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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for gang- og sykkelveg langs fylkesvei 241 

Vi viser til brev av 21. mai 2019 med varsel om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg 
langs fylkesvei 241 – Hadelandsveien, fra Åsaveien til Putten. 
 
I følge kunngjøringen utgjør den aktuelle strekningen en manglende lenke for gående og syklende 
mellom Hønenkrysset og Klekken i dag. Målet med prosjektet er å gi myke trafikanter et 
trafikksikkert tilbud på strekningen. Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Fylkesmannen vil først og fremst vise til at vi er positive til det igangsatte planarbeidet med å legge til 
rette for et bedre tilbud for gående og syklende. Dette er viktig og riktig ut fra flere overordna mål 
for samfunnsutviklingen, blant annet bedre trafikksikkerhet og folkehelse. Bedre tilbud for gange og 
sykkel vil også kunne redusere klimagassutslippene ved at flere velger å gå og sykle fremfor å kjøre.  
 
Ut fra våre interesseområder vil planarbeidet først og fremst berøre landbruk og naturmangfold slik 
vi vurderer saken. 
 
Det er dyrka mark på store deler av strekningen hvor det planlegges for ny gang- og sykkelveg. Ut fra 
nasjonale jordvernføringer forventer vi derfor at behovet for omdisponering av dyrka mark 
reduseres i størst mulig grad. Vi ber om at det går frem av planforslaget hvilke grep som er valgt for 
å redusere behovet for omdisponeringen. Der hvor det er behov for å ta i bruk arealer med dyrka 
mark ber vi om at det settes krav til at matjorda blir tatt vare på for nydyrking, jordforbedring e.l. 
andre steder, slik at matjorda blir kommer til nytte. 
 
Vi viser i den sammenheng til nasjonal jordvernstrategi som Stortinget vedtok i desember 2015 som 
sier at årlig nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er 
en innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 1. oktober 2018 hvor det vises til jordvernstrategien og 
viktigheten av at dette følges opp i planleggingen. I regional plan for areal og transport i Buskerud er 
grensen for omdisponering satt til 160 daa. 
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Når det gjelder ivaretakelse av viktig naturmangfold vil vi vise til at det er registret flere arter og 
naturtyper i området. Ved Ødegården er det blant annet registrert en naturtype med kalkrike enger 
som er vektet til å ha regional verdi.  
 
Samtidig som det er naturmangfold som er viktig å ivareta er det også registrert arter som er 
uønsket og som er oppført på svartlisten på den aktuelle strekningen. Som en del av planarbeidet 
ber vi derfor om at dette blir vurdert og utredet. Det bør gå frem av planforslaget hvordan viktig 
naturmangfold skal sikres og ivaretas og hvordan uønskede arter skal følges opp. Anleggsarbeidet 
må ikke medføre til spredning av nye svartlistede arter. 
 
Vi minner om at for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer, jf. nml § 7. Konkret betyr 
dette at det må framgå av beslutningen hvordan det enkelte prinsipp i §§ 8-12 er vurdert. Dette skal 
bidra til at virkninger for naturmangfoldet vurderes konkret og synliggjøres bl.a. i planprosesser.  
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. Vi viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging fra 2017 og rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-
analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser blir innarbeidet i planen. 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 

Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
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Fv241 Hadelandsveien - Åsaveien - Putten - Ringerike kommune -
detaljreguleringfor gang- ogsykkelvei - varsel om oppstart -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev av 21. mai 2019 der det varslesoppstart av detaljregulering for gang- og sykkelvei
langs fv. 241 Hadelandsveien, jamfør pbl. § 12-8. Dette er et kulturminnefaglig innspill.

Kort om planen
Strekningen er en manglende lenke for gående og syklende mellom Hønenkrysset og Klekken.
Målet med prosjektet er å gi myke trafikanter et trafikksikkert tilbud på strekningen.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet. Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse
med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer
før vi kan uttale osstil planen.

Krav om arkeologisk registrering
Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas
på varselstadiet for å unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretaspå
bar og frostfri mark. Utgifter til slik granskning må dekkesav tiltakshaver jfr. lovens§ 10.

Budsjett og bestilling av arkeologiske undersøkelser
Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
433 arbeidstimer. Dette utgjør en kostnadsramme på kr 1.028.423,-. Se vedlagt budsjett med
spesifiserte kostnader.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,
skal betalast 50%a-konto før registreringen kan påbegynnes.

Statensvegvesen Region Sør
Att. Inger Marie Holst
Serviceboks723
4808 ARENDAL

Vår dato:  01.07.2019  Vår referanse:  2019/6865-2 Vår saksbehandler:
Deresdato: 21.05.2019  Deresreferanse: 19/115627 LarsHovland, tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Utviklingsavdelingen ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til:
postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http:/ /www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

Noen typer funn kan frigisunder registreringen
Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet til å fatte vedtak etter
kulturminnelovens§ 8, 1. ledd og § 8, 4. ledd.

Dette innebærer at fylkeskommunen i enkelte tilfeller kan frigjøre enkeltliggende kulturminner av
vanlig forekommende type, jf. brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir
aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen for å
avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkesmed det samme.

Forutsetningen er at dette skal skje innenfor gjeldende budsjett, og skal ikke overstige to dagsverk
i felt og to dagsverk til etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten krav om ytterligere
arkeologiske undersøkelser senere.

For mer informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se:
https:/ /www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-
arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet

Bygningsvern ogetterreformatoriske kulturminner
Den sørlige delen av planområdet ligger innenfor Steinssletta – Norderhov, som er oppført som et
verneverdig kulturmiljø i Kulturminnekompasset - Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
2017-2028 (vedtatt 27. april 2017). Dette kulturmiljøet er trolig det området i Buskerud som best
representerer jordbruket på flatbygdene med mange større gårder og er svært rikt på
kulturminner. Deler av området har et storgårdslandskap med store og godt bevarte eldre
bygninger, som Hesselberg (som grenser til planområdet) som er en storgård der hovedbygningen
er freda. Det utredesogså om Steinssletta-Norderhov skal inngå i et register over kulturhistoriske
landskap det knytter seg nasjonale kulturhistoriske interesser til (KULA-registeret).

