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1 Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelvei langs fv. 241
Hadelandsveien, på strekningen Åsaveien – Putten. Målet er å få et anlegg som skal gjøre det
tryggere for myke trafikanter å ferdes langs strekningen, der det i dag ikke finnes noe tilbud til
gående og syklende.

Planlagt gang- og sykkelvei er 3 km lang, på østsida av fylkesveien. Det er på samme side som
eksisterende gang- og sykkelveier i begge ender. Slik reduseres behovet for kryssing av
fylkesveien. Gang- og sykkelveien blir i hovedsak 3 m bred, skilt fra kjøreveien med grøft på 1,5 m.

Fra Gullerud til like før Putten, foreslår vi å forskyve fylkesveien vestover, og å bruke deler av
dagens fylkesvei til gang- og sykkelvei. Dette gjør vi fordi fjellet i området stort sett har dårlig
kvalitet, og ikke er stabilt nok til å lage vanlige fjellskjæringer.

Vi planlegger de fleste steder kantstopp for bussen, med plattform, slik at passasjerene får et
tryggere sted å stå for å vente på bussen.

Vi har vurdert tiltaket til ikke å gi vesentlige virkninger på miljø og samfunn, etter forskrift om
konsekvensutredninger § 10, og kommer derfor ikke innenfor krav om konsekvensutredning etter
forskriftens § 8.

I arbeidet med planen er det sett påvirkninger av tiltaket for landskapsbilde, friluftsliv/by- og
bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Utredningen viser at det ikke vil gi store
virkninger for temaene som er vurdert. Det er også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse,
rapport med støyvurderinger, samt en rapport fra arkeologisk registrering.

Planen vil gi positive virkninger som bedret fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for myke
trafikanter.

Prosjektet er vist i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, tidligere Buskerud
fylkeskommune, som investeringstiltak innen området tilrettelegging for gående og syklende. Det
er videreført i budsjettet til Viken fylkeskommune for 2021.

Vi starter grunnerverv og prosjektering umiddelbart etter at reguleringsplanen er vedtatt av
Ringerike kommune. Om kommunen vedtar planen våren 2021, kan vi starte byggingen høsten
2021.
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Figur 1-1 Oversiktskart. Fv. 241, fra krysset ved Åsaveien til Putten. Kilde: 1881.no.
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2 Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Viken fylkeskommune i samarbeid med
Ringerike kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langsfv. 241 Åsaveien
– Putten.

Planforslaget består av følgende deler:

• Plankart, datert 19.03.2021

• Reguleringsbestemmelser, datert 19.03.2021

• Planbeskrivelse, datert 19.03.2021

Annet grunnlag som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet framgår av kapittel 11 Vedlegg.

Hensikten med planarbeidet er å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og
syklister langs fv. 241 Åsaveien – Putten. I dag er det mangel på tilbud for myke trafikanter på
denne strekningen.

Forslagsstiller var tidligere Statens vegvesen, region sør, på vegne av veieier Buskerud
fylkeskommune. I januar 2020 ble det nye fylket Viken etablert og overtok dermed ansvaret for
planarbeidet. Konsulent for arbeidet med reguleringsplanen er COWI AS.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Ringerikes
Blad den 28. mai 2019. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging er blitt sendt ut til offentlige
instanser samt berørte grunneiere/rettighetshavere og aktuelle myndigheter og
interesseorganisasjoner 21. mai 2019.

Viken fylkeskommune har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter
høringsperioden. Deretter mottar Ringerike kommune planbeskrivelse, plankart og
reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 11. januar til 22. februar
2021. Planen finnes på nettsiden til Viken fylkeskommune: https://viken.no/horinger. Den kan også
fås på servicetorget i Ringerike kommune.

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Ringerikes Blad. Grunneiere og rettighetshavere fikk
skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidigsendt ut på høring til offentlig etater.
Eventuelle merknader til planforslaget måtte innen 22. februar 2021 sendes skriftlige til:

https://viken.no/horinger
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Viken fylkeskommune, via e-post: post@viken.no, eDialog, eller per post til Viken fylkeskommune,
Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Du må merke innspillene med «2020/80060 fv. 241 Åsaveien –
Putten».

Viken fylkeskommune har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt mindre
justeringer av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.

Plankart, bestemmelser og beskrivelse er nå justert og oppdatert etter offentlig ettersyn. Oversikt
over hvilke endringer som er gjort, er vist bakerst i kap. 10, Sammendrag av innspill og merknader.

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) iht.
plan- og bygningslovens § 12-12. KMD har delegert myndigheten til å avgjøre klagesakene til
fylkesmannen. Kommunen behandler klagesaken før den oversendes fylkesmannen.

Eventuell klage sendes til Ringerike kommune.

Kontaktperson i Ringerike kommune: Ole Einar Gulbrandsen, fagansvar samferdsel og oppfølging
av Ringeriksbanen E16, mobil: 94159025.
e-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Kontaktperson i Viken fylkeskommune, prosjektleder samferdselsplanlegging og forvaltning,
seksjon Viken vest: Tove Olimstad Heimdal, mobil: 91546692.
e-post: tovehei@viken.no

mailto:post@viken.no
mailto:ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no
mailto:tovehei@viken.no
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3 Planområdet og eiendommer som omfattes

3.1 Planområdet
Strekningen ligger i Ringerike kommune, litt nord for Hønenkrysset, fra krysset mellom fv. 241
Hadelandsveien/Åsaveien, langs fv. 241 til Putten. Total lengde på strekningen er 3 km. Den første
delen av strekningen ved Åsakrysset består av en nokså bratt bakke, deretter følger et flatt parti,
før det igjen blir kupert terreng på slutten av traseen. Langs strekningen er det jordbruksarealer
med spredt bebyggelse, boliger og gårdsbruk, samt partier med utmark med skog.

Strekningen er en del av en regional forbindelse mellom Hole og Jevnaker, det vil si at den knytter
regionene sammen via denne strekningen.

Figur 3-1 Bildet viser strekningen for ny gang- og sykkelvei i rød stiplet strek. Kilde: Google Maps(hentet 2020).
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3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet
Under følger tabell med gårds- og bruksnummer for eiendommer som er varslet om planarbeidet
og oversikt over eiendommer som berøres av planforslaget.

Matrikkelnr.
Eiendommer som er
varslet om oppstart

Eiendommer som
er berørt av planen

605-31/8 X X

605-31/14 X X

605-31/30 X X

605-31/31 X X

605-31/52 X X

605-31/63 X X

605-32/1 X X

605-32/2 X

605-32/3 X

605-32/4 X

605-32/8 X

605-32/10 X X

605-32/15 X

605-32/17 X

605-32/19 X X

605-32/20 X

605-32/21 X

605-32/22, 24 X

605-32/25 X

605-32/27 X

605-32/28 X

605-32/33 X

605-33/2 X X

605-33/3 X

605-33/4 X

605-33/5 X

605-34/2 X X

605-34/5 X X

605-34/6 X

605-34/7 X X
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605-34/30 X X

605-34/31 X

605-34/32,53 X X

605-34/33 X

605-34/35 X X

605-34/37 X

605-34/43 X

605-34/51 X X

605-34/54 X X

605-34/55 X X

605-34/56 X X

605-34/57 X X

605-34/59 X

605-34/60 X

605-34/62 X X

605-36/1 X X

605-36/6 X

605-37/1 X X

605-37/5 X

605-37/21 X X

605-37/84 X

605-37/153 X

605-37/165 X X

605-37/212 X X

605-38/1 X

605-39/4 X X

605-100/1 X

605-100/4 X X

605-100/5, 102/27 X X

605-100/43 X X

605-100/55 X

605-100/63 X

605-100/64 X X

605-100/80 X

605-100/81 X X

605-102/6 X X

605-102/7,9 X X
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605-102/72 X

605-102/109 X X

605-102/153 X

605-102/155 X

605-102/158 X

605-102/162 X

605-102/192 X

605-102/197 X

605-102/240 X

605-102/241 X
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4 Planstatus og overordnede føringer

4.1 Viken fylkeskommunes handlingsprogram
Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, vedtatt i fylkestinget 6. desember 2017, prioriterer
tiltak innen tidligere Buskerud fylke. Dette prosjektet er med som investeringstiltak innen
området tilrettelegging for gående og syklende.

4.2 Målsetting med planarbeidet
Effektmål

Bidra til å etablere et helhetlig gang- og sykkelnett i Ringerike kommune ved å bygge manglende
lenke på strekningen mellom Klekken og Hønenkrysset. Redusere konflikter mellom myke og
harde trafikanter ved å bygge separat anlegg. Etablere et trafikksikkert anlegg for gående.
Trygghetssøkende syklister og gående får et eget anlegg separert fra bilveien.

Resultatmål

Denne reguleringsplanprosessen følger opp vedtak om trygging av skolevei. Prosjektet skal bidra
til å øke antallet som går og sykler til skolen, sammenlignet med situasjonen før utbygging.
Prosjektet skal gi 3 km sammenhengende tilbud for gående og syklende langs fv. 241. Dette er en
manglende lenke som vil være med på å danne et stort helhetlig gang- og sykkelveinett i
Ringerike. Derfor er denne strekningen også viktig for fritidsreiser.

4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert opp mot plan- og bygningsloven (PBL) av 2008, samt «Forskrift om
konsekvensutredninger». I samråd med Ringerike kommune er det vurdert at planen ikke er
utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi
vesentlige virkninger på miljø og samfunn, etter forskriftens § 10 og kommer derfor ikke innenfor
krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 8.

Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke
trafikanter langsaktuell strekning. Tiltaket vil bli utført som en «utvidelse» av eksisterende
trafikkområde. Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli belyst i planbeskrivelsen i henhold til
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner.

4.4 Planprosess og medvirkning
Lovverket gir klare føringer for medvirkning i planprosesser. Det annonseres i lokal presse og på
kommunens nettsider, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og/eller komme med innspill
til planarbeidet.

Det ble avholdt oppstartsmøter med Ringerike kommune 5. juli og 9. oktober 2018, (vedlegg 2).
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Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Ringerikes
Blad den 28. mai 2019. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt til offentlige
instanser samt berørte grunneiere/rettighetshavere og aktuelle myndigheter og
interesseorganisasjoner 21. mai 2019. I varslingsdokumentene ble det redegjort for formålet med
planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i denne
sammenhengen.

Det kom inn totalt 10 merknader med innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om
oppstart. Det er redegjort for hvordan innkomne merknader er vurdert og ivaretatt i planforslaget
i kapittel 10.

Det ble invitert til åpen kontordag 29. august 2019, der møtte syv personer. Det har i tillegg vært
dialog med berørte grunneiere i løpet av planleggingen. Underveis er det varslet justering av
plangrensen.

4.5 Statlige planer, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner

4.5.1 Statlige planer
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. I dokumentet «Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) er regjeringens forventninger til
planer beskrevet. Forventninger som er særlig relevant for dette planforslaget er

• Planforslaget tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer
sammenhengende gang- og sykkelveier av høy kvalitet.

• Planforslaget bygger opp under målsetting om at transportveksten skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

4.5.2 Kommuneplanens arealdel
Kommuneplan for Ringerike kommune 2015-2030

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er
kommunens mest overordnende styringsdokument. Denne ble vedtatt i kommunen 30. april 2015
og gjelder for perioden 2015 til 2030, arealdelen ble vedtatt 31. januar 2019.

Kommuneplanen viser fremtidig gang- og sykkelvei fra Åsaveien til Putten. Denne
reguleringsplanen er derfor i tråd med kommuneplanen. Størsteparten av planområdet har
arealformålet LNFR. Deler av LNF-området langs fv. 241 er skravert som sone for bevaring av
kulturmiljø.
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4.5.3 Reguleringsplaner
Planområdet berører eller er i nærheten av følgende vedtatte reguleringsplaner:

• Reguleringsplan rv. 241 – fv. 156 avkjøring til Åsa og Ringåsen (vedtatt 1984) (PlanID
0605_166). Formål som berøres: Kjøreveg, boliger, jordbruk.

• Reguleringsplan G/S Hønen-Åsaveien (vedtatt 1994) (PlanID 0605_236).
• Reguleringsplan for Tanberghøgda (vedtatt 07.11.2019) (PlanID 0605_405). Formål som

berøres: Fortau og annen veggrunn - grøntareal.
• Reguleringsplan for fv. Putten-Klekken gang- og sykkelveg (vedtatt 24.04.2015) (PlanID

0605_305). Formål som berøres: Gang-/sykkelveg, annen veggrunn - grøntareal.
• Reguleringsplan Ringåsen 2. (PlanID 0605_458). Planen berøres ikke.
• Reguleringsplan E16 Hønenkrysset. (PlanID 0605_386). Planen berøres ikke.

Figur 4-1 Reguleringsplaner i og ved planområdet. Planområdet i rød stiplet linje. Illustrasjon: COWI AS, 2020.
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5 Mulighetsvurderinger
Statens vegvesen laget et forprosjekt hvor det ble vurdert ulike løsninger for gang- og
sykkelanlegg på strekningen. Det ble sett på flere løsninger, fra utvidet veiskulder, til gang- og
sykkelvei skilt fra kjøreveien med bred eller smal grøft eller betongrekkverk. Ut fra forutsetninger,
målsettinger og gjeldende detaljkunnskap, ble det foreslått betongrekkverk i forprosjektet.

Betongrekkverk/Svelvikellipsen er imidlertid ikke noen god løsning for syklende på gang- og sykkelvei,
da rekkverk skal ha en høyde på 1,2 meter, mens ellipsen er 0,5 meter. Videre er det vanskelig å drifte
en slik løsning, spesielt utfordrende er det å håndtere vann og snø. Et rekkverk har også en del
negative sider ved seg, som påkjørselsfare (rekkverk og ender), komplisert drift, dyrere vedlikehold, og
ingen plass til skilt og lysmaster. Utover dette er rekkverk en barriere for gående og syklende som skal
krysse. Betongrekkverk/Svelvikellipse er derfor vurdert å ikke være tilfredsstillende løsning i dette
prosjektet mht. trafikksikkerhet, drift, vedlikehold og kostnader.

I det videre arbeidet med planen har Statens vegvesen, og senere Viken fylkeskommune, sett mer
detaljert på løsninger. Det er blant annet gjort grunnundersøkelser og grundigere vurdering av
grunnforhold.

Foreslått løsning er en gang- og sykkelvei, skilt fra kjøreveien med en 1,5 m bred grøft på det
meste av strekningen. Det er gjort en helhetlig vurdering av løsning ut fra målet med prosjektet,
og trafikksikkerhet, framkommelighet, drift og vedlikehold, kostnader, og konsekvenser for andre
fagtema, som beskrevet i denne planbeskrivelsen.

Gang- og sykkelveien foreslås lagt på østsida (høyre side sett mot Putten) av fylkesveien. Det ble
også anbefalt i forprosjektet. Tilstøtende gang- og sykkelveier, i sør ved Åsaveien og i nord ved
Putten, ligger på østsida av fylkesveien. Det er også noe mer bebyggelse langs denne siden av
veien. Det er viktig for trafikksikkerheten med færrest mulig krysninger av veien for myke
trafikanter, derfor er det en klar anbefaling med anlegget på denne siden av veien. Anbefalingen
er også knyttet til vurderinger av terrenginngrep (landskap) og arealbeslag/oppdeling av dyrket
mark. Om nytt anlegg ikke skulle ligget langs fylkesveien ville ny gang- og sykkelvei også blitt en
god del lenger, og kunne fort blitt oppfattet som en omvei og være mindre attraktiv.

Det ble vurdert å sideforskyve fylkesveien i den sørlige enden av prosjektet, mellom Åsaveien og
Tanbergmoveien (profil 630-1200), og legge gang- og sykkelveien på eksisterende fv. 241 for å
komme lenger unna boliger. (Alle henvisninger til profiler finnes i Tekniske tegninger, vedlegg 1.)
For å oppnåen god kurvatur på fylkesveien ville dette blitt en nokså lang sideforskyvningpå ca.
600 meter. Sideforskyvningen ville medført ny veioverbygning, som koster vesentlig mer enn
overbygning på en gang- og sykkelvei. Løsningen ville også medført store skjæringer i løsmasser
og mye masseflytting. Totalt sett ville dette blitt en vesentlig dyrere løsning enn å se på lokale
tilpasninger forbi boligene som ligger her, og er derfor ikke anbefalt.

Rett sør for Hadelandsveien 232, (rundt profil 3050) er det i dag en bratt fylling ned til ei myr på
vestsiden av fylkesveien. På østsiden ligger en bolig på toppen av en bratt skjæring. For å få plass
til gang- og sykkelvei her, ble det vurdert en støttemur på østsiden av veien, i skjæringen. Det er
imidlertid vanskelig å få fundamentert støttemur i det skifrige berget, en type berg som anses
som løsmasser. Med bolig nært på toppen av skjæringen ble dette sett på som svært utfordrende.
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Det foreslås derfor å sideforskyve fylkesveien mot vest, og masseutskifte myrmasser under ny
fylling.

