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FORORD
Hva er en reguleringsplan
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes
eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og
utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en
konsekvensutredning.

Reguleringsplanens innhold
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere
hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er
juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en tekstlig planbeskrivelse.

I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er reguleringsplanen grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av
ekspropriasjonsgrunnlaget.

Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende
tegninger.

Behandling av reguleringsplan
Ofte planlegger Statens vegvesen etter PBL. § 3-7 jf. § 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle
ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret.

Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere og andre
berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i
minst 6 uker. Etter at fristen for merknader er ute, gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av
planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for 2.gangs behandling. Det er kommunestyret som har
myndighet til å vedta en reguleringsplan.

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan
kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til
Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i
så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket.

Klage på vedtatt reguleringsplan
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter PBL § 12-12 jf. § 1-9. Departementet er
klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.
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Innledning

Forslaget til detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, er utarbeidet av Statens
vegvesen med bistand fra Norconsult AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. Forslaget til
detaljregulering omfatter utvidelse av eksisterende veg, og Ringerike kommune har vært positive til
behandling etter PBL. § 3-7. Oppdragsleder hos Norconsult har vært siv.ing. Ivar Skyberg.
Prosjektledere hos Statens vegvesen har vært Tom Erik Koppergård i startfasen, og Silje Island i
avslutningsfasen. Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens
prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan.
Plan ID: 0605-353
Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn blir kunngjort i Ringerikes Blad, samt på Ringerike
kommunes nettside. Grunneiere, rettighetshavere og offentlige etater vil bli tilskrevet.
Planforslaget vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 2, Drammen),
og på Servicetorget i Hønefoss. I tillegg vil planen legges ut på www.vegvesen.no/Vegprosjekter.
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 02.06.2012. Frist for å komme med merknader til
planforslaget var 16.07.2012.
Merknader til forslag til reguleringsplan sendes til:
Statens vegvesen Region sør
v/Silje Island
Postboks 723
4808 Arendal
e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Spørsmål knyttet til reguleringsplanen / detaljreguleringen kan rettes til:
Statens vegvesen v/Silje Island, tlf. 815 48 000 eller e-post: silje.island@vegvesen.no
Ringerike kommunes kontaktperson er Heidrun Flognfeldt Andreassen, tlf. 32 11 74 00,
eller e-post: Heidrun.Andreassen@ringerike.kommune.no
Statens vegvesen vil behandle innkomne merknader, og vurdere evt. endringer, før planen blir sendt til
kommunestyret i Ringerike for 2.gangs behandling og vedtak.
Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune.
I Handlingsprogrammet for riksveger 2010 – 2013 er det foreslått midler til bygging av midtmarkering
i 2012.
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2

Bakgrunn og formål

2.1

Planområde

Plan ID: 0605-353

Planområdet ligger langs Rv. 7 ved Veme, og på strekningen mellom Hønefoss og Sokna i
Ringerike kommune. Strekningen er ca. 3 km, og starter i kurve med eksisterende fysisk
midtdeler øst for Veme og strekker seg like vest for Gardhammarkrysset, der Fv. 176 går mot
Skotland.

Oversiktsbilde. Planområdet vist med rød strek.
I hver ende av den røde streken er det en sirkel med sorte og hvite felter, dette er parsellflagg, og markerer avgrensningen av det planlagte tiltaket. Riksveg 7 er målt opp meter for
meter, og dette tiltaket starter (i høyre del av oversiktsbilde) der oppmålingen viser 7450
meter, som tilsvarer km 7,45. Tiltaket avsluttes der oppmålingen viser 10520 meter, som
tilsvarer km 10,52. Det er høyspentledning over Rv. 7 ved km 8,34 og bru over Væla ved km
8,88.

2.2

Problemstilling
Rv. 7 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og er belastet med en del
møteulykker og utforkjøringsulykker. Periodisk trafikk gjør seg gjeldende med økt
trafikkmengde i helge- og høgtidsperioder og i ferieperioder. Det er gjennomgangstrafikk til og
fra Vestlandet, samt fritids- og ferietrafikk til og fra tettstedene Nesbyen, Gol, Geilo og
Hemsedal som i hovedsak utgjør trafikkøkningen i disse periodene.

2.3

Formål med planen
Formål med prosjektet er å redusere faren for møteulykker og utforkjøringsulykker ved
utvidelse av eksisterende veg og terrengutforming av riksvegens sideareal. Andre viktige
hensyn som skal ivaretas i prosjektet er å sikre best mulige forhold for nærmiljø, kulturmiljø,
5
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landskap og naturressurser. Prosjektet er viktig for å redusere standardspranget fra ny Rv.7
Ramsrud – Kjeldsbergsvingene mot eksisterende Rv.7.
Detaljreguleringsplankartet m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen.
Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av
tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som evt. skal gjennomføres for å bøte på negative
effekter av vegutbedringen.
Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal
en sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne
interesser gjennom informasjon og medvirkning.

2.4

Justering av planen etter offentlig ettersyn
Under offentlig ettersyn er det fremkommet momenter som medfører noen endringer i planen.
Disse er innarbeidet i plankart og bestemmelser, og hele tiltaket er beskrevet i kapittel 5.
Uteglemt avkjørselspil til Gnr/Bnr 63/29 er påtegnet detaljreguleringsplankart.
Det vestlige riggområdet er flyttet til andre side av Rv. 7. Det er samme grunneier på begge
side av Rv. 7, og riggområdet er flyttet etter innspill fra og i samarbeid med grunneier, bl.a.
med bakgrunn i bedre egnethet i forhold til grunnforhold.

