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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 22.04.2013
Arkivsaksnr.: 13/38

Saksnr.:
64/13

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Side 2 av 78

Møtedato
13.05.2013

REFERATSAKER
Arkivsaksnr.: 13/39

Saksnr.:
65/13

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Forslag til vedtak:
Følgende saker tas til orientering:
A

SVAR PÅ SPØRSMÅL I HMA 22.04.13.
Notat fra rådmannen, datert 24.04.13.

B

DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN – OLUM
Notat fra rådmannen, datert 30.04.13.
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Møtedato
13.05.2013

Side 4 av 78

Side 5 av 78

Side 6 av 78

Side 7 av 78

Side 8 av 78

Side 9 av 78

Side 10 av 78

Side 11 av 78

DELEGASJONSSAKER
Arkivsaksnr.: 13/40

Saksnr.:
66/13

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Forslag til vedtak:
Delegasjonssakene tas til orientering.
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Møtedato
13.05.2013
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NYE VEINAVN - STRØMSODDBYGDA
Arkivsaksnr.: 13/1518

Saksnr.:
67/13

Arkiv: L32

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
13.05.2013

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye veinavn:
1.
2.
3.
4.
5.

Krokbekkveien
Knuteplassen
Kastet
Bråtasida
Roverudveien

Sammendrag

Det skal tildeles navn på veier i Strømsoddbygda. Det er fire veier som skal tildeles navn og
en vei som skal endre navn.

Innledning / bakgrunn

Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer.
Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet
for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til
bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler.
For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i
prosessen, er å tildele veinavn.
Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt
for
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige
hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke
navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet
tas i bruk i en adresse.
Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.

Beskrivelse av saken
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Oppmålingskontoret har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i
henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten på navnene.
Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av veinavn.
1. Veien som tar av fra Strømsoddveien og går opp til Nordli, heter Nordliveien.
Kommunen foreslo å gi alle stikkveiene som tar av fra Nordliveien adresse til
Nordliveien. Frank Banggren skrev i brev at de hadde snakket om dette i bygda og
ønsket å komme med forslag om å dele den opp i flere veinavn. Dette er veinavn
som er i daglig tale. Veien som går rett fram i krysset ved postkassene, og opp til
Krokbekksetra, ønsker de at får navnet Krokbekkveien.
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navnet.
Rådmannen går inn for forslaget om Krokbekkveien.
2. Ca. 350 meter oppe i Krokbekkveien er det et Y-kryss, der veien opp til venstre går
opp til Knuteplassen. Denne veien kommer ut igjen på Krokbekkveien litt lenger opp.
De foreslår her Knuteplassveien.
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til skrivemåten.
Rådmannen foreslår at Knuteplassen vedtas som navn for denne veien. Dette er
enklere enn Knuteplassveien, og derfor et bedre navn.
3. Veien som går til høyre, går til Kastet, og kalles for Kastetveien, skriver Frank
Banggren i brevet datert 15.03.2013. I epost datert 18.04.2013 foreslår han bare
Kastet.
Stedsnavntjenesten har innvendinger mot navnet Kastetveien. Når et navn i bestemt
form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen
bort. De mener derfor at skrivemåten bør være Kastveien. Navnet Kastveien er
imidlertid allerede et veinavn i Ringerike, så det kan ikke brukes.
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til å bruke Kastet usammensatt som
adressenavn/veinavn.
Rådmannen går inn for navnet Kastet.
4. Veien som går fra Aure bru til den kommer inn på Strømsoddveien igjen i nord ved
Huskebru heter Aureveien. Kommunen har mottatt brev fra Rune Mathis Haugen
med underskrifter fra mange av de som bor der, men ønske om at veien endrer
navn til Bråtenveien eller Bråtasida. Bråtenveien finnes fra før i Ringerike, så det er
ikke aktuelt. Bråtasida de har brukt som navn på veien i «alle år».
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navneforslaget.
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Rådmannen foreslår at veien endrer navn til Bråtasida.
Et lite stykke i nordenden av veien, der den kommer inn på Strømsoddveien igjen, er
i Flå kommune. Flå vil også gå inn for at veien endrer navn til Bråtasida.
5. Veien som tar av nordover fra den veien som i dag heter Aureveien og går inn til
Roverud, er det kommet forslag om får navnet Roverudveien. Veistyret i
Roverudveien v/Tor Gunnar Sand skriver i brev at de ønsker at veien får navnet
Roverudveien, da denne veien er registrert som Roverudveien i styret som er
opprettet av grunneierne som har skog og som benytter denne veien ved
tømmerdrift.
Stedsnavntjenesten skriver at siden deler av denne veien går gjennom Flå kommune,
bør kommunene samarbeide om navnsettingen, også med tanke på om etterleddet
skal skrives –veien eller –vegen. Ifølge SSR (Sentralt stedsnavnregister) er –veien
mest brukt i Ringerike, mens –vegen er mest brukt i Flå. Skrivemåten av forleddet er
uproblematisk skriver de. Bruksnavnet Roverud kommer av ordet rove ‘hale, rumpe
på dyr’ + rud ‘rydning’. Navnet sikter til en lang smal jordvei.
Flå kommune går inn for at veien får det samme navnet i deres kommune. De bruker
–vegen i sine veinavn, men i dette tilfellet vil de bruke –veien.
Rådmannen går inn for at veien får navnet Roverudveien.

Juridiske forhold

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av
18.05.1990.

Informasjon og høringer

Alle grunneierne langs veiene som skal til deles navn får tilsendt brev der de får muligheten
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre
foreninger som anses å ha interesse for sakene.
Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og
jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt
stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i
offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf.
stedsnavnloven § 12.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort i
samarbeid med grunneiere og stedsnavntjenesten.

Vedlegg
•
•

Kartbilag påtegnet Krokbekkveien (1)
Kartbilag påtegnet Knuteplassen (2)
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•
•
•

Kartbilag påtegnet Kastet (3)
Kartbilag påtegnet Bråtasida (4)
Kartbilag påtegnet Roverudveien (5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brev fra Frank Banggren, 15.03.2013 (*)
Brev til Frank Banggren, 17.04.2013 (*)
E-post fra Frank Banggren, 18.04.2013 (*)
Brev fra Rune Mathis Haugen m.fl., 06.03.2013 (*)
Brev til Rune Mathis Haugen m.fl. 07.03.2013 (*)
Brev fra Rune Mathis Haugen m.fl. 12.04.2013 (*)
Brev fra Veistyret i Roverudveien v/Tor Gunnar Sand, 04.04.2013 (*)
E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 15.04.2013 (*)
E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 18.04.2013 (*)

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på
Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.
Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c
har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage
er
offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun
skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.
Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om
stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.

Ringerike kommune, 29.04.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Elin Green
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GNR.38/141,149 - KARTVERKSVEIEN 6 - OPPARBEIDELSE AV
PARKERINGSPLASS MED BEPLANTING
Arkivsaksnr.: 12/4079

Saksnr.:
68/13

Arkiv: BYG 38/141,149

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
13.05.2013

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra ansvarlig søker
Mørck Eiendom AS, til vedtak i delegasjonssak nr 44/13, til klage fra AKA AS, og til
rådmannens saksfremlegg.
1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i klagen, tilsier at
vedtaket i delegasjonssak nr. 44/13 skal endres, og klagen tas ikke til følge.
2. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Utskrift sendes:

Mørck Eiendom AS, Gjesvold gård, 3530 RØYSE.
AKA AS v/Terje Dahlen, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN

Sammendrag

På eiendommen gnr 38/141,149 er det søkt om etablering parkeringsplass med
beplantning. Begge eiendommene eies av Mørck Eiendom AS, og arealet som søkes
opparbeidet er oppgitt til å være ca 5 300m². Etter vedtak i saken ble fattet den 08.02.13,
har det kommet klage på vedtak fra AKA AS v/Terje Dahlen.

Beskrivelse av saken

Søknad om tillatelse for etablering av parkeringsplass, ble mottatt den 19.09.12, og den
03.10.12 ble merknad fra AKA AS registrert. Merknadene gikk ut på at AKA AS mener at
Mørck Eiendom AS bør bidra økonomisk, med relevant andel i forbindelse med infrastruktur
tiltak som vil følge den pågående områderegulering for Hvervenmoen..
Den 14.12.2012 sendte Rådmannen ut et svarbrev til Mørck Eiendom AS og AKA AS v/
Dagfinn Bonde Aslaksrud med svarfrist 15.01.13, og ba om kommentar fra Mørck Eiendom
AS vedrørende merknadene fra AKA AS. Rådmannen ba også AKA AS om å vurdere å trekke
sine merknader.
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I brevet ble det også opplyst at Rådmannen så langt var positiv til omsøkt tiltak, og at
omsøkt parkeringsplass og adkomst oppfattes ikke å være i strid med gjeldene plan for
område, eller pågående områderegulering. Etter at svarfristen hadde gått ut ville saken bli
behandlet etter gjeldende plan.
Etter samtale med Terje Dalen i AKA AS ble ny svarfrist for AKA AS satt til 31/1-2013. I
samtalen opplyste Rådmannen blant annet om tiltaket ikke ville vært søknadspliktig dersom
p-plassen kun skulle benyttes av virksomheten på eiendommen. Deler av omsøkt
parkeringsplass ble midlertidig opplyst å skulle leies bort til Statens Kartverket og Tronrud
BIL.
Den 08.02.2013 hadde samtlige frister gått ut, og Rådmannen hadde ikke mottatt noen svar
fra noen av partene, og saken ble behandlet i delegasjonssak nr. 44/13 som angitt i brev til
Mørck Eiendom AS og AKA AS datert 14.12.2012.
Klagen
Den 07.03.2013 mottok Rådmannen klage på vedtak med delegasjonssak nr 44/13 fra AKA
AS v/Terje Dahlen. Klagen går blant annet ut på at AKA støtter tiltaket, forutsatt at (Mørck
Eiendom AS) eier av gnr 38/141, 149 sier seg villig til å bidra økonomisk, med relevant andel
av infrastrukturtiltakene. AKA AS anmoder Ringerike Kommune om å stille tilsvarende krav
til eiere som utvikler egne eiendommer på Hvervenmoen, og til de som som søker
bruksendring eller utvider.
Bakgrunnen for anmodningen baserer seg i følge AKA AS på det pågående arbeidet med en
områderegulering for Hvervenmoen. Som følge av dette vil det komme
rekkefølgebestemmelser knyttet til utvidelse av veibredde mm. før eventuelt
brukstillatelse/igangsettingstillatelse. AKA AS har i følge Terje Dahlen ikke mottatt svar på
sine henvendelser til Mørck Eiendom AS, og mener det ikke er akseptabelt at ikke alle bidrar
til gjennomføring av nødvendige tiltak knyttet til infrastrukturen.
AKA AS mener også håndteringen av dette er av viktig prinsipiell karakter, og at en avklart
holdning fra Ringerike kommune vedrørende slike prosesser, med påfølgende
utbyggingsavtaler, er en viktig forutsetning for utvikling av næringsparker ol.
Klagen ble 07.03.13.sent Mørck eiendom AS for kommentar, men klagen er ikke
kommentert av Mørck eiendom AS.