Også for resten av strekningen, nord for Lisletta og Gullerud, er det en del dårlig fjell, samt boliger
som ligger tett inntil veien. Noen boliger ligger oppe på koller, med bratte skråninger ned til veien.
Fjellet i området har stort sett dårlig kvalitet, og er ikke stabilt nok til å lage vanlige fjellskjæringer,
det må planlegges med en noe slakere skråningshelning. Det anbefales derfor å forskyve
fylkesveien mot vest, og etablere gang- og sykkelvei på deler av dagens fylkesvei. Det vil ikke
gjøres store inngrep på eiendommer på østsiden av fylkesveien der den sideforskyves.

På de siste 100 meterne må inngrepet igjen tas på østsida, da det er veldig bløt myr på vestsida.
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6 Planforslaget; plankart og bestemmelser
Det meste av arealet innfor planensbegrensning reguleres til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, herunder kjørevei, gang- og sykkelvei, kollektivholdeplass og annen veigrunn. For å
gjøre det mulig å bygge anlegget, reguleres det de fleste steder en stripe på utsiden av det som
skal bli permanent veigrunn. Disse anleggs- og riggområdene erverves ikke, og skal istandsettes og
tilbakeføres til opprinnelig bruk etter ferdigbygd anlegg. Disse områdene reguleres i tråd med
formål i eksisterende planer.

Planområdet er foreslått regulert til følgende formål:

Reg u ler in g sfo r m ål Fel t k o d e

(uten eiendomsforhold)

Ar ea l
( d aa)

§ 1 2 - 5 Ar ea l f or m ål

Nr . 1 Beby g gelse og an legg 0 .2 daa

1110 – Boligbebyggelse B 0.2 daa

Nr . 2 Sam fer dselsan legg og t ek n isk in f r as t r u k t u r 4 8 .4 daa

2011 – Kjøreveg SKV1 – SKV6 10.1 daa

2015 – Gang- / sykkelveg SGS1– SGS_2 8.9 daa

2019 – Annen veggrunn, grøntareal SVG1 – SVG14 28.8 daa

2073 – Kollekt ivholdeplass SKH1 – SKH10 0.5 daa

Nr . 5 Landb r uk s- , nat u r - og f r i l u f t s fo r m ål sam t

r ei nd r i f t

1 0 .7 daa

5001 - LNFR-areal for nødvendige t iltak for landbruk og

gårdst ilknyt tet næringsvirksomhet basert på gårdens

ressursgrunnlag

L1 – L9 10.7 daa

SUM p lanom r åde 5 9 .3 daa

§ 12 –6 Hen sy n sson er 9 .7 daa

Faresone - Høyspenningsanlegg H370_1 – H370_3 2.0 daa

Bevaring av kulturm iljø H570 7.7 daa

§ 12 - 7 Best em m elsesom r åder 11.5 daa

Midlert idig bygge- og anleggsom råde # 1 - # 2 10.9 daa

Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturm inner og

kulturm iljøer

# 3 - # 6 0.5 daa
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7 Beskrivelse av planområdet og planløsning, og
virkning av planforslaget

7.1 Trafikkforhold
Planområdet er i Ringerike kommune, langs fv. 241 fra krysset mellom fv. 241 Hadelandsveien/
Åsaveien til Putten, strekningen er 3 km lang. Hadelandsveien har en trafikkmengde (ÅDT) på
4900 kjøretøy (2019), med en andel tunge kjøretøy på 9%. Trafikkmengde i Åsaveien er 1250
kjøretøy (2019) med andel tunge kjøretøy på 7%.

Strekningen er i dag skiltet med 50 og 60 km/t. Basert på registrerte ulykkesdata er ikke strekningen
definert som en ulykkesstrekning.

Figur 7-1 Oversiktskart. Kilde: Viken e-kart.
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7.1.1 Eksisterende situasjon
Det er ingen tilrettelegging for gående og syklende langs den tre kilometer lange strekningen. Det
er etablert gang- og sykkelvei i begge ender av strekningen, fra Hønenkrysset til Åsaveien, og fra
Putten videre nordover mot Klekken.

På bakgrunn av at strekningen har relativt høy trafikk, men ikke har noe tilbud for gående og
syklende, blir mange elever kjørt med taxi, i stedet for å gå eller sykle til skolen eller til
bussholdeplass / skolebuss. De fleste skoleelevene langs strekningen går på Benterud skole i
sentrum, samt Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole i Haugsbygda.

Veien benyttes i forbindelse med utflukter i regi av skole og SFO. Og den brukes av skolebarn
utenom skoletid til trening og til å besøke venner. Strekningen blir også mye brukt som
arbeidsreise på sykkel til Botilrud (pendlerparkering) eller Hvervenmoen – Haugsbygd/Hønefoss
sør – Haugsbygd.

Det eneste krysset på strekningen er ved Åsaveien. Det er flere avkjørsler til enkeltboliger og
grupper av boliger. Noen av avkjørslene er bratte og noen har dårlig sikt, mens mange er flate og
har god sikt.

Det er også en mye brukt vei for tungtransport, fordi undergangen under jernbanen på E16 i
Hønefoss er lav.

Det er fem holdeplasser på hver side av veien langs strekningen i dag, alle i form av stopp i eller
ved avkjørsler. Ingen av holdeplassene har plattform.

Fra planstrekningens start ved Åsaveien og de første 2,3 km har fylkesveien stiplete kantlinjer,
uten midtlinje. Deretter har veien heltrukne kantlinjer og midtlinje fram til Putten. Det er ikke
veilys langsstrekningen.

7.1.2 Beskrivelse av planforslaget
Gående og syklende

Det foreslås en sammenhengende gang- og sykkelvei på østsiden (høyre side) av fv. 241. Vi får da
et helhetlig nett, som kobles til eksisterende gang- og sykkelveier i begge ender av planområdet,
ved Åsaveien og Putten. Se evt. mer om vurderte løsninger i kap. 5 Mulighetsvurderinger.

Gang- og sykkelveien får en bredde på 3 meter, inkludert 2x 0,25 meter gruset skulder. Mellom
gang- og sykkelveien og kjøreveien er det 1,5 meter gresskledd grøft. Det planlegges veilys langs
hele strekningen.
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Figur 7-2 Illustrasjonen viser normalprofilet på ny gang- og sykkelvei med 3 meter bred gang- og sykkelvei og 1,5 meter
bred grøft. Der fyllingene er over to meter høye vil skråningen slakes noe mer ut i toppen enn vist her.

Unntak fra løsning med grøft gjøres på to steder, som beskrevet her.

Forbi Åsaveien 835, gbnr. 37/165, er det liten plass. Vi foreslår derfor å redusere gang- og
sykkelveiens bredde til 2,5 meter, samt spare plass ved å sette opp rekkverk mot fylkesveien, i
stedet for å ha grøft.

Figur 7-3 Illustrasjonen viser hvordan profilet vil se ut ved Åsaveien 835 (Øvre Hesselberg). Ny gang- og sykkelvei vil
smalnes inn til 2,5 meter og få rekkverk mot kjøreveien.
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I slutten av prosjektet, fram mot Putten, foreslår vi rekkverk i stedet for grøft mellom gang- og
sykkelveien og kjøreveien. Dette er for å spare litt plass, og redusere inngrepet i fjellskråningen.
Det er og samme løsning som er bygd videre fra Putten mot Klekken.

Kollektiv

Alle de ti holdeplassene på strekningen Åsaveien - Putten får tilnærmet samme beliggenhet som i
dag. Ved Tanbergmoveien er det regulert busslommer i planen for Tanberghøgda. Vi berører ikke
plassering av de regulerte busslommene med denne planen, men tilpasser gang- og sykkelveien
rundt på utsiden av planlagt busslomme på østsiden.

Ved Gullerud legges gang- og sykkelveien litt bort fra fylkesveien, rundt en høyspentmast. Her
planlegges busslomme.

Ved resten av holdeplassene, Lisletta, Gullerud (vestsida), Kullerud og Ryghseter planlegger vi
kantstopp for bussen, slik at passasjerene får en tryggere plattform å stå på for å vente på bussen. På
østsiden, mot gang- og sykkelveien, kommer plattform mellom kjørevei og gang- og sykkelvei. På
vestsiden av fylkesveien regulerer vi kantstopp med plattformer, like ved der bussen stopper i
avkjørsler i dag.

I kryssområdet Hadelandsveien x Åsaveien er det i dag en bred skulder/ lomme, på utsida av
hvitstripa. Denne brukes som holdeplass for noen busser. Det er ikke en skiltet holdeplass. For å
bedre trafikksikkerhet og oversikt i krysset, må lommen i retning fra Åsa fjernes. Sammen med
kollektivselskapene skal vi se på alternativer til dette stoppet.

Bil

Fylkesveien sideforskyves mot vest fra enden av Lisletta, ved Gullerud, til like før enden ved
Putten (ca. profil 2400 – 3500). Fjellet i området har stort sett dårlig kvalitet, og er ikke stabilt nok
til å lage vanlig fjellskjæring, det må planlegges med en noe slakere skråningshelning. Vi foreslår å
forskyve fylkesveien vestover, og bruke deler av dagens fylkesvei til gang- og sykkelvei. På de siste
100-150 meterne må inngrepet igjen tas på østsida, da det er veldig bløt myr på vestsida. Her
foreslår vi rekkverk i stedet for grøft mellom gang- og sykkelveien og kjøreveien, for å redusere
inngrepet i fjellskråningen.

På den strekningen fylkesveien sideforskyves, er den prosjektert som tilnærmet
dimensjoneringsklasse Hø2 vei1, med kjørefelt med bredde 3 meter, og skuldre på 0,5 meter.
Utbedringer som her tilpasses også standarden på tilstøtende strekninger, slik at store sprang i
standard unngås.

Planforslaget baserer seg på at eksisterende fartsgrenser på 50 og 60 km/t beholdes.

1 Vegnormal N100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 2019
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Avkjørsler

Eksisterende avkjørsler og driftsavkjørsler vil stort sett tilpasses og krysse ny gang- og sykkelvei, og
tilpasses fylkesveien der denne forskyves. Alle avkjørsler vises på reguleringsplankartet.

Frisiktlinjer, mellom avkjørsler og gang- og sykkelvei / kjørevei, er vist på reguleringsplankartet.
Arealene mellom frisiktlinjene og vei skal holdes fritt for sikthindrende vegetasjon. Områdene er stort
sett innenfor 3 m fra veiens- / gang- og sykkelveiens skulderkant, og inngår i det som foreslås ervervet,
til skråninger, fyllinger, grøfter og snøopplag. For mer om grunnerverv se kap. 7.9 Berørte
eiendommer og rettigheter.

Avkjørsel til Hadelandsveien 61, gbnr. 37/212, må legges noe om, for å få tilfredsstillende sikt- og
stigningsforhold.

Felles avkjørsel til Hadelandsveien 204, 206 og 209 forskyves noe mot nordvest, når fylkesveien
forskyves, men skal fremdeles være felles for disse tre eiendommene.

Felles avkjørsel til Hadelandsveien 261 A og B, 265 og 269 er nokså bratt ned mot fylkesveien, og
har dårlig sikt. Her blir fylkesveien forskjøvet en del vestover, og gang- og sykkelveien legges på
dagens fylkesvei, men med veikanten litt lengre vest, og bort fra avkjørselen. Utslaking mot gang-
og sykkelvei og kjørevei, samt bedre sikt, vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet.

Krysset Hadelandsveien x Åsaveien

I kryssområdet Hadelandsveien x Åsaveien er det i dag et noe utflytende asfaltområde. Dagens
gang- og sykkelvei kommer inn i krysset fra sør og legger seg som en utvidet skulder/
bussholdeplass langs sørsiden av Åsaveien. Krysset skal strammes opp med krappere kurvatur og
rettere vinkel, for å få et tryggere kryss, og et oversiktlig krysningspunkt for gående og syklende.
Bilister fra Åsaveien skal komme mer vinkelrett mot Hadelandsveien, for å få bedre sikt mot myke
trafikanter på ny gang- og sykkelvei. For å få til en oppstramming av kryssområdet, og bedre
trafikksikkerhet, må den lille busslommen fjernes. Det er ikke holdeplasskilt i dag.

7.1.3 Virkning av planforslaget
Gående og syklende

Nytt anlegg langs fv. 241 har separat løsning for gående og syklende, og hensikten med planen er
å sikre trygg gang- og sykkelvei langs fv. 241. Beboerne langs strekningen vil få muligheten til å gå
og sykle langs fylkesveien, noe det ikke har vært tilrettelagt for på en sikker måte tidligere.
Skoleelever får mulighet til å gå eller sykle trygt til skolen eller til bussholdeplass / skolebuss.
Dette vil gi mer attraktiv og trafikksikker ferdsel slik at konflikter mellom myke og harde
trafikantgrupper reduseres. Det etableres også belysning på strekningen, noe som vil redusere
faren for mørkeulykker, og gjøre strekningen mer attraktiv på kveldstid.

Sammenhengende gang- og sykkelvei gir mulighet for å gå tur eller sykle fra lokalsentra til andre
målpunkt i området. Dette er en manglende lenke som vil være med på å danne en stort og
helhetlig gang og sykkelveinett i Ringerike kommune. Strekningen er derfor viktig for fritidsreiser.
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Prioriteringen av framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter, og tydeligere skille mellom
trafikantgruppene bidrar positivt til nærmiljøet. Skolevei og oppvekstmiljø vil oppleves tryggere.
Større opplevd trygghet styrker nærmiljøet og innbyr til ferdsel både til fots og sykkel, i tråd med
anbefalinger angående folkehelsa.

Kollektiv

Med den nye planen vil bussen stoppe i kjørebanen i stedet for delvis i avkjørslene som i dag.
Dessuten planlegges busslommer på noen av holdeplassene, som beskrevet foran. Passasjerene
vil få en tryggere plattform å stå på for å vente på bussen. Gang- og sykkelveien vil også gjøre det
tryggere å gå til og fra holdeplassen.

Med en oppstramming av kryssområdet Åsaveien – Hadelandsveien vil trafikksikkerheten for
gående og syklende bli langt bedre. Oppstrammingen innebærer at et lite asfaltareal/holdeplass
fjernes. Det er ikke holdeplasskilt der i dag. Vi vil sammen med kollektivselskapene se nærmere på
bussrutene og holdeplass-behovet i kryssområdet, og finne alternativer til dette stoppet.

Bil

Prosjektets mål er et gang- og sykkelanlegg, for å bedre forholdene fra myke trafikanter. Ved å
oppnå det, får en og færre konflikter mellom gående / syklende og kjørende. Det gir bedre
framkommelighet og sikkerhet for bilistene også. Høy andel tungtransport taler og for at det er et
godt grep å separere sykkeltrafikken fra den motoriserte trafikken.

7.2 Universell utforming
Planlagt gang- og sykkelvei langs fylkesveien setter noen naturlige begrensninger når det gjelder å
oppnå stigning på maksimalt 5 %. I og med at dette er en gang- og sykkelvei utenfor
sentrumsområde kan vi rette oss etter anbefalingene som stilles til stigning på turveier, heller en
anbefalingene til gang- og sykkelveier, jf. Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater.
Anbefalingen da er at stigning kan være inntil 8,3%, og inntil 10% kan aksepteres i vanskelig
terreng.

Ny gang- og sykkelvei vil i all hovedsak ligge innenfor disse anbefalingene, med et par unntak helt i
sør, der fylkesveien har bratte partier med stigning på rundt 10% over to lengere strekk, samt
strekningen mellom Gullerud og Kullerudbakken på omkring 8%.

Ny gang- og sykkelvei vil bli liggende på samme side av fylkesveien hele veien, og møte
eksisterende anlegg i hver ende. Det gir et godt, sammenhengende nett som er enkelt og tydelig.
At anlegget ligger på samme side hele veien gjør at det ikke vil være behov for å krysse
fylkesveien, og det gir trygghet og forutsigbarhet til brukerne. Videre er det lagt opp til en åpen,
grønn grøft mellom gang- og sykkelveien og bilveien, som gir en god visuell og taktil føringskant.
Strekningen vil også ha belysning, noe som reduserer faren for mørkeulykker for fotgjengere og
syklister.
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Detaljene omkring utforming av holdeplassene skal sees nærmere på i byggeplanfasen. Det er
svært viktig at man legger til rette for god kryssing over til holdeplass eller avkjørsel på motsatt
side av gang- og sykkelveien (adkomst over grøft).

7.3 Landskapsbilde
Dagens situasjon

Strekningen starter ved krysset mellom fv. 241 Hadelandsveien/Åsaveien. Her er det et åpent
landskapsrom med vidstrakt utsyn mot frodige områder med kornåkrer og frukthager.
Landskapsrommet strekker seg ned mot Tyrifjorden. Fra det nevnte krysset og nordover beveger
fylkesveien seg gjennom et landskap med kornåkrer og belter av skog langs veien, med vidt utsyn
mot flott kulturlandskap i øst og sør med markante åssider og Steinsfjorden i det fjerne. Det er
noe spredt bebyggelse, og enkelte bygg ligger relativt nær fylkesveien.