Vi vurderer at etablering av gang- og sykkelveg er av en slik karakter at det ikke vil påvirke
kulturmiljøet eller landskapet rundt, så lenge den etableres langseksisterende veg og utformes
slik at det sikresoptimal landskapstilpasning og en unngår store skjæringer og fyllinger.

Vi kjenner ikke til verneverdige bygninger eller andre etterreformatoriske kulturminner av
nasjonal eller regional verdi innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på at det finnesen del
eldre SEFRAK-registrert bebyggelse innenfor planområdet. Vi har tillit til at kommunen vurderer
hensynet til eventuelle kulturminner av lokal verdi og vurderer å sette krav til nye tiltak i området
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte. Vi gjør samtidig
oppmerksom på meldeplikten etter kml. § 25 ved riving av bygninger eldre enn 1850.

mailto:postmottak@bfk.no
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet
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Saksbehandler bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner: Linda van der Spa, tlf. 32 80 87
37.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlighilsen

Turid Kolstadløkken LarsHovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendesuten signatur

Hvisdu ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttestil sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Vedlegg:
1 Budsjett for arkeologiske registreringer
2 Prosjektbeskrivelse

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks325 1502 MOSS
Ringerike kommune Postboks123

Sentrum
3502 HØNEFOSS

http://www.bfk.no/edialog
http://www.bfk.no/


FV 241 HADELANDSVEIEN -
ÅSAVEIEN - PUTTEN - RINGERIKE
KOMMUNE
Prosjektbeskrivelse for arkeologiske undersøkelser

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

juli 2019
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Bakgrunn 
Statens vegvesen har i brev av 21.05.2019 varslet oppstart av planarbeid for ny gang- og sykkelvei 

langs fv. 241 Hadelandsveien, på strekningen Åsaveien-Putten i Ringerike kommune. 

Reguleringsplanen vil kunne komme i konflikt med hittil ukjente automatisk fredete kulturminner. 

Fylkeskommunen må derfor gjennomføre en arkeologisk registrering i henhold til 

kulturminnelovens § 9, undersøkelsesplikten. Fylkeskommunen vil ikke kunne gi uttalelse til 

planen før planområdet er arkeologisk registrert.  

Landskap og kulturmiljø 
Hadelandsveien går i dag fra Middelalderkirkestedet Norderhov og nordøstover mot Hadeland og 

Jevnaker kommune. Den delen av veien det nå skal etableres gang- og sykkelvei på berører så vidt 

kulturmiljøet på Norderhov, og gårdene Tanberg og Hesleberg. Derfra går veien videre opp på et 

høydedrag som i dag består av dyrket mark, før den går inn i et mer tettbygd område lengst mot 

nord. 

På Tanberg vil gang og sykkelveien komme tett på gravfeltet på Stavhella (Id71125). Her er det 

også tidligere avdekket kulturminner i dyrka mark. Like sør for planområdet er det blant annet 

avdekket strukturer som er datert til bronsealder (Id220176). Ut over disse registrerte 

kulturminnene har vi ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i eller i nærheten av 

planområdet.  

Vurdering av potensial for å påvise automatisk fredete 
kulturminner 
Selv om vi ikke har kjennskap til automatisk fredet kulturminner i eller i nærheten av planområdet 

finnes det både gravhauger og bosetningsspor i områdene rundt. Potensialet for å finne 

automatisk fredete kulturminner i planområdet må regnes som svært høyt. Spesielt i områdene 

med dyrka mark. 

Registreringen; metode, omfang og arbeidsopplegg 
 
Prioritering og metode 
Potensialet for funn av automatisk fredet kulturminner i planområdet vil først og fremst være 

knyttet til områdene der dyrka mark blir berørt. Det er disse områdene som vil bli prioritert 

undersøkt.  For undersøkelser i dyrka mark er det først og fremst maskinell søkesjakting som er 

aktuell metode. Det kan også bli aktuelt med noe overflateregistrering og prøvestikking i nordre 

del av planområdet. 

Visuell overflateregistrering 
I prinsippet dreier overflateregistrering seg om å gå systematisk over området til fots for å se etter 

kulturminner. Dette kan være graver, tufter, spor etter førreformatorisk jernframstilling, 

kullgroper, fangstgroper og dyregraver. Det kan også være nyere kulturminner slik som spor etter 

eldre seterdrift eller husmannsplasser. 
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Prøvestikking 
Prøvestikking er en metode som blir brukt for å påvise kulturminner under bakken, hovedsakelig 

aktivitetsflater eller bosetningsområder fra steinalderen. En finner vanligvis steinredskaper og 

spor etter redskapsproduksjon. Det er spesielt rundt de store vassdragene og rundt gode viker 

ved havet denne metoden blir brukt. 

 

Arkeologene må også ta i betraktning at landet hele tiden stiger, og har gjort det helt siden 

istiden. Strandsonene og de fine fiskevikene fra eldre steinalder ligger derfor en del meter over 

dagens havspeil. I regulerte vann er dette motsatt. Slike steder er vannet som regel demmet opp, 

og steinalderboplassene ligger dermed under vann. 

 

Ved prøvestikking graves en rute på ca. 40 x 40 cm godt ned i undergrunnen. Massene blir så 

såldet lagvis til en eventuelt finner noe av interesse. Ved funn avgrenser en mer nøyaktig ved å 

grave nedover i mekaniske lag på 10 cm. Prøvestikkingen blir gjort for å avdekke flint eller andre 

spor etter bearbeidet stein. 

 

Maskinell søkesjakting 
I dyrket mark bruker en ofte en registreringsmetode som innebærer bruk av gravemaskin. Dette 

er en metode for å avdekke kulturminner som ikke er synlig over bakkenivå. 