Forholdet til overordnede planer

Rådmannen kan ikke se at tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelsene.

Juridiske forhold

Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål.

Tidligere behandlinger og vedtak

Søknaden ble behandlet i godkjent vedtak den 08.02.2013 saksnr 12/4079-6
delegasjonssak nr 44/13. Klage ble mottatt og formidlet til Mørck Eiendom AS i brev datert
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07.03.2013. I brevet ble det også informert at alt arbeid som måtte bli utført før det er klart
at endelig vedtak foreligger, skjer på egen risiko.

Økonomiske forhold

Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen.

Behov for informasjon og høringer

Rådmannen finner det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra fylkesmannen eller andre
instanser siden søknaden anses å være et spørsmål av lokal karakter uten dispensasjon.

Alternative løsninger

Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning, finner at søknaden bør vurderes
nærmere, kan følgende vedtak fattes:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra
ansvarlig søker Mørck Eiendom AS, til vedtak i delegasjonssak nr 44/13, til
klage fra AKA AS ved Terje Dahlen, og til rådmannens saksfremlegg.
1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i klagen, tilsier
at vedtaket i delegasjonssak nr. 44/13 skal endres. Klagen tas til følge,
ved at det med hjemmel i plan- og bygningsloven §13 nedlegges
midlertidig forbud mot tiltak på gnr 38/141,149, og at det i pågående
områderegulering tas sikte på å få avklart de forhold som tas opp i
klagen.
Se vedlagte orientering om klageadgang

Rådmannens vurdering

Behovet for parkeringsplasser er aktuelt i et område som Hvervenmoen og andre
næringsparker. Mørck eiendom AS har i sin søknad opplyst at det kan bli aktuelt å leie ut
deler av det omsøkte parkeringsarealet til blant annet Statens Kartverk og Tronrud Bil AS.
Det er dette punktet som gjør etableringen av parkeringsplassen søknadspliktig. Hadde
parkeringsplassen kun skulle brukes til den virksomheten som finnes på eiendommen,
kunne Mørck eiendom etablert parkeringsplassen uten om å søke tillatelse.
AKA AS har i sin klage opplyst at de støtter tiltaket, forutsatt at Mørck Eiendom AS sier seg
villig til å bidra økonomisk med relevant andel i til infrastrukturtiltak, veibredde mm som vil
komme som følge av rekkefølgebestemmelser i ny reguleringsplan.
Håndteringen av denne saken er i følge AKA AS, av viktig prinsipiell karakter, og ønsker en
avklart holdning fra Ringerike kommune vedrørende slike prosesser.
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Eiendommen ligger i et område som er regulert til industri/kontor, i reguleringsplan 181-01
Hvervenmoen vekstområde vedtatt den 26.06.86, revisjon vedtatt den 24.06.99.
Rådmannen vurderer at omsøkt parkeringsplass og adkomst oppfattes ikke er i strid med
gjeldene plan eller områderegulering.
AKA AS sier selv at dette er en prinsipiell sak for hvordan Ringerike kommune håndterer
slike prosesser. Klagen dreier seg om hvem som skal være med å betale for
rekkefølgebestemmelser, etter at pågående omregulering er vedtatt.
Rådmannen mener dette er hensyn man ikke kan ta i en søknad om etablering av
parkeringsplass, som er i tråd med gjeldende plan. Rekkefølgebestemmelsene i ny plan vil
antageligvis ikke gjelde for gnr 38/141,149. I tillegg så ville ikke parkeringsplassen vært
søknadspliktig, dersom en del ikke skulle leies ut.
Generelt kan det i henhold til plan- og bygningsloven § 13 vurderes nedlagt byggeforbud
frem til planspørsmålet er avgjort, dersom tiltak vanskeliggjør pågående planarbeid.
Rådmannen vurderer at omsøkt tiltak ikke vanskeliggjør pågående planarbeid, og at § 13 er
et for sterkt virkemiddel å bruke i en sak som dette. Bortsett fra å utsette saken for befaring
er eneste relevante grep om vedtaket i delegasjonssak nr 44/13 ønskes endret.
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovennevnte og ikke å ta klagen til følge, men å
opprettholde godkjent vedtak i delegasjonssak nr 44/13 om opparbeidelse av
parkeringsplass.

Vedlegg

Trykte vedlegg:
- 2 stk oversiktskart parkeringsplan
- 3 stk illustrasjonstegninger
- 1 stk oversiktskart over områderegulering
- Følgeskriv/brev til søknad fra Mørck eiendom AS datert 19.09.12
- Svarbrev fra AKA AS v/Dagfinn Bonde Aslaksrud datert 02.10.12
- Foreløpig svar Ringerike Kommune datert 14.12.12
- Godkjent vedtak datert 08.02.12. saksnr 12/4079-6 delegasjonssak nr 44/13
- Klage på vedtak fra AKA AS v Terje Dahlen.
- Svarbrev vedrørende mottatt klage til Mørck Eiendom AS dater 07.03.13
Ringerike kommune, 19.04.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Roar Nilsen

Side 30 av 78

Side 31 av 78

Side 32 av 78

Side 33 av 78

Side 34 av 78

Side 35 av 78

Side 36 av 78

Side 37 av 78

Side 38 av 78

Side 39 av 78

Side 40 av 78

Side 41 av 78

Side 42 av 78

Side 43 av 78

Side 44 av 78

Side 45 av 78

Side 46 av 78

KLAGEBEHANDLING RV7 SOKNA- ØRGENVIKA REGULERINGSPLAN
315-1
Arkivsaksnr.: 10/1248

Saksnr.:
69/13
/
/

Arkiv: REG 315-1

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.05.2013

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Aslaug Skogen til følge.
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige
vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak
etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette
saksframlegget.
3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens
eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved utsettelse
anses større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen tas til følge
av Fylkesmannen.
4. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen er
endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som avbøter
ulempene som påføres klagers eiendom.

Sammendrag

Det er innkommet en klage på reguleringsplan NR 0605_315-1 – RV7 SOKNA _ ØRGENVIKA
vedtatt 1.9.2011. Klagen ble mottatt innenfor klagefristen 02.10.2011, og omhandler
nærføringsulemper knyttet til omlegging av fylkesvei 178 inn til Sokna sentrum. Aslaug
Skogen som påklager vedtaket, anfører at saken er mangelfullt utredet i forhold til støy og
trafikkmengde. Forslagsstiller som er Statens vegvesen viser til at forhold knyttet til støy
påvirkes i liten grad av trafikkendringene på Fv. 178. Klager mener også at
nærføringsulemper vil forringe eiendommen vesentlig både økonomisk og bruksmessig.
Rådmannen mener at klageren har rett i at eiendommen forringes, men at en eventuell
erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene Statens Vegvesen og klageren.
Det er viktig for gjennomføringen av Miljøgata på Sokna (RV7) at planen kan gjennomføres
slik den er vedtatt, ut i fra overordnete samfunnsmessige hensyn. Rådmannen anbefaler at
klagen ikke tas til følge.
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Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i møte 1.9.11, sak 116/2011, reguleringsplan NR 0605_315-1 ”RV7
SOKNA _ ØRGENVIKA ”. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på
vedtaket, fremsatt av Aslaug Skogen.
Klageren er grunneier med gnr. 148 og bnr. 96, Sokna. Klagen gjelder nærføringsulemper og
støy knyttet til omlegging av fylkesvei 178 Strømsoddveien, og videre forbi berørt eiendom
til RV 7 som går gjennom Sokna sentrum.
Rådmannen uttalte i forbindelse med saken følgende:
Forhold som har med erstatningsutmåling og vegrettigheter å gjøre, hører hjemme i
etterfølgende prosesser rundt grunnerverv og erstatning. Slike saker avgjøres enten i
minnelighet mellom partene eller ved rettslig skjønn. Ringerike kommune vil være
behjelpelig dersom det er saker vi kan bistå med i det videre arbeidet.