Figur 7-4 Fra krysset Hadelandsveien/Åsaveien og nordover ligger kornåkrer og belter av skog inntil fylkesveien, og det
er vidt utsyn mot øst og sør. Her skimtes Steinsfjorden i det fjerne (sett fra Tanbergmoveien). Foto: Google Street View.

Videre går fylkesveien forbi Krakstadmarka friluftsområde, som er et større sammenhengende
skogsområde som strekker seg frem til Hønefoss. Herfra og nordover mot Gullerud er
landskapsrommet fortsatt relativt vidt, men det er i hovedsak toppen av åsryggene som nå blir
retningsgivende markører i landskapet. Jordbrukslandskap dominerer.
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Figur 7-5 Mellom Krakstadmarka og Gullerud er jordbrukslandskapet dominerende. Det brytes opp av noe
randvegetasjon. Åsryggene i øst er tydelige retningsgivere i landskapet. Noe spredt bebyggelse. Foto: Google Street
View.

I nordre del av prosjektstrekningen blir landskapet mer småkupert, preget av skog og små teiger
med dyrket mark. Bebyggelsen er noe tettere her med flere hus langs fylkesveien, med til dels
bratte adkomster. Flere steder er det strekninger med fjellskjæring i skifrig berg. Enkelte av
eiendommene har opparbeidet hage og hekk ut mot fylkesveien.

Hele området har et grønt og landlig preg, og enkelte trerekker, alléer og enkeltstående trær
langs- eller i nærheten av fylkesveien har gode visuelle kvaliteter.

Figur 7-6 Landskapet ved Gullerud. Det er småkupert med innslag av skog og åkerteiger. I dette området sideforskyves
fylkesveien mot vest, mens ny gang- og sykkelvei forblir liggende på østsiden, på dagens fylkesvei. Foto: Google Street
View.
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Planforslag og virkninger

Når ny gang- og sykkelvei bygges vil det i hovedsak medføre en utvidelse av veien mot øst på den
sørlige delen av strekningen og mot vest på den nordlige delen. Tiltaket vil bli liggende langs
eksisterende vei, og være godt forankret i landskapet. Terrengendringer vil stort sett dreie seg om
mindre fyllinger og skjæringer mot sideterrenget, med noen få unntak. Enkelte trerekker og
enkelttrær langs ny gang- og sykkelvei blir redusert eller borte. For å opprettholde naturlige
randsoner og kantvegetasjon skal det reetableresvegetasjon i disse områdene.

Gang- og sykkelveien bygges med en åpen, grønn grøft som skille mellom fylkesveien og gang- og
sykkelveien. Skjæringer og fyllinger skal formes med myk og naturlig overgang til eksisterende
terreng. Naturlig revegetering av sideareal er aktuelt der tiltaket går langs skog og naturområder.
Der tiltaket går langs dyrka mark skal sideareal tilsåes med stedegen gressfrøblanding.

Forbi Åsaveien 835 smalnes gang- og sykkelveien inn til 2,5 meter for å begrense inngrep på
eiendommen. Her skal ny mur tilpasses omgivelsene. Det anbefaleså støpe en betongmur som er
tilpasset stigningen på fylkesveien. Det skal velges et rekkverk med design som harmonerer med
bygningen og øvrig uteareal. I samarbeid med grunneier kan vi eventuelt legge til rette for
vegetasjon i forkant av mur for å myke opp uttrykket.

LangsHadelandsveien 61 vil hage og adkomst bli berørt av ny gang- og sykkelvei. Terrenginngrep
skal gjøres så skånsomt som mulig med god tilpasning til eksiterende tomt/hage.

Figur 7-7 Langsstrekningen finner vi stedvis vegetasjon med gode visuelle kvaliteter, som den gamle alléen som
avgrenser Åsaveien 835 i sør (bilde til venstre), og et stort, flott bjørketre ved inngangen til Hadelandsveien 61 (bilde til
høyre). Alléen på bildet over ligger rett utenfor planområdet og skal ikke utsettes for inngrep. Foto: Google Street
View.

Ved begge eiendommene nevnt over forsvinner trerekker med gamle, store trær lang fylkesveien,
slik at bebyggelsen blir mer eksponert sett fra veien. Her skal det plantes nye trær i ny
fylling/sideareal, slik at gamle vegetasjonsmønstre og randsoner opprettholdes, og tiltaket blir
mer forankret. Langs sørsiden av eiendommen Åsaveien 835 står en gammel allé med tilknytning
til en allé på motsatt side av Åsaveien. Alléen avgrenser et større landskapsrom, og har gode
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visuelle kvaliteter med regional betydning(stor verdi). Alléen ligger rett utenfor planområdet,
men er likevel såpass nær at man må være oppmerksom på rotsonen til de nærmeste trærne, og
være påpasselig med at trær (inkl. røtter) ikke skades.

Nord for Gullerud sideforskyves fylkesveien mot vest, mens ny gang- og sykkelvei forblir liggende
på østsiden. Ved å sideforskyve veien unngår man inngrep i skifrig berg øst for veien, samtidig
som inngrepet vil bli mindre synlig sett fra veien med fylling kontra skjæring.

Et av de største terrenginngrepene vil bli en fylling ut i et naturområde med myr og skog, rett sør
for Hadelandsveien 232. Fyllingen vil strekke seg 100 meter langs veien, og kreve en bredde på
opptil 20 meter på deler av strekningen. På tross av størrelsen vil tiltaket ikke bli skjemmende,
fordi ny fylling vil kunne tilpasses godt inn mot dagens terreng i hver ende. Fyllingen vil i liten grad
bli synlig sett fra veien og omgivelsene, og det skal jobbes videre med hvordan denne kan
integreresgodt i landskapet i form av revegetering, om mulig med stedlige masser og frø.

Det største terrenginngrepet vil komme på de siste 150 meterne av strekningen i nord. Her skal
fylkesveien, som fra Gullerud og nordover har vært sideforskjøvet mot vest, nå føres tilbake mot
opprinnelig veilinje ved Putten. Dette medfører en høy skjæring i skifrig berg på østsiden av
fylkesveien. På grunn av den dårlige fjellkvaliteten, må skjæringen legges med helning 1:1,3, og vil
dermed gi et bredt inngrep som berører terrenget 10-25 meter ut fra veikant. På det høyeste blir
skjæringen 10-13 meter, men vil opplevesmer som en svært bratt skråningenn som en
tradisjonell fjellskjæring. Dagens vegetasjon forsvinner, og inngrepet vil bli vanskelig å integrere i
landskapet. Den bratte skråningen med skifrig berg vil også vanskelig la seg revegetere.

På den nordlige strekningen (fra Gullerud) berører tiltaket i hovedsak skog/naturområder, men
også noen hager og gårdsplasser. Noen adkomster blir justert og lagt om litt for å tilpasses nytt
tiltak. Noen eiendommer har naturtomt eller naturlig vegetasjon ut mot fylkesveien som blir
berørt av tiltaket, mensandre har opparbeide hekker, busker eller frukttrær som må fjernes eller
flyttes. At veien eller gang og sykkelveien kommer tettere på vil gjøre noe bebyggelse mer
eksponert enn i dag. Mye av vegetasjonen kan imidlertid erstattes av ny vegetasjon.

7.4 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Dagens situasjon

Tanbergmoen/Krakstadmarka friluftsområde grenser til planområdet nord for Tanbergmoveien,
og er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og dagsturer. Utover pilegrimsleden er
det ikke merket stier eller skiløyper gjennom området, men Krakstadmarka er klassifisert som et
nærturterreng og har stier på kryss og tvers. Deler av pilegrimsleden går gjennom Krakstadmarka.

Sør for Tanbergmoveien går pilegrimsleden forbi kulturminnet Stavhella, som er en kjent
gravplassfra før vikingtiden. Herifra er det flott utsikt mot Norderhov kirke og Tyrifjorden.
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Figur 7-8 Oversikt over kartlagte friluftsområder i nærheten av planområdet. Grønne områder er klassifisert som
nærturterreng, mens lysebrun er klassifisert som store turområder med tilrettelegging. Kilde:
www.ringeringe.kommune.no med egen kartportal for friluftsliv (via www.citichat.no).

Gullerudmarka grenser helt eller delvis til planområdet mellom Gullerud og Putten, på østsiden av
fylkesveien. Det er et friluftsområde som blir svært mye brukt, og ble i kartleggingen av
friluftsområder for Ringerike kommune klassifisert med verdien A (høyeste verdi/meget store
friluftsverdier). Området byr på variert terreng, og det går mange stier gjennom området.
Området er også noe tilrettelagt med benker, bålplasser og badeplass, og brukes aktivt til
turorientering og trening. Det er ingen kjente skiløyper, og derfor usikkert hvordan området
brukes vinterstid. Et større område omkring Gullerudtjern har også spesielle naturkvaliteter og er
fastsatt/regulert som naturreservat (fredet).

Det er ingen nærmiljøanlegg i nærheten av planområdet. De nærmeste idrettsanleggene/
nærmiljøanleggene er tilknyttet Haugsbygd og Vang skole. Der finnes tilgang til kunstgressbane,
basketballbane, ballbinge, gressbaner m.m.

Det er ingen skiltede sykkelruter i området, men gang- og sykkelveien som går fra Putten og
nordover til Haugsbygd har planfri kryssing av Hadelandsveien, og forbindelse til et gang- og
sykkelveianlegg som går langs fv. 2860 Klekkenveien retning Hønefoss og videre fram til
Haugsbygd og Vang skole. Det er ingen sammenhengende gang/sykkelløsningvidere inn til
sentrum fra Haugsbygd i dag.

På tross av at det ikke er tilrettelagt med gang- og sykkelvei langs hele fv. 241 Hadelandsveien,
benyttes strekningen i dag av Haugsbygd og Vang skole for å ta med hele klasser for å komme til
Røsholmstranda (ved Tyrifjorden) eller andre utfartssteder. Fylkesveien brukes også av skolebarn
utenom skoletid til trening, til å besøke venner mm.

http://www.ringeringe.kommune.no/
http://www.citichat.no/
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Virkninger

Den nye lenken mellom Hønenkrysset og Klekken vil gi et trygt og sammenhengende tilbud for
skolebarn langs fylkesveien. Mange av de som i dag får skoleskyss med taxi får denne tjenesten
fordi strekningen er definert som særlig farlig skolevei. En ny gang- og sykkelvei vil imidlertid
redusere konflikter mellom myke og harde trafikanter. Et separat anlegg vil gi skoleelevene
muligheten til å gå trygt til nærmeste bussholdeplass eller gå eller sykle hele veien til skolen.

Den nye lenken vil også gi et helhetlig gang- og sykkelveinett som i langt større grad enn tidligere vil
legge til rette for at ikke bare barn, men også unge, voksne og eldre skal kunne komme seg trygt
til og fra jobb, skole, nærmiljøanlegg, lokalsentra, trening og andre fritidsaktiviteter som gående
og syklist, og til å bruke nærområdet sitt mer fritt, uten at det går på bekostning av
trafikksikkerhet. Strekningen i sin helhet vil være svært viktig for grønn mobilitet. Med nytt anlegg
vil man få et sammenhengende nett langs Hadelandsveien, fra Haugsbygd i nord til Hønenkrysset i
sør, og deretter mot vest langs E16 og inn mot Hønefoss langs fv. 290 Osloveien.

7.5 Naturmangfold
Strekningen går i hovedsak gjennom et utpreget jordbrukslandskap med store, sammenhengende
arealer med dyrket mark. Det er ikke utført noen registrering av sårbar flora, men spesielt ved
Heimsyn er det potensiale for funn av rødlistede arter. Det skal gjøres en registrering av
kantvegetasjonen i dette området før anleggsstart. Det skal også gjøres en registrering av
fremmede arter. Per i dag er det især vinterkarse som er registrert langs veien. Denne må vies
oppmerksomhet slik at spredning unngås.

Tiltaket vil ikke berøre utvalgte naturtyper, men vil gi mindre arealbeslag eller nærføring til et
naturtypeområde med viktig verdi (DN-håndbok 13) mellom Kullerud og Putten. Området er
registrert som kalkrik eng og kalkrik skog/rik sumpskog. Sistnevnte dominerer langs veien.

Figur 7-9 Kart som viser registrerte naturtyper etter DN-håndbok 13 (lysegrønn, vannrett skravur – kalkrikeenger) og
NiN (lilla/grå skravur – rik løvskog) langs fv. 241. Som kartet viser er naturtypene lokalisert vest- og nord for
eksisterende vei. Kilde: Statens vegvesen 2019.
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Tiltaket vil også komme i berøring med en naturtype med rik løvskog, basert på NiN-registreringer
(Naturtyper i Norge). De berørte områdene er etter denne metodikken vurdert å ha moderat
kvalitet.

En utvidelse på vestsiden av veien innebærer et inngrep i registrerte naturtypeområder i en
bredde på om lag 8-10 meter, i en strekning på om lag 600 meter (lengst nordvest på
strekningen). Det registrerte naturtypeområdet (DN-håndbok 13) har et totalt areal på nesten 500
daa og arealbeslaget blir på mellom 1-2%. Arealbeslaget i NiN-områdene, som delvis overlapper
andre naturtypeområder er på ca. 2,5 daa. Verdien etter SVV håndbok V712 Konsekvensanalyser
vurderes som middels og påvirkningen som noe forringet. Konsekvensen vurderes som noe
miljøskade for de registrerte områdene, men uten at deres økologiske funksjon og betydning for
naturmangfold endres vesentlig.

7.6 Kulturarv
Kulturminner, bygninger

I området mellom Åsaveien og Putten er det flere bygninger og bygningsmiljøer som er SEFRAK-
registrert, og en gårdsbygning er fredet, men bygningene ligger et stykke unna fylkesveien og vil
ikke bli berørt av tiltaket (ligger utenfor planområdet). Det er imidlertid registrert to
bygninger/bygningsmiljøer fra før 1900 som ligger tett opp mot fylkesveien:

• Hovedbygning Øvre Hesselberg, bolighus – SEFRAK-nr. 0605-0002-098. Kategori gul.
• Kullerudbakken, bolighus, sidebygning og låve/fjøs – SEFRAK-nr. 0605-002-123, 124 og

125. Kategori rød (meldepliktig iht. kulturminnelovens §25).
Disse byggene er SEFRAK-registrerte og kulturminner fra nyere tid. Begge byggene ligger nær fv.
241, men det er kun Øvre Hesselberg som blir berørt av ny gang- og sykkelvei.

Forbi Øvre Hesselberg vil ny gang- og sykkelvei legge seg langs østsiden av fylkesveien og gripe inn
i dagens skråning ned mot gårdsplassen. Ved passering av eiendommen smalnes gang- og
sykkelveien inn for å begrense inngrep. Ny mur etableres i skråningen mellom gang- og sykkelvei
og gårdsplass. Muren skal tilpassesbebyggelsen ogomgivelsene.

Forbi Kullerudbakken vil fylkesveien sideforskyves mot vest, ogny gang- og sykkelvei blir liggende
på østsiden av fylkesveien. Avstanden til ny gang- og sykkelvei blir den samme som dagens
avstand til fylkesveien.

Figur 7-10 Øvre Hesselberg, SEFRAK-registrert bygning som ligger tett inntil fv. 241. Foto: Google Street View.
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Arkeologiske kulturminner

Ny gang- og sykkelvei ligger i et område som er rikt på kulturminner. Det er registrert flere
gravfelt i området, blant annet gravfeltet Stavhella fra yngre jernalder, samt Sætrang-Borger-
Klekken som består av mange gravhauger og rester etter veier fra middelalder.

Langs fylkesveien var det i utgangspunktet ikke registrert noen kulturminner. I forbindelse med
varslet oppstart av planarbeid ble det derfor utført arkeologiske registreringer i planområdet. I
2019 ble det gjort funn av svært spredte automatisk fredete kulturminner langs traséen. Det ble
funnet fem automatisk fredete kulturminner nede på Lisletta: tre dyrkingslag og to kokegroper.
Disse kulturminnene er automatisk fredete i henhold til kulturminneloven § 4. Kokegropene ble
arkeologisk utgravd i forbindelse med registreringen.

De kulturminnene som ligger innenfor plangrensen og i områder som skal benyttes til utbygging
av gang- og sykkelvei, søkes frigitt gjennom offentlig høring av reguleringsplanen. De berørte
kulturminnene med Askeladden-id 267851, 267854, 267855 og267857 er markert som
bestemmelsesområde i plankartet (#3, #4, #5 og #6) i plankartet. Disse kulturminnene kan etter
planvedtak fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Tiltakshaver har imidlertid meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet
oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses
omgående og beskjed gis til kulturminnemyndigheten.