3

Planstatus og rammebetingelser

3.1

Forhold til andre planer
Gjeldende plan, Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, ble vedtatt av kommunestyret
30.08.2007. Planområdet er uregulert og ligger i nåværende LNF-område.
Midtmarkeringsprosjektet er forankret i Nasjonal transportplan 2010 - 2019, transportkorridor
5 under planområde trafikksikkerhet og tema «forsterket midtmarkering».
Sokna er vernet i verneplan IV for vassdrag. Forvaltningsplanen for Vannregion Vest-Viken
2010 – 2015 omfatter fem vannområder, Soknavassdraget er ikke med i denne
forvaltningsplanen.
Fylkesplanen for byggegrenser og avkjørsler i Buskerud har retningslinjer for Rv 7 med
praktisering av meget streng holdning til avkjørsler. Disse bestemmelsene vil gjelde for nye
avkjørsler langs vegen.

3.2

Redegjørelse om Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i
offentlige kartdatabaser og befaringer. Dette skal tas hensyn til i videre planlegging.
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§8 Kunnskapsgrunnlaget
Tiltaket vil ikke føre til utfyllinger i elva, men det kan bli avrenning av partikulært materiale og
eventuelle forurensninger i anleggsfasen - særlig gjennom mindre sidevassdrag som kan
komme i direkte berøring med tiltaket. I driftsfasen vil det bli noe avrenning av forurensninger
fra veg, men disse vurderes ikke å bli vesentlig forskjellig fra forholdene før tiltaket. Det tas
her ikke høyde for eventuell trafikkøkning. Effektene av tiltaket vil derfor i hovedsak være
knyttet til anleggsfasen.
Etter vår vurdering er det informasjonen om forekomst av elvemusling i Sogna som bør
vurderes etter naturmangfoldlovens prinsipper siden dette er en rødlisteart (VU) som er sårbar
for bl.a. forurensninger og nedslamming. Øvrige arter, naturkvaliteter eller naturmiljøer
vurderes å være ordinære, og vil i ubetydelig grad bli påvirket av tiltaket, bortsett fra
eventuelle fiskeforekomster. Fisk er imidlertid mobil og kan svømme vekk fra forurensende
hendelser. Nedslamming av gyteplasser for ørret kan imidlertid være en negativ effekt. Ørret
er en vanlig forekommende art som har vist god overlevelsesevne også i vassdrag med langt
større partikkeltransport enn det som kan forventes i anleggsfasen ved ny veg. Tiltaket
vurderes derfor ikke å få negative konsekvenser av betydning for fisk. Sogna er ikke
karakterisert eller gitt en tilstand i Vann-nett i plan- eller nært influensområde (vannforekomst
012-677-R pr 16.04.2012). Vår vurdering er at tiltaket i driftsfasen ikke vil føre til vesentlig
endret avrenning av vegforurensninger. Det forventes dermed at tiltaket ikke vil føre til
endringer i tilstandsklasse for vannforekomsten. Avrenning i driftsfasen kan gi en midlertidig
forverring av vannkvaliteten, men dette vil snart gå tilbake til mer normale forhold. Økologiske
effekter (økologisk tilstand basert på økologi) vil bli vurdert i det videre når elvemusling
omtales. Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8 - 12 gjøres derfor bare for elvemusling.
Elvemusling er registrert en rekke steder i Sogna i følge Artskart pr 16.04.2012, men
registreringene er gamle og ofte uten geografisk presisjon. I 2008 utførte NINA en kartlegging
av elvemusling mellom Heggen (i overkant av to km nedstrøms Veme) og videre sørover til
Veksalplassen. I hele dette området ble det påvist levende elvemusling. Tilsvarende ble det
også funnet unge individer (<50 mm) i hele strekningen, noe som gir vassdraget høy
bevaringsverdi da reproduserende bestander er sjeldne. Ved Sokna langt oppstrøms tiltaket
er det to registreringer - en fra 1980 og en fra 1995. Det er i Artskart imidlertid ikke nærmere
opplysninger eller kommentarer om forekomstene eller hvem som har kartlagt dem. De eldste
dataene er imidlertid ofte informasjon som er lagt inn av NINA, eller andre, basert på
beskrivelser eller data i gammel litteratur eller andre kilder.
I undersøkelsen fra 2008 ble den laveste tettheten av elvemusling registrert lengst nord i
undersøkelsesområdet (<1 levende individ per m2), det vil si områdene nærmest
tiltaksområdet. Dette kan indikere at den lokale popluasjonen er liten også i tiltaksområdet og
dermed må ansees som mer sårbar enn om det skulle være en stor og livskraftig populasjon.
Noen kilometer lenger sør i vassdraget var imidlertid bestandssituasjonen langt bedre, og den
største tettheten (6,8 levende individer per m2) ble funnet ved Amundrud om lag 8 km
elvestrekning sør for Veme. Bestandssituasjonen for vassdraget som helhet er dermed bedre
enn på lokalt nivå rett nedstrøms, og trolig i, tiltaksområdet. Det er altså ikke spesifikk
kunnskap om at arten finnes i tiltaksområdet, men det anses som svært sannsynlig at den
eksisterer i disse områdene. Siden tiltaket ikke omfatter utfylling i selve elveløpet vil negative
effekter bare være knyttet til eventuell avrenning i anleggsfase og en kortere periode etter
anleggsslutt (den tiden det tar før eksponert jord gror til med gras o.l.) da vi tidligere har
vurdert at avrenning i driftsfasen vil være om lag som før tiltaket ble satt i verk.
Vår vurdering er at det er overveiende sannsynlig at elvemusling forekommer i tiltaksområdet.
Siden tiltaksområdet ikke er undersøkt kan det ikke sies at § 8 fullt ut er tilfredsstilt, men det
presiseres at kunnskapsgrunnlaget likevel er tilstrekkelig til at det med all sannsynlighet
forekommer elvemusling i tiltaksområdet. Det legges dermed noe større vekt på § 9 om førevar-prinsippet siden det ikke er gjort undersøkelser i selve tiltaksområdet.
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§9 Føre-var-prinsippet
Med gode forhåndsregler i anleggsfasen vil det være mulig å holde avrenning av partikler og
annen forurensing på et lavt nivå. Dette vil være spesielt viktig i Sogna siden en stor del av
populasjonen består av unge individer, som er mindre motstandsdyktige mot
miljøpåvirkninger enn voksne individer. Sogna er en betydelig resipient og tilførsler vil raskt
tynnes ut. Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket vil føre til vesentlig skade på elvemuslingen
som bestand i Sogna siden det er registrert nyere forekomster både oppstrøms og langt
nedstrøms tiltaket. Siden det er sannsynlig at det forekommer levende elvemusling i
tiltaksområdet bør det imidlertid ihht føre-var-prinsippet settes inn forsterkede forhåndsregler
i anleggsfasen for å redusere forurensende avrenning til et minimum. Se mer om dette under
§§ 11 og 12.