Beskrivelse av saken
Aslaug Skogen er nabo til den vedtatt omlagte fylkesveien – FV 178 (se vedlegg nr.1 og 7).
Klageren har tidligere hatt merknader til planen i forbindelse med varslet oppstart 22.10.10
og offentlig ettersyn 15.07.11, disse merknadene gjelder en rekke forhold. Merknadene
hører naturlig til selve klagen på kommunestyrevedtaket av 1.9.11, og tas med som
utfyllende momenter i saken. De påklagde forholdene er forelagt tiltakshaver Statens
vegvesen. Her følger en oppsummering av forholdene som påklages.
Aslaug Skogen
Klageren har oppsummert følgende momenter i sin klage på vedtatt plan:
1. Eiendommen vil bli fysisk berørt, noe som vil forringe eiendommens verdi og bruk. Veien
må bli liggende slik den er i dag.
2. Nærføring av veien vil forringe eiendommens verdi vesentlig både økonomisk og
bruksmessig.
3. En høy fylling vil påvirke utsiktsforhold.
4. Ulemper knyttet til billys og innsyn.
5. Mangelfull støyrapport som fører til saksbehandlingsfeil. Klageren mener at rapporten er
basert på feil trafikkmengde i sine beregninger.
6. Grunnforholdene i området er av en sånn karakter at den planlagte veien vil kunne gi
skader på huset både på kort og lang sikt.
7. Ulemper knyttet til anleggsperioden, som støv og støyplager.
8. Skogen stiller spørsmål om det er riktig måte å behandle en reguleringsplan på, der
planmyndigheten endrer planen på et vesentlig punkt umiddelbart før
gjennomføringsfasen.
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Statens Vegvesen
1-5. Etter Statens Vegvesens syn er ulempene som er beskrevet noe overdrevet.
Eiendommen vil ikke bli fysisk berørt. Avstanden fra ytterkant av gangveien til hushjørne vil
bli ca. 10 m. Trafikkbelastningen er beskjeden. Totalt sett er det ikke vanskelig å være enig i
at klager får ulemper ved den nye løsningen for fv. 178. Dagens veg oppfyller hverken
kravene til fri høyde for jernbanen eller sikkerhetskrav i krysset med rv. 7, hvor trailere på
vinterstid ikke klarer å stoppe på veg ned fra jernbanebrua. Foreslått løsning for fv. 178 er
fremtidsrettet for jernbanen, med høyere og bredere åpning for togtrafikken.
5. Trafikkbelastningen er beskjeden. Nedgangen i trafikk i 20-årsperspektivet skyldes
prognoser for befolkningsutvikling, og hytte- og turisttrafikk gir relativt lite utslag på ÅDT.
Selv med en dobling av trafikkmengden vil støymengden kun øke med 1 dB.
6. Det kommenteres at grunnforholdene i området er kjent.
7. Anleggsområdet vil ikke berøre eiendommen fysisk. Gjennomføringen av arbeidet med
fv. 178 vil skje etter de regler som gjelder for anlegg som utføres for Statens vegvesen.
I kontraktsbestemmelsene er det stilt krav til blant annet hensynet til omgivelsene.
Det heter det i pkt. 28.2: Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til
omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser,
utslipp og avfall etc. Det er i tillegg bestemmelser om informasjon, spesifiserte krav til støy,
basert på Miljøverndepartementets retningslinje T 1442 etc.
8. Vi har innledningsvis redegjort for hvorfor planendringen er nødvendig.
Rådmannens kommentar
1. Kartet er justert slik at eiendommen ikke vil bli berørt, se vedlegg 7.
På grunn av tekniske utfordringer og trafikksikkerhet på nåværende trase, anser rådmannen
den vedtatte omleggingen av fylkesveien fortsatt som det beste alternativet. Rådmannen
anbefaler derfor at reguleringsplanen ikke skal endres.
2.-3 Eventuell erstatning for forringelse og økonomisk tap av eiendom må rettes mot
forslagsstiller, Statens Vegvesen Region Sør. Aktuelle avbøtende tiltak er skjerming mot
innsyn/lys fra trafikk på ny vei, arrondering av tomt for bedring av landskapsvirkning og
overflatevannhåndtering eventuell inngjerding etter eiers ønske og opparbeidelse av egnet
atkomst.
4. Veifyllingen vil kunne dempe deler av disse ulempene. Tilskudd for eventuell skjerming
må tas i en erstatningssak.
5. Rådmannen kan ikke se at det er begått saksbehandlingsfeil ut i fra feil
beregningsmetode for trafikkøkning og støy. Kommunen legger selv beregninger fra Norsk
vegdatabank og SSBs database for befolkningsutvikling til grunn i sin planlegging. Klager har
i samtale forklart at sjenerende støy i hovedsak stammer fra tunge kjøretøy som bremser
inn mot rv.7 eller tar fart ut fra rv.7 for å komme over jernbaneovergangen. Rådmannen
anser at det er sannsynlig at vedtatt plan vil bedre disse forholdene. Til tross for at veien vil
ligge nærmere anses det trolig at svingebevegelsene på veien sammen med det flate partiet
før v.7 vil senke farten og lette nedbremsing og akselerasjon i en slik grad at støyproblemet
reduseres.
Dersom dagens løsning beholdes vil stigningen mot overgangen øke som følge av at
høybrekk ved rv.7 senkes av trafikksikkerhetsmessige grunner. Ny overgang er planlagt
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høyere for å muliggjøre fremtidig utvidelse til dobbeltspor på jernbanen for utvidelse av
møteplass. Samlet vil disse tiltakene, dersom dagens løsning beholdes, medføre at
stigningen blir langt større ned mot rv.7. Dette i kombinasjon med fotgjengerkryssing i
krysset mot rv.7 kunne medføre en betydelig forverring av trafikksikkerheten. Det antas
også at støyproblemene klager peker på vil øke tilsvarende.
6. Reguleringsplanen deriblant grunnforholdene har blitt forelagt og godkjent av statlig
fagmyndighet. Dersom det skulle oppstå skader på bygninger etter at veien er opparbeidet
må klager forholde seg til forslagsstiller for eventuell erstatning. Dette gjelder både skader
som oppstår på kort og lang sikt.
7. Forslagsstiller har uttalt at eiendommen ikke vil bli fysisk berørt av tiltaket. I forbindelse
med midlertidig anleggsvirksomhet må det dessverre påregnes noe støv og støyplager.
Tiltakshaver må til enhver tid ta hensyn til de gjeldende lover og regler som gjelder for
støyhåndtering.
8. En planprosess medfører beklageligvis usikkerhet både i forhold til tidsbruk og utfall av
saker før vedtak. Felles for alle planprosesser er at de bygger på kjent kunnskap for det
aktuelle området, dersom ny kunnskap aktualiserer en annen løsning enn tidligere vil denne
kunne vedtas. I denne saken mener rådmannen at planen har fulgt normal saksgang etter
plan – og bygningsloven.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf §1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak
om reguleringsplan påklages. Klageren har holdt seg innenfor klagefristen. Klageren er part
i saken og har derfor rettslig klageinteresse etter forvaltningslovens § 28.
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage på reguleringsvedtak
forelegges kommunestyret, iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Hvis
kommunestyret finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret
med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke kommunestyret finner grunn til å ta klagen til
følge, avgir kommunestyret uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til
departementet.
Forhold som har med erstatningsutmåling og veirettigheter å gjøre, hører hjemme i
etterfølgende prosesser rundt grunnerverv og erstatning. Slike saker avgjøres enten i
minnelighet mellom partene eller ved rettslig skjønn. Ringerike kommune vil være
behjelpelig dersom det er saker vi kan bistå med i det videre arbeidet.

Alternative løsninger
Dersom kommunestyret allikevel velger å ta klagen til følge vil dette medføre følgende
konsekvenser:
Planen kan bli opphevet og forsinke arbeidet med ny RV 7 og miljøgata gjennom Sokna.
Ved valg av dagens løsning vil stigningsforholdene mellom RV 7 og overgangen bli
uforsvarlig dersom høybrekk på RV 7 fjernes og overgangen bygges høyere. Den vil heller
ikke være tilpasset dagens krav til universell utforming. Dersom man ikke forhøyer
eksisterende overgang vil stigningsforholdene være noe bedre. Men dette er lite ønskelig
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da det begrenser muligheten for forlenging av dobbeltspor i forbindelse med forbedring av
dagens møteplass for jernbanen.
Alternativ løsning er foreløpig beregnet å bli svært dyr. Det er snakk om behov for
tilleggsbevilgninger i størrelsesorden 100 mill. Det kan også bli nødvendig å endre noe på
elveløpet for Sogna for å løse tekniske utfordringer. På grunn av vernede arter i Sogna er
det usikkert om dette kan gjennomføres.
Alternativt forslag til vedtak:
«Kommunestyret finner grunn til å ta klagen fra Aslaug Skogen til følge. Klagen gir
utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette antas å kunne gi
utsettelse av gjennomføring av miljøgateprosjektet».