Figur 7-11 Kartet viser de fem automatisk fredete kulturminnene som ble funnet på Lisletta i 2019. De søkes frigitt
gjennom offentlig høring av reguleringsplanen. Kulturminnet fra nyere tid (grønn) er ikke automatisk fredet.
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Steinssletta kulturlandskap

I sør, mellom Åsaveien og Breidablikk, grenser tiltaket til Steinsletta kulturlandskap, som er
klassifisert som et verdifullt- og utvalgt kulturlandskap av nasjonal verdi. Begrunnelsen for denne
statusen er det rike og varierte landskapet som skaper variasjon og livsmiljøer for planter,
insekter, fisk, amfibier, fugl og pattedyr.

Steinsletta har hatt kontinuerlig jordbruksdrift i 4000 år. De fleste av gårdene er kjent i skriftlige
kilder fra 1300-tallet. Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med
flinke bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap i nasjonal sammenheng. I det
nasjonale utvalget av verdifulle kulturlandskap, representerer Steinssletta flatbygdene.
Kulturmiljøet strekker seg fra sørenden av Steinsletta til Hvervenmoen, rett sør for Hønefoss, og
omfatter 17,2 km².

Ny gang- og sykkelvei vil medføre et arealbeslag langs eksisterende vei, men ikke føre til noen
oppsplitting eller fragmentering av kulturlandskapet. Bredden på arealbeslaget vil i gjennomsnitt
være om lag 10 meter, men konsekvensen vil være lav vurdert i forhold til kulturlandskapets
størrelse. At tiltaket etableres langs eksisterende vei, og utformes med mindre skjæringer og
fyllinger med naturlige overganger til eksisterende terreng, gjør at tiltaket ikke vil påvirke
landskapet nevneverdig.

Figur 7-12 Kartet viser den nordlige delen av Steinssletta kulturlandskap, som her er markert med oransje skravur.
Kulturlandskapet avgrenses bl.a. av Hadelandsveien i nordvest. Ny gang- og sykkelvei blir liggende langs dagens vei
(svart, stiplet linje), og vil ikke føre til noen oppsplitting eller fragmentering av kulturlandskapet. Pilegrimsleden er vist
med rød stiplet linjeog Stavhella gravfelt som rødt felt. Kart: www.miljostlas.no.

http://www.miljostlas.no/
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Pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Ringerike kommune går delvis parallelt med fv. 241. Pilegrimsleden går
via Norderhov kirke (sør for planområdet), krysser E16 ved Hønenkrysset og fortsetter langs fv.
241. Frem til litt nord for Åsaveien er pilegrimsleden sammenfallende med fv. 241, deretter tar
pilegrimsleden av mot vest og går et stykke vest for fv. 241 frem til Haug kirke (Haugsbygda).
Pilegrimsleden går bl.a. forbi gravfeltet på Stavhella (Askeladden ID 71125), som er en kjent
gravplass med 25 rundhauger og en rekke flatmarksgraver som trolig daterer seg tilbake til
jernalderen.

Pilegrimsleden blir ikke berørt av ny gang- og sykkelvei, men deler av leden blir lettere tilgjengelig.

Statlig listeført høyspent

En av høyspentledningene som krysser planområdet har status «statlig listeført». Listeføringen
betyr at høyspentledningen er identifisert som verneverdig. Den listeførte høyspentledningen vil
ikke bli påvirket av ny gang- og sykkelvei.

7.7 Naturressurser
Dagens situasjon

Av naturressurser er det dyrka mark og vannressurser som representerer verdier i planområdet.
Den aktuelle strekningen går gjennom et område preget av store, sammenhengende arealer
fulldyrket jord av stor eller svært stor verdi i henhold til NIBIOs jordsmonnskartlegging. I den
nordlige delen av planområdet finner vi skogsområder, samt noe myr. Tilstanden på skogen er
beskrevet som moderat med hogstklasse fire.

Det er stort sett korn som dyrkes på de berørte arealene. Tiltaket vil være en utvidelse av dagens
vei og beslaglegge om lag 9 dekar med fulldyrka jord, samt i underkant av 1 dekar med dyrkbar
jord i skog. Midlertidigbygge- og anleggsområde kommer i tillegg. Arealbeslaget vil være en stripe
langs veien, og vil ikke medføre noen oppsplitting eller fragmentering av landbruksarealene. Dette
betyr at tiltaket ikke vil påvirke mulighetene vesentlig med hensyn til drift. Driftsadkomster skal
opprettholdes, de vises med pil i plankartet. Etablerte rørsystemer og vanning- og
dreneringsanlegg skal ivaretasgjennom prosjektet.

Som avbøtende tiltak vil berørt landbruksjord bli ivaretatt og brukt andre steder på de respektive
eiendommene.

Tiltaket vil berøre ca. 2 dekar myr. Dette er og randområder langs dagens veifylling.

Den nærmeste grunnvannsforekomsten er Hønefoss (EU-ID:NO012-44G, vann-nett.no), som
følger Storelvas løp et stykke nord for tiltaket. Videre er det, ifølge Nasjonal grunnvannsdatabase,
GRANADA, registrert tre grunnvannsbrønner i umiddelbar nærhet til eksisterende fv. 241, hvorav
en er registrert som vannforsyning og to som energi. Siden brønnene ikke ligger innenfor denne
grunnvannsforekomsten tyder det på det dreier seg om lokalt grunnvann som ikke utgjør større
ansamlinger, men er mer lokalt påvirket av ytre faktorer som avrenning fra fylkesveien.
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Figur 7-13 Kart som viser vannforekomster i nærheten av fv. 241. Gang- og sykkelveien langs fylkesveien er markert
med stiplet linje. Kilde: www.vann-nett.no

Tiltaket berører ingen registrerte vannforekomster direkte, jf. figur 7-13. Sett i lys av dagens
arealbruk på strekningen og avstand til nærmeste vannforekomst vil en utvidelse av fylkesveien
med ny gang- og sykkelvei i liten grad vil forringe den kjemiske eller økologiske tilstanden i
vannforekomstene. Dette basert på at det er lite sannsynlig at tiltaket vil få langsiktige
påvirkninger på grunnvannsforekomsten og drikkevannskvaliteten. Eksisterende vei, og driften av
denne, har langt større påvirkning enn planlagt tiltak. Tiltaket vil derfor ikke forhindre at
miljømålet for vannforekomsten oppfylles i henhold til vannforskriften.

Vannforskriftens §12 anses ikke som relevant for tiltaket, da det nye tiltaket kun er en
oppgradering av et større eksisterende tiltak, og har svært begrenset omfang og påvirkning på
vannmiljøet.

Ut ifra tiltakets begrensede langtidseffekt på grunnvannet vil det ikke være behov for en full
grunnvannskartlegging for å kunne gjennomføre tiltaket. Temaet vil følgesopp i YM-plan og
Miljørisk i prosjekterings-/byggefasen.

I tillegg til de tre grunnvannsbrønnene som er registrert i nærheten av fylkesveien kan man
risikere å støte på brønner som ikke er registrert i grunnvannsdatabasen. Før anleggsoppstart skal
det gjøres en kartlegging av grunnvannsbrønner som kan bli berørt. Dette bør inkludere
vannkvalitet, dagens bruk og fremtidig bruk. Dersom brønner blir negativt påvirket av tiltaket vil
tiltakshaver erstatte eller på annen måte gjennomføre avbøtende tiltak.
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7.8 Geologi og grunnforhold
Geologi

Bergarten i prosjektområdet er svært forvitret og svak, en type svart leirskifer med innslag av
kalksteinlag, og kan betegnes som jordaktig. Med den foreslåtte løsningen, er det på de siste 100
– 150 m før Putten, at det blir inngrep i fjellet på østsiden av veien. Dette området er
utfordrende, da det er skifrig berg på den ene siden av veien og myr / sensitiv-/kvikkleire på den
andre siden. Vi anbefaler en løsning med skråning med helning 1:1,3, som er slakere enn vanlig
fjellskjæring.

Geoteknikk

På første del av strekningen er det varierende grunnforhold fra sand, grus og forvitringsmateriale
til silt og leire. Midtre del av strekningen er ikke tidligere grunnundersøkt, men kvartærgeologisk
kart viser tynt dekke av marin leire over berg.

På siste del av strekningen viser kvartærgeologisk kart i hovedsak forvitringsmateriale, men med
innslag av bergblotninger og torv/myr. Tidligere geoteknisk rapport viser imidlertid innslag av
sensitiv leire og kvikkleire langs vestre side av eksisterende vei samt forekomst myr/torv av større
mektighet.

På første og midtre del av strekningen foreslås det ingen spesielle tiltak med hensyn til
grunnforholdene.

På denne siste delen av planstrekningen, vil utvidelsen av veien mot nordvest, føre til omfattende
stabiliserende/setningsreduserende tiltak ved de to myr-områdene.

Forurensningspotensial

Undersøkelser og analyser viser at bergarten i prosjektområdet har en høy bufferkapasitet og at
bergarten ikke er syredannende. Noen prøver har vist seg av typen alunskifer med
syredanningspotensial. Generelt vurderes det at bergarten ikke er syredannende. Men det bør
likevel gjennomføres kontrollmålinger med XRF under anleggsarbeidet.

Alunskifer er den leirskiferbergarten med potensial for høyest konsentrasjon av uran og
tungmetall. Men resultater fra XRF-analysene i Hadelandsveien viser at innholdet av uran, samt
totalt tungmetall i bergarten er veldig lave. Dette betyr at bergmassene ikke kan klassifiseres som
radioaktivt avfall. Derfor er det ikke behov for spesiell håndtering av bergarten.

7.9 Berørte eiendommer og rettigheter
Gjennomføring av planforslaget medfører erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak
arealer til fremtidige veier og veianlegg, men også grunn som blir midlertidig beslaglagt i
anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan.
Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir Viken fylkeskommune
grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Grunnervervet skjer enten ved
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avtale eller ekspropriasjon. Dette arbeidet vil starte når planen er vedtatt og anlegget vedtatt
gjennomført med bevilgninger.

Arealer som avstås permanent til veianlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når
veianlegget er ferdig. Utgangspunktet er at ny eiendomsgrense blir satt minimum 3 meter fra
fylkesveien / gang- og sykkelveiensskulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot.

Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse
midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført etter anleggsperioden.

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til at
areal som skal disponeres til veiformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt formålsgrense.
Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra tillatelse/planens
formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, men at avviket ikke bør
overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.

Det er 36 eiendommer som blir fysisk berørt av planforslaget. Detaljer for hver eiendom går fram
av W-tegningene, som finnes i Vedlegg 1, Tekniske tegninger. Her er en oppsummering av type
erverv fordelt på type areal som blir berørt.

Markslag Permanent erverv,
dekar

Midlertidig beslaglagt
areal, dekar

Bolig/næring 4,0 3,0

Samferdsel 0,2 0,2

Fulldyrka jord 9,3 5,7

Innmarksbeite 0,1 0,1

Åpen fastmark,
lite produktiv

0,5 0,2

Skog, produktiv 6,8 3,1

Skog, lite
produktiv

0,1 0,1

Planforslaget, med de fysiske løsningene, er beskrevet i kapittel 7.1. Gjennomgående løsning er
gang- og sykkelvei med 3 m bredde, skilt fra fylkesveien med 1,5 m gresskledd grøft. Fra Åsaveien
til Gullerud gjøres utvidelsen på østsida av veien, og fylkesveien berøres ikke. Grunnerverv på
denne strekningen blir derfor på østsida, med unntak av areal for venteareal ved busstopp
Lisletta. Fra Gullerud til like før Putten, forskyves fylkesveien mot vest, og gang- og sykkelveien blir
liggende på eksisterende fylkesvei. Her blir derfor det meste av grunnervervet på vestsida av
fylkesveien. På de siste 200 m før Putten, blir det erverv på begge sider.

Ved Åsaveien 835, gbnr. 37/165, er det trangt mellom vei og bolighus. Her foreslåssmalere
løsning for gang- og sykkelveien, samt å bygge mur mot gårdsplassen. Muren blir omtrent på
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samme sted som bunn av dagensmur. Bruksareal på gårdsplassen blir tilnærmet det samme som
dagens situasjon. Den påbygde carporten ved uthuset må rivesfor å få bygd muren.

Figur 7-14 Illustrasjonen viser hvordan ny gang- og sykkelvei vil bli forbi Åsaveien 835. En ny mur, her vist med grønn
strek, vil erstatte dagens veifylling/skråning, og bidra til at mye av gårdsplassens areal opprettholdes.

Eksisterende avkjørsler og driftsavkjørsler vil stort sett tilpasses og krysse ny gang- og sykkelvei, og
tilpassesfylkesveien der denne forskyves. Ved utflytende avkjørsler er det aktuelt å stramme de
opp i henhold til bruk for aktuelle kjøretøy. Alle avkjørsler skal vises med pil på
reguleringsplankartet.

For noen avkjørsler er det nødvendig med mer enn tilpasning nevnt ovenfor. Dette gjelder
følgende avkjørsler, som er beskrevet mer detaljert i kap. 7.1.2:

• avkjørsel til Hadelandsveien 61, gbnr. 37/212
• felles avkjørsel til Hadelandsveien 204, 206 og 209
• felles avkjørsel til Hadelandsveien 261 A og B, 265 og 269

Det er ingen bolighus som trenger rives for å få bygd gang- og sykkelveien. Men noen andre
bygninger ligger så nær veien at de berøres av planen:

• Åsaveien 835, gbnr. 37/165, carport må rives/flyttes
• Hadelandsveien 267 gbnr. 100/64, bod/uthus må rives/flyttes
• Hadelandsveien 283 gbnr. 102/109, bod/uthus må rives/flyttes

7.10 Barn og unge
Regjeringen vil at det skal legges til rette for at barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen.
Det er derfor svært viktig å ta hensyn til barns behov i utforming av infrastrukturen og at det
legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging. Det er særlig de mindre
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lokale tiltakene som gang- og sykkelveier og utforming av holdeplasser og stasjoner, som har stor
betydning for barns mulighet til å bevege seg trygt i nærmiljøet.

Planforslaget legger til rette for at barn og unge får bedre forhold, da det blir tryggere å ferdes
langs veien og til sentrale målpunkt.

7.11 Støy
De planlagte terrenginngrepene vil kun i mindre grad endre støybelastningen for berørt
bebyggelse. Flertallet av de støyutsatte boligene vil få redusert støynivå og antall boliger med
støynivå over grenseverdi på fasade reduseres fra til 33 til 29. Etablering av gang- og sykkelvei
regnes som miljø og sikkerhetstiltak og krav til lokale støytiltak utløses hvis støynivå går opp med
3 dB eller mer. Slik planen nå foreligger utløses det ikke krav til lokale tiltak for noen boliger,
jamfør Støyvurderinger (vedlegg 7).

7.12 Byggegrenser
Veglovens byggegrenser gjelder, de endres ikke som følge av denne planen.

7.13 Teknisk infrastruktur
Drenering og overvann

Det finnes i dag ikke noe langsgående, helhetlig system for å drenere veigrunnen og håndtere
overvann. Det er stikkrenner, som enten går ut til terreng eller bekker, eller til kummer, der
vannet ledes videre i flere lukka drenerinsledninger under jordene på Lisletta. Grøfter langs veien
er og små og delvis fraværende.

På store deler av strekningen legges det opp til at regn- og smeltevann håndteres ved at
overflatevann ledes i åpne grøfter mellom fylkesvei og gang- og sykkelvei, og i ytterkantene av
fylkesveien og gang- og sykkelveien. Det etableres infiltrasjonsgrøfter der dette lar seg gjøre og er
hensiktsmessig, i rabatten og i veifyllingen. Der overvannet ikke kan ledes direkte til grøfter og
grøntarealer etableres sandfangskummer. I tillegg planlegges langsgående, lukket drenering på en
500 meter lang strekning på Lisletta og en 100 meter lang strekning lengst sør.

Det skal vurderes tilstand på eksisterende stikkrenner under fylkesveien, hvilke kan forlenges, og
hvilke må byttes ut. I byggeplanfasen skal det vurderes nødvendige erosjonstiltak ved alle nye
utløp av overvannsledninger/stikkrenner.

Dette prosjektet er et gang- og sykkelveiprosjekt, og har som hovedmål å bedre trafikksikkerhet
og framkommelighet for gående og syklende. Derfor er det ikke rammer og bevilgninger for
omfattende utbedringer av eksisterende fylkesvei, der denne ikke ellersskal forskyves. Men
håndtering av overvann skal forsøkes løst. Det er veldig flatt over Lisletta, og tidvis problemer
med overvann langs fylkesveien. Noen kummer og stikkrenner blir berørt av anlegget, og må
legges om. Omlegginger og tilpasninger prosjekteres i byggeplanfasen. Ved videre kontakt mot
grunneiere skal det registreres alt som er kjent av eksisterende landbruksdrenering/
overvannsledninger.
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Vann og avløpsanlegg

Det er få vann- og avløpsledninger i planområdet. Vi har registrert tre steder der vannledninger
krysser fylkesveien. Det er og en kort strekning der vannledningen går langs fylkesveien, denne
flyttes mot vest. Detaljer rundt evt. flytting, og tilpasninger av kummer tas i byggeplan, i
samarbeid med Ringerike kommune. Kommunen vurderer mulighet for utskiftning av en
kommunal vannledning der denne krysser Hadelandsvegen. Vannledningen skal forskyves eller
legges i foringsrør der veien legges ut.