§ 10 Samlet belastning
Det er ikke kjent at det er planer om andre større tiltak i plan- eller influensområdet som kan
gi økt samlet belastning for elvemuling i Sogna-vassdraget. Regionalt og nasjonalt er det stor
oppmerksomhet rundt elvemusling, og ved mange tiltak gjennomføres det detaljerte
kartlegginger som legger grunnlag for detaljerte planer om avbøtende tiltak, slik at
elvemusling i liten grad berøres negativt. Ser man de antatte effektene av dette tiltaket på
elvemusling i Sogna sammen med andre forekomster av elvemusling regionalt og nasjonalt, er
det etter vår vurdering rimelig å si at den samlede belastningen blir liten. Det er imidlertid
usikkerhet knyttet til denne vurderingen siden bestanden av elvemusling i Sogna utgjøres av
individer på hele elvestrekningen og tiltaksområdet bare berører en mindre del av elva. Vi har
imidlertid ikke full oversikt over alle planlagte tiltak i nedslagsfeltet som kan påvirke
bestanden.

§ 11 og 12
Siden det er sannsynlig at det forekommer elvemusling i tiltaksområdet, og at det er
dokumentert levende individer av flere generasjoner i influensområdet nedstrøms tiltaket, bør
tiltakshaver ta spesielle hensyn i anleggsfasen. Det bør legges spesiell vekt på å hindre
avrenning av sedimenter og forurensende stoffer til elva herunder også til sidebekker til
Sogna. Fangdammer, sedimentasjonsdammer, siltgardiner og infiltrasjonsområder kan være
aktuelle tiltak, der det er plass til dette. Det kan i forkant av tiltaket gjøres en nærmere
kartlegging av elvemusling i influensområdet nært tiltaket. Dersom kartleggingen viser at
arten ikke finnes i nært influensområde kan man antagelig gå tilbake til ordinære
forholdsregler for å unngå forurensning ved denne type tiltak. Dersom man påviser
elvemusling kan man forsterke tiltakene, slik at man får minst mulig negative effekter på
elvemusling. Flytting av individer av elvemusling til oppstrøms influensområdet kan også
vurderes nærmere, dersom det er egnede forhold for dette, og man vurderer sannsynligheten
for skade på individene som større ved å la dem stå enn å flytte dem.

3.3

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Det er utarbeidet Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Retningslinjene gjelder et
vassdragsbelte som omfatter vannstrengen (hovedelver, sidebekker, sjøer og tjern) og et
område på inntil 100 meters bredde ut fra vannstrengen. Forvaltningen av vassdragsbelter der
8
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nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt
bebyggelse er definert slik:
“Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i
kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av
vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en
viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter
og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.”
Dette ligger til grunn for videre planlegging. Rv. 7 går langs Sognavassdraget, og krysser
sideelva Væla med bru.

4

Eksisterende forhold

4.1

Trafikkforhold og vegstandard
Rv. 7 har skiltet hastighet på 70 km/t i planområdet, og har en trafikkmengde (ÅDT) på 4800
kjøretøy pr. døgn. Med utgangspunkt i dagens trafikkmengde, er det anslått at Rv. 7 vil ha en
trafikkmengde (ÅDT) på 5500 i år 2021.
Det er fire vegkryss på strekningen, T-kryss mot fylkesveg 176 og T-kryss mot tre kommunale
veger. I tillegg er det private avkjørsler.
Det er mindre god sikt ved flere av vegkryssene. Det er tett med bussholdeplasser, og vegen
er lite oversiktlig på grunn av mange horisontalkurver.
Riksvegstrekningen er ikke lagt spesielt til rette for myke trafikanter. Det er ingen gang/sykkelveger eller tilrettelagte fotgjengeroverganger.
Fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) finnes data på trafikkulykker. For strekningen Veme –
Skotland finnes registrert totalt fire ulykker de siste ti årene, hvor alvorligste skadegrad er
lettere skadd. Tre av ulykkene var utforkjøringsulykker. En ulykke var sammenstøt mellom
moped og personbil.
To lokal-bussruter trafikkerer strekningen: rute nr. 176 og 241 (Hønefoss-Sokna-NoresundNorefjell). Det er fem eksisterende stoppesteder; Gardhammar, Jonsrud, Funkalsrud,
Funkalsrud øst og Borglund. Det er busslommer på begge sider av veien på disse stedene. I
tillegg stopper lokal-buss på Jonsrudveien (kommunal veg).
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Landskapsbilde
Dalføret fra Hønefoss opp mot Sokna er del av Tyrifjorden landskapsregion, som inngår i
“Innsjø- og silurbygdene på Østlandet” (NIJOS rapport 10/2005). Planområdet inngår i en lav
dalform med svak relieff der dalsidene er sammensatt av større åser.
Dalbunnen har enkelte leiravsetninger (sletter, bakker eller raviner). Sogna har for det meste
rolig flyt med typiske elveslynger, men har også partier med stryk. Vegetasjonen er stort sett
barskog, mest gran men med innslag av furu. Der det er kalkrik grunn kan det være lågurter
og høgstauder. Lauvtrær er også vanlig. Regionen er blant landets beste jordbruksregioner, og
vegetasjonsbelter langs eiendomsgrenser og bekkedrag spiller en rolle som elementer i
landskapet. Sammen med riksveg 7 bidrar Bergensbanen med en smal og langsgående
linjestruktur gjennom bygda.
Grunnforholdene på strekningen domineres av løsmasser, leire og elveavsetting.

