ny vei på de angitte strekningene, og gir innspill til de opplysninger 
som er oppfattet til nå: 

1. Trafikk: Med de trafikktallene som er oppgitt er det klart at hoveddelen av trafikken på veien 
ikke skal til steder langs dagens trase, men videre til Åmot og forbi Åmot. Min vurdering er 
derfor at valg av trase ikke må ligge på østsiden av elva, fordi det er der folk bor og skaper 
trafikk på veien. Fakta er derimot at mer enn 90 % av trafikken skal forbi gammel trase. Ny 
trase bør derfor legges i et område hvor vi får en rett vei med smidige avkjøringer, som ikke 
skaper nye flaskehalser i trafikkavviklingen. 

2. Trasevalg:  
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a. Alternativet på vestsiden er det beste, hvor trassen blir lagt vest for Røren og vest for 
Burud og Skotselv, for så å bli ført mot Døvikfoss for kryssing av Drammenselven, og 
ført opp på eksisterende rv.35. Dette alternativet vil berøre minst mulig 
jordbruksareala og berøre minst mulig boligområder. 

b. Fv. 287 må få avkjøring før kryssing av Drammenselven for å spare en bro over elven. 
Broen over Drammenselven kan da bygges som en to felts bro, da mye av trafikken vil 
gå på fv. 287 til Sigdal/Eggedal. Fv. 287 må føres over Nordbråtan for så å kobles til 
fv. 287 nord for Haugfoss. Et alternativ er å bygge tunell under Nordbråtan for så å 
kobles til fv. Nord for Haugfoss. 

3. Skotselv og Burud: Ved å legge en ny vei på vestsiden av elva vil Skotselv og Burud kunne bli et 
svært attraktivt område for fremtidig utbygging og vekst på grunn av kortere tid til Hokksund 
og Drammen. 

4. Tilknytning til E134: Tilknytning til E134 bør være så nær Langebru som mulig, for at 
trafikantene skal benytte denne veien til Sigdal/Eggedal, Hallingdal og ring 4 Gardermoen. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering.  
2.  

a. Punktet tas til orientering. 
b. Punktet tas til orientering. 

3. Punktet tas til orientering. 
4. Punktet tas til orientering. 

F36 Atle Sivert Tærum 

1. Jordbruksområdet: Dalen mellom Hokksund og Åmot er et av de beste dyrkningsområder for 
mat i landet, med et svært aktivt jordbruksmiljø. Vekster som er vanskelig/umulig å dyrke 
mange andre steder, dyrkes her. Slik som frukt, bær, grønnsaker og frø, og ikke minst er 
området kjent for en spesiell god matkornkvalitet. I Norge er det snaut 1% av arealet som 
brukes til slik produksjon. Øvre Eiker kommune og dens innbyggere verdsetter dette vakre 
kulturlandskapet, som preges av aktive gårder. 

2. Fremtidens transport og arbeid: Den enorme tekniske utvikling som skjer i samfunnet vårt, 
tilsier at vi om 20 år vil ha et helt annet logistikksystem mht. transport, enn det vi har i dag. 
Dette tilsier at vegnett og kollektive transportmidler vil bli svært mye mer effektive enn i dag. 
Fremtidens arbeidssituasjon vil også endres. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å 
gjøre en god jobb selv om du ikke fysisk er tilstede på de store kontorer/arbeidsplasser til 
enhver tid. Forhold rundt digitalisering og nye måter å jobbe på, bør komme sterkere inn i 
planleggingen for fremtidens prosjekter. 

3. Planlegging av rv. 35 bør stoppes/utsettes: Planlegging av rv. 35 mellom Hokksund og Åmot 
bør stoppes/utsettes. Det forventes en helhetlig planlegging av det totale trafikkbildet i hele 
Drammensdalen. Her må fokus på bevaring av matjord få høyeste prioritet. 

4. Konklusjon:  
a. Ber om at planprosessen av rv. 35 mellom Hokksund og Åmot stoppes til ovennevnte 

forhold er grundigere redegjort for. Innbyggerne i bygda trenger ikke denne veien, vi 
vil fortsatt bruke de eksisterende veier. 

b. Ber om at et 90 km/t alternativ, med fremtidige smarte løsninger, utredes. Uansett hva 
fremtiden bringer av nye veiprosjekt, og om det en gang i fremtiden skal vurderes en 
ny vei, må det tas et totalt helhetlig hensyn. Uansett må den da legges i utmark, enten 
på østsida eller vestsida av dalen. 
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Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
2. Våre trafikkberegninger vil basere seg på veksten som er lagt til grunn i prognosene fra 

Statistisk sentralbyrå. Vi   vil ikke gjennomføre egne følsomhetsanalyser som vurderer et 
trendbrudd, i dette prosjektet. Vi viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 

3. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen. 
4.  

a) Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
b) I våre håndbøker vil planlegging av ny riksveg 35 dimensjoneres som 4-felst veg med 

110 km/t. Denne dimensjoneringsklassen kom i 2015 og erstatter tidligere 
dimensjoneringsklasser H8 og H9, med fartsgrense 100 km/t. Det finnes ingen 
dimensjoneringsklasse med 90 km/t for en årsdøgntrafikk på mellom 12 000-20 000 
kjøretøyer. Vi viser også til kapittel C, Vegstandard. 

F37 Tor Arild Johansen 

I planforslaget er to av valgene lagt vest for Drammenselva. Utfordringene ved å legge traseen på 
vestsiden er: 

1. Økte trafikale problemer mellom Hokksund og Mjøndalen 
a. Uttrykker bekymring for trafikkavviklingen ved E134 i retning mot Drammen. Dagens 

trafikk er fordelt mellom rv. 35/fv. 283 (østsiden) og fv. 62/E134 (vestsiden). Det 
erfares kø foran hver rundkjøring på hver side av elven, mellom Hokksund og 
Mjøndalen. Et alternativ på vestsiden vil medføre økt trykk på rundkjøringene langs 
E134 og økt trafikktetthet gjennom Hokksund sentrum, for å komme til fv. 283. I 
sentrum vil dette by på større miljømessige utfordringer.  

b. Ved et alternativ på østsiden vil det være et kryss nord for Hokksund, mellom rv. 35 og 
fv. 283, samt et kryss mellom rv. 35 og E134. Dette vil gjøre at trafikktettheten 
opprettholdes på begge sider av elva. I tillegg vil det bli mindre sjanser for at dagens 
køsituasjon blir forverret og gir lekkasje til andre vegalternativer. 