Rådmannens vurdering:
Rådmannen påpeker at klageren har tidligere hatt merknader til planen i forbindelse med
varslet oppstart 22.10.10 og offentlig ettersyn 15.07.11. Her har merknadene blitt forelagt
politisk behandling før endelig vedtak. Dersom saken ender med at klager får medhold, vil
dette ha uheldig innvirkning på det kommende arbeidet med ny riksvei i gjennom området.
Det er ikke tvil om at klageren vil få ulemper som følge av at fylkesveien legges så tett inntil
klagerens eiendom. Rådmannen mener at forhold knyttet til trafikksikkerhet i denne saken
må veie tyngre enn de ulemper som påføres grunneier. Ved en økning på anslagsvis 1 db
ved en dobling av trafikkmengden anses derfor ikke støymengden som for avgjørende.
Trafikkmengden på fylkesvei 178 vil i følge beregninger heller ikke øke kraftig i årene
framover. Rådmannen anser at tiltaket som helhet, inkludert oppgradering og reduksjon av
faktisk hastighet gjennom Sokna, trolig vil bedre det totale støybildet. Enkelthetene i
klagen er gjennomgått og vurdert. Den samlede vurderingen i sak 116/2011 opprettholdes
og rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Saksdokumenter:
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oversiktskart eiendom Skogen
Klagen, brev fra Aslaug Skogen, datert 02.10.2011
Uttalelse fra motpart, brev fra Statens Vegvesen datert 09.12.2011
Trafikkberegning, Norconsult datert 11.11.2011
Notat støyvurdering Sokna med støykart, 02.10.2010
Statens vegvesen, drøfting av alternativer, datert 26.04.2013
Plankart, Statens vegvesen datert 15.04.2013

8. Reguleringsplan NR 0605_315-1 – RV7 SOKNA _ ØRGENVIKA, vedtatt 1.9.2011

Lenker
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Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 10.04.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Ken Ove Heiberg
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Oversiktskart – Sokna

Kartutsnitt webkart
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Reguleringsplan vedtatt 1.9.2011 (Skogen gnr. 148 bnr. 96)
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RV.7 SOKNA - ØRGENVIKA – TRAFIKKMENGDER PÅ FV. 178 – KONSEKVENSER PÅ
STØYBELASTNING
Norconsult har på oppdrag fra Statens Vegvesen Region Sør utarbeidet en reguleringsplan for vegprosjektet
Rv. 7 Sokna – Ørgenvika i Ringerike kommune. En del av reguleringsplanen omhandler ny avkjørsel mot fv.
178 fra rv. 7 i Sokna sentrum. I støyrapporten vedlagt reguleringsplanen ble det konkludert med at ny
avkjørsel ikke ville ha noen støymessige konsekvenser for bebyggelsen rundt. Det er i etterkant stilt spørsmål
til om det i støyvurderingen ble benyttet en for lav trafikkprognose for fv. 178, og at det dermed er vurdert en
for lav støybelastning.
I dette notatet er det vurdert hvordan støysituasjonen rundt ny avkjørsel påvirkes av en økt trafikkmengde på
fv. 178. Det er tatt utgangspunkt i støysituasjonen ved boligen med gnr./bnr 148/96.
Sammendrag
Selv med en dobling av trafikkmengden på fv. 178 i forhold til tidligere anslag på 700 ÅDT vil ikke total
støybelastning på boligen øke med mer enn 1 dB og det vil fortsatt være eksisterende rv. 7 som er den
dominerende støykilden. Ser man isolert på støybelastningen fra fv. 178 må trafikkmengden opp i 2500 ÅDT
for at boligen skal få et støynivå over gjeldende grenseverdi.
Grunnlag for tidligere vurderinger
Støyforholdene er kartlagt i henhold til Miljøverndepartementets T-1442 «Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging». I retningslinjen er det gitt at støyforholdene skal kartlegges for et prognoseår 10-20
år frem i tid. I dette prosjektet er år 2034 brukt som prognoseår. En oversikt over trafikkmengdene som ble
benyttet i støyvurderingen i reguleringsarbeidet er gitt i Tabell 1, i tillegg vises tall for dagens trafikk hentet
fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Trafikkmengden som er benyttet for rv. 7 gjennom Sokna sentrum er et
resultat av en trafikkanalyse utført av SVV i forbindelse med reguleringsarbeidet. Da det ikke er gjennomført
en tilsvarende vurdering for trafikk på fv. 178 ble det benyttet en prognose basert på dagens trafikkmengder.
Et estimat på 700 ÅDT ble benyttet da det ikke er forventet at trafikken vil øke så mye i forhold til dagens
situasjon.
Tabell 1 – Trafikktall som er lagt til grunn for tidligere vurderinger

Strekning
ÅDT NVDB (2010) ÅDT 2034 Hastighet Tungtrafikkandel
Fv. 178
630
700
40 km/t
5%
Rv.7 Sokna sentrum 4330
6800
40 km/t
15 %
Grenseverdier
I T-1442 brukes støysoner for enklere å kunne beskrive støybelastningen. For at en bolig skal betraktes som
støyutsatt må den ligge i gul støysone. Dette tilsvarer en støybelastning over 55 dB Lden.
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Konsekvenser av økt trafikk på fv. 178
Da det er usikkerhet rundt hvor mye trafikk det vil gå på fv. 178 i fremtidig situasjon er det nå gjort en
vurdering av hvilken innvirkning trafikkmengdene på fv. 178 har på støysituasjonen ved boligen med
gnr./bnr 148/96. Boligen ligger rett øst for ny avkjørsel mot fv. 178 og nord for rv. 7 gjennom Sokna
sentrum.
I Tabell 2 er støybelastningen på boligens fasader mot sør og vest gitt for ulike trafikkmengder på ny
avkjørsel mot fv. 178. Støynivåene er beregnet for to etasjer. Støynivåene er 3-4 dB lavere i 1. etasje enn i 2.
etasje. Nivåene som er oppgitt i Tabell 2 gjelder høyeste verdi i 2. etasje.
Som vist i Tabell 2 er støybelastningen kun fra fv. 178 50 dB Lden med anslått trafikkmengde på 700 ÅDT.
Dette er godt under grenseverdien for gul støysone. For at boligen skal bli liggende i gul støysone for støy fra
ny avkjørsel mot fv. 178 må trafikkmengden opp i 2500 ÅDT, mer en tre ganger anslaget som er benyttet.
Støynivå for eksisterende situasjon med dagens trafikktall og hastighet er tilsvarende som for fremtidig
situasjon uten støy fra ny fv. 178. Effekten av økt trafikkmengde i Sokna sentrum utjevnes av effekten av å
sette ned hastigheten. Det skal etableres miljøgate med hastighet 40 km/t i Sokna sentrum. Boligen har
høyest støybelastning på fasaden mot sør, 57 dB Lden om vi kun ser på støy fra rv. 7, boligen ligger allerede
støyutsatt til i gul støysone.
Ser vi på sumstøynivåene er det rv. 7 som er den dominerende støykilden ved boligen. Trafikkmengden på
fv. 178 kan mer enn dobles i forhold til anslaget på 700 ÅDT uten at sumstøynivået øker med mer enn 1 dB
på fasadene både mot vest og mot sør. Økes trafikkmengden til 2500 vil dette medføre en økning på 3 dB på
fasaden mot vest, men fortsatt kun 1 dB på fasaden mot sør.
En økning på 1 dB oppleves som knapt merkbar. En økning på 3 dB er matematisk en dobling av lydnivåene
men oppleves kun som en merkbar økning. For å oppleve noe som «dobbelt så høyt» må lydnivåene økes
med 8-10 dB.
Tabell 2 - Støybelastning ved boligen 148/96 med ulike trafikkmengder på fv. 178.

Høyeste støynivå utenfor fasade i 2. etasje [dB] Lden
Fasade mot vest
Fasade mot sør
Trafikktall [ÅDT] på fv. 178 Uten rv. 7
Med rv. 7
Uten rv. 7
Med rv. 7
0 (kun rv. 7)
54
57
700 (som benyttet tidligere)
50
55
47
57
1000
51
56
48
57
1500
53
56
50
58
2000
54
57
51
58
2500
55
58
52
58

Sandvika, 11.11.2011

Ingvald Desserud
Utarbeidet av

Ivonne Verstappen
Fagkontroll av
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c / 24.mai 2011 – Tatt med beregninger for område vest for miljøkulvert, fra km 0,45 til km 1,6.
b / 06. april 2011 - Tatt med reguleringsalternativ 2.
a / 14. februar 2011 - Justert skjermingstiltak og tatt ut boliger som skal rives.

RV.7 SOKNA - ØRGENVIKA - STØYBEREGNINGER FOR OMRÅDET SOKNA SENTRUM TIL
VEST FOR LUNDEGÅRDENE
Det arbeides med å utrede et nytt alternativ for vegsystem for området mellom Lundegårdene og Sokna
sentrum. Fremtidig og dagens støysituasjon er kartlagt. For fremtidig situasjon er det vurdert to alternativer.
Begge alternativene inkluderer at Rv. 7 legges i en miljøtunnel under Lundegårdene og at det etableres en ny
avkjørsel mot Fv. 178 i Sokna sentrum. I alternativ 1 er det en rundkjøring vest for Sokna sentrum som
binder sammen ny Rv. 7 mot Ørgenvika, Rv. 7 mot Noresund, dagens Rv. 7 i Sokna sentrum og
Brekkebygdsveien. I alternativ 2 er dette krysset flyttet vest for Verkenselva. Forskjeller i støybelastning
mellom de ulike alternativene og dagens støysituasjon er kartlagt.
I tillegg er det gjort en støykartlegging av området vest for miljøtunnelen under Lundegårdene, frem til km
1,6. I forhold til støykartleggingen som ble gjort i forbindelse med eksisterende reguleringsplan [1] er det her
kun gjort mindre justeringer av geometrien som ikke har større konsekvenser for støybelastningen i området.
Tidligere har Norconsult gjort to støyvurderinger i Sokna sentrum, en for nytt vegsystem vest for Sokna
sentrum og en for ny avkjørsel mot Fv178 i Sokna sentrum. Dette er beskrevet i notatene [2] og [3].
Vurderingen som tidligere er gjort for nytt vegsystem vest for Sokna sentrum tilsvarer alternativ 1 i dette
notatet. Det er nå tatt hensyn til endelig veigeometri og lengde på miljøtunnelen. Dette notatet erstatter og
sammenfatter tidligere vurderinger i tillegg til at reguleringsalternativ 2 er tatt med.