Oversikt arealbruk: skog(grønt) og dyrket mark (oransje). Kilde: NGU
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Vegstrekningen går gjennom en blanding av jordbruksareal med fulldyrka jord og skog med
middels til lav bonitet. Der er spredt bolig- og gårdsbebyggelse langs vegen, i hovedsak på
nordsida.

4.3

Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
Sognavassdraget med Sogna ned til Tyrifjorden ble vernet mot kraftutbygging i 1993 gjennom
Verneplan IV for vassdrag, på grunn av frilufts-, natur- og miljøverninteresser. Den aktuelle
strekningen på Rv. 7 ligger innenfor nedbørsfeltet til dette vassdraget. Sogna er et mulig
leveområde for elvemusling. Rv. 7 går i bru over sideelven Væla ved km 8.880. For friluftsliv
er Tjærebrenneriet en fin badeplass like nedenfor gamle Borglund skole.
Artsdatabanken, Naturbase, MiS-registreringer og lokalitetsdatabase for skogområder
avdekker ingen truede eller sårbare naturområder eller biotoper. I følge Artsdatabanken er det
observert trane, perleugle, storfugl, orrfugl og snerprørkvein (karplante) ved planområdet. Alle
er karakterisert som livskraftige bestander. Det er ikke påvist trekkveger over Rv. 7 på den
aktuelle strekningen (Naturbase).
Ingen verneverdige skogsområder berøres. Nærmeste verneområde er i følge DNs “Naturbase”
naturreservatet “Grønknuten” sør for Sokna.
Ingen verneverdige bygninger berøres av tiltaket. I henhold til SEFRAK-registeret for gamle
bygninger er låven og våningshuset på Tangen II, Jonsrud de nærmeste. Disse ligger på
nordsiden av jernbanen ved km 9.080.
Arkeologisk registrering langs Rv 7 Veme – Skotland ble ferdigstilt høsten 2011. Ved denne
registreringen ble det påtruffet en struktur av ukjent alder og funksjon. Resultatet fra
dateringsprøve viste år 1700 – 1950, altså etter-reformatorisk. Det ble ikke gjort funn av
kulturminner utover dette.

4.4

Geotekniske forhold
Det er i følge NGU registrert en kvikkleireforekomst ved Vælstangen ved Flatland, km 9.30,
klassifisert med lav faregrad. I følge NGU er det registrert et løsmasseskred rett vest for
kvikkleireforekomsten, ved km 9.50.

11

Område med registrert kvikkleire. Kilde: NGU

________________________________________Forslag

til detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering

Plan ID: 0605-353

Det er foretatt grunnundersøkelser i prosjektområdet. Den geotekniske rapporten vil ligge til
grunn for videre prosjektering (Geoteknisk rapport Fd759A). Det er foretatt
grunnundersøkelser på Vælstangen med tanke på deponimasser. Grunnundersøkelsene er
foretatt ca. 50-60 m til side for eksisterende veg ved km 9.025. Disse viser at det er løst
lagrede masser av antatt siltig, sensitiv (st =43) leire fra 0-5m dybde. Den foretatte
vingeboringen viser imidlertid en relativt høy skjærfasthet i massene på over 40 kPa. Det er
foretatt boringer kun i ett punkt her, som kan være litt lite dersom det blir snakk om et stort
deponiområde. Med tanke på den høye skjærfastheten, ser det likevel i utgangspunktet
lovende ut å legge et deponi her. Høy sensitivitet (omrørt verdi på 1,4 kPa) betyr at man må
gjøre en vurdering på områdestabilitet, og det kan bli behov for tilleggsundersøkelser. Dette
vil eventuelt bli utført i byggeplanfasen.
Det er i tillegg foretatt en del eldre boringer på strekningen bl.a. ved Tjærebrenneriet (første
del av strekningen). Det er noen hundre meter øst for planområdet funnet kvikkleire, og dette
er utenfor prosjektområdet.
Det er planlagt totalt fem støttemurer på strekningen. Geoteknisk rapport gir et forslag til
dimensjonering av disse. I forbindelse med konstruksjonsarbeidene må det gjøres videre
vurderinger på forsvarlig graveskråning og stabilitet. For å unngå erosjonsfare legges
skjæringer med 1:3 helning. Alle skjæringer som legges med 1:2 helning må erosjonssikres.
Der breddeutvidelsen foretas på nordsiden og avlastes med skjæring, vil det ikke være risiko
for setningsutvikling. Ved fyllinger opptil 4 meter, er det gjort overslagsberegning som gir
primærsetninger på i underkant av 5 cm.
Det er i uke 34 (2012) foretatt supplerende grunnundersøkelser på strekningen for prosjektet,
for å ha mer informasjon og et bredere grunnlag for vurderinger og beslutninger.

4.5

Flom
Det foreligger ikke registrering av flomhendelser i planområdet i følge NVE.

4.6

Teknisk infrastruktur
Høyspenningsanlegg i luftkabel som tilhører Ringerikskraft, passeres ved km 8.34, like øst for
hengebrua over Sogna. Det er lavspent luftlinje og jordkabel i området, samt privat linje /
veglys. Telenor har kabler i området. Det er eksisterende overvanns- og drensledninger i
området. Eksisterende kummer og stikkrenner er registrert, og vises på separate temakart.
Hvilke stikkrenner under vegen og kummer som skal skiftes ut vil bli avgjort i forbindelse med
byggeplanen og anleggsgjennomføringen.