2. Jordbruk: Alternativet vil gå over eller helt inntil jordbruksarealer på strekningen Hokksund – 
Skotselv. Under byggingen av vegen vil det være en arbeidsgate på 200 meter. Dette vil føre til 
at det ikke kan produseres på disse jordene i anleggsperioden. I tillegg vil miljøgiftene fra 
motorveien påvirke kvaliteten på det som produseres. 

3. Skotselv: 
a. Antar at motorveien ikke vil gå på bekostning av boligfeltet bak Bakke kirke. Uansett 

vil motorveien gå tvers igjennom området for Tregata, der Øvre Eiker nylig har 
tilrettelagt for fremtidig byggefelt. 

b. Det er tegnet påkjøringsfelt rett ved bygdas barne- og ungdomsskole. Dette er svært 
betenkelig. I tillegg benyttes området mye i fritiden, med kultur- og idrettshall med 
tilstøtende utendørs idrettsbaner 

c. En motorvei gjennom Skotselv vil splitte tettstedet, og være svært negativt for 
nærmiljøet. 

4. Friluftsliv: 
a. Traseen vil gå tvers over skitrase fra Bakke kirke opp til Holtefjell. 
b. Tunnelen mellom Bingsveien og Lobbenåsen nord må forlenges. Dette er et populært 

turområde som er hyppig i bruk, og vil ikke lenger være mulig å benytte dersom 
traseen blir lagt her. 

c. Der broen krysser Drammenselva går en gammel vei som tidligere i gruvetiden var 
hovedvei til Åmot. I dag blir denne veien brukt som turvei og sti til Landbruksskolen 
og evt. Nykirke. 
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d. Der broen krysser Drammenselva er en av de mest populære fiskeplassene i området. I 
tillegg er det lokale badeplasser på begge sider av elva i området. 

5. Kulturminner: 
a. I området der rv. 35 krysser Hasselveien er det gruvesjakter fra Hassel jernverk. Det 

samme er det langs hele åsen der forslaget til ny fv. 287 er lagt, fra punktet den tar av 
fra foreslått rv. 35. 

b. Ny fv. 287 er planlagt langs jernbanen et stykke. I det åpne møtet ble det sagt at 
motorvei ikke kan ligge tett inntil jernbanen. Det vil si at ny fv. 287 må ligge godt inn i 
åsen og da vil den krysse og ødelegge de største gruvene i området. Disse gruvene er 
foreslått vernet ovenfor Fylkeskommunen. I gruvene finnes det overvintrede 
flaggermus og disse er fredet i Norge. 

6. Grunnforhold: Der den vestlige traseen går i bro over Drammenselva, er det på østsiden et 
kjent område med svært dårlig grunnforhold. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. I 

kommunedelplanen vil kommunen avsette en båndleggingssone på 200 meter som viser hvor 
vegen skal bygges. I en reguleringsplan vil arealene i denne sonen bli konkretisert og angir 
blant annet bruk, vern, utforming av arealer og anleggsbelte. Anleggsbeltet vil ikke 
nødvendigvis bli 200 meter, men omfanget av dette må vi vurdere i reguleringsplanfasen.   

3. Vegkorridorene 1A og 2A ligger bak Bakke kirke og vil påvirke området. Disse korridorene vil 
også gå gjennom området for Tregata. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og 
konsekvensutredning. 

4. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Nærmiljø og friluftsliv er et av 
flere temaer vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen.   

5. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Nærmiljø og friluftsliv, samt 
kulturmiljø er temaer vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Tunnelen mellom 
Bingsveien og Lobbenåsen, som er tegnet inn i vegkorridor 2A, kan også ligge i dagen. Vi vil 
vurdere behovet for tunnel i konsekvensutredningen. Vi vil sette eksakt lengde på en eventuell 
tunnel, i reguleringsplanen. 

6. Punktet tas til orientering. På grunn av utfordrende grunnforhold har vi flyttet vegkorridor 3 
nærmere fv. 149. 

F38 Gunvor Eken Gunnersen 

Innspill angående fv. 287 Åmot-Haugfoss: 
1. De fleste som bruker veien til og fra Sigdal skal i retning Hokksund/ Drammen/ Kongsberg, og 

det er derfor naturlig at veien tar av sør for Åmot, og ikke på nordsiden. Det blir mere trafikk 
på den gamle veien ned korketrekkeren hvis det blir lenger å kjøre rundt. 

2. De to alternativene som går over Brevikjordet kommer til å ta dyrket mark og ligge tett på 
boligfelt. Dette vil berøre barns skolevei, og adgang til rekreasjonsområdene rundt Breivik, 
som er i flittig bruk. En trafikkert veg, med mye lastebiler, utgjør en risiko for barn og støy for 
beboerne. I dag betaler mange busskort for barna sine, slik at de unngår å gå langs vegen. 
Hvis ny vei skal gå forbi boligfelt, blir det naturlig med fartsbegrensninger der. Dette gir økt 
reisetid for bilistene. 

3. Da det var omkjøring gikk all trafikken forbi. Ungene fikk ikke busskort og politiet måtte sette 
opp fartskorntoller. Det føltes heller ikke bra å sende barna ut for å leke på ettermiddagen, da 
man var redd de kunne bli påkjørt. 

4. Sigdal kommune planlegger økning i antall hytter i kommunen, så trafikken på 287 kommer 
mest sannsynlig til å øke i årene som kommer. 



74 
 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. Foreløpige trafikkberegninger vi har gjort, viser at begge de to 

kryssplasseringene avlaster Åmot sentrum, men i ulik grad. Kryssplassering i sør (vegkorridor 
2) gir en årsdøgntrafikk på 500 kjøretøyer, mens en plassering i nord (vegkorridor 1A/1B) gir 
1 000 kjøretøyer. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Nærmiljø og friluftsliv er et av 
flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen.   

2. Punktet tas til orientering. 
3. Trafikkberegningene våre baserer seg på veksten som er lagt til grunn i prognosene fra 

Statistisk sentralbyrå. 

F39 Nils og Toril Varlo 

Betraktninger etter Statens vegvesens informasjonsmøter i Hokksund og Åmot:  
1. Planlagte veikorridorer medfører at kulturlandskap ødelegges, og veien vil bygge ned 

betydelige arealer med fulldyrka jord. 
a) Korridor vest for elven må legges i skogkanten lengere vest, enn dagens alternativ. Noen 

minutters lengre kjøretid ved å legge veien utenfor tettbebyggelse og matjord, er en god 
investering i forhold til å redusere ulempene med veien. 

b) En smidigere trafikkavvikling på E134 mot Drammen, med toplanskryss i stedet for trange 
rundkjøringer, vil bidra til redusere tidsforbruket 

c) Erfaringen min tilsier at det ikke er noen minutter spart på en kort strekning som betyr 
noe, men muligheten for å holde en jevn fart over en lengre strekning. 