 

Det graves såkalte sjakter på ca. 3,5 meters bredde med 10-20 meters mellomrom mellom hver 

sjakt. Ved å fjerne matjorden vil en da kunne finne bosetningsspor slik som stolpehull, kokegroper 

og ildsteder, men også flatmarksgraver, dvs. graver uten synlig markering på overflaten. 

 

Avdekte spor blir rensket frem med krafse og gravskje før de blir fotodokumentert, tegnet og gitt 

egne strukturnummer. Noen ganger tar man ut kullprøver som senere kan dateres ved C14-

analyse. 

 

Spesifisering av gravemaskinbruk til søkesjakting 
Ved beregning av tidsbruk for undersøkelsen, benytter fylkeskommunen erfaringstall fra tidligere 

feltarbeid. 

Ved maskinell sjakting i dyrka mark regner vi med å kunne sjakte i snitt 100 meter per arbeidsdag 

av 7,5 timer. Dette forutsetter at matjordslagene i området ikke er uregelmessig tykke og det 

inkluderer dokumentasjon av eventuelle funn som dukker opp i søkesjakten. 

Dersom det ikke gjøres funn vil arbeidet kunne gjennomføres raskere.  

Vi understreker at vi vil fakturere med faktiske utgifter til gravemaskin og at budsjetterte 

kostnader kun er veiledende. Dersom tiltakshaver ønsker å stille med egen gravemaskin kan man 

se bort fra denne utgiftsposten. 

Beregner tidsbruk med maskin: 

Maskinell søkesjakting med 
arkeolog 

258 timer  
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Igjenfylling av sjakter, uten 
arkeolog* 

122  

Sum inklusiv igjenfylling 380 timer  

Pris for maskin 380 timer x 1500 koner pr. 
time 

570000 kroner 

*Timetall for igjenfylling av sjakter er beregnet til ca. 1/3 av tiden det tar å sjakte. 

Omfang 
Reise tur/retur fylkeshuset i Drammen til planområdet er beregnet å ta 2 timer hver dag. Da selve 

registreringen er beregnet til å ta ca. 5 dagsverk vil måtte regne med å bruke ytterligere 37,5 

timer til reise. Feltarbeidet vil da komme opp i 10 dagsverk. 

Arbeidets fordeling i registreringsområdet: 

Gnr/Bnr Metode Tidsbruk Gravemaskin 

31/8 Maskinell søkesjakting 15 timer (2 dager) 16 timer 

31/14 Maskinell søkesjakting 7,5 timer (1 dag)   8 timer 

31/30 Maskinell søkesjakting 4 timer (0,5 dager)   2 timer 

31/31 Maskinell søkesjakting 15 timer (2 dager) 16 timer 

31/52 Maskinell søkesjakting 4 timer (0,5 dager)   2 timer 

32/1 Maskinell søkesjakting 15 timer (2 dager) 16 timer 

32/10 Maskinell søkesjakting 7,5 timer (1 dag) 8 timer 

33/2 Maskinell søkesjakting 12 timer (1,5 
dager) 

12 timer 

33/4 Maskinell søkesjakting 15 timer (2 dager) 16 timer 

34/2 Maskinell søkesjakting 7,5 timer (1 dag) 8 timer 

34/30 Maskinell søkesjakting 7,5 timer (1 dag) 8 timer 

34/59 Maskinell søkesjakting 12 timer (1,5 
dager) 

12 timer 

36/1 Maskinell søkesjakting 22,5 timer (3 dag) 24 timer 

37/1 Maskinell søkesjakting 60 timer (8 dager) 60 timer 

37/21 Maskinell søkesjakting 45 timer (6 dager) 48 timer 

37/84 Maskinell søkesjakting 7,5 timer (1 dag) 8 timer 

38/1 Maskinell søkesjakting 7,5 timer (1 dag) 8 timer 

39/4 Maskinell søkesjakting 15 timer (2 dager) 16 timer 

    

 Maskin; igjenfylling  92 timer 

    

Reise  70 timer (10  
dager) 

 

    

Sum  350 timer (47 
dager) 

288 t + 92 t = 380 
timer 
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For- og etterarbeid 
Det er avsatt 7,5 arbeidstimer til forarbeid. Dette inkluderer i hovedsak: 

 Klargjøring og pakking av utstyr. 

 Avtaler om nødvendig adkomst til et område. 

 Dialog med tiltakshaver og/eller grunneier, eksterne konsulenter og/eller andre 

berørte parter. 

 Avtaler om maskinbruk for eksempel ved sjakting. 

 Introduksjon til saken for feltansatte. 

 

Det er også avsatt 75 timer til etterarbeid. Dette inkluderer: 

 Utarbeiding av faglig rapport. 

 Utarbeiding av kart som viser avgrensing av kulturminner. 

 Overlevering av kart-filer til tiltakshaver og/eller kommune for overføring til plankart. 

 Bearbeiding og innsending av naturvitenskapelige prøver, og innarbeiding av disse i 

rapport. 

 Innlegging av alle relevante registreringsdata i den nasjonale kulturminnedatabasen – 

Askeladden, inklusiv avgrensing, kartfesting og beskrivelse av kulturminner. 

 Overlevering av eventuelle funn, dokumentasjon og faglig rapport til gjeldende 

forvaltingsmuseum. 

 Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale. 

 Ivaretakelse og systematisering av data fra registreringer hvor det ikke gjøres funn av 

automatisk fredete kulturminner. 

 

Reiseutgifter og godtgjørelse 
For beregning av reiseutgifter og godtgjørelse benyttes satser fra Statens reiseregulativ innland. 
For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-c): 
1. Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer ulegitimert sats på 307 kroner. 
 
Da feltarbeidet er beregnet til 47 dagsverk vil kostgodtgjørelse utgjøre Kr. 14429 ,-. 
 
Døgnpris for leiebil er beregner til kr 670,- per døgn bilen benyttes i felt. 
 