4.7

Jernbane
Bergensbanen går gjennom hele prosjektets område, og er i den vestlige delen av strekningen
parallelt med og nær inntil Rv. 7. Innenfor planområde, er det på Berngensbanen fire
planoverganger. To av planovergangene ligger øst for sideelva Væla, og er utenfor prosjektets
område. Ved km ca. 9,25 er det planovergang fra jordbruksareal. Ved km 9,4 er det
planovergang som gir atkomst til bussholdeplass Jonsrud. Jonsrudveien har planskilt kryssing
av Bergensbanen på to steder, en undergang, og en overgang.
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Utbedringen av Rv. 7 vil i sin helhet følge eksisterende veg. Parsellen er 3070 meter lang og
går fra km 7,45 til km 10,52. Hvilken side av Rv. 7 som utvides, er vurdert i forhold til
sideterrengets topografi, grunnforhold samt hvor mye areal som er tilgjengelig.
Hovedprinsippet er at eksisterende veg med bredde lik ca. 7 meter, skal utvides med 3 meter.
Gul stripe i ny veg blir ekstra bred, 1 meter, som er selve midtmarkeringen (bred
midtoppmerking). Kjørefeltene i begge retninger blir 3,5 meter brede, og skulder på begge
sider blir 1 meter bred. Der det er behov for rekkverk på fri vegstrekning, vil det legges inn
ekstra bredde for å få plass til dette. Det skal være rekkverk på strekninger der man ikke kan
tilfredsstille jernbaneverkets krav til avstand mellom veg og jernbane. Utenfor vegskulder i
utmark og skog er det regulert inn areal til annet vegformål. Det skal sikre mulighet til
vedlikehold av sideterreng, blant annet for å rydde vegetasjon som utgjør sikthindring og
risikofaktor ved utforkjøringer.

Planområdet begynner i skarp kurve med eksisterende fysisk midtdeler. Det er ikke foreslått
fysisk midtdeler i denne planen, da det ikke er spesielt utsatte kurver på strekningen. Rv. 7
utvides ensidig på nordsiden i starten av strekningen frem til hengebrua over Sogna. Bruas
fundament må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde under wire-strekket for vegtrafikken
(km 8.38). Deretter legges utvidelsen gradvis over på sydsiden av riksvegen. Brua over
sideelven Væla skal opprettholdes slik den er i dag, riksvegen får ingen utvidelse over brua.
Resten av strekningen utvides hovedsakelig mot syd.
Der vegen utvides mot syd og Sognavassdraget, skal det påsees at det er avstand fra fylling til
elvebredden. Elva blir ikke direkte berørt.
Avkjørsler fra Rv. 7 til private eiendommer og jordbruksområder skal opprettholdes, men vil
bli justert eller evt. lagt noe om som følge av vegutvidelse og siktforhold.
Eksisterende bussholdeplasser opprettholdes, med unntak av stoppestedet Jonsrud, som
foreslåes nedlagt. Det er satt av plass til leskur på 2x5 meter. Rett øst for Borgerudveien, ved
km 8.10, er det på nordsiden av Rv. 7 en kombinert bussholdeplass og kontrollplass. Denne
skal opprettholdes.
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Eksisterende planovergang ved km 9,4.
Eksisterende busslommer på begge sider av vegen ved km 9,4 foreslås nedlagt fordi de fleste
beboere ved nærliggende eiendommer må krysse Bergensbanen gjennom usikret grind for å
komme til holdeplassen. Det er i tillegg for liten plass mellom veg og jernbane til å bygge en
fullverdig holdeplass. For beboere i det huset som ligger rett ved holdeplass Jonsrud,
planlegges en ekstra utvidelse av vegskuldrene frem til nærmeste bussholdeplass. Denne
løsning har fremkommet gjennom arbeid med ROS-analysen.

5.2

Høyspenningsanlegg
Det er lagt inn hensynssone med en total bredde på 20 m ved km 8,3 for Ringerikskrafts
høyspenningsanlegg som krysser vegen. Hensikten med sonen er å fastsette hvilke areal som
kan være utsatt for elektromagnetiske felt. I reguleringsbestemmelsene forbys det oppføring
av byggverk i denne faresonen.

5.3

Midlertidig anleggsområde
Det er foreslått to områder til riggareal, ett ved km 8.3 ved Borgerudveien, og ett like utenfor
prosjektområdets utstrekning ved km ca. 10,8. Riggområdet i vest foreslåes lagt til
eksisterende massetak / deponiområde på sydside av Rv. 7, som har egen avkjøring fra Rv. 7.
Det er lagt vekt på at anleggstrafikken skal benytte eksisterende avkjørsler for atkomst til
riggområdet. På riggområdene vil det være aktuelt å lagre maskiner, brakker, utstyr og
materialer til anleggsvirksomheten.
Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller
fyllingsfot. Unntakene gjelder der bebyggelse, vann eller jernbane gir mindre plass til
anleggsbelte. Ved opphøring av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til
opprinnelig formål og tilstand (underliggende arealbrukskategori).
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Støy
Prosjektet er en utbedring av eksisterende veg. Tiltaket behandles etter
Grenseverdiforskriften, dvs. forurensningsloven. Den aktuelle støyutsatte boligbebyggelsen er
tidligere vurdert i henhold til Grenseverdiforskriften, og samtlige er funnet å ha et støynivå i
oppholdsrom innendørs som er lavere enn tiltaksgrensen. Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, legges til grunn ved vurdering
av vegtrafikkstøy. I retningslinjen er detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland,
midtmarkering, definert som et ‘Miljø- og sikkerhetstiltak’ (se definisjoner i T-1442/2012
kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel
kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene.
Det har i løpet av perioden hvor forslag til reguleringsplan var på offentlig høring, kommet ny
versjon av støyretningslinjen. Den nye støyretningslinjen trådte i kraft 02.juli 2012, og har
tittelen: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.
Det er utarbeidet støysonekart som en del av planarbeidet for dette midtmarkeringsprosjektet.
Det er utført støyberegning på hele strekningen for prosjektet, som viser støynivå før og etter
tiltak med utvidelse av vegen. Resultatene viser at støybildet endres med ca. 1 dB. Korreksjon
til støynotat: På vedlegg X003 er det angitt at bolig Gnr/Bnr 63/32 ligger i rød sone, dette er
feil. Det skal være bolig tilhørende Gnr/Bnr 63/17 som ligger i rød sone.
Utstrålt støy fra en veg bestemmes av trafikkmengde, kjøretøysammensetning, hastighet,
stigning, vegbane og bildekk.
Merkbar endring av støynivå er det dersom endringen er mer enn 3 dB. Prosjektet er et
trafikksikkerhetstiltak og vil i seg selv ikke endre eksisterende støyforhold merkbart.
Beregningsresultatene for eksisterende situasjon viser at det er 9 boliger som ligger innenfor
rød sone, dvs. har et utendørs støynivå ved fasaden på 65 dB eller høyere. I følge
retningslinjene angir rød sone områder som ikke er egnet til støyfølsomt bruk som
eksempelvis boligbebyggelse, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse her skal unngås. For
boliger som allerede er i rød sone, anbefales vurdering av tiltak utenfor rom til støyfølsom
bruk. Norconsult har utarbeidet notat om beregning av forventet trafikkstøy fra Rv. 7 i Veme,
Ringerike kommune.
I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det
forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover ’’normal arbeidstid’’, dvs at det vil være
stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