2. Hokksund og store deler av Øvre Eiker vil ha relativt liten nytte av vegen, og Hokksund 
sentrum stort sett samme trafikk som i dag. Veien er først og fremst til nytte for andre enn 
kommunens innbyggere, med trafikkavlastning av dagens vei gjennom Åmot, som en av de 
store gevinstene. 

3. Trasé for avgrening møt øst, ved Teigen, tas inn igjen i planarbeidet. Denne ble utelatt grunnet 
vanskelige grunnforhold. Vanskelige grunnforhold har Veivesenet erfaring med å takle, så 
dette er først og fremst argument i forhold til billigere vei. Via kryss på vei 283 (Horgenveien) 
noe sør for Lerberg, vil all trafikk fra østsiden av elven, da kunne føres inn på E134 uten å 
benytte Brugata i Hokksund, eller vei 283 forbi Krokstadelva. Dette gir heller ikke stor omvei 
for trafikk på rv. 35 til og fra Kongsberg, som i dag bruker Brugata i Hokksund. Denne 
avgreningen sør for Hokksund vurderer vi som gunstig, med tanke på at mye av 
befolkningsveksten i Øvre Eiker de kommende årene vil skje på østsiden i Hokksund bl.a. i 
Harakollen. Innspill: Plan for avgrening fra E134 sør for Hokksund må vurderes på nytt. 

4. Hoensmarka skogsområde er ett friluftsområde for Hokksunds befolkning, og kan bli betydelig 
berørt. 

a. Forringelse av Hoensmarka som friluftsområde, må vurderes i forhold til avbøtende 
tiltak, med tanke på folkehelsa.  

b. Sonen for drikkevannskilde vest for Drammenselven må det tas hensyn til i det videre 
planarbeid. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

a. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
b. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
c. Se svar i punkt 1b. 

2. Løsningene som gir best avlastning av dagens rv. 35 gjennom Hokksund, fjerner ca. 1/3 av 
trafikken. Mye av trafikken gjennom Hokksund har lokalt start- eller målpunkt (boliger, 
jernbanestasjonen, servicetilbud). Denne trafikken vil gå gjennom Hokksund uansett løsning 
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for ny rv. 35. Skal vi få mindre trafikk i Hokksund, må det iverksettes tiltak som reduserer 
lokaltrafikken (kollektiv, gange, sykkel, restriktive tiltak). 

3. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet og kapittel D, Lierdiagonalen. 
4. Nærmiljø og friluftsliv, samt naturressurser er temaer vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Vi viser også til svar punkt 1. 

F40 Herta Pettersen 

Innspill i forbindelse med at planprogrammet er lagt ut på høring: 
1. Statens vegvesen bør utrede alternativ vei rett østover fra Åmot, med utgang ved Kjellstad 

(tunnel). Dette alternativet bør da kobles på Lierdialognalen, med tilførsel i Nedre Eiker. Dette 
alternativet vil i svært liten grad berøre dyrket mark og ikke berøre bebyggelse. Eksisterende 
vei vil da være tilstrekkelig for de som skal til Kongsberg. Dette alternativet medfører kortere 
kjørevei og er mer miljøvennlig, da alle kjører kortere og står mindre i kø. E134 og 
Rosenkrantzgata har allerede for høy trafikktetthet og dette vil avlaste disse veiene.  

2. Korridorene i vest vil medføre ekstra kilometer med reisevei, og de vil trolig ikke bli brukt slikt 
som ønsket. Dette gjør de lite miljøvennlige. De minuttene som spares ved økt vegstandard på 
rv. 35, vil bli spist opp på grunn av lavere standard på E134. E134 vil være en flaskehals med 
to felt og mange rundkjøringer mot Drammen. Dette vil også øke reisetiden og utslipp.  

3. I området fra Bakke kirke og mot Hokksund vil det gå tapt store områder med jordbruk. Dette 
vil medføre at flere bruk ikke lenger blir drivverdige og livsgrunnlaget går tapt. Jordsmonnet 
her er av svært god kvalitet og bør bevares til jordbruk. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel D, Lierdiagonalen og kapittel G, Tunnel. 
2. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
3. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark er et av flere tema vi 

skal belyse gjennom konsekvensutredningen. 

F41 Beboere i Hasselgrenda og omegn 

Beboerne ønsker at følgende innspill blir tatt til etterretning: 
1. Beboerne skriver at vegtraséen vil berøre mange kulturminner og gå gjennom et 

kulturlandskap. I teksten nevnes blant annet Hassel Jernverk, boplasser knyttet til gruvedriften, 
gruveområdet Gruvåsen, gruveåpninger, en gammel oppgangssag, samt et tømmerhengsle, 
dopp og fester i svabergene fra tiden det var massiv tømmerfløting i elva. 

2. I området hvor brua er tegnet inn er det funnet totalfredet elvemusling, samt at det er et 
gyteområde for laks og sjøørret. I tillegg brukes området av fisketurister og som fiske- og 
badeplass. I gruveåsen er det funnet flaggermus som er fredet. 

3. Mulighet til å bedrive og opplevelsen av jakt, fiske og friluftsliv vil bli sterkt redusert av den 
foreslåtte veikorridoren. Gruveåsen og Hasselgruvene trekkes frem som populære turmål. 

4. Det gamle kulturlandskapet i grenda består av både fulldyrka jord, slåtteenger og 
innmarksbeiter, som vil bli rasert av den foreslåtte veikorridoren. Det er ingen fremtid for 
landbruk hvis vegen skulle komme. 

5. I følge kvikkleirekartet er det dårlige grunnforhold ved Fukkerud, der vegkorridoren er tegnet 
inn med bru over Drammenselva.  

6. Vegen vil berøre et spesielt ravinelandskap. Disse begynner å bli sjeldne fordi de ofte blir 
planert for å lette forholdene for landbruk. Et slikt område består av marine avsetninger. 

7. Det er fare for forurensning fra den nye veien til private drikkevannsbrønner. 
8. Vegen vil berøre gamle veier som tidligere var hovedveien fra Skotselv til Åmot på vestsiden. 
9. Det vil bli en flaskehals i hver ende av det planlagte vegprosjektet. 
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10. Trafikkmaskin/avkjøring i Skotselv berører skole og fritidsaktiviteter. Vegen vil i tillegg 
medføre fare for lokal luftforurensning og støy. 