Kabler, linjer og belysning

Det er tre kraftlinjer, høyspent luftstrekk, som krysser fylkesveien og ny gang- og sykkelvei. Gang-
og sykkelveien legges utenom en mast som står nær veien, ellers er det ingen spesielle
tilpasninger. Så er det en del luftkryssinger med lavspent fra Ringerikskraft. Noe flytting av stolper
og omlegginger blir nødvendig. På første halvdel av strekningen har Telenor en fiberkabel, denne
berøres ogmå flyttes. Nødvendige omlegginger og tilpasninger prosjekteres i byggeplanfasen. Det
er ikke veilys langs strekningen i dag. Det planlegges veilysanlegg langs hele strekningen, med
stolper på østsida av gang- og sykkelveien.
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8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Metode

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskapsveileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011).
Analysen er også tilpasset andre veiledere og maler og er i tråd med kommunale angivelser av
ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og
kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i plan- og
bygningsloven § 4-3. ROS-analysen er lagt ved i vedlegg 6.

ROS-analyse

Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innfor
og utenfor planområdet som følge av tiltaket. Analysen er basert på foreliggende forslag til
reguleringsplan med tilhørende illustrasjoner og fagrapporter, og offentlig tilgjengelig data om
naturforhold.

Figur 8-1 Matrise for risikovurdering for hendelser med risiko 2. Hendelsesnummeret viser til aktuell hendelse i tabell
8 (vedlegg 1 til ROS-analyse). Se tabell 3 for beskrivelse av risikomatrisen, COWI 2020.

12 hendelser er vurdert. Det er identifisert seks hendelser med risiko 2.

Geoteknisk notat viser at eksisterende bergskjæring er en svært forvitret bergart. Bergarten er
svak og antatt å ha lav skjærefasthet som gjør det umulig å etablere bergskjæringer. Skråning
benyttes derfor istedenfor skjæring. Det er ikke blitt oppdaget spesielle forhold innenfor disse
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kartleggingene som krever ytterligere risikoreduserende tiltak som ikke allerede er lagt inn i
planen.

Anlegget vil stedvis komme nært hus og eiendommer. Åpen og god dialog med beboere i
planprosessen er viktig for å holde fremdrift og oppnå målsettingene ved prosjektet.

Andre tiltak som omfatter anleggsfasen behandles videre i SHA-plan og YM-plan. Det er ikke
oppdaget øvrige hendelser eller forhold som ikke lar seg håndtere under gjennomføringsfasen.

For hendelse 12 – fornminner, de 5 automatisk fredete kulturminnene (dyrkingslag/kokegroper)
legges inn i planen som bestemmelsesområder og søkes frigitt gjennom planprosessen.

Sammenstilling av ROS-analysen

Etter gjennomgangen av risikofaktorene og risikoreduserende tiltak, er planen generelt sett ikke
risikopreget.
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9 Gjennomføring av forslag til plan

9.1 Framdrift og finansiering
Prosjektet er med i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, tidligere Buskerud
fylkeskommune, som investeringstiltak innen området tilrettelegging for gående og syklende. Det
er videreført i budsjettet til Viken fylkeskommune for 2021.

Vi starter grunnerverv og prosjektering umiddelbart etter at reguleringsplanen er vedtatt av
Ringerike kommune. Om kommunen vedtar planen våren 2021, kan vi starte byggingen høsten
2021.

9.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det må regnes med noe dårligere fremkommelighet for kjøretøy langs fv. 241 som følge av
bygging av ny gang- og sykkelvei. Anlegget vil gjennomføres på en slik måte at fremkommelighet
og trafikksikkerhet ivaretas på best mulig måte. Det blir viktig i prosjektet å håndtere ferdsel forbi
anleggsområdet, og dette skal sikres under gjennomføring.

9.3 Ytre miljø
Det skal utarbeides en ytre miljøplan i prosjekterings- og byggefasen, som skal beskrive
prosjektets utfordringer knyttet til miljø, og hvordan disse skal håndteres.

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som det skal arbeides videre med i
YM-planen.

Tema Problemstillinger/vurderinger

Støy og vibrasjon Støy og vibrasjon i anleggsfasen – ulemper for beboere

Luftforurensning – støv Støv i anleggsfasen

Forurensning jord og vann Oljesøl/utslipp fra anleggsmaskiner

Landskapskarakter En del trær langs veien forsvinner. Der det ikke er mulig å ta vare
på trærne skal det jobbes videre med å få etablert nye trær for å
opprettholde vegetasjonsmønsteret. Det skal også jobbes videre
med revegetering av skjæringer og fyllinger, spesielt inn mot
naturområder.

Langs sørsiden av Åsaveien 835 står en gammel allé med stor
verdi som ikke skal skades. Trærne lengst vest skal sikres med
anleggsgjerder.

Friluftsliv/bygdeliv og
nærmiljø

I utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan for anleggsarbeidet skal
det tas særlig hensyn til at veien er skolevei og at adkomst til
enkelte boliger blir utfordrende.
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Ferdsel til fots og med sykkel skal kunne foregå trygt i tilknytning
til anleggsområdet.

Unngå at anlegg stenger etablerte turstier.

Naturmangfold Registrering av fremmede arter. Fremmede arter fjernes før
anleggsvirksomheten starter, slik at det ikke spres ytterligere i
området ved flytting av masser.

Eksisterende kantvegetasjon bør i størst mulig grad bevares. Ved
naturlig revegetering av sideterreng (langs naturområder) brukes
stedegne masser og arter.

Kulturarv Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet
stanses omgående og beskjed gis til Fylkeskonservator i Viken
fylkeskommune.

Naturressurser Berørt matjord skal mellomlagresog tilbakeføres til samme
driftsenhet som den er tatt fra.

Før anleggsoppstart skal det gjøres en kartlegging av
grunnvannsbrønner som kan bli berørt.
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10 Sammendrag av innspill og merknader

10.1 Innspill til oppstart av planarbeidet
Det er registrert innspill /merknader fra følgende ved kunngjøring av planarbeidet (vedlegg 4):

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 1. juli 2019
2. Buskerud fylkeskommune 1. juli 2019
3. Brakar as, 5. august 2019
4. Fossen Utvikling AS v/Bjørn Leifsen, 5. juni 2019
5. Anita Remme, 7. juni 2019
6. Olav Atle Gulbrandsen, 30. juni 2019
7. Stian Pålerud, 30. juni 2019
8. Lill og Knut Løchsen, Antje Katrin og Stefan Fiss, 30. juni 2019
9. Karen Hovde, 24. juni 2019
10. Ole Arne Hval, 20. september 2019

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 1. juli 2019
Er først og fremst først positive til det igangsettes planarbeid for å bedre forholdene for
gående og syklende. Det er viktig og riktig tiltak ut fra overordnede mål for
samfunnsutviklingen, blant annet bedre trafikksikkerhet og folkehelse. Ut fra våre
interesseområder vil planarbeidet først og fremst berøre landbruk og naturmangfold.

Det bes om at det går frem av planforslaget hvilke grep som er valgt for å redusere behovet
for omdisponering av dyrket mark. Der hvor det er behov for å ta i bruk arealer med dyrket
mark, skal det settes vilkår om at matjorda blir tatt vare på for nydyrking, jordforbedring ell.,
slik at matjorda kommer til nytte.

Det er registrert flere arter og naturtyper i området. Ved Ødegården er det registrert en
naturtype med kalkrike enger, som er vektet til å ha regional verdi. Det bør gå frem av
planforslaget hvordan viktig naturmangfold skal sikres og ivaretas og hvordan uønskede arter
skal følges opp. Anleggsarbeidet må ikke føre til spredning av nye svartlistede arter. Det må
også framgå hvordan det enkelte prinsipp i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert.

Det vises til krav om å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse, at denne følger planforslaget
ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir
innarbeidet i planen.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Foreslått løsning er en gang- og sykkelvei, skilt fra kjøreveien med en 1,5 m bred grøft. Det er
gjort en helhetlig vurdering av løsning ut fra målet med prosjektet, og trafikksikkerhet,
framkommelighet, drift og vedlikehold, kostnader, og konsekvenser for andre fagtema, som
beskrevet i denne planbeskrivelsen. Det er en nøktern standard, og ingen ekstra arealer
utenom veianlegget inkludert grøfter og skjæringer / fyllinger er tatt med. Arealbeslaget vil
være en stripe langs veien, og vil ikke medføre noen oppsplitting eller fragmentering av
landbruksarealene. Dette betyr at tiltaket ikke vil påvirke mulighetene vesentlig med hensyn
til drift. Som avbøtende tiltak vil berørt landbruksjord bli ivaretatt og brukt andre steder på de
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respektive eiendommene. Dette er tatt med i reguleringsbestemmelsene og omtales også i
YM-planen.

Løsningen er vurdert opp mot naturmangfoldloven, se kap. 7.5. Hensynet til naturtyper og
arter vurderes å være ivaretatt. Tiltaket vil ikke berøre utvalgte naturtyper, men vil gi mindre
arealbeslag eller nærføring til et naturtypeområde Ødegården med viktig verdi. Konsekvensen
vurderes som noe miljøskade for de registrerte områdene, men uten at deres økologiske
funksjon og betydning for naturmangfold endres vesentlig. Videre skal det gjøres en
registrering av kantvegetasjonen/sårbar flora i dette området før anleggsstart.

Av fremmede arter er det især vinterkarse som er registrert langs veien. Ytterligere
registrering av fremmede arter skal gjøres før anleggsstart slik at spredning unngås. Tema
følges opp i YM-plan og reguleringsbestemmelser.

ROS-analyse er med i planforslaget. Etter gjennomgangen av risikofaktorene og
risikoreduserende tiltak, er planen generelt sett ikke risikopreget.

2. Buskerud fylkeskommune 1. juli 2019
Brevet gjelder uttalelse om kulturminner.

Arkeologiske kulturminner
BFK har ikke opplysninger om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.
Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med
utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. BFK uttaler at de derfor må foreta
registreringer før fylkeskommunen kan uttale seg til planen.

Bygningsvern og etter-reformatoriske 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). BFK vurderer at etablering av gang- og sykkelvei
er av en slik karakter at det ikke vil påvirke kulturmiljøet eller landskapet rundt, så lenge den
etableres langs eksisterende vei og utformes slik at det sikres optimal landskapstilpasning og
en unngår store skjæringer og fyllinger.

BFK kjenner ikke til verneverdige bygninger eller andre etter-reformatoriske kulturminner av
nasjonal eller regional verdi innenfor planområdet. Det finnes en del eldre SEFRAK-registrert
bebyggelse innenfor planområdet.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Det er gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet. Det ble gjort funn av svært
spredte automatisk freda kulturminner langs traséen. Det ble funnet tre enfasa dyrkingslag og
to kokegroper. Kokegropene ble arkeologisk utgravd i forbindelse med registreringen. Disse
kulturminnene kan etter planvedtak fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk
undersøkelse. Kulturminnene er vist som bestemmelsesområder på plankartet.

Ny gang- og sykkelvei vil medføre et arealbeslag langs eksisterende vei, men ikke føre til noen
oppsplitting eller fragmentering av kulturlandskapet. Bredden på arealbeslaget vil i
gjennomsnitt være om lag 10 meter, men konsekvensen vil være lav vurdert i forhold til
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kulturlandskapet størrelse. At tiltaket etableres langs eksisterende vei, og utformes med
mindre skjæringer og fyllinger med naturlige overganger til eksisterende terreng gjør at
tiltaket ikke vil påvirke landskapet nevneverdig.

Den SEFRAK-registrerte bebyggelsen på Kullerudbakken blir ikke berørt. Forbi SEFRAK-
registrert bolig Øvre Hesselberg vil ny gang- og sykkelvei gripe inn i dagens skråning ned mot
gårdsplassen, men ikke gripe inn i selve bygget. Ved passering av eiendommen smalnes gang-
og sykkelveien inn for å begrense inngrep. Ny mur skal tilpasses bygget og omgivelsene.

3. Brakar as, 5. august 2019
Vektlegger at det er farlig skolevei og viste til at noen skoleelever fikk taxi pga. farlig skolevei.
Det blir en stor besparelse når elevene kan bruke ordinære skolebusser når gang- og
sykkelveien er ferdig. For Brakar er det viktig at alle bussholdeplassene langs strekningen blir
bevart.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Alle holdeplassene som er i bruk langs strekningen foreslås opprettholdt, fem steder med
stopp i begge retninger. Holdeplassene reguleres som kantstopp. På siden mot gang- og
sykkelveien blir det plattform mellom kjørevei og gang- og sykkelvei. På motsatt side reguleres
ny plattform for hvert kantstopp.

Etter offentlig ettersyn og merknadsbehandling har vi justert planen noe. Ved Tanbergmoveien
er det regulert busslommer i planen for Tanberghøgda. Vi berører ikke disse i denne planen,
men tilpasser gang- og sykkelveien rundt på utsida av busslomma. Ved Gullerud legges gang-
og sykkelveien litt bort fra fylkesveien, rundt en høyspentmast. Her planlegges busslomme.

4. Fossen Utvikling AS v/Bjørn Leifsen, 5. juni 2019
Fossen Utvikling AS har under behandling en reguleringsplan for Tanberghøgda, plan nr. 405 i
Ringerike kommune, som ventes ferdigbehandlet tidlig høsten 2019. Boligfeltet
Tanberghøgda får atkomstvei med nytt kryss med fv. 241 på Lisletta. Det pekes på tidligere
kommunikasjon med Statens vegvesen ang. kryssløsninger, fortau, busslommer mm. Det
ønskes møte for å diskutere grensesnitt mellom de to planene.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Reguleringsplan for Tanberghøgda er nå vedtatt. Den omfatter kryssområde med fv. 241,
samt busslommer og fortau. Vi har i dette planforslaget valgt å regulere en gjennomgående
gang og sykkelvei på hele strekningen, også i området som berøresav planen for
Tanberghøgda. Kryssløsning for ny vei til Tanberghøgda, samt forhold rundt evt. stenging av
Tanbergmoveien berøres ikke. Vår plan er her på østsida av fylkesveien, bortsett fra
regulering av plattform til kantstopp på vestsida av fylkesveien.

Etter offentlig ettersyn og merknadsbehandling har vi justert planen noe. Ved Tanbergmoveien
er det regulert busslommer i planen for Tanberghøgda. Vi har nå endret planforslaget så det
ikkeberører disse. Vi tilpasser gang- og sykkelveien rundt på utsida av busslomma på østsida
av veien. Sørover fra denne regulerer vi gang- og sykkelvei, som en del av det gjennomgående
gang- og sykkelveiprosjektet. Denne kommer da oppå det regulerte fortauet, som ikke lenger
vil være aktuell løsning, og Viken fylkeskommune ikke vil kreve at utbygger anlegger.
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5. Anita Remme, Hadelandsveien 61, 73 og 75, 7. juni 2019
Ønsker gangveien velkommen, da det har vært flere nestenulykker ved å gå langs veikanten.
Eier mener at gang- og sykkelveien bør ligge på vestre side (nordvest).

Det er en lokal tur/rundløype som blir benyttet av gående og syklende. Løypa følger
Tanbergmoveien fra Ringerike sykehus/Hønefoss, går så ned langs Hadelandsveien til Åsa
krysset og inn på gang- og sykkelvei der som fører tilbake til Hønefosssentrum. Mener det er
mer egnet å krysse fv. 241 ved Åsakrysset, oversiktlig og redusert fart.

Det nye boligfeltet på Tanberglia, medfører økt trafikk både bil og gange- og sykkel, bedre
med krysningspunkt til eksisterende gang- og sykkelvei ved Åsakrysset, som nevnt ovenfor.

Mener gang- og sykkelvei på høyre (sørøst) side på hele strekningen vil berøre flere
hus/eiendommer tett inntil veien. Ber om at evt. kjøreveien forskyves mot nordvest, og gang-
og sykkelveien bygges på dagens vei, for å berøre færre hus og bebodde eiendommer.

Det påpekes at det allerede er en utfordring med snø og salt som brøytes langt inn på
eiendommene. Dette blir verre med gang- og sykkelvei i tillegg. En støymur kan være et
alternativ for å skjerme mot støy, isklumper og snø ved brøyting.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Gang- og sykkelveien er foreslått på østsida av fylkesveien ut fra en helhetsvurdering. Vi
ønsker å ha færrest mulig kryssinger av fylkesveien. I begge ender av strekningen er det
eksisterende gang- og sykkelvei på østsida, så da får vi et sammenhengende anlegg. Det er
boliger spredt på begge sider av veien, men noe mer bebyggelse langs østsida av veien. Noen
utfordringer med nærhet til veien har vi. Samtidig er det en fordel med gang- og sykkelvei på
samme side som folk bor. Det er viktig for trafikksikkerheten med færrest mulig krysninger av
veien for myke trafikanter, derfor er det en klar anbefaling at anlegget blir på østsida av veien.