6

Medvirkning og innspill

6.1

Medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjort i
Ringerikes blad den 07.12.2010. Det ble også lagt ut varsel på Ringerike kommunes nettside.
Forslag til reguleringsplan for Rv. 7 Veme- Skotland, midtmarkering lå ute til offentlig høring i
perioden 02.06.2012 – 16.07.2012. Den 13.juni 2012 ble det avholdt Åpen kontordag på
Servicetorget i Ringerike kommune på Hønefoss. Her var Statens vegvesen tilstede med 3
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representanter og Ringerike kommune deltok med 1 representant. Det var en grunneier som
kom på Åpen kontordag.

6.2

Innkomne merknader
Følgende har kommet med uttalelser til forslag til reguleringsplan Rv. 7 Veme – Skotland,
midtmarkering:
Merknader fra det offentlige:
 Jernbaneverket
 Ringerike kommune
 Fylkesmannen i Buskerud
 Norges vassdrags- og energidirektorat

Merknader fra organisasjoner og private:
 Aslaug Iren Martinsen
 Ola Johnsrud
 Steinar G. Flaskerud
 Erik Øgaard
 Christin J. Kjelstrup
 Edmund Olsen
 Sokna Utvikling v/Anders Braaten
 Snefrid Dalen
Det er utarbeidet et eget dokument for Statens vegvesen sin behandling av innkomne
merknader. Dokumentet gir en oppsummering av de innkomne merknadene og Statens
vegvesen Region sør sine kommentarer til hver merknad. Merknadene i sin helhet følger som
vedlegg til dokumentet ‘Merknadsbehandling forslag til detaljregulering Rv. 7 Veme –
Skotland, midtmarkering’.

7

Vurdering og konsekvenser

7.1

Overordnede planer og mål
Prosjektet er en utbedring av eksisterende veg. Prosjektet ventes å få positiv effekt for
overordnede mål om lavere ulykkesrisiko.

7.2

Risiko og sårbarhet
Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegen. Det er utført en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Sikten forbedres vesentlig flere steder som
følge av tiltaket. Eksisterende bussholdeplasser ved km 9.4 Jonsrud foreslås nedlagt på grunn
av farlig adkomst for gående over usikret planovergang ved kryssing av jernbanen.
Trafikksikkerhetsrapporten beskriver en del kummer med usikret åpning. Disse kummene vil
bli skiftet ut og utstyrt med rist eller tett lokk ved ombyggingen av vegen.
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For øvrig er det påpekt risiko ved nærføring til jernbanen, farlige stolper og trær langs vegen
og mindre gode løsninger for avslutning av rekkverk ved brua over Væla. Disse forholdene må
følges opp enten som separate tiltak eller som en del av utførelsen av den planlagte
vegutvidelsen. Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) for prosjektet antyder at busslommene ved
Jonsrud bør legges ned. Buskerud kollektivtrafikk og Jernbaneverket har blitt informert om at
Jonsrud bussholdeplass foreslåes nedlagt.
På strekningen km 9,23 – 9,9 er det minimumsavstand mellom Rv. 7 og jernbanen. Derfor vil
utvidelsen av Rv. 7 på denne strekningen i sin helhet utføres på den side av vegen som vender
bort fra jernbanen, og eksisterende situasjon mellom veg og bane forblir uendret. Det bør
likevel vurderes å etablere kjøresterkt rekkverk mellom Rv. 7 og jernbanen for å ivareta
sikkerheten til trafikanter på både veg og bane. Det er i dag ingen rekkverk eller voll på
strekningen som hindrer at eventuelle utforkjørende kjøretøy fra riksvegen kan havne på
jernbanesporet.

7.3

Vilt
Det er ikke registrert trekkveger i planområdet. Konsekvenser for dyrelivet vil være små, da
tiltaket kun omfatter utbedring av eksisterende veg.

7.4

Grunnforhold
Geoteknisk rapport for Rv7 Veme – Skotlandsvingen (Gardhammer) omhandler utførte
grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt breddeutvidelse og gir en beskrivelse av disse.
I tillegg gis en vurdering av stabilitetsforhold og forslag til mulige stabilitetstiltak av fyllinger
og skjæringer. Rapporten gir forslag til dimensjonering av planlagte støttemurer. I etterkant
av høringsperioden er det foretatt ytterligere grunnboringer. Ved deponiområdet indikerer de
nye sonderingene i vesentlig grad friksjonsmasser. I dybdeintervallet 0 - 5(6)m er det
indikasjon på løst lagrede friksjonsmasser av antatt primært finsand/silt, mens man under
dette har fast lagret grus. Når i tillegg helningen av området ligger på tilnærmet 0 grader er
det etter vår vurdering ingen vesentlig risiko for at en begrenset oppfylling av deponi-masser
medfører noen større risiko i dette området.