11. Norge har skrevet under Paris-avtalen og forpliktet seg til å senke utslippet av CO2. For å 
begrense dagens trafikk bør det satses mer på kollektivtilbudet. 

12. Det er tegnet inn kryss der fv. 287 møter rv. 35 og på østsiden etter brukrysningen. Dette er 
ikke forenlig med at det skal være minimum 3 km mellom kryssene på en veg med 110 km/t.   

13. Dagens trafikk er fordelt mellom rv. 35/fv. 283 (østsiden) og fv. 62/E134 (vestsiden). Det 
erfares kø foran hver rundkjøring, på hver side av elven, mellom Hokksund og Mjøndalen.  

14. Et alternativ på vestsiden vil medføre økt trykk på rundkjøringene langs E134 og økt 
trafikktetthet gjennom Hokksund sentrum, for å komme til fv. 283. I sentrum vil dette gi økt 
utslipp av eksos og luftkvaliteten kan bli en belastning for de som bor der.  

15. Et alternativ på østsiden vil gi et kryss nord for Hokksund, mellom rv. 35 og fv. 283, samt et 
kryss mellom rv. 35 og E134. Dette vil gjøre at trafikktettheten opprettholdes på begge sider 
av elva på vei sydover. I tillegg vil det bli mindre sjanser for at dagens køsituasjon blir forverret 
og gir lekkasje til andre vegalternativer. 

16. Traseen til fv. 287 bør følge rv. 35 så lenge som mulig. Dette for å unngå å lage to parallelle 
veistrekninger. 

17. De vestlige linjene bør tas ut av planprogrammet. En tunnel gjennom åsen på østsiden på deler 
av strekningen, vil også føre til mindre konsekvenser for hele bygda og sørge for at 
gjennomgangstrafikken ikke belaster det lokale veinettet. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Kulturmiljø er et av flere tema vi 

skal belyse gjennom konsekvensutredningen.   
2. Naturmangfold, samt nærmiljø og friluftsliv er temaer vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Se også svar punkt 1. 
3. Naturmangfold, samt nærmiljø og friluftsliv er temaer vi skal belyse gjennom 

konsekvensutredningen. Se også svar punkt 1. 
4. Dyrket mark er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se også svar 

punkt 1.  
5. Punktet tas til orientering. 
6. Landskapsbildet er et av temaene som skal belyses i konsekvensutredningen. Se også svar 

punkt 1. 
7. Punktet tas til orientering. Dersom det blir aktuelt med en vegtrase i dette området vil vi 

kartlegge private brønner i reguleringsplanfasen. Vi vil da også vurdere avbøtende tiltak. 
8. Kulturmiljø er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se også svar 

punkt 1.   
9. Vi ivser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
10. Støy og luftforurensing er et av flere tema vi skal belyse gjennom konsekvensutredningen. Se 

også svar punkt 1. 
11. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
12. Vegkorridor 3 på fv. 287 er avhengig av vegkorridorene 1A og 2A på fremtidig rv. 35. Dersom 

denne kombinasjonen blir anbefalt som beste løsning, må vi se nærmere på detaljene 
detaljene rundt kryssplassering.  

13. Punktet tas til orientering. 
14. Punktet tas til orientering. 
15. Punktet tas til orientering.  
16. Punktet tas til orientering. 
17. I konsekvensutredningen ønsker vi å vurdere vegkorridorer både på øst- og vestsiden av 

Drammenselva, for å få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for vår anbefaling. 
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F42 Hans Petter Skott-Myhre og Karl Erik Sylling 

Innspill i forbindelse med at planprogrammet er lagt ut på høring: 
1. Prinsipper og rammer: Planprogram vurderer et for snevert planområde. Jamfør aktuelle 

endringer for E134, endrede jernbanetraséer og planer for Ring 4. Horisonten for 
planprogrammet må derfor utvides betraktelig. Dette for å få en riktig vurdering av både 
funksjon, behov, plassering og veistørrelse. I tillegg må det fremkomme hvilket 
trafikkgrunnlag som forventes for denne veien i fremtiden. 

2. Jordvern: Alle de åtte foreslåtte korridorene i planprogrammet vil beslaglegge til dels store 
jordbruksarealer. Ut ifra angitte planprogram mener vi verdien av tapt jordbruksareal ikke 
virker til å være vektlagt høyt nok. 

3. Drammenselva og kulturlandskap: Elva er en viktig lakseelv og den har et allsidig og unikt 
kulturlandskap på begge sider. Dette kulturlandskapet er også viktige oppvekstmiljøer og 
biotoper for flere viltarter. Elva som en fremtidig ressurs for fremtidig boligutvikling og andre 
bruksområder, skal heller ikke glemmes i aktuelle planvurderinger. 

4. Enkelte steder langs Drammenselva er det til dels dårlige grunnforhold:  
a. Utglidning i skråningen nord for Ulleland gård, mot oset inn mot gamle Skotselv 

Cellulose (gbnr 189/1).  
b. Bevegelse og oppsprekking av arealer langs jernbanen/Drammenselva på Skott Søndre 

(gbnr 192/1). 
5. Støy og nærmiljø: De foreslåtte veikorridorene virker i stor grad negativt på nærmiljøet i form 

av støy fra veien. Med erfaring fra dagens rv. 35 vil ny rv. 35 forårsake til dels mye støy for 
både nærliggende bebyggelse til veien og for hele det åpne dalføret på begge sider av elva. 

6. Næringsareal: I Skotselv sentrum er det et sentralt næringsmiljø langs jernbanen, og syd for 
Skotselv er det uttak av både grus- og pukkforekomster. Arbeidsplasser og naturforekomster 
må ivaretas. I tillegg må ikke ny trase beslaglegge næringsområdet Burud Pukkverk. 

7. Gammel søppelfylling: Langs jernbanen ved Burud hadde Øvre Eiker Kommune i mange år sin 
kommunale søppelfylling. Eventuelle veitraséer som vil komme i nærheten av denne 
søppelfyllingen vil antagelig føre til krav om fjerning av søppelfyllingen, med tilhørende 
kostnader. 

8. Oppsummering: Jordvern, nærmiljø, friluftsliv, drikkevann og kulturlandskap må gjennomgås 
på nytt, og tillegges mye større betydning for plassering av aktuelle korridorer for rv. 35 enn 
det virker til å være gjort i nåværende planprogram og silingsrapport.  