Vitenskapelige prøver  
Dersom det gjøres funn av strukturer som antas å være automatisk fredete kulturminner vil det 

tas ut trekullprøver for detaljert vedartsbestemmelse og påfølgende C14-datering fra et utvalg av 

disse. Spesielt i tilfeller der det er tvil om en struktur bør kategoriseres som automatisk fredet 

eller ikke, vil en datering kunne avklare kulturminnets vernestatus. 
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Vi har foreløpig ikke på plass noen prisavtale for disse tjenestene, men forventer at prisen ikke vil 

overstige kr. 7000,- per prøve. Vi antar at datering av opp til 8 trekullprøver vil være tilstrekkelig i 

en undersøkelse av denne størrelsen. Kostnader for vitenskapelige prøver er da beregnet til å ville 

komme på opptil kr. 56000,-. 

 

 

 

 

Drammen 01.07.2019 

 

Lars Hovland 

Arkeolog / rådgiver 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 19/6865 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 01.07.2019

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.
timekostnader timer à kr direkte lønn 45 % sum
Forarbeid 7,5 305,00kr        2 288kr               1 036kr               3 324kr                 

   
Delsum 8 2 288kr              1 036kr               3 324kr                
Feltarbeid 350 305,00kr        106 750kr          48 358kr             155 108kr            

   
   

Delsum 350 106 750kr         48 358kr             155 108kr           
Etterarbeid 75 305,00kr        22 875kr            10 362kr             33 237kr               

   
   

Delsum 75 22 875kr            10 362kr             33 237kr              
Sum lønnskostnader 433 131 913kr          59 756kr             191 669kr            

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 115 001kr            

DRIFTSKOSTNADER antall à kr
Kost 47 307,00kr        14 429kr               
Losji  
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende 31 490kr               
Sum reise, kost og losji 45 919kr               

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 30 667kr               
Sum driftskostnader 76 586kr              

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin 570 000kr            
Annet teknisk utstyr
Delsum 570 000kr           
Naturvitenskapelige analyser
14C 56 000kr               
annet
Delsum naturvitenskap 56 000kr              
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester 626 000kr            

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
10 % 19 167kr               

SUM BUDSJETT (maksimum) 1 028 423kr         

Sted/ gård, kommune Hadelandsveien, Ringerike kommune

Kulturhistorisk museum

Buskerud fylkeskommune

47 dager á kr 670,-

Statens vegvesen

Lars Hovland

380 timer á kr 1500,-

8 prøver á kr 7000,-



Fra: Johan Sigander <Johan.Sigander@brakar.no> 
Sendt: 5. august 2019 14:40 
Til: Firmapost-Sør 
Kopi: Knut Gunnar Fonn; Åsmund Åsly 
Emne: Detaljregulering fv. 241 Hadelandsveien 
 
Hei, fra Brakar så ser vi fram til å få på plass gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandsveien 
(Åsaveien – Putten) siden dette er klasset som farlig skolevei. I forrige skoleår så kjørte vi derfor 
daglig 8 elever langs Hadelandsveien med taxi til/fra skole i Hønefoss. Dermed blir det en stor 
besparelse når disse elevene kan bruke ordinære skolebusser når gang- og sykkelveien er ferdig. 
 
For Brakar er det viktig at alle bussholdeplassene langs strekningen blir bevart. Mest naturlig er det 
selvfølgelig hvis gang- og sykkelveien legges på høyre av Hadelandsveien slik at den kan bindes 
sammen med gangveien som ender ved Åsaveien. 
 
Mvh 
Johan 
 
Johan Sigander 
Strategisk planlegger / prosjektleder 
Brakar as 
Telefon: +47 906 57 401 

 
 



Fra: Bjørn Leifsen <bjornl@fres.as> 
Sendt: 5. juni 2019 10:30 
Til: Firmapost-Sør 
Kopi: Holst Inger Marie; Frederik W Skarstein 
Emne: Fv.241 Hønenkrysset - Putten 
Vedlegg: Plan veg Lisletta 2.pdf; Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 31. januar 

2019.PDF.PDF 
 
Kategorier: Lene 
 
Hei! 
 
Viser til varsel om oppstart av reguleringsplan her. 
 
Fossen Utvikling AS har under behandling en reguleringsplan for Tanberghøgda, plan nr 405 i 
Ringerike kommune. 
Planen har vært til høring en gang og vil bli ferdigbehandlet tidlig kommende høst. 
 
Planen viser en ny atkomstveg til hele feltet. Den vil ende ut med et kryss ut på Fv.241 på Lisletta, dvs 
omtrent midt den strekningen dere skal lage reguleringsplan for gang-/sykkelveg. I siste utgave av 
planen er krysset trukket lenger nord enn ved første planforslag. 
 
Det vises til vegvesenets uttalelse til planen, og etter den ble avgitt har det i kommunikasjonen 
mellom Ringerike kommune og vegvesenet blitt enighet om at innsigelsespunktene fra SVV blir 
trukket. En avventer det formelle brevet fra SVV om dette. Det er bebudet å skulle komme raskt. 
 
Uansett vil det altså være berøringspunkter mellom vår plan og deres, i og med at det vil bli et 
kanalisert kryss på denne strekningen, som også inkluderer bussholdeplasser, fortau langsmed vår 
veg, og g-/s-veg langsmed Fv241. Hvilken side av Fv241 g-/s-vegen skal gå på er viktig for vår plan. 
 
Relevante dokumenter og planer er her lagt ved. 
 
Det er derfor naturlig at vi tar et møte med dere om hvordan løsningen i kryssområdet bør bli, samt 
grensesnittet mellom de to planene. Vi ber derfor om at dere snarest tar kontakt med oss om dette. 
Vi er beredt til å ta møtet på kort varsel, og før sommerferien. Dette for å få avklart om vår plan må 
endres. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Leifsen  
Daglig leder 

Fossen Utvikling AS 

 
Kontorfellesskap 
Søndre Torv 2B 
3510 Hønefoss 
 
Tlf +47 909 59283 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Postboks 325 

1502 MOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

16/165925-5  31.01.2019 

     

      

Svar - Reguleringsplan for 405 Tanberghøgda -  innsigelse 

Vi viser til mottatte plan for overnevnte tiltak. 