7.5

Jord- og skogbruk
Planlagt utbedring av eksisterende veg vil beslaglegge begrenset areal for jord- og skogbruk.
Det ventes ingen store negative konsekvenser for næringsaktiviteten. Driftsavkjørsler er søkt
opprettholdt eller erstattet av nye for at tiltaket ikke skal føre til negative konsekvenser for
jord- og skogbruk. Areal som ikke blir brukt til vegformål, kan gå tilbake til opprinnelig bruk, i
henhold til bestemmelsene § 6.4.

7.6

Vassdrag
Parsellen ligger mellom jernbanen og Sogna. Rv. 7 er nærmest Sogna fra km 7,8 til km 8,5 og
ved km 10,13. Rv. 7 går i bru over elva Væla ved km 8,88. Avstanden til elva er liten ved km
8,2 og km 10,1. Sognavassdraget er verna.
På noen korte partier er det liten eller ingen kantsone mot vassdragene, noe som gir stor
sårbarhet mot forurensning. Det foreligger ikke registrering om eventuelle brønner eller andre
vannkilder i nærheten av vegen. På eiendom Gnr/Bnr 65/36 finnes en gammel brønn med
tilhørende grøft av ukjent alder og tilstand. Det foreligger risiko for at vassdrag kan bli tilført
forurensning i anleggsperioden, ved drift av vegen eller ved uhellsutslipp. Tiltak for å beskytte
vannforekomster mot forurensning i anleggsperioden skal innarbeides i en miljøplan for
anleggsarbeidet (Ytre Miljø plan). Ytre miljøplan utarbeides i byggeplanfasen.
Utbygging av ny Rv. 7 Ramsrud – Kjellsbergsvingene hadde tilsvarende problemstilling i
forhold til Sognavassdraget. Samtidig vil Statens vegvesen påpeke at tiltakene som ble
gjennomført i forbindelse med bygging av ny rv 7 mellom Ramsrud og Hegga bru
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(sedimentasjonsdammer, infiltrasjonsdammer etc) i liten grad er overførbare til det aktuelle
prosjektet. Dette fordi at disse prosjektene er svært ulike i omfang og at naturforholdene
innenfor de to tiltaksområdene er svært forskjellige.
Driften av vegen vil gi noe utslipp til vann både i form av utslipp fra kjøretøyene, partikler fra
vegslitasje og vegsalt. Den lave trafikkmengden gjør at utslippene forventes å bli små. Det er
kjent at vegsalt har gitt uheldige virkninger i vassdrag under spesielle forutsetninger, samt at
grunnvann som mottar store mengder avrenning kan bli påvirket.
De uhellsutslippene som har størst konsekvenser kan for eksempel være ulykker der tankbil er
involvert. Risikoen kan reduseres ved at det finnes et godt varslings- og beredskapsopplegg,
ved at sannsynligheten for ulykker reduseres eller ved fysiske tiltak som hindrer eventuell
forurensning i å nå vassdraget. Gjennomføringen av denne planen vil heve vegstandarden og
redusere sannsynligheten for ulykker.

7.7

Gående og syklende
Dagens veg har dårlige kantsoner med sviktende skulder flere steder. Dette er en ulempe for
myke trafikanter. Det skal opprettholdes en ekstra bred sone med annet vegareal fra
hengebrua til den nærmeste bussholdeplassen. Det skal opprettes ekstra bred skulder fra
nedlagt bussholdeplass til nærmeste eksisterende bussholdeplass.

7.8

Vegtrafikkstøy
Notat om beregning av forventet trafikkstøy fra Rv. 7 i Veme, Ringerike kommune, er
utarbeidet av Norconsult. Beregningene er gjort i tråd med nordisk beregningsmetode for
trafikkstøy ved hjelp av programmet Cadna /A versjon 4. Hensikten med beregningene er
kartlegging av støysituasjonen for de nærliggende boligene i området. Utendørs støynivå ved
fasade og ved uteplasser er blitt undersøkt, og nytte av skjermingstiltak ved støyutsatte
boliger er blitt vurdert.
Merkbar endring av støynivå er det dersom økningen er mer enn 3 dB. Tiltakene i prosjektet
vil ha en marginal endring på støybildet, forskjellen utgjør 1 dB enkelte plasser. Det vises i
denne forbindelse til Norconsults støynotat med vedlegg.
Med bakgrunn i prosjektet Fv. 283, midtmarkering i Nedre og Øvre Eiker kommune med
avklaringer med Fylkesmannen i Buskerud, er det ikke regulert inn støytiltak for Rv. 7 Veme –
Skotland, midtmarkering. For Fv. 283 ble det bestemt at Fylkesmannen ikke ville fremme
innsigelse til reguleringsplanen, fordi økningen i støynivået var under 3 dB.
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7.9

til detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering

Plan ID: 0605-353

Hengebru

Figur 8 Fundament til hengebru. Foto: Statens vegvesen

Fundamentet til hengebrua over Sokna må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde (km 8,38).
I plankartet er det foreslått en utvidelse av formålet "annen veggrunn" for å sikre areal til nytt
fundament.

7.10

Universell utforming
Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved oppgradering av bussholdeplasser.

7.11

Landskap, natur- og ressursgrunnlaget
Utbedringen av Rv.7 vil legge beslag på begrensede areal i nær tilknytning til eksisterende
veg. Dette er areal som anses å ha lav verdi i forhold til biologisk mangfold. Ved søk i
Naturbase, Artsdatabanken og NIJOS’ sin karttjeneste (bl.a. Miljøregistrering i skog) er det
ikke fremkommet data som tilsier at tiltaket er i konflikt med viktige naturverdier. Sogna er pr
dato ikke klassifisert ihht Vannforskriften i Vann-nett, så økologisk tilstand er ikke kjent.
Arealer som berøres midlertidig i anleggsperioden skal tilbakeføres til opprinnelig stand.
Jordfyllinger og jordskjæringer avrundes mot eksisterende terreng. I åpne områder foreslås
det at vegskråningene tilsåes. Der vegen går gjennom, eller ligger inntil skog, skal
toppmassene tas vare på for å legges ut som vekstjordlag. Prinsippet er vegetasjonsetablering
fra naturlig frøbank.