Ut ifra innspillene angitt over, må planprogrammet også ta med veikorridorer som ligger både 
lenger vest og lenger øst enn dagens foreslåtte korridorer. Som et eksempel må veitrasé 
15200, som tidligere er forkastet, vurderes på nytt. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet, kapittel D, Lierdiagonalen og kapittel C, 

Vegstandard. 
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
3. Punktet tas til orientering. Vi viser også til svar punkt 2.  
4. Punktet tas til orientering. 
5. Punktet tas til orientering. Nærmiljø (støy og bomiljø etc) er temaer som skal belyses i 

konsekvensutredningen.  
6. Vi viser til svar punkt 2. 
7. Punktet tas til orientering.  
8. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel E, Vestalternativet. 
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F43 Magnus Billing 

 Under gis noen merknader som bes vurdert i det videre planarbeidet: 
1. Ny fv. 287 må utredes med trasé slik at denne kan tilknyttes både dagens og ny rv. 35, 

uavhengig av byggetidspunkt for begge veiene. 
2. For fv. 287 må det utredes grundig hvilke effekter og påvirkning av alt. 3 vil ha for Buskerud 

skole og Nordbråtan barnehage.  
3. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 forbi Hønefoss, vil medføre store endringer i bosteds-, 

reise- og arbeidsmønster i regionen. Det må utredes hvor mye trafikk som vil gå fra Modum til 
Ringerike (i stedet for mot Drammen). Dette vil ha stor betydning for lønnsomhet og nytte for 
ny rv. 35. 

4. Endelig beslutning om trasé bør gjøres på bakgrunn av konkrete grunnundersøkelser, og ikke 
bare ved hjelp av generelle faresonekart. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Alternativene 1A, 1B, 1C og 2 kan bygges uavhengig av ny rv. 35.  
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Nærmiljø og friluftsliver et av flere 

teamer som skal belyses gjennom konsekvensutredningen. 
3. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
4. I en kommunedelplan utreder vi flere vegkorridorer og det vil i denne fasen være for 

omfattende å gjennomføre grunnundersøkelser på alle korridorene. Dette er derfor noe av det 
vi gjør i konsekvensutredningen. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og 
konsekvensutredning. 

F44 Christoph Centmayer 

1. I planprogrammet er det ingen forklaring på hvorfor Statens vegvesen eller deres 
oppdragsgiver, planlegger en firefelts vei med 110 km/t fartsgrense. 

2. Hvis denne delen av rv. 35 skal være en del av en fremtidig «Ring 4» langt forbi Oslo‐området, 
så forventer jeg som berørt innbygger en logisk redegjøring for det. I en konsekvensutredning 
så må behovet for en ny vei vurderes i forhold til situasjonen lokalt, spesielt med de massive 
konsekvensene denne veiene medfører. Etter sunn fornuft finnes det ingen grunnlag for en 
firefelts vei på denne strekningen. 

3. Et av målene i planprogrammet og i nasjonal transportplan, er hensyn til miljø og reduksjon av 
klimagasser. Jernbanestrekningen mellom Modum og Hokksund er ikke nevnt et eneste sted i 
det foreliggende planprogrammet. At et så stort veiprosjekt blir planlagt og konsekvensutredet 
uten å vurdere andre transportformer, er forunderlig.  

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet og kapittel C, Vegstandard. 
2. Se svar under punkt 1. 
3. Vi viser til svar på punkt 1, samt kapittel F, Prosjektet i forhold til satsting på jernbane. 

F45 Torleif Terum, Anders Terum, Bjørn Bjørndalen, Leif Røed og Nils Anders Lien 

Innspill til trase 2-ABBB for rv. 35 Hokksund – Åmot: 
1. Traseen vil gi store negative boforhold ved at traseen vil ligge inntil bolighus, samt at enkelte 

hus må fjernes.  
2. Traseen vil beslaglegge og dele arealer med både dyrket mark og skog. Dette vil skape store 

ulemper for driften og kan gjøre deler av arealet ulønnsomt. 
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3. Østre trase vil gi en stigning på over 100 meter opp til Jellum og trafikken fra fv. 287 må opp 
over 140 meter. En slik stigning vil gjøre at bilistene velger å kjøre eksisterende trase gjennom 
Åmot mot Hokksund. 

4. Traseen er skissert gjennom et friluftsområde som er mye benyttet av Åmots befolkning. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Nærmiljø og friluftsliv, samt støy 

og luftforurensning er teamer som skal belyses gjennom konsekvensutredning.  
2. Dyrket mark er et av flere teamer som skal belyses gjennom konsekvensutredning. Vi viser 

også til svar punkt 1. 
3. Punktet tas til orientering. 
4. Nærmiljø og friluftsliv et av flere teamer som skal belyses gjennom konsekvensutredning. Vi 

viser også til svar på punkt 1. 

F46 Nils Petter Holth 

Innspill angående rv. 35: 
1. Statens vegvesen argumenter med at det ikke er økonomisk forsvarlig å bygge i den vestlige 

traseen fordi det blir for lite trafikk der. På alle nye vei strekninger, hvor det settes opp bom, 
kreves det også avgift på de lokale veiene. Uten en slik parallell innkreving vil mange bilister 
fortsette å kjøre på de lokale veiene. 

2. Alle vegkorridorene starter på E134 mellom Langebru og avkjøring til Vestfossen. I dag er det 
kø og for dårlig kapasitet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund, spesielt på ettermiddager. 
Når strekningen Hokksund‐Åmot skal bygges, før det gjøres noe med E134, vil svært mange 
biler som kommer fra Drammen, kjøre rv.  283 til Hokksund, og eksisterende rv. 35 til Åmot. 
Ny vei vil da uansett ikke avlaste eksisterende rv. 35 slik det skisseres. 

3. Flere av alternativene går tett inntil eksisterende trase, og vil da ikke gjøre støy og 
forurensnings problemene mindre, men derimot forsterke de i mange av de mulige traseene. 

4. Vegen kan ikke bygges nede i dalen: En må vektlegge og prise ulempen for de menneskene 
som bor i området mellom Hokksund og Åmot større, enn kostnaden ved å legge veien lenger 
vekk fra der menneskene bor. Legges veien nede i dalen, vil en ødelegge dette unike området 
for alltid. Det snakkes hele tiden om å ta hensyn til mennesker i forhold til biltrafikk, men de 
trase valgene som Vegvesenet har kommet frem til, gjør det motsatte. 