 

Hensikt med planen er å legge til rette for 350 boliger på Tanberghøgda. Dette er en del av 

kommunedelplan Krakstadmarka og må sees i sammenheng med den.  

 

Forelagte forslag til reguleringsplan for Tanberghøgda er manglende konsekvensutredet på 

trafikk, gang/sykkel og kollektiv. 

 

Gang/sykkel og skoleveg 

Vi går ut fra at skolebarn fra Tanberghøgda og Krakstadmarka skal gå på Benterud skole. 

Det er ikke vist tilfredstillende løsning for gående og syklende til skolen i framlagte plan for 

Tanberghøgda. Det vises til turdrag innen planområdet. Gående og syklende fra så mange 

boliger må ha separat sammenhengende offentlig gang/sykkelvegnett som driftes og 

vedlikeholdes hele året. Det må dokumenteres tilredstillende skoleveg helt fram til skolen. 

 

 

Trafikkutredning 

Det må framlegges trafikkutredning for alle boligene i Krakstadmarka og eksisterende 

boligområde, en vurdering av hvordan trafikken er tenkt fordelt på Arnegårdsvegen og ny 

adkomst til Lisletta/fv. 241. En etappevis utbygging kan beskrives.  

 

Trafikken på fv. 241 har i dag en ÅDT på 4800. Denne vil øke med årene med generell 

trafikkvekst og all trafikk fra Krakstadmarka. Trafikken som skal legges til grunn er 

prognoseåret, og det skal være 10 år dvs. 10 år etter åpningsåret.  Vi mener at det må 
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bygges en g/s-undergang for å oppnå en trafikksikker kryssing av fv. 241 . Målpunkter for 

g/s-trafikken er bl. a. Helgelandsmoen, Norderhov, Botilrud og Hvervenmoen. 

 

I plangrunnlaget henvises det til Statens vegvesen håndbok 263. Den er utgått og det er 

kommet en nye i håndbøker N100 Veg og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av 

veg og gatekryss.  

 

Ny adkomstveg til kryss med fylkesveg 241 må: 

- Dimensjoneres for alle boligene for Krakstadmarka. 

- Busslommer på begge sider av fv. 241 g/s-veg til denne i tilknytning til planskilt 

undergang til busslomme. 

- Gang-sykkelveg langs rv. 241 skal være separat med 3 meter fra fv. 241 og må 

legges på østsiden av fylkesvegen. Den må føres bort til Åsavegen for å knytte til 

gang/sykkelvegnett som ligger der for å knytte den til øvrig sykkelveg i området. 

Gang-sykkelvegen skal trekkes helst 5 meter unna i krysset for at en bil skal kunne 

stå mellom g/s-vegen og fv. 241. 

- Avkjørsler rett over krysset for ny adkomstveg må stenges og ny adkomst må vises 

og opparbeides et annet sted. 

- Detaljerte tegninger av kryss med fv. 241, g/s-undergang og avslutning ved 

Åsavegen må utarbeides i tråd med vegnormalene. 

 

 

Konklusjon 

Både som fylkeskommunal myndighet og statlig sektoransvar fremmer innsigelse mot 

manglende konsekvensutredninger og manglende plan for kryssene med fv. 241, 

undergang, busslommer, skoleveg og g/s-veg. 

 

 

 

 

Vegavdeling Buskerud  

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Helge Grønås 

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

 Seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 



Fra: Anita Remme <Anita.Remme@hole.kommune.no> 
Sendt: 7. juni 2019 14:02 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: "Detaljregulering fv. 241 Hadelandsveien 
 
Kategorier: Lene 
 
 
 
 
Hei. 
 
Som grunneier av Hadelandsveien 61, Hadelandsveien 73 og Hadelandsveien 75 ønsker jeg komme 
med innspill til planarbeidet av gang- og sykkelvei fv. 241 Hadelandsveien, Åsaveien – Putten. 
 
Først ønsker jeg si at det er en svært etterlengtet  gangvei som jeg ønsker velkommen. Vi har opplevd 
flere stygge "nestenulykker" ved å gå langs veikanten (som å få armen hengende fast i bil-speil, blitt 
presset ut i skråningen). Ingen av våre barn har noen gang fått lov til å gå eller sykle langs veien uten 
voksne, så det gleder både barn og voksne at planarbeidet er igangsatt. 
 
Har noen innspill til  dere.  
 
Gangveien bør i dette området bygges på venstre side av fv. 241, retning mot Haugsbygd/Klekken.  
 
Argumenter på hvorfor dette innspillet kommer, er følgende: 
 
Pr. i dag er det en lokal tur/rundløype som blir benyttet av gående og syklende. Turløypen kommer 
over Tandbergmoveien  fra Ringerike sykehus/ Hønefoss. Går så ned langs Hadelandsveien til Åsa 
krysset og inn på gangvei der som fører tilbake til Hønefoss sentrum. Det ville derfor vært til det 
beste at gangveien ble holdt på samme side som Tandbergmoveien, slipper krysse veien for å komme 
seg over til gangstien. Selv om en vil måtte krysse over nede ved Åsa krysset er dette et bedre egnet 
sted for krysning av vei. Der er et mer oversiktlig knutingspunkt og farten er redusert.  
 
Tandberg Lia er et stort nytt boligfelt som også i løpet av få år skal utbygges med flere hundre nye 
boenheter. Boligene er/blir bosatt av familier i etableringsfase. Dette vil medføre økt antall barn som 
skal gå til skolebuss, de kommer fra Tandbergmoveien som ligger på venstre side, retning Klekken. 
Fordelen med å da legge gangvei på fv 241 venstre side (retning Klekken), er at de slipper krysse 
veien for å ta seg over til gangsti. Der de evnt da må krysse vei for å komme seg over til dagens 
eksisterende gangvei vil da komme i oversiktlig knutingspunkt. I dette område er det oversiktlig, 
fartsdempere i veibanen og nedsatt hastighet (40 sone). Bilene/sjåførene vil i dette område ha større 
fokus på myke trafikanter som skal krysse vei. 
 