7.12

Kulturminner
Det er utført arkeologiske undersøkelser i området. Disse avdekket ingen automatisk fredede
kulturminner, jfr. Rapport om Kulturhistorisk registrering. Dersom det under anleggsarbeidet
skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.
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7.13

til detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering

Plan ID: 0605-353

Grunnerverv
Grunnervervsprosessen vil bli startet når det foreligger godkjent reguleringsplan og tilsagn om
finansiering fra bevilgende myndighet. Grunnervervet blir gjennomført i henhold til den
godkjente reguleringsplanen, som er det formelle grunnlaget for grunnervervet.
Hensikten med grunnervervet er å sikre utbygger tilgang til nødvendig grunn og at forholdet til
berørte grunneiere er tilstrekkelig avklart før grunnen tas i besittelse. Tiltredelse av grunn kan
enten skje på grunnlag av inngått kjøpekontrakt/avtale om arbeidstillatelse, eller etter
samtykke fra Vegdirektoratet.
Grunnervervet søkes løst ved minnelig overenskomst med forhandlinger, eller eventuelt ved
rettslig skjønn dersom det ikke er mulig å få til minnelig ordning. Rettslig skjønn kan begjæres
på grunnlag av inngått avtale om arbeidstillatelse eller på grunnlag av ekspropriasjonsvedtak
etter veglovens § 50.
På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede caarealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til
veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig.
Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse
midlertidige beslaglagte arealene vil bli tilbakeført eiendommene i minst lik stand etter endt
bruk av vegvesenet.
Eiendommer som berøres av eiendomsinngrep, er listet opp nedenfor:

Gnr

Bnr

Navn

Adresse

62

18

Erling Rognerud

Kirkeveien 20, 3534 Sokna

63

1

Per Henrik Fagerås

Borgerudveien 25, 3534 Sokna

63

2

Arne Kristian Solheim

Veme, 3534 Sokna

63

4

Ragnar Bråten

Veme, 3534 Sokna

63

5

Halvar Løkke

Roarkrokveien 6, 3534 Sokna

63

6

Linda Irene Lie

Dalsveien 175, 3145 Tjøme

63

48

Linda Irene Lie

Dalsveien 175, 3145 Tjøme

63

9

Nina Haugen Mobråten

2130 Knapper

63

14

Hege Merete Oppedal Elkjær

Borglund, 3534 Sokna

63

14

Linda Oppedal Elkjær

Borglund, 3534 Sokna

63

15

Berit Johnsrud

Veme, 3534 Sokna

63
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Berit Johnsrud

Veme, 3534 Sokna

63

17

Christin Jancey Kjelstrup

Kirkerudlia 7 A, 1339 Vøyenenga

63

28

Marianne Røsberg Amundsen

Setra vei 1, 0786 Oslo

66

1

Marianne Røsberg Amundsen

Setra vei 1, 0786 Oslo

63

29

Tom Christian Øgaard

Golia 3, 1390 Vollen

63

30

Fridrik Hilmarsson Mar

Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk

63

31

Fridrik Hilmarsson Mar

Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk

63

32

Fridrik Hilmarsson Mar

Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk
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Gnr

Bnr

Navn

Adresse

63

33

Trond Oskar Bråten

Steinrøysveien 45, 3533 Tyristrand

63

38

Roy Martinsen

Borglund, 3534 Sokna

63

39

Arne Martin Solheim

Postboks 2, 3501 Hønefoss

v/advokat Per Johan Braathen
65

3

Anne Solveig og Ola Johnsrud

Jonsrudveien 153, 3534 Sokna

65

6

Anne Solveig og Ola Johnsrud

Jonsrudveien 153, 3534 Sokna

65

4

Tordis Pauline Holst og Eivind
Syverstad

Gallebergveien 133A, 3070 Sande i
Vestfold

65

21

Tordis Pauline Holst og Eivind
Syverstad

Gallebergveien 133A, 3070 Sande i
Vestfold

65

41

Tordis Pauline Holst og Eivind
Syverstad

Gallebergveien 133A, 3070 Sande i
Vestfold

65

13

Arne Nikolai og Kari Ingeborg Mona
Oppen

Sunnivakrossen 9, 4046 Hafrsfjord

65

20

Aslaug Iren Martinsen

Johnsrud, 3534 Sokna

65

33

Edmund Olsen

Krokfossveien 18, 3522 Bjoneroa

65

36

Kåre Dalen

Fonkalsrud, 3534 Sokna

66

3

Steinar Gudmund Flaskerud

Tangenveien 15, 3534 Sokna

66

30

Eva Ragnhild Tuftin

Gardhamar, 3534 Sokna

3013

1

Ringerike kommune

Osloveien 1, Rådhuset, 3511 Hønefoss

4000

16

Jernbaneverket

Stortorvet 7, 0155 Oslo

4000

17

Jernbaneverket

Stortorvet 7, 0155 Oslo

v/ Snefrid Dalen

8

Kostnad og finansiering

8.1

Kostnadsoverslag
I Vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0
millioner kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det benyttet
erfaringstall fra tilsvarende midtdeler-prosjekt. Det er lagt til grunn en løpemeterpris på kr.
8500,-. Dette gir en anslått totalkostnad på 26,0 mill kr.

8.2

Finansiering
I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 mill kr
(2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. I handlingsprogrammet er det ikke tatt høyde
for støytiltak. Midlene forutsetter bygging i 2012. Med referanse til kapittel 8.1 foreligger det
ikke fullfinansiering av alle tiltakene i planforslaget pr. dags dato. Reduksjon av prosjektets
omfang vurderes, for å tilpasse kostnaden til handlingsprogrammet. Denne vurderingen må
utføres i byggeplanfasen.
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