Det ble vurdert å legge gang- og sykkelveien på eksisterende fv. 241 og sideflytte fylkesveien i
starten av prosjektet (profil 630-1200), for å komme lenger unna boliger. For å få til en god
kurvatur på veien blir det en nokså lang sideflytting. Dette ville kreve mye ny veioverbygning
som koster vesentlig mer enn overbygning på gang- og sykkelvei, samt store skjæringer og
mye masseflytting. Dette vil bli en vesentlig dyrere løsning, og er derfor ikke anbefalt.

De planlagte terrenginngrepene vil kun i mindre grad endre støybelastningen for berørt
bebyggelse. Etablering av gang- og sykkelvei regnes som miljø og sikkerhetstiltak og krav til
lokale støytiltak utløses hvis støynivå går opp med 3 dB eller mer. Slik planen nå foreligger
utløses det ikke krav til lokale tiltak for noen boliger. For flere detaljer, se rapport
Støyvurderinger, vedlegg 7.

6. Olav Atle Gulbrandsen, Åsaveien 835, gbnr. 37/165, 30. juni 2019
Grunneier mener fylkesveien bør flyttes mot venstre (nordvest), slik at gang- og sykkelveien
kan ligge på dagens vei. Boligen ligger nær veien, ca. 7 m fra kantlinje til husvei. Brøyting av
snø og salt, samt vannavrenning fra veien skaper problemer. Støyproblemet kreves utredet.
Ellers ser han fram til at det kommer gang- og sykkelvei, da det er meget stygt slik det er nå.
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Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Det ble vurdert å legge gang- og sykkelveien på eksisterende fv. 241 og sideflytte fylkesveien i
starten av prosjektet (profil 630-1200), for å komme lenger unna boliger. For å få til en god
kurvatur på veien blir det en nokså lang sideflytting. Dette ville kreve mye ny veioverbygning
som koster vesentlig mer enn overbygning på gang- og sykkelvei, samt store skjæringer og
mye masseflytting. Dette vil bli en vesentlig dyrere løsning, og er derfor ikke anbefalt.

Forbi Åsaveien 835 foreslår vi en smalere løsning enn på resten av strekningen, ogmur ned
mot eiendommen. Muren kommer omtrentlig i bunnen av eksisterende veifylling, mot
gårdsplassen foran bolighuset. Bruksareal på gårdsplassen blir da nesten det samme som
tidligere, og drift av skråningen bortfaller. Se kap. 7.1.2. Fartsgrensen reduseres til 40 km/t
ved det smale partiet, til nord for avkjørsel der pilegrimsleden tar av på vestsiden av veien, en
strekning på ca. 200 m. Detaljer rundt utforming av rekkverk / gjerde på toppen av muren
avklares i prosjekteringsfasen.

De planlagte terrenginngrepene vil kun i mindre grad endre støybelastningen for berørt
bebyggelse. Etablering av gang- og sykkelvei regnes som miljø og sikkerhetstiltak og krav til
lokale støytiltak utløses hvis støynivå går opp med 3 dB eller mer. Slik planen nå foreligger
utløses det ikke krav til lokale tiltak for noen boliger. For flere detaljer, se rapport
Støyvurderinger, vedlegg 7.

Etter offentlig ettersyn og merknadsbehandling har vi justert planen noe. Vi beholder muren,
men får plass til en smal gang- og sykkelvei, med rekkverk mot fylkesveien. Fartsgrense på 50
km/t kan da beholdes.

7. Stian Pålerud, Hadelandsveien 283, 30. juni 2019
Ønsker at fv. 241 sideforskyves vestover, slik at gang- og sykkelveien kan ligge på dagens
kjørevei, og uten at bjørkealleen må vike. Det vises også til plan fra februar 1978 der dette er
tegnet inn, og påkjøring til eiendommene vil være mer trafikksikker enn i dag.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vest for fylkesveien er det ei bløt myr. Å forskyve veien ut i denne er omfattende og
krevende, og altfor kostbart å gjennomføre innenfor bevilgningene til gang- og sykkeltiltak. Så
på de siste 100 meterne må inngrepet bli med skjæring på østsida av fylkesveien.

8. Lill og Knut Løchsen, Hadelandsveien 265, Antje Katrin og Stefan Fiss, Hadelandsveien
269, 30. juni 2019

Grunneiere mener prosjektet er svært etterlengtet, og ønsker det velkommen.
De har innspill som gjelder felles avkjørsel til egne eiendommer, samt to eiendommer til. Den
er svært bratt ned mot fylkesveien. Det har tidligere vært kontakt med Statens vegvesen om
mulig omlegging / utbedring av avkjørselen, uten at dette har blitt gjennomført.

Gang- og sykkelveien bør gå på østsiden av fylkesveien, for at beboere slipper å krysse veien.
Dersom fv. og gang- og sykkelveien heves, og fv. flyttes vestover, vil dette hjelpe betraktelig.
Om man nå har en mulighet til å bedre standarden på fylkesveien bør dette sterkt vurderes.
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Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Flere løsninger for fylkesvei, gang- og sykkelvei og avkjørsel er vurdert. Det er og sett på å
legge om avkjørselen, med utkjøring lenger sør. I anbefalt forslag er dagens felles avkjørsel
beholdt. Gang- og sykkelveien legges på østsida av fylkesveien, og fylkesveien flyttes mot vest,
slik at gang- og sykkelveien blir liggende på dagens fylkesvei, men med kanten av GS-veien litt
lengre vest, og bort fra avkjørselen. Utslaking mot gang- og sykkelvei og kjørevei, samt bedre
sikt, vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet.

9. Karen Hovde, Hadelandsveien 207, 24. juni 2019
Grunneier er bekymret for avstanden til veien og viser til at det på vestsiden i 1975 ble satt av
plass til utvidelse av fv. 241. Hun ønsker ikke veien nærmere egen eiendom. Eier mener det
må lages en støttemur ved siden av innkjøringen hennes, da det raser jord i skråningen når
veigrøfta vedlikeholdes.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi foreslår å flytte fylkesveien mot vest i hele dette området, og legge gang- og sykkelveien på
dagens fylkesvei. Kant av gang- og sykkelveien kommer ikke nærmere din eiendom, heller noe
lenger bort enn dagens veikant, slik at det blir plass til en liten grøft. Det er ikke planlagt
inngrep eller erverv på din eiendom.

10. Ole Arne Hval, Åsaveien 798, gbnr. 31/8,14, 20. september 2019
Grunneier mener at en gang- og sykkelvei på østsiden vil berøre mye god matjord. Eier
foreslår å legge gang- og sykkelveien på vestsiden, da det er flere avkjørsler på denne siden,
og det vil komme utbygning av Tanbergmoen, fra Tanberglia og Pilegrimsleden. Det ønskes
også en undergang for å krysse veien ved Hesselberg i krysset Åsaveien/fv. 241. Det ble også
stilt spørsmål til hvorfor de arkeologiske undersøkelsene er tenkt å gjøres på et område på 50
meter inn på hans eiendom.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Gang- og sykkelveien er foreslått på østsida av fylkesveien ut fra en helhetsvurdering. En
gang- og sykkelvei i dette området vil dessverre nødvendigvis måtte beslaglegge noe dyrka
mark. Det er dyrka mark på begge sider av fylkesveien, litt mer på østsida enn vestsida.
Vi ønsker å ha færrest mulig kryssinger av fylkesveien. I begge ender av strekningen er det
eksisterende gang- og sykkelvei på østsida, så da får vi et sammenhengende anlegg. Det er
boliger spredt på begge sider av veien, men noe mer bebyggelse langs østsida av veien. Det
en fordel med gang- og sykkelvei på samme side som folk bor. Det er viktig for
trafikksikkerheten med færrest mulig krysninger av veien for myke trafikanter, derfor er det
en klar anbefaling at anlegget blir på østsida av veien.

Undergang under Åsaveien har ikke vært med som en del av dette prosjektet. I tillegg til at en
undergang er et stort og kostbart prosjekt, så er terreng og stigningsforhold ved krysset
Åsaveien / Hadelandsveien lite egnet til en undergang her. Gang- og sykkelveien langs
fylkesveien får ganske stor stigning nordover. Med en evt. undergang så hadde denne blitt
atskillig brattere.

Opprinnelig arbeidsbeskrivelse for arkeologiske undersøkelser ble endret, slik at man ikke
undersøkte så bredt område.
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10.2 Merknader til offentlig ettersyn
Det er registrert innspill /merknader fra følgende ved offentlig ettersyn (vedlegg 9):

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken, 22. februar 2021
2. Norges vassdrags- og energidirektorat, 17. februar 2021
3. Statens vegvesen, 10. februar 2021
4. Glitre Energi Nett AS, 22. februar 2021
5. Ole Arne Hval, 7. januar 2021
6. Svein Bjerkeli, 17. januar 2021
7. Karen Hovde, 15. februar 2021
8. Stian Pålerud, 17. februar 2021
9. Olav A. Gulbrandsen, 19. februar 2021
10. Aina og Kristoffer Ryeng, 20. februar 2021
11. Lena Jeanette Fossheim, 21. og 22. februar 2021
12. Anita Remme, Arild Ruud, Anette Hafnor, 22. februar 2021

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken, 22. februar 2021
Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Oslo og Viken) mener det er positivt
at det skal opparbeides gang- og sykkelvei langs den aktuelle strekningen for å legge til rette
for et bedre tilbud for gående og syklende. Ut fra Statsforvelterens interesseområder vil
planarbeidet først og fremst berøre landbruk og naturmangfold.

Når det gjelder planens konsekvenser for naturmangfold er Statsforvalteren positiv til at det
er valgt å legge gang- og sykkelveien øst for Hadelandsveien. På den måten reduseres
behovet for inngrep i de områdene hvor det er registrert viktig naturmangfold.

På strekningen der fylkesveien forskyves til vestsiden mener Statsforvalteren arealet med
annen veggrunn – grøntområde (o_SVG9) er for stort og bredt i området med naturtypen
kalkrike enger og rik løvskog. Statsforvalteren anbefaler at dette vurderes på nytt og om det
er nødvending å regulere et såpass stort areal til annen veggrunn her.

Jordbruksområdene har fulldyrka jord med svært god jordkvalitet, ca. 9,3 dekar vil gå tapt
som følge av planen. I tillegg kommer 5,8 dekar som er avsatt midlertidig i anleggsfasen.
Statsforvalteren påpeker at tapet av dyrkbar jord i skog også bør dokumenteres som en del av
planen.

For landbrukshensyn påpekes det at det er viktig at driftsatkomster til arealene skal sikres.

Planbestemmelsene omfatter avbøtende tiltak om at berørt landbruksjord blir ivaretatt og
brukt andre steder på de respektive eiendommene. Statsforvalteren har kommentert at for
midlertidige anleggsområder må bestemmelser også omfatte krav og frister for istandsetting
til jordbruksformål, tiltak for å unngå pakkingsskader og sikring av god jordstruktur. De skriver
også at bestemmelsene må sikre at landbruksdrenering og andre hydrotekniske tiltak blir
ivaretatt i anleggsfasen og (re)etableres etterpå.
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Viken fylkeskommune sine kommentarer:
På strekningen der fylkesveien forskyves til vestsiden mener Statsforvalteren at arealet med
annen veggrunn – grøntområde (o_SVG9) er for stort og bredt i området med naturtypen
kalkrike enger og rik løvskog. Statsforvalteren anbefaler at dette vurderes på nytt og spør om
det er nødvending å regulere et såpass stort areal til annen veggrunn her.

Vi oppfatter at Statsforvalteren ber om en ny vurdering av løsningen med å forskyve
fylkesveien, da dette medfører noe inngrep i naturtypen kalkrike enger og rik løvskog.
Grunnen til at fylkesveien sideforskyves mot vest, fra ca. profil 2340-3460, er fordi det på
østsiden er relativt høye skjæringer i porøst skifrig berg, med kort avstand til bolig på
oversiden. Dersom fylkesveien ikke forskyves, vil det bli omfattende inngrep på østsiden på
grunn av fjellets dårlige kvalitet. Fjellet er å betrakte som løsmasse og kan ikke ha skjæring
brattere enn 1:1,3. Viken fylkeskommune mener derfor det er den mest realistiske og
gjennomførbare løsningen å forskyve fylkesveien, fremfor å gå inn i eksisterende fjellskjæring.
Dette vurderes også som løsningen med minst risiko, spesielt med tanke på boliger som ligger
tett på dagens vei på oversiden av eksisterende fjellskjæring.

Det er gjort en ny vurdering av om arealet med annen veggrunn – grøntområde (o_SVG9) er
for stort og bredt i området med naturtypen kalkrike enger og rik løvskog. Området som er
foreslått regulert til annen veggrunn grøntareal (o_SVG9) består av selve fyllingen med
helning 1:1,5, samt 1 meter bredde utenfor skråningsfot for tilpasning mot eksisterende
terreng. På deler av strekningen må det masseutskiftes myrmasser for å sikre stabilitet under
ny fylling. Fra profil 3400-3500 er området med annen veggrunn grøntareal (o_SVG9) strukket
noe lenger ut enn 1 meter fra fyllingsfoten. Her vil det etter merknaden fra Statsforvalteren
bli gjort en reduksjon av området o_SVG9. Reguleringsgrensen beholdes, for å sikre nok plass
for masseutskifting av myr. Arealet for midlertidig bygg- og anleggsområde (L7) blir da noe
større. Etter avsluttet anlegg tilbakeføres terreng og om mulig vegetasjonsdekke på berørt
arealer.

Statsforvalteren påpeker at tapet av dyrkbar jord i skog også bør dokumenteres som en del av
planen. Det er en teig langs fylling profil 3150-3270 som i kartdata på kilden/NIBIO.no er
registrert som Dyrkbar jord. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka
jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i AR5. Det vokser skog på det aktuelle
området i dag. Tap av dyrkbar jord i skog som følge av tiltaket er ut fra kartdataene anslått til i
underkant av 1 dekar.

Statsforvalteren har gitt en merknad om at reguleringsplanbestemmelsene må omfatte krav
og frister for istandsetting til jordbruksformål, samt krav om at landbruksdrenering og andre
hydrotekniske tiltak blir ivaretatt i anleggsfasen og (re)etableres etterpå.

Krav til håndtering av matjord og tiltak for å unngå komprimering er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsene. Dette, samt ivaretakelse av landbruksdrenering og hydrologiske
tiltak, vil beskrives i YM-planen som skal utarbeides før byggeplan. Temaet vil også behandles
i beskrivelsen for totalentreprise.
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2. Norges vassdrags- og energidirektorat, 17. februar 2021
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) prioriteter å gi innspill til overordnede planer,
planer med store utfordringer innenfor sitt saksområde, samt til planer med konkrete
problemstillinger. Tilbakemeldingen til er derfor generell, og viser til informasjon og
veiledning knyttet til NVEs saksområder.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Gjennom planarbeidet mener vi at vi har vurdert relevante tema for denne planen.
Grunnundersøkelser, geologiske vurderinger og ROS-analyse er gjennomført, og redegjort for
i planbeskrivelsen.

3. Statens vegvesen, 10. februar 2021
Statens vegvesen uttaler seg som statlig sektormyndighet for veg- og trafikkforhold. Dette
innebærer blant annet oppfølging av statlige føringer som «Samordnet areal- og
transportplanlegging», nasjonale strategier for trafikksikkerhet, kollektiv, gående og syklende,
godstransport, mobilitetspåvirkning, mobilitetsplaner, barn og unges reiser (inklusive
skolevei), osv.

Planforslaget innebærer regulering av ca. 3 km ny gang-/sykkelvei langs fylkesvei fv. 241, et
prosjekt som har vært på ønskelistene i mange år. Det er planlagt kantstopp for bussen, slik at
passasjerene får tryggere plattform enn slik det er i dag der slikt tilbud mangler.

Statens vegvesen kommenterer at kantstopp for buss er i hovedsak en løsning som egner seg
best inne i sentrumsområder for byer og tettsteder, der det er lavt fartsnivå på biltrafikken.
Utenfor sentrumsområdene, som i dette planområdet, vil vi fortrinnsvis anbefale busslommer
slik at bussene da vil være mindre til hinder for den øvrige gjennomgangstrafikken og at
ventende passasjerer på holdeplassene kan stå lenger unna trafikken. Ovennevnte er å
betrakte som et planfaglig råd.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Målet med dette prosjektet er å få et anlegg som gjør det tryggere for myke trafikanter å
ferdes langs strekningen, der det i dag ikke finnes noe tilbud til gående og syklende. Det har
stramme økonomiske rammer, og løsninger for kollektiv var i utgangspunktet ikke en del av
prosjektet. Gjennom planarbeidet og merknadsbehandlingen har vi likevel vurdert ulike
løsninger for bussholdeplassene. Forslaget som lå ute til offentlig ettersyn inneholdt
kantstopp, med plattformer, for å få et tryggere sted å stå å vente på bussen.