Hovedargumentet er at legges den  nye  gangstien på samme side som  eksisterende, vil dette berøre 
flere hus/eiendommer som ligger inntil veien på denne siden. På motsatt side hvor jeg foreslår at den 
bygges vil den ikke komme i konflikt med noe bebyggelse, da det kun er naturlandskap av skog og 
åker på den siden. Foruten et område med bebyggelse rett før  Putten, men her ligger det 
bebyggelse likt på begge sider.  Ønsker Vegvesenet en   gang- sykkelsti på samme side av veien som 
eksisterende gangsti, er det en mulighet å forskyve selve veien over på siden med naturlandskap. Slik 
at den nye gangveien kan legges på dagens veibane. Dette igjen for å ikke berøre hus og bebodde 
eiendommer. Slik veien er i dag er det allerede en utfordring med snø og salt under brøyting som blir 
kastet/frest inn i husene/gårdsplasser. Ved å få gangsti på side med bebyggelse vil dette problemet 
bli en enda større utfordring. Med tanke på barn som leker ute på vinterstid i sine hager/gårdsplass, 



vil snøen under brøyting bli kastet inn på lekeområdene. En stor støy mur kan være et alternativ,  for 
å skjerme bolighusene mot støy, isklumper og snø ved  brøyting. En vil også slippe å bygge gangstien 
rundt/nedenfor hus som i dag står så tett ved dagens veibane at det ikke er mulig å få lagt gangvei. 
Ved å legge gangstien på venstre side vil en også unngå  utkjøringer fra bolighusene som ellers vil 
krysse gang- og sykkelstien.  
 
Så jeg oppfordrer dere til å se på alternativet med å legge ny gang- og sykkelsti på venstre side av fv. 
241 , retning Klekken. 
Jeg møter dere gjerne til en befaring over området. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Anita Remme 
 



Fra: Olav Atle Gulbrandsen <olat-gu@online.no> 
Sendt: 30. juni 2019 20:10 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Detaljregulering fv.241 Hadelandsveien 
 
Kategorier: Ingunn 
 

Hesselberg 30.06.19  
 

Innspill til planarbeid gang og sykkelvei langs fv. 241 
Hadelandsveien 
 
Jeg mener at å flytte veien lenger mot andre siden og benytte dagens vei som gangvei er 
hensiktsmessig for min eiendom da sånn det er nå er det ca. 7meter fra kantlinje til husvegg. 
Det er også problemer med brøyte snø som kommer helt på min vei og trapp ved brøyting. 
Slik det er nå så skaper salt også problemer fordi planter som jeg planter dør. 
 
Jeg har brukt titalls tusen på å få skråningen mellom mitt hus og hadelandsveien til å se litt ok ut, 
men ved store regnskyll har jeg fått store mengder med jord ned på min innkjøring og vei pga ingen 
grøft fra deres vei. 
 
Støyproblemer har jeg tatt opp før hvor dere sier at etter beregninger fra dere skal jeg ligge innenfor 
godkjent nivå uten at dere har verken har utført støymåling eller hvert her på befaring. 
Dette kommer jeg til og ta videre hvis dere ikke nå tar en støymåling. 
Dere har ett ansvar for utbedring hvis støynivå er for høyt så det ansvaret kommer dere ikke unna. 
 
Jeg vurderer og få ett firma som er godkjent for slik måling til å hjelpe meg hvis dere er fremdeles er 
avvikende.  
 
Alt dette ser jeg frem til og forklare om på en befaring. 
 
Nå når det skal brukes ett titalls millioner på dette må det også være midler til å utbedre dette. 
 
Ser frem til at det kommer en gang og sykkelvei her da det er meget stygt for alle slik det er nå. 
 
Mvh 
Olav Atle Gulbrandsen 
 

 
 



Fra: stian pålerud <lifnatre@gmail.com> 
Sendt: 30. juni 2019 22:46 
Til: Firmapost-Sør; lindapalerud80@gmail.com; 

stian.palerud@monter.no 
Emne: Detaljregulering fv241 Hadelandsveien 
Vedlegg: 20190630_220809.jpg; 20190630_220744.jpg 
 
Kategorier: Ingunn 
 

Viser til deres infobrev ang gang og sykkelvei langs fv 241 Hadelandsveien. 

 

Jeg bor i Hadelandsveien 283 altså der gang og sykkelveien i dag ender.Merket Thorshag på 

vedlagt kart. 

Jeg ønsker en løsning der veibanen flyttes ut slik at gang og sykkelveien kan fortsette i 

samme bane som den går i dag og uten at bjørkealeen må vike. Flyttes veien ut vil den gamle 

veistumpen kunne virke som av og påkjøring inn til eiendommene, noe som vil være langt 

mer trafikksikkert enn hva det er i dag. Vedlegger detaljplan fra februar 1978 der dette er 

tegnet inn. 

 

 

Vh 

Stian Pålerud 

Hadelandsveien 283 

3511 Hønefoss 

T 906 008 39 
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From: Lill Tveter Løchsen <lill.tveter.lochsen@baerum.kommune.no> 
Sent: 30. juni 2019 21:01 
To: Firmapost-Sør 
Subject: Detaljregulering fv 241 Hadelandsveien 
Attachments: brev fra SV mars 1980.pdf; brev fra SV mars 2012.pdf; brev fra SV 

sept 1981.pdf; plantegning 1978.pdf; plantegning2 1978.pdf; side 2 
av brev sept 1981.pdf 

 
Categories: Ingunn 
 

Viser til varsel om oppstart av planarbeid av gang og sykkelvei langs fv 241 Hadelandsveien.  