GRUNNLAG FOR BEREGNINGER
Støysituasjonen er kartlagt i henhold til Miljøverndepartementets T-1442 ” Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging”. Ny veg er lagt inn med forventet geometri. Trafikktallene som er brukt i
beregningene er gjengitt i Tabell 1 og Tabell 2 for henholdsvis dagens og fremtidig situasjon. Støy fra
tunnelåpninger er tatt med i beregningene og modellert i henhold til SINTEF rapport STF40-A96005.
Tabell 1 - Trafikktall for dagens situasjon.

Vegstrekning
Rv7, Sokna sentrum
Rv7 mot Noresund
Brekkebygdsveien
Fv. 178

ÅDT 2010
5300
3700
400
900

Hastighet [km/t]
50
80
60
50
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Tabell 2 - Trafikktall for fremtidig trafikksituasjon.

Vegstrekning
Rv7, Sokna sentrum
Rv. 7 mot Ørgenvika
Rv7 mot Noresund
Brekkebygdsveien
Fv. 178

ÅDT 2034 Hastighet [km/t]
6800
40
60 sør for miljøtunnel, 80 fra tunnel og
4200
nordover.
950
60 de første 500m, 80 på resterende.
500
60
700
40

Tungtrafikkandel [%]
15
17
10
3
5

RESULTATER
Resultatene presenteres som støysonekart. Kartene viser støynivå 1,7m over bakkenivå og høyeste støynivå
på fasadene til den nærmeste boligbebyggelsen. En beregningshøyde på 1,7m er valgt da det var dette som
ble brukt i kartleggingen [1] som ble utført i forbindelse med tidligere reguleringsarbeid. Beregningshøyden
representerer forventet støynivå på uteområder. Vedlagt ligger fire støykart:
1. Støykart X006, Sokna sentrum til Lundegårdene, reguleringsalternativ 1 med trafikktall tilsvarende
2031.
2. Støykart X013, Sokna sentrum til Lundegårdene, reguleringsalternativ 2 med trafikkmengder
tilsvarende 2031.
3. Støykart X007, Sokna sentrum til Lundegårdene, eksisterende trafikksystem med trafikkmengder
tilsvarende 2010.
4. Støykart X015, fra Lundegårdene og vestover til km 1,6 med trafikkmengder tilsvarende 2031.

Boliger ved miljøtunnel
I begge utbyggingsalternativene vil boligene vest for sørlig tunnelportal ligge svært støyutsatt til uten
skjermingstiltak. Dels på grunn av at boligene er vanskelig å skjerme er det besluttet å løse inn to av
boligene. Dette er boligene med gnr./ bnr. 148/279 og 148/23. Boligene er tatt ut av støyberegningene.
Boligen med gnr./bnr. 148/143 skal skjermes med tiltak langs ny veg. Det er planlagt å sette opp en voll med
skjerm øverst med en total høyde på 2,5m. Figur 1 viser planlagt prinsipp for støyskjerming.
Vollens/skjermens plassering vises på støykartene for fremtidig situasjon. Med dette tiltaket vil boligens
uteområder og hele 1. etasje skjermes ut av gul støysone. 2. etasje mot nordøst vil få et støynivå utenfor
fasaden rett innenfor gul støysone. I forhold til dagens situasjon vil boligen med skjermingstiltaket som er
foreslått få en lavere støybelastning uavhengig av alternativ 1 eller alternativ 2. Dette skyldes at det i dag er
det Rv. 7 mot Noresund som er den dominerende støykilden. Belastningen fra denne vegen vil gå ned da
trafikkbelastningen på vegen vil reduseres vesentlig. Boligen vil få 1 dB lavere støybelastning i alternativ 1
da trasé mot Noresund flyttes lenger bort fra boligen, men denne differansen er så liten at den ikke vil være
merkbar og den vil ikke ha noen konsekvenser på eventuelle tiltaksbehov på boligen.

Figur 1 - Prinsipp for skjerming av boligen 148/143.
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På Nedre Lundegård (gnr./bnr. 148/1) vil den sørligste boligen ligge i gul støysone både i alternativ 1 og
alternativ 2. Alternativ 2 vil medføre en noe lavere støybelastning da bidraget fra rv. 7 inn mot Sokna
sentrum er noe lavere grunnet lavere hastighet. Differansen er imidlertid så liten at den ikke vil være merkbar
og den vil ikke ha noen konsekvenser på eventuelle tiltaksbehov på boligen. Boligen lar seg ikke skjerme
med tiltak langs veg da den ligger høyt i terrenget.
Sokna sentrum
I Sokna sentrum skal det etableres miljøgate med hastighet 40 km/t. Dette medfører generelt til en lavere
støybelastning i området. I kombinasjon med økt trafikk vil imidlertid fremtidig støysituasjon (2034) være
tilsvarende som for dagens situasjon (2010). Det er ingen forskjell på de to utbyggingsalternativene.
I alternativ 1 vil ny trasé mot Noresund ligge nærmere Vestmoen, dette medfører at to boliger vil få økt
støybelastning i forhold til dagens situasjon. Boligene vil ligge i gul støysone. Dette gjelder boligene med
gnr./bnr. 148/191 og 148/87. Den ene boligen ligger allerede i dag i gul støysone. I alternativ 2 er
støysituasjonen uendret i forhold til dagens situasjon og kun en av boligene vil ligge i gul støysone.
Ny avkjørsel mot fv. 178
Flere boliger ligger i dag støyutsatt til ved eksisterende og ny avkjøresel. Den dominerende støykilden er
imidlertid eksisterende rv.7 og ingen boliger vil få økt støybelastning grunnet ny avkjørsel. Støynivået går
noe ned på grunn av mindre trafikk og lavere hastighet. Ny trase har dermed ingen støymessige
konsekvenser og det vil ikke være behov for å gjøre tiltak for å begrense støybelastningen på den nærmeste
bebyggelsen.
Sammenligning mellom de to reguleringsalternativene mellom Sokna sentrum og Lundegårdene
En total oversikt over støyutsatte boliger rundt nytt vegnett vest for Sokna sentrum er gitt i Tabell 3. Boliger
rundt ny avkjørsel til fv. 178 er ikke tatt med da de i all hovedsak utsatt for støy fra eksisterende rv. 7
gjennom Sokna sentrum. Der er tatt hensyn til planlagt skjermingstiltak syd for miljøtunnelen.
Uavhengig av alternativ vil antall støyutsatte boliger gå ned i forhold til dagens situasjon. Dette skyldes at to
boliger skal løses inn og at en bolig sør for rv. 7 mot Noresund (gnr./bnr. 167/1) vil få en lavere
støybelastning grunnet lavere trafikkmengde. I alternativ 1 vil en bolig i Vestmoen gå inn i gul støysone i
forhold til alternativ 2 og dagens situasjon.
For boligene som blir liggende i gul støysone fra nytt vegsystem er det behov for å gjennomføre en vurdering
av om det er behov for lokale støytiltak for å sikre at krav til innendørs støynivå og støynivå på uteplass
tilfredsstilles. I alternativ 1 og alternativ 2 er det små forskjeller i støynivå på enkelte boliger, men
differansene er så små at de ikke vil oppfattes i praksis og de vil ikke ha noen innvirkning på eventuelle
lokale skjermingstiltak.
Tabell 3 - Oversikt over støyutsatte boliger mellom Sokna sentrum og Lundegårdene for de to ulike
reguleringsalternativene.

Boliger i gul støysone
Boliger i rød støysone

Dagens vegsystem,
trafikk tilsvarende
2010
7
0

Alternativ 1 med
trafikk tilsvarende
2034
5
0
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0
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Brekkebygda, vest for Lundegårdene
På denne strekningen er det ikke planlagt noen skjermingstiltak langs ny vegtrasé da bebyggelsen ligger
spredt. Langs strekningen vil 5 boliger og en fritidsbolig ligge i gul støysone. Boligene er markert med
gnr./bnr. på støykart X015 i vedlegg 4. For boligene som blir liggende i gul støysone fra nytt vegsystem er
det behov for å gjennomføre en vurdering av om det er behov for lokale støytiltak for å sikre at krav til
innendørs støynivå og støynivå på uteplass tilfredsstilles.

Sandvika, 24.05.2011

Ivonne Verstappen
Godkjent / Fagkontroll

Ingvald Desserud
Utarbeidet av

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS for den oppdragsgiver og i anledning det oppdrag som fremgår ovenfor. Innholdet i dokumentet er
Norconsult AS’ eiendom og skal behandles konfidensielt. Dokumentet skal bare benyttes for det formål som oppdraget gjelder, og må ikke kopieres
eller gjøres tilgjengelig i større utstrekning enn formålet tilsier.
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2. Støykart X013, Sokna sentrum til Lundegårdene, reguleringsalternativ 2 med trafikkmengder
tilsvarende 2031.
3. Støykart X007, Sokna sentrum til Lundegårdene, eksisterende trafikksystem med trafikkmengder
tilsvarende 2010.
4. Støykart X015, fra Lundegårdene og vestover til km 1,6 med trafikkmengder tilsvarende 2031.
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Notat mottatt fra Statens vegvesen

26.04.2013

1. Bakgrunn
I klagen anfører klager at klagen er begrunnet med nærføringsulemper inkl. forverret støysituasjon
som følge av forslag til ny regulert trasé for fv. 178. Under befaring 25.04.2013 ble det fra klager stilt
spørsmål ved hvorfor:
 ny trasé for fv. 178 ble flyttet fra området ved Pumpehussvingen til foreslått trasé
 hvorfor ikke nåværende trasé kunne beholdes da man bestemte seg for å forlate trasé ved
Pumpehussvingen.
I dette notat vil det bli forsøkt å belyse hvilke fordeler og ulemper disse to alternative traséene, samt
foreslått trasé, vil ha for ulike parter.