Vi har nå vurdert innspill og merknader, og foreslår følgende endringer. Ved Tanbergmoveien
beholder vi busslommene som er i vedtatt reguleringsplan for Tanberghøgda. I enden av
Lisletta, ved Gullerud, foreslår vi holdeplass med busslomme på østsida av fylkesveien, der
gang- og sykkelveien allerede er planlagt rundt en høyspentmast. Der er plass til en lomme,
uten at masten eller gang- og sykkelveien berøres.
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4. Glitre Energi Nett AS, 22. februar 2021
Glitre Energi Nett eier linjen som krysser fylkesveien like ved Tanbergmoveien. Buss-
holdeplassen er vist i byggeforbudssonen, på 20 m fra senter masterekke. Det er ikke tillatt å
gjøre endringer av terrenget som kan medføre at avstanden til spenningsførende deler blir
mindre. Skulle det bli aktuelt med leskur her, er det viktig at dette blir satt opp utenfor
byggeforbudssonen, evt. kan man søke om dispensasjon. Ved arbeid nærmere enn 30 meter
fra linjen vår, må man melde ifra til Glitre Energi Nett.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi har ingen planer om terrengendring i området, ut over å bygge gang- og sykkelvei, i samme
høyde som dagens vei. Lehus er ikke med i planene. I prosjekterings- og byggefasen vil vi ta
nærmere kontakt i god tid før bygging.

5. Ole Arne Hval, Åsaveien 798, gbnr. 31/8,14, 7. januar 2021
Grunneier kommer med samme innspill som tidligere ble sendt til varsel om oppstart
planlegging, punkt 10 over.

Grunneier påpeker at en gang- og sykkelvei på østsiden vil berøre en stor del av hans
landbrukseiendom, med mye god matjord. Eier foreslår å legge gang- og sykkelveien 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 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 Pilegrimsleden, 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.

Det ønskes også en undergang for å krysse veien ved Hesselberg i krysset Åsaveien/fv. 241.
Det ble også stilt spørsmål til hvorfor de arkeologiske undersøkelsene er tenkt å gjøres på et
område på 50 meter inn på hans eiendom.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Gang- og sykkelveien er foreslått på østsida av fylkesveien ut fra en helhetsvurdering. En
gang- og sykkelvei i dette området vil dessverre nødvendigvis måtte beslaglegge noe dyrka
mark. Det er dyrka mark på begge sider av fylkesveien, litt mer på østsida enn vestsida.
Vi ønsker å ha færrest mulig kryssinger av fylkesveien. I begge ender av strekningen er det
eksisterende gang- og sykkelvei på østsida, så da får vi et sammenhengende anlegg. Det er
boliger spredt på begge sider av veien, men noe mer bebyggelse langs østsida av veien. Det
en fordel med gang- og sykkelvei på samme side som folk bor. Det er viktig for
trafikksikkerheten med færrest mulig krysninger av veien for myke trafikanter, derfor er det
en klar anbefaling at anlegget blir på østsida av veien.

Undergang under Åsaveien har ikke vært med som en del av dette prosjektet. I tillegg til at en
undergang er et stort og kostbart prosjekt, så er terreng og stigningsforhold ved krysset
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Åsaveien / Hadelandsveien lite egnet til en undergang her. Gang- og sykkelveien langs
fylkesveien får ganske stor stigning nordover. Med en evt. undergang så hadde denne blitt
atskillig brattere.

Opprinnelig arbeidsbeskrivelse for arkeologiske undersøkelser ble endret, slik at man ikke
undersøkte så bredt område.

6. Svein Bjerkeli, Hadelandsveien 95, gbnr. 31/30, 17. januar 2021
Grunneier er glad planene for gang- og sykkelvei, som de har kjempet for i en årrekke, endelig
ser ut til å bli en realitet. Han ønsker gangveien velkommen.

I merknaden er det gode, detaljerte opplysninger om felles vannledning til boligene i
området, som ligger langs fylkesveien, der ny gang- og sykkelvei er planlagt. Det bes om at det
tas hensyn til denne, både under anlegget, og for drift med brøyting. Grunneier er
kontaktperson for fellesskapet vannledning Tandbergmoen – Lisletta, og svarer gjerne på
spørsmål eller stiller på befaring.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi setter pris på å få opplysninger om vannledningen. En del kummer og ledninger har vi
allerede oversikt over, og registrert på tegninger. Beskrivelsen tar vi med til grunnervervs- og
prosjekteringsfasen. Vi vil da ta kontakt for å sikre oss best mulig kjennskap til eksisterende
ledningsnett, og se på hva som vi eventuelt må legge om. Som grunneier påpeker, kan det
være aktuelt med ny påkobling til nyere vannledning nærmere boligene.

7. Karen Hovde, Hadelandsveien 207, 15. februar 2019
Grunneier oppfatter at det er tatt hensyn til eldre kommunevedtak med utvidelse av fv. 241
på vestsiden av Hadelandsveien 207. Veikant er ca. 5,5 m fra husveggen, nå blir gang- og
sykkelveien på samme avstand. Hekken må bli stående, den beskytter vinduene ved brøyting,
og barn mot å komme ut i veien. Hun ser fram til å gå på gangveien.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi foreslår å flytte fylkesveien mot vest i hele dette området, og legge gang- og sykkelveien på
dagens fylkesvei. Kant av gang- og sykkelveien kommer ikke nærmere din eiendom, heller noe
lenger bort enn dagens veikant, slik at det blir plass til en liten grøft. Det er ikke planlagt
inngrep eller erverv på din eiendom.

8. Stian Pålerud med familie, Hadelandsveien 283, gbnr. 102/109, 17. februar 2021
Grunneier viser til planbeskrivelsen, og skriver at det planlegges å sideforskyve fylkesveien
pga. fjellets dårlige kvalitet og ustabilitet fra Gullerud til like før Putten. Støttemur ble vurdert
et sted, men pga. fjellets beskaffenhet, og bolig på toppen, ble det ansett som svært
utfordrende å fundamentere muren. Sideforskyving er da sett som løsning med minst risiko. I
mulighetsvurderingene står: «På de siste 100 meterne må inngrepet igjen tas på østsida, da
det er veldig bløt myr på vestsida.» Da er grunneiers inntrykk at tidligere konklusjoner og
vurderinger blir glemt, det er vel samme fjell her.

I tillegg hevder han å miste parkeringsplass, og spør om hva med septiktank og gråvann like i
nærheten. Regner med gjerde erstattes. Gammel bjørkeallé vil bli borte, i motsatt ende er
dette vurdert med stor verdi, og ønske om å bevare.
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Grunneier hevder det er mange faktorer som vil forringe markedsverdi på eiendommen, først
og fremst sikkerheten med fjellets dårlige kvalitet som det er konkludert med.

Grunneier ber om ny vurdering og befaring. Han hevder det er konkludert med to forskjellige
utfall med resultat at myra trumfer sikkerheten til de som bor der. Er det gjort noen analyser
av myra? Grunneier ønsker at veien forskyves vestover også på de siste 100 meterne.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Det er gjennomført grunnundersøkelser med boring og prøvetaking i begge myrområdene.
Resultatene er vurdert av geotekniker, samt at geolog er involvert i prosjektet for å vurdere
fjellforholdene.

I området litt lenger sør, der fylkesveien forskyves, er myra målt til ikke å være så dyp som
forbi deres eiendom. Boligen på østsida ligger og noe nærmere fylkesveien, så en stabil
fjellskråning hadde kommet inn i nærheten av husveggen. Derfor er forskyvning av
fylkesveien foreslått i det området.

På den nordre strekningen før Putten vurderes myra å være for dyp til at det kan fylles ut i
den, uten at det vil bli liggende myr under steinfyllingen. Det gjør det vanskelig å redegjøre for
tilstrekkelig stabilitet, og en kan få store setninger i lang tid.

Ved stabilitetsberegninger av fjellet, er det konkludert med at det vil være stabilt med en
helning på 1:1,3. Da er det regnet med sikkerhetsfaktorer. Det er en slik helning som er
foreslått i planen. Eksisterende skjæring har en helning som er nokså lik dette, noen steder
noe brattere.

Vi har vurdert løsninger for å begrense inngrep på din eiendom og naboeiendommene. Ut fra
en helhetsvurdering foreslår vi å erstatte grøft mellom gang- og sykkelvei og fylkesvei med
rekkverk for å redusere inngrep. Det blir samme løsning som videre nordover mot Klekken.
Det vil bety at 1,5 m grøft erstattes av 0,5 m rekkverk. På grunn av at terrenget skråner, vil det
bety 1,5 – 2 m mindre inngrep på din eiendom.

Gjerder, beplantning o.l. vil bli erstattet gjennom grunnervervet. Rekken med bjørketrær
langs eksisterende gjerde er preget av at skråningen under er svært bratt og at det foregår
erosjon som begrenser trærnes vekst og rotsystem. Det kan under grunnervervet vurderes
om det er aktuelt å plante et par nye bjørketrær på privat grunn ut mot veien, dersom det er
ønskelig og det ikke er til hinder for sikt. Vann og avløp vil vi og registrere gjennom den videre
byggeplanprosessen, og om noe blir berørt, må vi sørge for nødvendig omlegging / erstatning.

9. Olav A. Gulbrandsen, Åsaveien 835, gbnr. 37/165, 19. februar 2021
Grunneier etterspør støybegrensninger for eiendommen, og krever at det blir foretatt
støymåling inne i huset.

Grunneier er bekymret for at det kan bli mer snø som brøytesfra veien og ned på hans
eiendom med ny situasjon. Han stiller også spørsmål om hvor han kan legge snøpå egen
eiendom når han ikke lenger kan legge den i skråningen mot veien.
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Han har laget plen og forstøtningsmur mot veien for å begrense problemer med avrenning fra
veien, da det mangler grøft. Han stiller spørsmål ved hvordan ny mur vil se ut, og ønsker et
helhetlig pregpå eiendommen.

Grunneier mener veitraseen inn på gårdsplassen blir veldig trang. Han har behov for åsnu
med henger på gårdsplassen. Den ene carporten må rivesnår det skal bygges ny mur, han
lurer på hvor Viken tenker å sette opp ny carport og at denne må være i forbindelse med
uthuset.

Grunneier skriver at asfalten på gårdsplassen nå er hel og tett, og påpeker at det ved skjæring
og reasfaltering kan bli skjøter og vanninntrenging som på sikt gjør at asfalten smuldrer opp.

Grunneier foreslår selv to alternativer til hvordan prosjektet kan løse problematikken forbi
hans eiendom, enten ved at veien flyttes over på andre siden, så han slipper inngrep på sin
eiendom, eller alternativt ønsker han at Viken kjøper hele eiendommen. Grunneier ønsker
befaring og tilbakemelding snarest mulig.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi er klar over at det er trangt å passere forbi eiendommen Åsaveien 835 med en ny gang- og
sykkelvei. Det ble derfor i første runde foreslått en løsning med fortau i stedet for gang- og
sykkelvei med rabatt. For å begrense inngrep på eiendommen ble det også foreslått mur.

Etter offentlig ettersyn og merknadsbehandling har vi justert planen noe. Vi beholder muren,
men får plass til en smal gang- og sykkelvei, med rekkverk mot fylkesveien. Dette gir her en
bedre og tryggere løsning for gående- og syklende enn fortau. Fartsgrense på 50 km/t kan da
beholdes.

Det planlagte tiltaket vil kun i mindre grad endre støybelastningen for berørt bebyggelse.
Etablering av gang- og sykkelvei regnes som miljø og sikkerhetstiltak, og krav til lokale
støytiltak utløses kun hvis støynivå øker med 3 dB eller mer. Slik planen nå foreligger utløses
det ikke krav til lokale tiltak for noen boliger.

Forbi Åsaveien 835 foreslåsen smalere løsning enn på resten av strekningen, og mur ned mot
eiendommen. Muren kommer omtrent der det i dag er en mur av betongstein langs adkomst
og gårdsplass. Ny mur er tenkt som en plass-støpt betongmur, som vil gå helt opp til nivå med
fylkesveien og erstatte dages mur og skråning. Muren vil få en oppkant mot veien som gjør at
vann ikke renner inn på eiendommen. Videre skal muren tilpasses omgivelsene ogdet skal
velges et rekkverk med design som harmonerer med bygningen og øvrig uteareal. I
byggefasen kan man vurdere mulighet for et rekkverk eller gjerde på toppen av muren som
kan hindre at snø skyves over muren og ned i gårdsplassen. Bruksarealet på gårdsplassen blir
uendret, innkjøringen kan bli marginalt smalere.

Vi vil være positive til å finne en løsning for ny carport når muren er etablert. Om grunneier
ønsker å bygge carport på samme sted som i dag, i forlengelse av uthuset, må han søke
kommunen for planbehandling etter plan- og bygningsloven. Viken fylkeskommune vil være
positive, og innstilt på å gi dispensasjon fra byggegrense mot vei ved en slik søknad. Det
forutsetter en løsning som ikke er til hinder for trafikanter og drift, bygget må ikke stikke ut
over gang- og sykkelveien.
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Som skrevet tidligere, har vi gjort en vurdering av å legge gang- og sykkelveien på
eksisterende fv. 241 og sideflytte fylkesveien i starten av prosjektet (profil 630-1200), for å
komme lenger unna boliger. For å få til en god kurvatur på fylkesveien, må en eventuell
sideflytting tas over en lengre strekning. Det vil innebære at det må byggesmye ny fylkesvei,
som har en langt høyere løpemeterprisenn ny gang- og sykkelvei. Dette ville blitt en vesentlig
dyrere løsning, med en estimert kostnadsøkning for prosjektet på rundt 3,5 - 4 mill. kr.

Prosjektet har begrenset med midler og kan derfor ikke anbefale en løsning som går ut over
de økonomiske rammene. Der det er fysisk mulig å få plass til gang- og sykkelvei uten å flytte
fylkesveien, er dette den løsningen som anbefales, selv om tiltaket noen steder kommer nært
på boliger. Det vil i disse tilfellene legges vekt på å finne best mulig tilpasning i forbindelse
med grunnerverv og i byggeplanlegging. Forutsetningene for prosjektet er å bedre
trafikksikkerheten og framkommeligheten til myke trafikanter, og at midlene i størst mulig
grad benyttes på gang- og sykkelvei og ikke på ny fylkesvei.

10. Aina og Kristoffer Ryeng, Hadelandsveien 190, gbnr. 24/7, 20. februar 2021
Grunneier oppfordrer til at det i planen tas med krav om legging av rør til fiber, slik at det
legges til rette for at husstandene langs Hadelandsveien og stikkveier kan koples til fibernett.
Eksisterende internettforbindelse i området er meget dårlig.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi har stor forståelse for ønske om- og behov for god nettforbindelse. Dette tas ikke med som
en del av reguleringsplanen. Men det er krav om at det ved slike anlegg skal leggestrekkerør,
i tillegg til det som trengs for belysning. Så får det være litt opp til grunneiere og kommunen
å ha kontakt med aktuelle nettselskaper, med tanke på nytt fibernett.

11. Lena Jeanette Fossheim, Hadelandsveien 208, gbnr. 34/57, 21. og 22. februar 2021
Grunneierne er svært positive til planlegging av ny gang- og sykkelvei. Dette er svært
etterlengtet av trafikksikkerhetsmessige hensyn. De ønsker ikke å være til hinder for planlagt
utbygging, men har merknader til planene som de ønsker hensyntatt i det videre arbeidet. Og
de håper på dialog og godt samarbeid.

Eiendommen er en av de som blir berørt, ved at veien flyttesover eksisterende
eiendomsgrense. Dette gir de betenkeligheter utover tap av eiendom; både når det gjelder
trafikksikkerhet og mulighet for økt støy.

Hva angår trafikksikkerhet så er det først og fremst kryssing av veien som gir grunnlag for
bekymring. De etterspør hvordan kryssing av veien for å benytte gang- og sykkelveien skal
kunne skje på en trygg måte, på bakketoppen med dårlig sikt. Dette er et område hvor
bilistene ofte kjører altfor fort, noe som kan bekreftes av politikontroller i området. At det
ikke har skjedd fotgjengerulykker i området tidligere skyldes høy risiko. Det er ingen som lar
barna sine gå/sykle langs strekningen i dag. De foreslår fartsgrense 40 km/t over bakketoppen
ovenfor Gullerud, for å ivareta de myke trafikantenes sikkerhet. Det bør suppleres med
fartsreduserende tiltak.
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Det stilles videre spørsmål ved konklusjoner om manglende behov for støyreduserende tiltak.
Eiendom ligger nokså åpent til, og veien vil komme langt nærmere enn i dag. Grunneierne kan
vanskelig forstå at dette ikke vil innvirke på støynivået.