Vi ønsker prosjektet velkommen da denne gang og sykkeveien er svært etterlengtet og vi vil i 

den forbindelse komme med innspill/forslag i forbindelse med adkomstveien til eiendommene 

Hadelandsveien 261, 265, 267 (sommerbolig) og 269. Det var allerede kommunikasjon 

mellom Statens vegvesen og overnevnte beboere i 1978 for utbedring av adkomstveien til 

boligene. Senest i 2012 var det kontakt med Statens vegvesen for muligheten til utbedring av 

adkomstveien. Svarbrev er vedlagt. Trafikkbildet har økt betraktelig siden 1978 og det er 

farlige situasjoner daglig ved av og på kjøringer pga bratt og uoversiktlig adkomsvei. Dette 

har man nå en gylden mulighet til å utbedre. 

Gangveien bør fortsette på østsiden av fylkesveien for at beboere kan unngå å krysse veien. 

Dersom fylkesveien og gangveien løftes i terrenget og fylkesveien flyttes vestover, vil dette 

hjelpe betraktelig. Senest i vinter veltet en lastebil med henger pga standarden på veien. 

Møtende buss og lastebil på smal vei er utfordrende. Dersom man nå har en mulighet til å 

bedre standarden på fylkesveien bør dette sterkt vurderes. 

Vedlagt er plantegninger fra 1978, samt brev fra Statens vegvesen, datert 1980, 1981 og 2012 

 

Vennlig hilsen 

 

Lill og Knut Løchsen, Hadelandsveien 265 

Antje Katrin og Stefan Fiss, Hadelandsveien 269 (Bjarne Skaus vei 2, 1362 Hosle ) 

 



STATENS VEGVESEN
VEGSJEFEN I BUSKERUD FYLKE

r 7

Ka r l Sa n n a ,
Ha u g ,

3462 KLEKKEN .

I ...I

Saksbehandler : M. Ro g n e r u d

Deres ref. Vår ra f .

MR/MS
Ark. nr.

3 52
Dato

24. mars 1980

UNDERRETNING OM  GODKJENNING AV DETALJPLAN.

De underrettes herved om at Vegsjefen i medhold av
forskrifter gitt med hjemmel i veglovens § 12 har godkjent
detaljplan for utbedring/ombygging av riksveg •

./. Det vises til vedlagte blankett m .h.t. klageadgang. (Bl.nr. x - 0 7 7

Planen gjelder RV . 24l Norderhov - Klekken

Vegsjefens godkjenning er datert l0. mars 1980

Etter fullmakt:

9 se
Olav Harket
Plansjef

c ad
erud

Avd . ing .

POSTADORRSSE. KONT RA RESSE TELEFON



Stat ens vegvesen

Lill og Knut Lochsen
Hadelandsvn. 265
3511 HØNEFOSS

Behand lende enhet

Region sør

Sa ksbeha nd ler/i nnva lgsnr:

Sa:ming Juul Alvim - 32 181133

Var refera nse.

20 12/002 115-00 1

Deres referanse: Var  dato .

0 1.03.20 12

Fv. 241, forepørsel om o mlegging av avkj ør ing t il Hadelandsveien
265, eie r Lill og Knut Løchsen

Vi viser til deres mail 0 1.01.2012 vedrørende ovennevnte sak.

Det er riktig det som dere har tatt opp. Statens vegvesen utarbeidet en plan i 1978 for
utbedring av den gang rv. 241 Honen til Klekken. Avkj ørselen ble inkludert i prosj ektet.

Den ovennevnte planen er ikke blitt gjennomført og Statens vegvesen har derfor heller ikke
ansvar for asikre den eksisterende avkjørselen mot fv. 24 1.
Jfr. Vegloven §43, annet ledd:

"E igaren eller brukaren av eigedomen er ansvarlig for vedlikehold av avkjørsel til
eigedomen. Er vedlikeholdet ikkj e forsvarlig, kan det, så langt det blir funne
naudsynlig, gjerast paden ansvarlige sin kostnad."

Det har blitt gitt bevilgning til aforsterke fv. 24 1 i denne handlingsperioden 20 10 - 2013 og
til aetablere gang- og sykkelveg på deler av strekningen Honen K lekken, men dette berører
ikke ders avkjørsel.

Vegavdeling Buskerud
Seksj on for plan og forvaltning
Med hilsen

Kopi: Buskerud fylkeskommune, Samferdselsavd, Postboks 3564, 3007 Drammen

Postadresse

Sta tens vegvesen
Reg ion sør

Postbo ks 723 Stoa
4808 Arendal

fo lefon: 815 48 000

Telefa ks: 37 01 98 01
fi rma post -sor@vegvesen.no

Konto radresse

To llbugata 2

304 4 DRAMM EN

Org.nr. 971032081

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnsk ap
Båtsfjo rdveien 18

9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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STATENS VEGVESEN
VEGSJ EFEN I BUSKERUD FYLKE

7

Karl Sanna
Haug

3500 HØNEFOSS

L -
Saksbeha ndle' M. Rognerud

Deres ref. Vår ref .

1628/80
MR/ MS

Ark . nr Dato

352-241 3. september 1981

RV. 241 NORDERHOV - KLEKKEN
NY ADKOMSTVEG TIL GNR ./BRNR. 100/63, 100/55 , 100/81
0G 100/64.

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken samt til befaring
31 . august 1981 .

Under ovennevnte befaring ble det sett på to alternative
traseer til adkomstveg for ovennevnte eiendommer . De to
alternativene er : Trase som inngår i godkjent detaljplan . Denne
traseen er foreslått av oppsitterne i brev av 5 . februar 1979 .

Traseen foreslått av oppsitterne går i til dels svært sidebratt
terreng . Det var således enighet på befaringen om at vegvesenets
trase vil være rimeligere og mindre arealkrevende å opparbeide .
På spørsmål etter befaringen ble det fra oppsitterne svart at
de kan godta at vegvesenets forslag til adkomstveg opparbeides .
Dette under forutsetning av at tilkoblingen til riksveg 24l
skjer via eksisterende avkjørsel i profi1 3260, 0 g separat fra
adkomst til eiendommen Molk ke gnr ./brnr . 32/2 . Vegvesenet finne

kunne godta dette . Avkjr selsforholdene ved profil 3260 vil
således ikke bli endret.