5. Nedbygging av matjord må stoppe. Traseer nede i dalen og langs elven vil ødelegge mye 
matjord. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. Bompenger utredes i konsekvensutredningen for å finne ut om 

vegkorridorene er mulig å finansiere med bompenger.  
2. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet og kapittel D, Lierdiagonalen. 
3. Punktet tas til orientering. Nærmiljø (støy og bomiljø etc) er temaer som skal belyses i 

konsekvensutredningen.  
4. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning, samt kapittel E, Vestalternativet. 
5. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark er et av flere temaer 

som skal belyses gjennom konsekvensutredningen. 

F47 Nina Sæter Vikøren 

Innspillet tar utgangspunkt i området mellom Dramdal/Flata og Drammenselva: 
1. Området mellom nåværende rv. 35 og elva består av kvikkleire. 
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2. Området består av et rikt plante- og dyreliv. I tillegg finnes en sjelden rik flora med bl.a. 
blomsterartene dragehode (rødlista) og skogsfrue. 

3. I området mellom Bakken og Midtre Dramdal finnes gamle steingjerder, og hele feltet mellom 
Midtre Dramdal og elva brukes den dag i dag som utmarksbeite. 

4. Ovenfor skogsbilvegen som går opp fra eiendommen Flata, er det et større område med 
synlige rester etter flere gamle finneplasser. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Naturmangfold er et av flere 

teamer som skal belyses gjennom konsekvensutredning  
3. Vi viser til svar på punkt 2. Kulturmiljø og naturressurser er teamer som skal belyses gjennom 

konsekvensutredningen. 
4. Vi viser til svar på punkt 3.  

F48 Jan-Einar Eriksen 

1. Forslag til vegkorridor: 
• Avkjøring fra E134 rett vest for rundkjøringen ved «By the way» i Hokksund. Hovedidé er at 

man kjører av fra E134 rett etter at man har kjørt under Jernbanen/Sørlandsbanen og øvrig 
bebyggelse i området v/Christian IV vei. 

• Følge tidligere foreslått/eksisterende «korridor» over området ned mot Sundmoen og 
Hoenselva. 

• Løpe vest for, og parallelt med Randsfjordbanen, oppover langs Drammenselven via 
Skotselv til Døvikfoss. 

• Ved Skotselv er det viktig å ivareta eksisterende gode landbruksområder og muligheter for 
videre næringsutvikling. Slike store infrastrukturprosjekter som dette bør gi grobunn for 
god lokal utvikling og ikke bare ta beslag i store eiendomsarealer. Derfor foreslås det å 
legge veien i tunnel forbi landbruksområdet ved Ulleland, og deretter forlenge bro over 
Bingselva gjennom hele Skotselv, slik at veien ikke vil ta områder fra Skotselv Næringspark 
eller eksisterende boligområder, men samhandle godt med allerede eksisterende 
arealbruk. 

• Ved Døvikfoss deler veien seg i fv. 149 mot Haugfoss og rv. 35 videre mot Åmot. 
A. Fv. 287 foreslås å gå fra Døvikfoss nord‐vestover forbi Grorud og vest for 

bebyggelsen ved Bråtan/Nord‐Bråtan, slik at den kan kobles inn på eksiterende fv. 
287 i området ved Kjørplassbrua rett før Blåfarveværket. 

B. Rv. 35 svinger østover og går i bru over Drammenselven ved Døvikfoss, og krysser 
jernbanen slik at rv. 35 da kommer øst for Randsfjordbanen 

• Ny rv. 35 kobles deretter inn på eksisterende motorvei rv. 35, i svingen der Døviksveien 
går inn på eksisterende rv. 35 ved Åmot. 

 
2. Hovedargumentene for dette forslaget kan oppsummeres med følgende; 

a. Det er vektlagt i minst mulig grad å berøre eksisterende bebyggelse og dyrket mark. 
b. Det er vektlagt minst mulig stigning, noe som gir redusert drivstoff‐forbruk, hvilket betyr 

en positiv miljømessig effekt, samtidig som det for all nyttetrafikk gir positiv økonomisk 
uttelling. 

c. Det er vektlagt at dette alternativet gir kort kjøreavstand mellom Hokksund og Åmot. 
d. I et langsiktig samfunnsmessig perspektiv er det lagt vekt på større muligheter for 

samhandling mellom vei og jernbane. 
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Tiltakshavers kommentar: 
1. Ditt forslag til vegkorridor tilsvarer vegtrase 15000 for rv. 35, som er silt ut i silingsrapporten 

til planprogrammet. Avgjørende årsaker til at denne vegkorridoren ble forkastet var følgende:  
• Vegtraseen gir store inngrep i tettstedet Skotselv, som er et gammelt industristed med et 

bredt utvalg av kulturminner fra ulike tidsperioder (spesielt bygninger fra 1800- og 1900-
tallet). Som samlet kulturmiljø har Skotselv derfor stor verdi.  

• Vegtraseen gir store utfordringer i forhold til nærføring til jernbanen.  
• Medvirkende årsak til at vegtraseen forkastes er landskapsbilde: Korridoren får konsekvens 

for flere delområder med stor og middels til stor verdi enn andre sammenlignbare traseer, 
spesielt på grunn av nærføring til Drammenselva. 

Ditt forslag til vegkorridor for fv. 287 kan tilsvarer korridor 3 i planprogrammet. Denne 
korridoren er lagt noe om i revidert planprogram, på grunn av utfordrende grunnforhold, og 
skal utredes gjennom konsekvensutredningen.  

2. Punktet tas til orientering. Vi viser også til svar punkt 1. 

F49 Inger Varlo Bergheim med protestliste underskrevet av 480 personer 

Det er samlet inn 480 underskrifter mot vegkorridoren E134, Eiker Kvikk, Røren, Varlo, Burud, Bakke, 
Lobben, Åmot.  
 
De som har underskrevet mener det er viktig å verne om dyrket mark og gode bomiljøer, og at det blir 
valgt andre traseer hvor dette i minst mulig grad blir berørt. 

Tiltakshavers kommentar: 
Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Dyrket mark og nærmiljø og friluftsliv er 
temaer som skal belyses gjennom en konsekvensutredning. Vi viser også til kapittel E, Vestalternativet, 
side 10. 

