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40-metersalternativet 
Adkomst til Hollerud boligfelt med 40 meter avstand mellom primærveg og avkjøring 

til nytt boligfelt.  

 

Det har over en lang periode pågått prosesser med SVV og Ringerike Kommune vedrørende kryss for 

avkjøring fra RV35, samt adkomstveiens trase. SVV har konkludert på at fengselskrysset er eneste 

mulige løsning for av- og påkjøring fra RV35. Både Ringerike Kommune og utbygger aksepterer denne 

konklusjonen. 

Videre er det enighet om at beste adkomstvei er å svinge sydover på Kindsåsveien etter avkjøring fra 

krysset. SVV ønsker at det skal være en avstand fra RV35 til radius starter, for sving sydover på 

Kindsåsveien, på minimum 40m gjerne mer. 

I lys av at det er et lavt antall biler som skal benytte krysset, og for å redusere inngrep på dyrket mark 

til et minimum, foreslo Utbygger med støtte fra Ringerike Kommune at avstanden ikke gjøre større 

en 20m i henhold til Håndbok V121 kap. 3.1. Vegvesenet mener at avstanden må være minimum 40 

meter og varsler innsigelse på kortere avstand enn det. Under følger illustrasjoner og mer utfyllende 

om alternative traséer. 

Hollerud boligtomter AS har i samarbeid med MjøsPlan AS og Ringerike kommune kommet frem til 

en løsning for avkjøring til nytt boligfelt på Hollerud som ivaretar flest mulig interesser.   
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Varsel om oppstart ble utsendt 23.07.2018. Siden da er det jobbet med mulige løsninger for 

adkomstvei til Hollerudfeltet. Undervegs er det vurdert flere alternativer med sikte på å belyse 

konsekvenser av de forskjellige mulighetene. Vi kom frem til at å benytte eksisterende avkjørsel i 

Kindsåsveien har klart færrest negative konsekvenser for landskap, dyrka mark og transportbehov. 

Først presenterte vi alternativ i eksisterende avkjørsel for vegvesenet som vi kalte 20-

metersalternativet, men vegvesenet varslet innsigelse på dette forslaget begrunnet med at avstand 

mellom primærveg (Vikersundveien) og avkjørsel til nytt boligfelt var for kort. I tilbakemeldingen fra 

vegvesenet er det oppgitt at 40 meter er den minste avstanden mellom primærveg og avkjørsel som 

kan aksepteres. De andre alternativene vi har hatt til vurdering er kort oppsummert senere i dette 

notatet. 

40-meteren er et kompromiss mellom å etterkomme kravene til vegvesenet og å minimere 

konsekvensene for dyrka mark og å benytte eksisterende infrastruktur. Veien videre inn i feltet vil gå 

over en av de eksisterende eiendommene i Kindsåsveien, gbnr. 255/64. Grunneierne her har stilt seg 

positive til dette mot et makebytte. 

 

 

Figur 1: 40-metersalternativet vil beslaglegge ca. 1,6 daa med dyrka mark og er ca. 180 m lang fra krysset i Kindsåsveien til 
nytt boligfelt. 
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Avbøtende tiltak for beslaglegning av dyrka mark 

Som et avbøtende tiltak for inngrep i dyrka mark skal grunneier av Hollerud gård søke om tillatelse til 

utfylling og nydyrking på sin egen eiendom. 40-meteraslternativet vil beslaglegge ca. 1,6 daa dyrka 

mark, mens areal på ny dyrka mark utgjør ca. 4,4 daa. Uttak av masser i veggrunnen og utfyllingen 

lengre sør vil også bidra til massebalanse innenfor planområdet, og redusere behov for transport av 

masser.  

 

Avkjøringen til Hollerud boligfelt er tegnet inn med sving rundt eiendommen gbnr. 255/24 (første 

eiendom mot nytt boligfelt langs eksisterende avkjørsel fra Kindsåsveien). Dette for å unngå å berøre 

mer nabogrunn enn nødvendig. En svingete vei kan medvirke til at bilister ikke kjører for fort, men 

samtidig er det mindre oversiktlig enn en rett strekning. Dette kan vurderes i samarbeid med teknisk 

etat i kommunen i planprosessen.  

 

Andre alternativer som er vurdert: 

50-metersalternativet 

Dette er et reelt alternativ, men som har større konsekvenser for dyrka mark enn 40-

metersalternativet. Vegen vil beslaglegge ca. 2,5 daa dyrka mark. Lengden på veien er ca. 180 m fra 

krysset i Kindsåsveien. Store deler av traseen er dog på eksisterende adkomstvei til boligene der. 

Avstanden mellom innkjørselen til Kindsåsveien 83 og det nye boligfeltet er ca. 60 m. Veien er tegnet 

med innsving rundt eiendommen 255/24 for å prøve å unngå denne. Som for 40-metersalternativet 

kan det vurderes å rette denne ut, men det vil gå ut over eiendommen gbnr. 255/24, Kindsåsveien 

81. 

Figur 2: 40-metersalternativet vil beslaglegge 
omtrent 1,6 daa dyrka mark. 

Figur 3: Nydyrkingsområdet ligger litt sør-vest for Hollerud gård. 
Utfyllingsområdet er på ca. 1,8 daa, og vil gi nydyrkingsareal på 
ca. 4,4 daa. 
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20-metersalternativet 

Denne veien var 1. prioritet frem til vi fikk siste tilbakemelding fra vegvesenet om at 40 meter 

avstand fra hovedvei er det minste de kan akseptere. Alternativet vil kun berøre ca. 0,3 daa dyrka 

mark, og forholder seg til eksisterende veitrasé i stor grad. Det var dette alternativet som ble forelagt 

statens vegvesen for vurdering, som de varsler innsigelse på.  

 

Figur 6: 20-meteren er det alternativet som berører dyrka mark minst av alle. Vegvesenet har varslet innsigelse. På dette 
alternativet. 

 

Figur 4: 50-meteren går lengre inn på dyrka mark på 
eiendommen gbnr. 255/10 enn 40-meteren 

Figur 5: 50-meteren vil beslaglegge ca. 2,5 daa dyrka 
mark 
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Veien rundt 

Denne traséen lå inne som en rød strek i kommuneplanens arealdel. Den er ikke videreført i den nye 

kommuneplanen. Traséen er lang, det er ca. 500 m fra eksisterende veg inn til det nye boligfeltet. 

Denne vil beslaglegge rundt 16 daa dyrka/dyrkbar mark.  

 

Figur 7: Dette er det lengste alternativet som er vurdert. Det er nå tilnærmet forkastet, da det er mer fornuftig med en 
avkjøring i sør. 

 

Over nabogården 

Det er vurdert om en kunne utnytte eksisterende avkjørsel til eiendommen gbnr. 255/10. Dette vil 

beslaglegge ca. 2 daa dyrka mark, men har bare ca. 120 m lengde fra eksisterende veg inn til det nye 

boligfeltet. Det er også svært uheldig å dele opp et jorde på midten.

 

Figur 8: Dette ble vurdert for å evt. utnytte eksisterende avkjørsel et sted mellom eksisterende kryss i Kindsåsveien og den 
lange veien rundt. Men det har såpass mange negative konsekvenser sammenlignet med alternativene i sør at det anses 
som uaktuelt. 