Etter krav fra C .F . Tiedemann-Johannesen vil vegvesenet gå inn
for at eiendommen gnr ./brnr . 102/72 far bruksrett til adkomst-
vegen fram til riksveg 24l .

. /. Adkomstveg er vist på vedlagte tegning A1 - 2954 b .

Krav om eventuelle gjerder o .l . blir tatt opp i forbindelse
med forhandlinger om grunnavståelser , og anses ikke som en del
a v selve planløsningen .
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V EGSJEFEN I BU KEKU r L l\.t:

Gjenpart av dette brev med vedlegg er sendt C .F . Tiedemann-
Johannesen v/advokatfirma Evensen & Johnsrud , Hamar .

Etter fullmakt :

er #arr
Olav Harket
Plansjef

. , .. %.=/
'J gne Rogneru
Avd . ing .



Fra: Karen Hovde <khovde01@gmail.com> 
Sendt: 24. juni 2019 14:42 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Detaljregulering fv. 241 
 
Kategorier: Ingunn 
 

Dere har kjøpt 3m. langs fv 241 av min eiendom Hadelandsveien 207 i 2011. Nå er det under 

3m igjen til husveggen. Jeg mener det er nære nok. 

Det ble satt av 3m. på andre siden av veien før det ble skilt ut fire tomter langs veien ca 1975. 

Dette skulle være til utvidelse av vei/ gangfelt, som skulle komme.Legg veien ut der, så blir 

det plass til gangfelt på min side. 

Dere må også lage en liten støttemur på andre siden av innkjøringen min. Grunnen er av 

sjæljord, derfor raser det i skråningen når dere graver kantgrøfta. Det har minket en del i løpet 

av årene før 2011 også.  

Dere må ta med støttemuren og utvidelse av veien i planene og budsjettet til gangstien som 

trengs, men ikke nærmere huset nå. 

 

Vennlig hilsen 

Karen Hovde 



Fra: Ole Arne Hval <olearnehval@gmail.com> 
Sendt: 20. september 2019 23:59 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Tilbakemelding på "Varsel om arkeologiske undersøkelser..." ifm 

fv.241, i RIngerike 
Vedlegg: Statens Vegvesen19.docx 
 
Kategorier: Lene 
 

Jeg ønsker med det vedlagte brevet å komme med merknader i forhold til prosjektet ved 

Hadelandsveien på Ringerike. Referanse 19/115627-30. 

 

Kopierer også brevet under i sin helhet.  

 

Mvh grunneier, Ole Arne Hval 

 

-------------------- 

 
Statens Vegvesen                                                                                                                                                                19.09.2019 
Region Sør 
Postboks 723 Stoa 
4080 ARENDAL 
                                                      
Ole Arne Hval, 
Vestre Vaker gård 
Åsaveien 798 
3512 HØNEFOSS 
Tlf: 99589382 
E.post: olearnehval@gmail.com 
  

Vedr: Kommentar «Varsel om arkeologiske undersøkelser…..» og mulig gang- og sykkelvei langs fv. 

241 Hadelandsveien, Åsaveien-Putten 

Jeg ønsker med dette brevet å kommentere og tilføye en del opplysninger vedrørende den planlagte 

gangveien det refereres til ovenfor. Jeg var forhindret i å delta på de åpne møtene om dette, men 

ønsker allikevel å uttale meg om denne saken. Som grunnleier ble jeg ble kontaktet med brev fra 

dere (datert 27.08) med varsel om at de arkeologiske undersøkelsene og ønske om samtykke som vil 

berøre en stor del av min landbrukseiendom. Per i dag er gangveien planlagt på østsiden av 

fylkesveien, hvor den vil berøre min eiendom og hvor den vil fjerne mye og god matjord. Dette vil 

også gjelde flere andre grunneiere innenfor det aktuelle området. Jeg nevner at jeg er født og 

oppvokst på Vaker gård og har relativt god kjennskap til trafikk og ferdsel i dette området. 

På grunn av de ovennevnte forholdene, vil jeg fremme et alternativ til gang- og sykkelveitraseen. Jeg 

mener det vil være hensiktsmessig å legge en slik gang- og sykkelvei på motsatt side av veien, altså 

på vestsiden av fylkesveien. Årsakene til dette er at det er flere bolighus på østveien av veien, totalt 

11 stk, som ligger nært den aktuelle veitraseen. Dette vil gi mange og vriene av- og påkjørsler for de 

husstandene dette gjelder. Videre vil det bli betraktelig økt trafikk av gående og syklister fra vest, på 

grunn av den planlagte boligutbyggingen i Tanberglia, da veien fra disse boligene er planlagt å skulle 

gå over Tanbergmoen og inn på fylkesvei 241 på Lisletta. Det er allerede per i dag mange syklister og 

mailto:olearnehval@gmail.com


gående fra Tanberglia og Tanbergmoen som benytter denne veien. Disse vil da måtte krysse bilveien 

for å komme på gang- og sykkelveien, noe som er uheldig. Dette gjelder også de som går 

Pilgrimsleden, som krysser fylkesveien i dette området. Sætranggata, som kommer fra Haug inn på 

Lisletta, ligger også på vestsiden og dette er per i dag en ferdselsåre som er mye brukt for gående og 

syklister. Disse vil med fordel slippe å krysse fylkesveien dersom gangveien legges på vestsiden.  

Til sist, en undergang for å krysse veien ved Hesselberg under fylkesveien (i krysset mellom Åsa og fv 

241) vil også forhindre mange stygge krysninger av myke trafikanter midt i dette krysset, slik det 

forekommer i dag. Håper dere vil ta noe av denne informasjonen i betraktning i planleggingen av 

endringer som gjelder gang- og sykkelvei i dette område. Jeg undrer meg også over den brede gata 

som er planlagt til de arkeologiske undersøkelsene. Hva er grunnen til at gata er så vid som 50 meter 

inn i grunneiers mark?  Som grunneier ønsker jeg en tilbakemelding på innspillene og spørsmålene 

jeg har til dette.  

Med hilsen Ole Arne Hval, Vaker Gård 
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