F50 Beboerne i Orrelia ved Per Buxrud  

Høringssvar fra beboere i Orrelia, Åmot vedrørende vegstrekning Hokksund – Åmot: 

1. Traseen vil ramme inn Østre Åmot og skape et hinder for fri tilgang til skogen og store 
friluftsområder. 

2. Stor deler av Engerhagen og byggefelt på nordsiden av Åmot vil få sine eiendommer og 
utemiljø vesentlig forringet. Dette gjelder i særdeleshet oss i Orrelia, Åmot. 

3. Området der traseen er valg vil ødelegge en fantastisk flott ”grønn lunge”, som daglig 
benyttes av både bygdas barnehager, Enger barneskole, Søndre Modum Ungdomsskole, samt 
Rosthaug videregående skole. 

4. På generelt grunnlag vil en slik trasse motarbeide kommunens og alles ønske om bedre 
folkehelse, da det beste virkemiddelet for god folkehelse er lett tilgang til gangstier og 
friluftsområder. 

Samlet vil vi på det sterkeste fraråde alternativ 4. 

Tiltakshavers kommentar: 
Punktet tas til orientering. Nærmiljø og friluftsliv er temaer som skal belyses gjennom en 
konsekvensutredning. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning.  
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F51 Per Aker 

1. De to alternative korridorene, med avkjøring på strekningen mellom Langebru og krysset ved 
Skjøl, er begge to meget uheldige løsninger. Det østre alternativet langs jernbanen, med 
miljøtunnel forbi Kvantum, videre over Hoenselva og store jordarealer videre her, bekymrer. 
Det vestre alternativet som runder vest om Åsgårdene og vest for tettbebyggelsen på Røren, er 
et minst like uheldig inngrep. Alternativene kan vi imidlertid erstatte med en tunnel. 

2. Rv. 35 bør ha avkjøring nærmest mulig Langebru, på 
grunn av trafikken da løses best mot både Drammen og 
Kongsberg. En tunnel under bebyggelsen, med inngang 
et sted mellom Roaskogen og Kantum, under 
tettbebyggelsen i området Semsmoen – Bråtabekken – 
Eiker Mølle (Felleskjøpet), vil kunne munne ut i 
Hoensmarka pukkverk eller mot Varlo, avhengig av 
hvilket alternativ som blir benyttet videre nordover. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til orientering. 
2. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé 

gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller deler av 
vegen i tunnel under området. 

F52 Ingjerd Loe, Kjersti Loe, Anders Thorrud og Hilde Birgitte Oulie 

Grunneiere til landbrukseiendommer med arealer sør for E 134 mellom Mjøndalen og Hokksund. 
Kommer med følgende merknader til planprogrammet for rv. 35 Hokksund‐Åmot: 

1. Planlegging 
a. Plassering av ny E134 legger føringer for rv. 35, og for å sikre gode løsninger burde 

planleggingen av E134 kommet først. 
b. Planområdet bør utvides i retning Kongsberg for å ikke begrense muligheten for 

kobling mellom rv. 35 og E134. Utvidelse av planområdet vestover ivaretar mulig 
lokalisasjon av E134 lenger sør og vest, enn dagens lokalisasjon. 

c. Alternativene 1 1300, 1 5200, 15350, 15400, 15450, har påkobling lenger vest en de 
to gjenværende påkoblingspunktene. Det angis som årsak til utsiling, at påkobling for 
langt vest vil gi mindre bruk av veien og at flere vil bruke eksisterende vei. 
Begrunnelsen for denne påstanden fremkommer ikke i utkastet til planforslaget. 

d. Når ny 4‐felts E134 kommer, vil kjøretøy som skal i retning Drammen, med stor 
sannsynlighet kjøre raskere og tryggere på 4‐felts vei fra Åmot til Drammen, enn på 
dagens vei, selv om påkoblingen kommer lenger vest. 

e. Påkobling lenger vest, vil også i større grad gi mulighet for at veien kan legges i 
skogsområder. Dette vil gjøre at mindre matjord går tapt, ivaretar kulturlandskapet, 
samt legger til rette for mindre støy og luftforurensning sentralt. 

2. Jordbruk 
a. Jordbruk, inkludert jordvern, er et så viktig tema at det bør utredes som eget punkt og 

ikke som et underpunkt i kategorien naturressurser. Øvre Eiker har matjord av 
nasjonal verdi, med avlingspotensialer langt over landsgjennomsnittet på store deler 
av arealet som ligger sentralt. En stor del av de foreslåtte alternativene for rv. 35 synes 
i liten grad å ivareta jordvernhensynet godt nok. 

b. Kun 1 % av Norges areal kan benyttes til produksjon av matkorn. Denne jorda ligger 
som oftest tett på de store byene og gjør dem utsatt for arealutvikling. 
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c. Det vil være i alles interesse å ivareta matjorda, selv om det betyr at andre 
samfunnsnyttige prosjekter må finne alternative arealløsninger. Nedbygning av 
matjorda er irreversibel. Selvforsyningsgraden i Norge er kun på 40 %. 

d. Ber om at rapporten fra forsvarets forskningsinstitutt og «Risiko- og sårbarhetsanalyse 
av norsk matforsyning», tas med i plangrunnlagets nasjonale premisser pkt1.4.1. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Planlegging 

a. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
b. Se svar under punkt 1a. 
c. I Sillingsrapporten viser vi til en årsdøgntrafikk (ÅDT) utført i regional transportmodell 

(RTM) for vegtraseene 11 300, 15 200 og 15 350. Vegtraseene 15 350, 15 400 og 
15 450 er tilnærmet like, og vil derfor gi nesten den samme trafikkmengden.  

d. Punktet tas til orientering. 
e. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 

2. Jordbruk 
a. Statens vegvesen vil gjennomføre konsekvensutredningen etter metodikken som er 

beskrevet i håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
b. Punktet tas til orientering. 
c. Punktet tas til orientering 
d. Konsekvenser for jordbruk inngår allerede i de nasjonale premissene under punktene: 

i. Innst. 56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal 
jordvernstrategi. 

ii. Meld. St.33 Nasjonal transportplan 2018-2029. 
iii. FOR-2014-09-26 nr. 1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging 

F53 Marthe Marie og Helge Johannessen 

Kommer med 2 forslag på trase for rv. 35 og da i prioritert rekkefølge: 
1. Avkjøring fra E134 til nye rv.35 må legges i området mellom avkjøringen til Vestfossen og i 

bakken opp til Ormåsen. Der hvor E134 har en slak venstresving når en kommer fra Drammen 
retning Kongsberg. Denne avkjøring må konstrueres som et planfritt kryss. Traseen legges så 
videre oppe i skogen til en kommer forbi Skotselv / Nykirke. Det bør bygges et planfritt kryss 
på denne strekningen, slik at lokalbefolkningen kan komme seg inn på denne i område Burud 
/ Bakke kirke. I området Nykirke bygges en avkjøring til fv. 287. 