På baksiden av grunneierneshus er det gravd ut til leilighet i underetasjen, så de har ikke
hage på baksiden. Det å miste en så stor andel av hagen på forsiden av huset, vil være et stort
tap mener de. For å redusere ulempene ved dette ønsker grunneier at fylkeskommunen vurderer
alternativer til skissert inn-/utkjøring, og om dette ikke er mulig ønsker de en vurdering av
autovern som erstatning for grøft mellom gang- og sykkelvei og veibane

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vurdering av fartsgrenser
Den generelle fartsgrensen innenfor tettbygd strøk er 50 km/t, og 80 km/t utenfor tettbygd
strøk. Vegdirektoratet har gjennom NA-rundskriv 2021-01 Fartsgrensekriterier, gitt
retningslinjer og kriterier for fastsettelse av fartsgrenser. Disse skal legges til grunn for alle
særskilte fartsgrenser utover de generelle. Fylkeskommunene må forholde seg til disse.

Målet med fartsgrensekriteriene er å gi nasjonale prinsipper og rammer som ivaretar
trafikksikkerheten på en god måte, og som samtidig medfører at fartsgrensene blir respektert,
er lette å forklare og greie å håndheve. I tillegg skal fartsgrensekriteriene på best mulig måte
ivareta miljøhensyn og hensynet til framkommelighet. Inntil fylkeskommunene ev. får
skiltmyndighet for egne veier, foretar vi en grundig faglig vurdering av behovet for endret
skilting og fartsgrenser, og sender et forslag med anmodning om vedtak til Statens vegvesen –
i de tilfeller hvor kriteriene åpner for å kunne gjøre endringer. Disse faglige vurderingene er
tuftet på nasjonalt regelverk gjennom vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften, Statens
vegvesen sine håndbokserie N300 (Skiltnormalen) og NA-rundskriv 2021-01
Fartsgrensekriterier, og er hjemlet i vegtrafikkloven § 6.

Med bakgrunn i de nevnte kriteriene, vil det ikke være faglig grunnlag for at fylkeskommunen
kan fremme et forslag overfor skiltmyndigheten om å redusere fartsgrensen fra 50 km/t til 40
km/t på den ønskede strekningen.

Krysningspunkt

De fleste vil ønske å krysse veien ved sin avkjørsel, for å komme over på gang- og sykkelveien.
Samtidig ønsker vi at kryssinger skjer på steder der det er god sikt. Vi vil derfor ved videre
prosjektering se mer detaljert på hvor det er naturlig å legge til rette for krysning, ved å
asfaltere over grøfta mellom veien og gang- og sykkelveien. I nærheten av deres eiendom er
det best sikt ved dagens fellesadkomst, og kryssing bør skje der. Siden det og er en avkjørsel
på motsatt side av veien, er det heller ingen grøft å forsere for å krysse over til ny gang- og
sykkelvei.

Støy

De planlagte terrenginngrepene vil kun i mindre grad endre støybelastningen for berørt
bebyggelse. Etablering av gang- og sykkelvei regnes som miljø- og sikkerhetstiltak og krav til
lokale støytiltak utløses hvis støynivå går opp med 3 dB eller mer. Slik planen nå foreligger
utløses det ikke krav til lokale tiltak for noen boliger. For flere detaljer, se rapport
Støyvurderinger, vedlegg 7.
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Avkjørsel

Vi har vurdert alternativ plassering av adkomst til eiendommen. En løsning med adkomst
direkte ut fra grunneiers garasje vil gi altfor kort sikt på grunn av bakketoppen (i vest). Å
bygge ny adkomstvei i forbindelse med planlagt holdeplassanbefaler vi heller ikke.
Holdeplassen er planlagt som kantstopp med plattform, dvs. at den opparbeidesmed
kantstein/avvisende kant ut mot veien. Det er ikke ønskeligmed adkomst i tilknytning til- eller
i nærheten av holdeplassen pga. sikt, og vi kan derfor ikke anbefale denne løsningen.
Alternativt ønsker grunneier at grøft mellom gang- og sykkelvei og vei erstattes av autovern.
En slik løsning er imidlertid lite ønskelig her. Adkomster ogkantstopp vil gi flere
brudd/opphold i rekkverket, noe som vil medføre rekkverksender som er uheldig med tanke
på påkjørselsfare og trafikksikkerhet. Rekkverk er en løsning vi bruker der vi ikke ser andre
realistiske løsninger.

Grunneier har også nevnt ønske om ny plassering av garasje, og Viken fylkeskommune er
positiv til dette. Et slikt tiltak må omsøkes kommunen, og fylkeskommunen vil være innstilt på
å gi dispensasjon fra byggegrense mot vei ved en slik søknad. Det forutsetter en løsning som
ikke er til hinder for trafikanter og drift, bygget må ikke stikke ut over gang- og sykkelveien.

12. Anita Remme og Arild Ruud, Hadelandsveien 61, 73 og 75, gbnr. 37/212 og 37/21 og
Anette Hafnor, Hesselberg gård, gbnr. 37/1, 22. februar 2021

Grunneierne har hatt nabomøte 26.januar 2021 om ny gang- og sykkelvei. De ønsker
sideforskyvning av fv. 241 mot vest fra Åsakrysset til Tanbergmoveien. I tillegg til merknader
nedenfor, fra Anita Remme og Arild Ruud, samt Anette Hafnor, inneholder merknaden
følgende: Olav Gulbrandsen, gnr. 37 bnr. 165 sa seg enig i at han ønsket sideforskyvning av
fylkesveien mot vest. Gulbrandsen har sendt egen merknad. Einar Buttingsrud, gnr. 36 bnr. 1,
støtter forslaget om å sideforskyve nåværende fylkesvei mot vest, på den angitte
veistrekningen fra Åsakrysset og opp til Tanbergmoveien.

Merknad fra Anita Remme og Arild Ruud, Hadelandsveien 61, g.nr 37 br. 212 og
Hadelandsveien 73 og Hadelandsveien 75, med g.nr 37 br. 21

Grunneier har tidligere kommet med innspill ved planoppstart, samt hatt kontakt med
fylkeskommunen om planen via møte og telefon. Grunneier har fått forklart at det ikke er et
tema å ha gang- og sykkelveien på vestsiden av fv. 241, da det er viktig at den går på samme
side som eksisterende gangvei fra Haug/Klekken. Dette har grunneierne forståelse for, men
de ønsker da på det sterkeste at fylkesveien sideforskyves mot vest, slik det foreslås fra
Gullerud til like før Putten. Her angisdet fjell med dårlig kvalitet/stabilitet som årsak til denne
løsningen. Grunneier håper derfor at det også kan tashensyn til menneskelige
verdier/ livskvalitet for de som skal leve, bo og drifte området i generasjoner. For grunneierne
vil ny gang- og sykkelvei medføre en stor inngripen og belastning i deres liv, bl.a. i form av
innsyn fra gang- og sykkelveien.

Grunneier skriver at de vil få et helt annet naturlandskap i Hadelandsveien 61, da det
skrånende terrenget opp mot fylkesveien må fylles opp en god del for å få anlagt ny gang- og
sykkelvei parallelt med dagens fylkesvei. Et brattere terreng vil oppleves både som
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vanskeligere å vedlikeholde med f.eks. plenklipp, samt et ødelagt estetisk inntrykk. De er også
bekymret for hvordan en ny adkomst skal løses mht. terreng og stigning.

Grunneier påpeker at de fleste av eiendommens store bjørketrær vil gå tapt, og at den
idylliske innrammingen vil forsvinne. Trærne kan erstattes med nye, men de vil ikke ha
tilsvarende størrelse og verdi før om 25-30 år. Grunneierne har vært opptatt av å rehabilitere
og videreforedle både hus og tomt for å bevare de estetiske kvalitetene ved den over 100 år
gamle eiendommen, også i dialog med kommunen. De er forundret over at bevaring av det
estetiske uttrykket på tomten ikke hensyntas nå. Grunneier mener inngrepet fra gang- og
sykkelveien vil fåen stor økonomisk konsekvensved salgav eiendommen.

Grunneier har en bekymring for sikkerheten når veien vil komme nærmere huset, når ny
gang- og sykkelvei og skråning leggesinn på dereseiendom og bjørketrærne fjernes. De har
gjennom årenes løp opplevd å få biler og bilhenger ned i hagen. Da har de store bjørketrærne
avverget at kjøretøy har truffet husveggen. De er også opptatt av bjørketrærnes danner en
skjerm for utsikt til veien.

Ved Hadelandsveien 73 og 75 vil parkeringsplassen bli så forminsket at det ikke vil være mulig
å parkere og ferdes med biler slik som i dag, og mener at ny parkeringsplass må opparbeides
et annet sted.

Grunneier etterspør dokumentasjon på merkostnader ved å sideforskyve fylkesveien mot
vest. Grunneier Anette Hafnor stiller sin eiendom på vestsiden av fylkesveien til rådighet, da
vil kun skog og mindre områder med jordbruk bli berørt.

Grunneier beskriver at de har utfordringer med vann som renner fra fylkesveien og lager
store «krater» på eiendom/utkjørsel. De er bekymret for at oppsugingsevnen kan bli dårligere
når de store bjørketrærne blir fjernet. De er også bekymret for snø og salt, som under
brøyting blir kastet/frest inn på gårdsplasser, og mener en gang- og sykkelvei som kommer
nærmere boligene vil by på større utfordringer enn i dag.

Eksisterende gammel vannledning til Hesselberg gård fra Gullerudtjern, ligger i grunnen
langsetter fylkesveien på vår tomt.

Merknad fra Anette Hafnor, gbnr. 37/1:
Eier av gnr. 37/1 Hesselberg gård er positivet til at det etableres gang- og sykkelvei langs den
svært trafikkerte og trafikkfarlige strekningen mellom Putten og Hesselberg. De eier på begge
sider av veien, og ønsker at gang- og sykkelveien legges i dagens veibane med en
sideforskyvning mot vest. De viser til at det på vestsiden er mindre dyrket mark, og at ingen
boligeiendommer blir nært berørt.

Grunneier peker på flere ulemper for Hesselberg gård. De peker spesielt på jordbruksarealene
øst for fylkesveien, og mener at et av jordene vil bli for lite til å kunne driftes, mens et annet
blir vanskeligere og mer tungvint å drifte, bl.a. er de bekymret for en driftsavkjørsel mht. nye
terreng- og stigningsforhold. De mener det tas for mye landbruksjord. De er også bekymret
for hvordan tiltaket vil påvirke Steinssletta kulturlandskap, som gården og områdene opp mot
fylkesveien er en del av.
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Å fjerne bussholdeplassen i krysset Åsaveien x Hadelandsveien synes de er negativt for
nærmiljøet og skolebarn. De mener også at gang- og sykkelveien vil krysse Åsaveien på et
uheldig sted mht. å få god nok sikt fra Åsaveien og ut på fylkesveien, og peker på utfordring
med syklister i høy fart ned bakken fra nord.

Viken fylkeskommune sine kommentarer:
Vi forstår ønsket om å sideforskyve veien mot vest for å hindre terrenginngrep og tap av
store, gamle trær på Hadelandsveien 61, samt dyrka mark på eiendom 37/1, men det er flere
utfordringer knyttet til en slik løsning.

Som skrevet tidligere, har vi gjort en vurdering av å legge gang- og sykkelveien på
eksisterende fv. 241 og sideflytte fylkesveien i starten av prosjektet (profil 630-1200), for å
komme lenger unna boliger. For å få til en god kurvatur på fylkesveien, må en eventuell
sideflytting tas over en lengre strekning. Det vil innebære at det må bygges mye ny fylkesvei,
som har en langt høyere løpemeterpris enn ny gang- og sykkelvei. Dette ville blitt en vesentlig
dyrere løsning, med en estimert kostnadsøkning for prosjektet på rundt 3,5 - 4 mill. kr.

Prosjektet har begrenset med midler og kan derfor ikke anbefale en løsning som går ut over
de økonomiske rammene. Der det er fysisk mulig å få plass til gang- og sykkelvei uten å flytte
fylkesveien, er dette den løsningen som anbefales, selv om tiltaket noen steder kommer nært
på boliger. Det vil i disse tilfellene legges vekt på å finne best mulig tilpasning i forbindelse
med grunnerverv og i byggeplanlegging. Forutsetningene for prosjektet er å bedre
trafikksikkerheten og framkommeligheten til myke trafikanter, og at midlene i størst mulig
grad benyttes på gang- og sykkelvei og ikke på ny fylkesvei.

Når det skal ses nærmere på detaljer og løsninger under byggeplanleggingen vil vi ogsåse på
muligheter for å minimere inngrepet på eiendommen Hadelandsveien 61. Vi ser verdien i å bevare
så mange trær som mulig, og at det estetiske inntrykket av eiendommen opprettholdes og/eller
gjenskapes. Det er selvfølgelig også viktig at arealene kan vedlikeholdes på en hensiktsmessig
måte. Terrengtilpasning og overgang mellom nytt og eksisterende terreng kan optimaliseres for
fyllingen, og det kan vurderes om ny beplantning kan bidra til å bedre situasjonen.

Parkeringsplassen foran Hadelandsveien 73 og 75 kan opprettholdes, ny eiendomsgrense vil
komme i kanten av grusplassen.

Håndtering av overvann vil ivaretasav den gresskledde grøften som etableres mellom fylkesveien
og gang- og sykkelveien. Det vil etableres drensledning med sluk med sandfang i forbindelse med
grøften. Fallet på gang- og sykkelveien vil være mot grøften og ikke ut mot eiendommen, slik at
overvann fra vei og gang- og sykkelvei ikke vil renne ned på eiendommen. Ved anlegg av ny
adkomst, vil også overvann ivaretas med nærmere detaljering i byggeplan.

Opplysning om at eksisterende gammel vannledning til Hesselberg gård fra Gullerudtjern ligger i
grunnen langsetter fylkesveien på deres tomt er notert.

Vi ser ulempene knyttet til at noe dyrket mark forsvinner, men vi tilstreber å ta minimalt med
dyrket mark. Driftsavkjørsler skal tilpasses i byggefasen i samarbeid med grunneier.

Ny gang- og sykkelvei vil medføre et arealbeslag langs eksisterende vei, men ikke føre til noen
oppsplitting eller fragmentering av kulturlandskapet. Bredden på arealbeslaget vil i
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gjennomsnitt være om lag 10 meter, men konsekvensen vil være lav vurdert i forhold til
kulturlandskapetsstørrelse. At tiltaket etableres langs eksisterende vei, og utformes med
mindre skjæringer og fyllinger med naturlige overganger til eksisterende terreng, gjør at
tiltaket ikke vil påvirke landskapet nevneverdig.

Grunneier er bekymret for sikt og trafikksikkerhet i kryssområdet Hadelandsveien x Åsaveien.
I dag er det et skrått kryss med et noe utflytende asfaltområde. Dagens gang- og sykkelvei
kommer inn i krysset fra sør og legger seg som en utvidet skulder/ bussholdeplass langs
sørsiden av Åsaveien. Krysset vil strammes opp med krappere kurvatur og rettere vinkel, for å
få et tryggere kryss, og et oversiktlig krysningspunkt for gående og syklende. Bilister fra
Åsaveien vil komme mer vinkelrett mot Hadelandsveien, og får god sikt mot myke trafikanter
på ny gang- og sykkelvei.

For å stramme opp krysset med Åsaveien, må den lille busslommen inn i Åsaveien fjernes. Det
er ikke holdeplasskilt her i dag. Vi forstår deres bekymring for fjerning av holdeplassen. Vi er
også opptatt av sikker skolevei. I dialog med dere og kollektivselskapet vil vi finne en ny
løsning for busstopp i nærheten, slik at skolebarna blir ivaretatt på en god måte, og ikke må
gå lenger langs Åsaveien enn i dag.

10.3 Endringer etter merknadsbehandling
Plankart, bestemmelser og beskrivelse, samt vedleggene tekniske tegninger og støyvurderinger,
er justert og oppdatert etter vurdering av innspill og merknader ved offentlig ettersyn. Endringer
som er gjort på plankartet, med tilhørende oppdateringer i de andre dokumentene, er vist under.
Det er ellers gjort mindre presiseringer i planbeskrivelsen, i forbindelse med dette arbeidet.

- GS- vei med rekkverk, i stedet for fortau og 40 km/ t ved Åsaveien 835.

- Planavgrensningen legges utenom regulert kryss og busslomme ved ny

Tanbergmovei.

- Busslomme i stedet for kantstopp med platt form ved Gullerud

- Rekkverk i stedet for rabatt siste 150 m mot Putten.

- Noe mindre erverv av permanent areal, og mer midlert idig areal, på vestsida av

fylkesveien ved Put ten.
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11 Vedlegg

Vedlegg Rapport Dato Utarbeidet av
1 Tekniske tegninger 19.03.2021 COWI AS

2 Referat oppstartsmøter 05.07.2018 og
09.10.2018

Ringerike kommune
og Statens vegvesen

3 Brev varsel om oppstart 21.05.2019 og
18.11.2019

Statens vegvesen

4 Innspill etter varsel om oppstart

5 Brev invitasjon åpen kontordag 12.08.2019 Statens vegvesen

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 21.09.2020 COWI AS

7 Støyvurderinger 18.03.2021 COWI AS

8 Rapport fra arkeologisk registrering 25.11.2020 Viken
fylkeskommune

9 Merknader offentlig ettersyn
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