2. Parter, roller, oppgaver og interesser
2.1.Statens vegvesens roller, oppgaver og interesser
Statens vegvesen er statens administrasjon for riksveger og fylkeskommunens administrasjon for
fylkesvegene. Dette innebærer et ansvar for å bidra med faglig grunnlag for politiske beslutninger,
med utredning av alternativer i ulike planfaser, et ansvar for å planlegge og prosjektere veganlegg
iht. de til en hver tid gjeldene vegnormaler, håndbøker og lover/forskrifter, samt et
gjennomføringsansvar for å bygge veganlegg iht. vedtatte planer og innenfor de gitte økonomiske
rammer.
I tillegg til oppgaver og ansvar som følge av Statens vegvesens rolle som fagetat vil Statens vegvesen
også være underlagt bestemmelsene i hhv. Plan- og bygningsloven (PBL) og Byggherreforskriften
(BHF) som angir at ivaretagelse av Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en del av planlegging
helt fra planstadiet, via gjennomføringsfasen og videre til driftsfasen, og at det skal velges løsninger
som ivaretar HMS i disse forskjellige stadiene. Som ledd i et målrettet arbeid med å redusere antall
arbeidsulykker er både PBL og BHF endret de senere år slik at de pålegger en planstiller/byggherre å
planlegge prosjekter på en slik måte at farlige situasjoner, utførelse m.v. elimineres allerede i
planfasen.
Som følge av disse forskjellige roller og oppgaver vil de ulike alternative traséene kunne ha
forskjellige fordeler og ulemper for Statens vegvesen og dermed gjøre at interessene vil variere.

2.2.Andre parter og roller
De som blir berørt av en av de ulike traséene vil være en part i kraft av dette, og vil via sin
klageadgang kunne ivareta sine interesser. I tillegg til dette vil de som vil komme til å bruke de ulike
traséene være en part. Interessene til disse skal ivaretas av planstiller, i dette tilfellet Statens
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vegvesen, som i tillegg har et samsvarende ansvar iht. sitt sektoransvar. Til sist har Ringerike
kommune som planmyndighet en rolle både som tilrettelegger for utvikling og for å ivareta de ulike
parters interesser ved å avveie disse mot hverandre i sine vedtak til planer.

2.3.Parter, roller, oppgaver og interesser oppsummert
Oppsummert vil følgende være parter og ha sine interesser å ivareta:
 Ulemper med trasé for klagestiller og andre naboer til ny regulert trasé.
 Ulemper med trasé for naboer til de andre traséene.
 Statens vegvesens ansvar for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) som Byggherre iht Plan- og
bygningsloven og Byggherreforskriften.
 Statens vegvesens som veg- og trafikkforvalter med ansvar for å planlegge, prosjektere og
bygge anlegg iht. vegnormaler, håndbøker og andre lover/forskrifter på en slik måte at
nasjonale målsettinger for miljø, trafikksikkerhet (TS), universell utforming,
fremkommelighet m.v. ivaretas.
 Statens vegvesen som fagetat med et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap
i egen sektor.
 Statens vegvesens økonomiansvar som byggherre.
 Tidsbruk ved de forskjellige alternativene.

3. Drøfting
3.1.Traséer
Foreslått trasé i vedtatt reguleringsplan benevnes heretter som alternativ 0. Nåværende trasé
benevnes som alternativ 1 og trasé ved Pumpehussvingen benevnes alternativ 2. For alternativ 1 er
det også mulig å tenke seg et alternativ 1+ hvor det bygges ny lengre bro med full bredde og hvor
denne løftes opp for å imøtekomme Jernbaneverkets ønsker om lengre og høyere bro for å kunne
forlenge skiftesporet på Sokna stasjon. Dette alternativ 1+ behandles som del av alternativ 1.

3.2.Alternativ 0
Ulemper med trasé for klagestiller og andre naboer til ny regulert trasé, alternativ 0
Denne traséen innebærer for klager en ulempe ved at denne traséen flytter fv. 178 nærmere klagers
eiendom (148/96). Ulempen består i at selv om klagers eiendom ikke berøres direkte med inngrep så
vil veifylling endre utsikt fra eiendommen i forhold til dagens ubebygde tomt, det vil bli innsyn til
eiendommen da brukere av både vei og gangvei vil kunne se inn på både tomt og inn vinduer, det vil
bli noe lysinnfall fra billys, samt at støybildet vil bli noe endret da fv. 178 flyttes nærmere enn
eksisterende trasé. I tillegg til klagestiller vil naboeiendommen (148/50) mellom klagestiller og rv. 7
bli berørt på samme måte. Denne eiendommen er i dag eid av Statens vegvesen og vil bli solgt etter
at veganlegget er ferdig. Nye eiere vil dermed kunne vurdere ulemper med en slik nærført vei før de
kjøper, og vil etter vår vurdering ikke være klageberettiget. For eiendom 148/13 vil en ny trasé være
svakt bedre enn nåværende situasjon ved at veien flyttes lengre vekk fra bolighuset. For leiligheter i
2. etasje i næringsbygg på eiendom 148/164+148/109 vil situasjonen i sum oppleves som omtrent
uendret da den nordlige leiligheten vil slippe støy fra eksisterende fv. 178 med ny trasé, mens den
sørlige leiligheten vil oppleve det motsatte, samt at det vil kunne bli noe innsyn. I tillegg ligger denne
bygningen så nær rv. 7 at dette er den dominerende støykilden. Det antas at det ikke vil bli noe økt
lysinnfall for de andre eiendommene da disse ikke vil bli liggende slik at billys vil treffe vinduer i
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forbindelse med svingebevegelser. Til slutt må det bemerkes at grunneiere for eiendommene 148/13
og 148/164+148/109 ikke har motsatt seg løsningen, og at grunnerverv med ulempeerstating er
utbetalt til disse to.
Naboer til de andre traséene
Naboene til den nåværende traséen (148/16, 148/190, 148/15) vil oppleve alternativ 0 litt forskjellig.
Eiendommene 148/15 og 148/190 ligger så nært rv. 7 at dette er den dominerende støykilden mhp
støyulemper, mens eiendom 148/16 vil oppleve en reell nedgang i støy med alternativ 0. For alle tre
eiendommene vil situasjonen mhp innsyn bli noe mindre da kjøretøyrtafikken flyttes, mens gang- og
sykkeltrafikk vil opprettholdes på kommunal gang- og sykkelveg som beholdes der hvor fv. 178 ligger
i dag. Eventuelle ulemper med lysinnfall vil opphøre med ny trasé for samtlige av disse eiendommene
med alternativ 0. Naboer til alternativ 2 vil ikke få noen endring.
Statens vegvesens ansvar for HMS
Alternativ 0 vil for det meste være uproblematisk ift. disse bestemmelsene, dog er det ikke mulig å
planlegge en ny fv. 178 uten å krysse Bergensbanen, og det må tas særlige hensyn til høyspent på
denne i byggefasen. Dette er ivaretatt ved at det er prosjektert en løsning hvor jernbanen kasses inn
slik at det i selve byggefasen kan jobbes uten å ta særlige hensyn til jernbanen. En slik løsning må
etableres i togfrie perioder hvor strømmen kan slås av under oppsyn av sikkerhetspersonell fra
Jernbaneverket, en løsning som er vanlig i fbm arbeider ved elektrifisert jernbane. Øvrige arbeider
med alternativ 0 er ikke særskilt farlige utover allmenne risiki forbundet med bygge- og
anleggsarbeider. Alternativ 0 vil i tillegg gi mulighet for at eksisterende kjøre- og gangbro over
jernbanen kan beholdes inntil ny bro og veg er ferdig. Dette vil da muliggjøre en sikker skoleveg og
atkomst til sykehjem og trygdeboliger under hele byggeperioden. Nåværende bro vil for øvrig bli
gjenbrukt av Modum kommune for å krysse Krøderbanen og vil åpne for en sikrere skoleveg ved at
kjøremønster ved Vikersund barneskole kan bedres ift. dagens løsning.
Statens vegvesen ansvar som veg- og trafikkforvalter
Statens vegvesen som veg- og trafikkforvalter har ansvar for å planlegge, prosjektere og bygge anlegg
iht. vegnormaler, håndbøker og andre lover/forskrifter på en slik måte at nasjonale målsettinger for
miljø, trafikksikkerhet (TS), universell utforming, fremkommelighet m.v. ivaretas. Alternativ 0 ivaretar
disse fullt ut for vegdelen, mens gang- og sykkeldelen vil ha et kort parti rett før ny bro hvor kravet til
stigning ift. Lov om universell utforming overskrides med mindre enn 1%. Alternativ 0 gir økt
trafikksikkerhet både for kjørende og gående/syklende da særlig problemer med for bratt stigning på
nåværende fv. 178 blir eliminert med ny løsning, samt at det etableres et gangfelt over fv. 178 som
muliggjør at det ikke lenger er nødvendig å krysse rv. 7 for å komme seg til sentrum. Dette gangfeltet
ligger nå både trukket tilbake fra rv. 7 som foreskrevet, samt at det krysser fv. 178 der hvor denne er
flatet ut for å gi bedre bremse- og akselerasjonsforhold for særlig tungbiler. I alternativ 0 er det i
tillegg lagt inn at den nye broen skal være lengre enn dagens bro at denne skal ligge høyere enn
dagens bro. Med dette oppnår man at det under broen vil bli en minste høyde under broen på 6,8
meter, noe som er iht. Jernbaneverkets krav til høyde, samt at en forlenget bro vil muliggjøre en
forlengelse av dagens skiftespor som i dag avsluttes ved gammel bro pga for liten bredde.
Statens vegvesen som fagetat med et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i
egen sektor
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Alternativ 0 inneholder ikke løsninger som gir grunn til å vurdere løsningen i et særskilt lys ift. dette
ansvaret.
Statens vegvesens økonomiansvar som byggherre
Alternativ 0 er anslått å koste omtrent 15 millioner kroner, en kostnad som ikke fraviker
sammenliknbare markedspriser for å krysse en jernbane med et veitiltak.
Tidsbruk
Alternativ 0 kan bygges uten hensyn til eksisterende anlegg og trafikk. Byggetid for dette alternativet
er således ikke lengre enn «normalen».