2. Avkjøring på dette forslaget er i samme området, men da legges rv.35 i tunnel fra nevnte kryss 
i forslag 1. Trasen til denne tunnelen og rv.35, følger jernbanetrasen, tunnelen må lages så 
lang at den ikke kommer i konflikt / kontakt med tettbebyggelsen. 

3. I begge disse forslagene må alle rundkjøringene som er på dagens E134, også fjernes og 
etableres som planfrie kryss. 

4. Ved å lage E134 og rv.35 som en effektiv og rask vei, så vil folk benytte denne selv om den vil 
bli noen kilometer lengre å kjøre. Forurensing og støy i de mest folketette områdene vil da 
forsvinne. Splitting av et lite samfunn med en butikk, skole, barnehage og rasering av 
idrettsanlegg, vil bortfalle. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
2. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé 

gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller deler av 
vegen i tunnel under området 
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3. Vi viser til kapittel A, Bakgrunn for prosjektet. 
4. Punktet tas til orientering. 

F54 Ingrid Aas 

1. Det tidligere alternativet vest for Hokksund bør også utredes. 
2. De forslagene som er presentert i dag gir store ulemper for Kantum og Rørenområdet. Det er i 

dag mye trafikkstøy fra E134 på Semsmoen og Roaskogen. Dersom veien kommer øst for 
Rørenområdet, bør den legges i tunnel. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Punktet tas til etterretning. Vi viser til kapittel E, Vestalternativet. 
2. Statens vegvesen er klar over at området Røren/Kantum vil bli belastet ved en ny trasé 

gjennom området. I det videre arbeidet vil vi se på mulighetene for å legge vegen eller deler av 
vegen i tunnel under området 

F55 Berit Røhne og Roger Anfinrud 

I planprogrammet er det tre forslag til korridorer nedenfor eksisterende rv. 35 ved Verpsletta. På 
strekningen fra Verpslettas begynnelse og ca. 2 km til Skreppen gård på Modumsiden, skjærer foreslått 
vegtrase gjennom i alt 8 gårdsbruk. Innspillene knytter seg til dette området: 

1. Området har stor kulturhistorisk verdi. Området har vært bebodd siden eldre jernalder og flere 
av bygningene er datert tilbake til 18. århundre. I området finnes det et gammelt gravminne, 
og området Verp er i Eikers historie beskrevet som en del av den gamle elvekulturen etter 
Drammenselva. 

2. Nedenfor jordene etter Verpsletta er grunnforholdene varierte. Et stort område mot elva er 
risikosone/rasutsatt pga. kvikkleire. Mellom risikoområdet og jordene ligger det et bratt 
skogfelt der det er marin leire i grunnen. Jordet, som må krysses ved grensen til Modum, har 
tykk marin avsetning, dyp leire, noe grunnforholdene bærer preg av helt inn mot Åmot. Disse 
grunnforholdene kan gjøre at vegen i stedet blir lagt tett innpå gårdshus og over beitemark. 

3. I dag er de fleste gårdene belemret med trafikkstøy, og det er derfor ikke akseptabelt å få en 
motorveg bygget tilsvarende nært på nedsiden av huset. En motorveg vil medføre at beitejord 
bli lagt utilgjengelig, gårdene mister adkomst til skogsdrift og elva. Å miste skog eller 
beitemark på mindre gårdsbruk, kan få dramatiske følger. 

4. Å bygge vegen på vestsida av elva vil være en bedre løsning, bedre grunnforhold og mindre 
høydeforskjeller. Ny veg bør ligge utenfor tettbebyggelse. Fartsregulerende tiltak på dagens 
veg er virkningsfullt for å lede trafikken over på ny motorveg. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi viser til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. Kulturmiljø er et av flere temaer 

som skal belyses gjennom en konsekvensutredning. 
2. Punktet tas til orientering. 
3. Punktet tas til orientering. Nærmiljø (støy og bomiljø etc) og naturresurser er temaer som skal 

belyses i konsekvensutredningen. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og 
konsekvensutredning. 

4. Punktet tas til orientering. 
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F56 Trygve Lie 

1. Brukene 54/8, 54/7 og delvis 54/12 har siden 1899 vært en «bygd», som har hatt en spesiell 
kultur og sosialt felleskap med mye samarbeid. Næringsveien var småbruksdrift, 
tømmerfløting og fiske. I forbindelse med de to siste næringene, ble det etablert gangstier 
langs bekken/elven fra husene og ned til Drammenselva. Der hadde husene en felles eiendom 
hvor fiskerettighetene var forankret. Hvis det skulle bli slik at Statens vegvesen velger midtre 
korridor, noe som vil ødelegge mye for disse eiendommene, ber jeg om at det i hvert fall lages 
undergang slik at adgangen til Drammenselven og felleseiendommen kan beholdes.  

2. For øvrig håper jeg at Statens vegvesen har anledning til, når vurderingen gjøres, å ta mest 
hensyn til å ivareta hjemmene (1.), før jord (2.) og fritidsinteresser (3. prioritering). Sett ut fra 
denne prioriteringen er mitt valg øvre, østre korridor, dernest tunnel på østsiden.  

Tiltakshavers kommentar: 
1. Et område vil bli båndlagt i kommunedelplanen. Dette betyr at vi ikke vil ta stilling til detaljer 

slik som plassering av kulverter/underganger i denne planfasen. I neste planfase, som er 
reguleringsplan, vil vi vurdere dette. 

2. Punktet tas til orientering. Vi viser også til kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 

F57 Erik Ranke 

1. Ny plassering av riksveg ved Langebru vil føre med seg støy og forurensing, og jeg er derfor 
imot disse alternativene. Beboerne ved Langebru er allerede mye plaget av støy fra toget. 

2. Ny vei må ligge i miljøtunnel hvis veien skal legges langs med jernbanen mot Åmot. Det vil 
fjerne støy og forurensning. 

Tiltakshavers kommentar: 
1. Vi vil vurdere støy og luftforurensing som en del av konsekvensutredningen. Vi viser også til 

kapittel B, Planprogram og konsekvensutredning. 
2. Vi har planlagt vegkorridorer som starter ved Skogplanteskolen og ligger langs med jernbanen, 

med miljøtunnel under Kantum.   
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