3.3.Alternativ 1
Ulemper med trasé for klagestiller og andre naboer til ny regulert trasé, alternativ 0
Alternativ 1 ble av klagestiller under befaringen oppgitt å gi støyproblemer slik denne traséen
fremstår i dag. Støyproblemene var da knyttet særlig opp mot tungbiler som må bremse/akselerere
pga den bratte bakken opp til dagens bro. En opprettholdelse av alternativ 1 antas å gi økt støy da
denne traséen vil måtte bli brattere pga økt stigning som følge av at miljøgaten (rv. 7) vil måtte
liggere lavere i terrenget pga siktproblemer med dagens gangfelt over rv. 7 i forlengelsen av gang- og
sykkelfelt langs fv. 178. Alternativ 1+ vil gi ytterligere ulemper med støy. Se drøfting av andre
ulemper med alternativ 1 og 1+ lenger ned. For andre naboer til ny regulert trasé antas det å gi de
samme følger som for klagestiller.
Ulemper med trasé for naboer til de andre traséene
Dersom alternativ 1 velges vil støyproblemene for tilgrensende naboer til alternativ 1 bli noe
forverret ift. nåværende vegløsing som følge av enda større stigning. Naboer langs alternativ 2 vil
ikke få noen endring.
Statens vegvesens ansvar for HMS
Alternativ 1 vil på lik linje med alternativ 0 for det meste være uproblematisk ift. disse
bestemmelsene. En viktig forskjell mellom alternativ 0 og 1 er at man ved alternativ 1 vil ha ordinær
trafikk tett ved, eller «inne i» anlegget dersom fremkommelighet over jernbanen skal opprettholdes
frem til broen må rives. Dette er både fordyrende og forsinkende ift. alternativ 0. Dersom alternativ
1+ velges vil man måtte ta særlige hensyn til høyspent på Bergensbanen i byggefasen. Dette er
vanskeligere å ivareta ved alternativ 1+ enn for alternativ 0 da prosjektert løsning hvor jernbanen
kasses inn, slik at det i selve byggefasen kan jobbes uten å ta særlige hensyn til jernbanen, ikke er
mulig å gjøre på samme måte pga økt sporbredde som følge av krysningsspor som begynner tett ved
nåværende bro. En løsning kan være at broen må bygges i togfrie perioder hvor strømmen kan slås
av under oppsyn av sikkerhetspersonell fra Jernbaneverket, en løsning som vil gi vesentlig økt
byggetid og kostnader enn for alternativ 0. Øvrige arbeider med alternativ 1 er ikke særskilt farlige
utover allmenne risiki forbundet med bygge- og anleggsarbeider. Alternativ 1 vil ikke gi mulighet for
at eksisterende kjøre- og gangbro over jernbanen kan beholdes inntil ny bro og veg er ferdig. Dette
vil umuliggjøre opprettholdelse av sikker skoleveg og atkomst til sykehjem og trygdeboliger under
hele byggeperioden, og det må da etableres ordninger for dette på samme måte som det ble gjort i
2007 ved bygging av dagens bro. Alternativ 1+ vil fortsatt kunne åpne for gjenbruk av dagens bro i
Modum kommune, men det vil være en fare for at dagens bro vil måtte prioriteres å modifiseres
under bygging av ny bro for å ivareta f.eks. sikker skoleveg lengst mulig her på Sokna.
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Statens vegvesen ansvar som veg- og trafikkforvalter
Statens vegvesen som veg- og trafikkforvalter har ansvar for å planlegge, prosjektere og bygge anlegg
iht. vegnormaler, håndbøker og andre lover/forskrifter på en slik måte at nasjonale målsettinger for
miljø, trafikksikkerhet (TS), universell utforming, fremkommelighet m.v. ivaretas. Alternativ 1 ivaretar
ikke dette på noen måte for verken veidelen eller gang- og sykkeldelen. Stigningsforholdet for både
vei og gang- og sykkelveg vil med alternativ 1 overstige 8 % om høydeforskjellen fordeles helt fra
broen og ned til miljøgaten GS-veg på nordsiden av miljøgaten. Dersom man ikke lager gang- og
sykkelveg på nordsiden av miljøgaten mellom alternativ 1 og sentrum vil man kunne klare å få til en
stigning rett under 8 %. Lov om universell utforming oppgir 5 % som ønsket stigning for gang- og
sykkelveg, men kan godta opptil 6,7 % for kortere partier. Største tillatte stigning for en kjøreveg er
8 % utenfor kryssområder, mens det i fbm kryss er oppgitt at stigning ikke bør overstige 3 % de siste
30 m mot krysset. Avstanden mellom rv. 7 og jernbanen ved alternativ 1 er knapt 80 meter dersom
gang- og sykkelveg opprettholdes og kan økes med ca. 7 meter om man ikke etablerer denne.
Alternativ 1 gir ikke økt trafikksikkerhet verken for kjørende og gående/syklende da særlig problemer
med for bratt stigning på nåværende fv. 178 blir opprettholdt med alternativ 1løsning, samt at det å
etablere et gangfelt over fv. 178 som muliggjør at det ikke lenger er nødvendig å krysse rv. 7 for å
komme seg til sentrum vil være risikabelt pga stigningsforholdene, særlig på vinterføre. Alternativ 1
vil heller ikke tillate en utvidelse av dagens skiftespor på Sokna stasjon og vil med det være en mulig
hindring for lengre godstog på Bergensbanen, og det kan hende at Jernbaneverket i fremtiden vil
regulere inn en ny fv. 178 et annet sted i Sokna, noe som ikke er en god bruk av offentlige midler. I
alternativ 1+ er det i tillegg lagt inn at den nye broen skal ligge ca. 2 meter høyere enn dagens bro.
Dette gjør at stigningsforholdene blir ytterligere forverret og at stigning overstiger 10 % ved
opprettholdelse av gang- og sykkelveg på nordsiden av rv. 7.
Statens vegvesen som fagetat med et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i
egen sektor
Alternativ 1 og 1+ inneholder ikke løsninger som gir endringer ift dagens vegløsningen og gir således
ingen grunn til å vurdere løsningen.
Statens vegvesens økonomiansvar som byggherre
Det er ikke foretatt en kostnadsberegning av kostnader forbundet med alternativ 1 og 1+. Alternativ
0 er anslått å koste omtrent 15 millioner kroner, og det er grunn til å anta at i hvert fall alternativ 1+
vil bli dyrere enn dette grunnet ulemper med hensyn til eksisterende trafikk og eventuelle
nødvendige tiltak for å muliggjøre andre krysninger av rv. 7 i byggeperioden. Alternativ 1 vil kunne bli
til dels mye billigere enn alternativ 0 dersom man i størst mulig grad velger å beholde dagens
vegkropp slik den er i dag. En slik løsning er ikke i tråd med tiltakene ellers i miljøgaten hvor det er
valgt å bytte ut vegkroppen i sin helhet, samt å frostisolere for å unngå teleproblemer med
tilhørende rystelsesproblematikk. Dersom man velger en tilsvarende tilnærming for alternativ 1 vil
denne kunne bli like dyr eller dyrere enn alternativ 0 grunnet ulemper med trafikkavvikling og
eventuelle tiltak for midlertidig trafikkavvikling. Usikkerhetene rundt kostnadene vil synke ved en
mer detaljert prosjektering, men vurderes til å fortsatt gi større usikkerhet enn ved alternativ 0.
Tidsbruk
Som antydet i avsnittet over vil det ved alternativ 1 og 1+ være nødvendig å ta hensyn til trafikk på
eksisterende veg i stor grad. Dette vil forsinke arbeidene da man ikke kan velge løsninger som er
optimale for fremdrift. En god del grunnlagsdata nødvendig for prosjektering av dette tiltaket er
innhentet i fbm prosjektering av alternativ 0 og kan gjenbrukes, men det er behov for ytterligere
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innhenting av data og prosjektering av løsningen før tiltaket kan lyses ut på anbud. Til sammen vil
dette med stor sannsynlighet medføre at tiltaket ikke vil bli ferdig i tide til vegåpning, iht. vedtaket til
Ringerike kommune for reguleringsplanen for Sokna-Ørgenvika.

3.4.Alternativ 2
Ulemper med trasé for klagestiller og andre naboer til ny regulert trasé, alternativ 0
Alternativ 2 innebærer en forbedring av støy og andre ulemper for naboene til alternativ 0 sett ift.
alternativ 0 og alternativ 1. Allikevel bør støyrapportenes merknad om at det for hus mellom rv. 7 og
Bergensbanen er rv. 7 som er den dominerende kilden til vegstøy i Sokna tillegges vekt.
Støyrapportene oppgir samtidig at trafikken på fv. 178 må øke fra nåværende ÅDT på ca. 900
kjt/døgn til ca. 2500 kjt/døgn før økningen i støy utgjør 3 dB, som er den minste lydforskjellen det
menneskelige øre kan oppfatte som en lydforandring. Dagens trafikk på fv. 178 med ca. 900 kjt/døgn
utgjør et støybidrag på mindre enn 1 dB. Med andre ord vil ikke den totale støysituasjonen for
naboene til alternativ 0 bli forandret innenfor hva det menneskelige øre kan oppfatte som hørbart
selv om alternativ 2 gjennomføres.
Ulemper med trasé for naboer til de andre traséene
Dersom alternativ 2 velges vil støyproblemene for tilgrensende naboer til alternativ 1 bli forbedret
ved at støy fra fv. 178 forsvinner. Denne reduksjonen i støy er anslått å utgjøre en reduksjon på
under 1 dB, altså mindre enn hva det menneskelige øre kan oppfatte. For grunneiere langs alternativ
2 vil støyen øke betraktelig da disse i dag ikke har noe støy vegstøy overhodet.
Statens vegvesens ansvar for HMS
Alternativ 2 vil skille seg vesentlig fra alternativ 0 og 1 mhp HMS ved at fv. 178 skal legges i kulvert
under Bergensbanen i området ved Pumpehussvingen hvor jernbanen går på en relativt stor fylling. I
dette området har Bergensbanen en overgang mellom 2 og 3 spor, og fyllingen er dermed ganske
bred. Grunnboringer utført under prosjekteringsfasen viser at det i dette området er forekomster av
kvikkleire og ellers også dårlige grunnforhold med mye silt og leire. Geotekniske beregninger viser at
dagens jernbanefylling ligger med en sikkerhet på ned mot 1,0, noe som er langt under dagens krav
til sikkerhet på minimum 1,25. Dette underbygges av Jernbaneverkets erfaringer under sine arbeider
med forlengelsen av skiftesporet på midten av 1980-tallet, hvor de opplevde at jernbanefyllingen var
nær ved å skli ut pga deres tiltak med fyllinger. Dersom alternativ 2 skal gjennomføres vil det være
nødvendig med omfattende forberedende sikring av grunnforholdene før selve alternativ 2 kan
startes opp. Disse arbeidene vil være befattet med en forhøyet risiko sammenliknet med alternativ 0
og 1, og andre ellers sammenliknbare bygge- og anleggsarbeider. Selv om slike sikringstiltak gjøres vil
det fortsatt være en forhøyet restrisiko sammenliknet med de to andre alternativene. Ved utførelse
av alternativ 2 vil dagens bro over jernbanen kunne nyttes som gang- og sykkelveg og også en
reservevei dersom det skulle oppstå hendelser med ny veg i Pumpehussvingen.
Statens vegvesen ansvar som veg- og trafikkforvalter
Statens vegvesen som veg- og trafikkforvalter har ansvar for å planlegge, prosjektere og bygge anlegg
iht. vegnormaler, håndbøker og andre lover/forskrifter på en slik måte at nasjonale målsettinger for
miljø, trafikksikkerhet (TS), universell utforming, fremkommelighet m.v. ivaretas. Alternativ 2 er aldri
prosjektert full ut da denne løsningen tidlig ble valgt vekk grunnet sine store usikkerheter og en stor
differanse mellom altfor optimistisk anslått kostnad i reguleringsplanen og mer realistiske
erfaringsbaserte kostnader med jernbanekryssinger, dog uten kvikkleireforekomster. Siden
alternativet ikke er prosjektert fullt ut besitter ikke prosjektet detaljer rundt stigningsforhold m.v. Ut
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fra plankartet fremstår alternativet allikevel som om det tilfredsstiller kravene i vegnormalene.
Plankartet viser også at alternativ 2 med sine 600 m omlagt fv. 178 ville komme i berøring med 14
eiendommer langs denne traséen. En kulvert som skal anlegges under 2 (nesten 3) jernbanespor vil
bli en omfattende konstruksjon, og det er neppe sannsynlig at denne kan bygges ved siden av sporet
for så å settes på plass ila en togfri helg. Tiltaket ville ha medført en lengre stenging av Bergensbanen
med tilhørende ulemper for passasjerer som ville ha måttet blitt skysset med buss fra Sokna til
Gulsvik eller en annen stasjon i Hallingdalen. For godstransporten ville en slik stengning medført en
betydelig økning av godstransport på landeveien.
Statens vegvesen som fagetat med et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i
egen sektor
Alternativ 2 inneholder løsninger som gir dårligere samfunnssikkerhet enn de to andre alternativene.
Dette gjelder både under anleggsfasen og for ferdig veg. Et veganlegg i dette området vil medføre
endrete dreneringsforhold, noe kvikkleireforekomster kan være veldig ømfintlige for grunnet fare for
utvasking av salter som binder kvikkleiren. En slik mulig utvasking vil ikke nødvendigvis opptre kort
tid etter gjennomføring, men kan pågå over lang tid før en plutselig rystelse eller andre forhold kan
få kvikkleiren til å gå brudd. Konsekvensene av et slikt brudd kan være store og medføre både store
menneskelige og materielle tap.
Statens vegvesens økonomiansvar som byggherre
Det er ikke foretatt en kostnadsberegning av kostnader forbundet med alternativ 2 siden
anslagsprosessen som del av kvalitetssikringsprosessen forut for Stortingsvedtaket om bygging av
Sokna-Ørgenvika. Kostnader i en anslagsprosess fremkommer ved at sammenliknbare arbeider prises
grovt og med stor usikkerhet. Dette medfører at kostnader fra slike anslag er lite egnet til å
sammenlikne med byggherreoverslag på grunnlag av byggeplaner. Allikevel er det av vår konsulent
anslått at prosjektet ved å velge alternativ 2 sparte ca. 31 millioner kroner sammenliknet med
anslaget. Besparelsen knytter seg da til at man ikke behøver å bygge 600 m ny fv. 178, at det ikke er
nødvendig med omfattende tiltak for å flytte den vernede elven Verkenselva, at man ikke behøver å
bygge kulvert under jernbanen og at man slipper kostnader forbundet med arbeider under
jernbanen. Erfaring fra andre deler av prosjektet er at anslagskostnadene er priset veldig lavt ift.
markedsprisene, slik at reell besparelse antas å ligge enda høyere. I tillegg til dette er det i dette
regnestykket ikke medtatt omfattende tiltak til geoteknisk sikring av området da dette ikke var
ivaretatt i reguleringsprosessen. Alt i alt anslås kostnadene med alternativ 2 til å beløpe seg til over
50 millioner kroner, altså mer enn 35 millioner kroner dyrere enn alternativ 0. Disse 35 millionene er
i ettertid blitt satt av for å sikre gjennomføring av miljøgata som sto som tiltak nr. 1 på kuttlisten
dersom bevilgningen fra Stortinget ikke hadde vært stor nok.
Tidsbruk
Alternativ 2 vil medføre til dels betydelige forberedende arbeider for å sikre grunnen, før selve
arbeidene med vegtraséen i alternativ 2. Totalt vil alternativ 2 ta vesentlig lengre tid å gjennomføre
enn de to andre alternativene. Alternativet er heller ikke prosjektert, og konsulent vil måtte starte
helt på nytt med prosjektering av en slik løsning. Tiltak i kvikkleire medfører også krav om uavhengig
kontroll, noe som ytterligere forsinker prosessen frem til åpning. En ferdigstillelse av alternativ 2 før
vegåpning på de resterende deler av prosjektet, i tråd med Ringerike kommunes vedtak om dette, vil
ikke være mulig å imøtekomme dersom alternativ 2 skal gjennomføres nå.
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4. Konklusjon og sammendrag
4.1.Sammendrag
I tabellen under er det forsøkt å oppsummere om partene eller deres ansvarsområder blir berørt på
en positiv eller negativ måte som følge av de ulike alternative. Detaljer som ligger til grunn for
vurderingen finnes i drøftingen under punkt 3.
Beskrivelse av ansvar/ulempe etc.
Alt. 0 Alt. 1
Alt. 2
Ulemper med trasé for klagestiller og andre naboer til ny regulert trasé,
+
alternativ 0
Ulemper med trasé for naboer til de andre traséene
+*
-/=*
Statens vegvesens ansvar for HMS
+
=/Statens vegvesens ansvar som veg- og trafikkforvalter
+
=
Statens vegvesen som fagetat med et selvstendig ansvar for
+
+
samfunnssikkerhet og beredskap i egen sektor
Statens vegvesens økonomiansvar som byggherre
+
Tidsbruk
+
* For alternativene 0 og 1 er de 14 grunneierne langs alternativ 2 ikke medtatt i vurderingen av om
alternativet medfører en ulempe eller fordel da disse er uberørt av begge disse to alternativene.
+ innebærer en bedring for parten eller beste løsning for dennes ansvarsfelt
- innebærer en forverring for parten eller dårligste løsning for dennes ansvarsfelt
= innebærer en uforandret situasjon for parten eller at løsning ikke innebærer en endring av
dennes ansvarsfelt

4.2.Konklusjon
Alternativ 0 er det alternativet som samlet sett gir ulempe for færrest grunneiere, legger opp til den
HMS-messig sikreste gjennomføringen og gir minst usikkerhet forbundet med kostnader, fremdrift og
fremtidig samfunnssikkerhet. Alternativet ivaretar også trafikksikkerheten best av de drøftede
alternativene.
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