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KONTAKTPERSON Cassandra Mood Hummel  UTARBEIDET AV Statens vegvesen/ NIRAS 
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SAMMENDRAG 

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen–Olum (vedtatt mars 2015) står det i pkt. 
6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare trafikksikre 
adkomster for tilgrensede eiendommer.»  Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for 
Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud. Planforslaget omtales i denne 
planbeskrivelsen, som sammen med plankart og bestemmelser utgjør dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil 
det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan. 

 

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansiert og bygget som en del av prosjektet 
E16 Eggemoen-Olum. 

 

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor: 

 Nytt kryss Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering for å bedre siktforhold, 
herunder ny fellesadkomst til bl.a. Øvre Kleggerud. 

 Etablering av tosidigbusslommer langs Hadelandsveien. 

 Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer. 

 Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene i form av opphevet og belyst 
fotgjengerfelt. 
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1 Forord 

Statens vegvesen har i samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune utarbeidet forslag til detaljregulering 
for Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud. Arbeidet er en videreføring av 
detaljreguleringsplanen for ny E16 på strekningen Eggemoen–Olum, vedtatt mars 2015. Planen omfatter tiltak i både 
Jevnaker og Ringerike kommuner. 
 
Statens vegvesen E16 Eggemoen – Olum er prosjekteier, og planprosessleder for prosjektet er Cassandra Mood 
Hummel. 
 
NIRAS Norge AS er engasjert som rådgiver med Theis Tarp Rasmussen som rådgivers oppdragsleder. 
 
Forslag til reguleringsplan sendes på høring i perioden 06.09.2018 – 18.10.2018 
 
Høringsuttalelser sendes til: 
Statens vegvesen Region øst      eller på e-post til: 
Postboks 1010 Skurva      firmapost-ost@vegvesen.no 
2605 Lillehammer 
 
Merkes: «18/ 43723 - TS-tiltak ved fv. 241, Kleggerud” 

 
Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til: 
 
Statens vegvesen 
ved Cassandra Mood Hummel 
e-post: Cassandra.hummel@vegvesen.no 
Tlf: 94 20 44 49 
 
Jevnaker kommune      Ringerike kommune 
ved Sigri Rosø Pladsen     ved Lars Torstensen Lindstøl 
e-post: Sigri.Roso@jevnaker.kommune.no  e-post: lars.torstensen.lindstol@ringerike.kommune.no 
Tlf: 40 90 02 95     Tlf: 40 80 42 55 
 
 
 
Planforslaget fremmes i henhold til plan- og bygningslovens § 3.7 etter avtale med Jevnaker kommune og Ringerike 
kommune. Etter at forslaget til detaljregulering har vært på høring vil Statens vegvesen kommentere innkomne 
merknader, og eventuelt bearbeide planforslaget. 
Det reviderte planforslaget sammen med høringsuttalelsene vil deretter bli oversendt kommunene for sluttbehandling. 
 
 
 
 
Jevnaker, 22.08.2018  
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2 Bakgrunn for reguleringsplanarbeidet 

2.1 Prosjektets betydning  

E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige, og er en av Norges hovedveger mellom øst og vest. Vegen er 

også en viktig tverrforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og 

Østerdalen. E16 har flere strekninger med stort behov for utbedringstiltak.  

 

Stortinget gjorde 29. mai 2018 (Prop. 72S, 2017-2018) vedtak om utbygging og finansiering av E16 

Eggemoen-Jevnaker - Olum. Utbyggingen vil starte tidlig i 2019. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en 

kostnadsramme på 3.010 millioner kroner.  

 
 

2.2 Tidligere planer og øvrig formelt grunnlag for planen 

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker sentrum.  Det 

ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. Kommunedelplan for 

strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker kommune og ble vedtatt i mars 2011. 

Strekningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og 

Ringerike kommuner. 

 

Gjennom det påfølgende arbeidet med reguleringsplanene ble det gjort noen mindre endringer i forhold til 

kommunedelplanene, bl.a. ble linja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget av dyrka 

marka.  

 

Reguleringsplan for ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 5.3.2015 i Jevnaker kommune og 26.03.2015 i 

Ringerike kommune. 

 
 

 
 
Figur 1. Trasé for vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen-Olum vist med grønn strek. Kryssområdet ved Kleggerud vist med blå ring 
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2.3 Orientering om planen 

I vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum er det planlagt et toplanskryss mellom nye E16 og 

Hadelandsvegen ved Kleggerud. Plangrensen i sør ligger i krysset mellom Hadelandsveien og Gamleveien.  

 

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen–Olum (vedtatt mars 2015) står 

det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare 

trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer.»  Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet 

for Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud.  

 

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner. 

 

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor: 

 Nytt kryss Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering for å 

bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst til bl.a. Øvre Kleggerud. 

 Etablering av tosidigbusslommer langs Hadelandsveien. 

 Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer. 

 Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene i form av 

opphevet og belyst fotgjengerfelt. 

 
 

 
Figur 2. Utsnitt av tidligere vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen-Olum for kryssområdet Kleggerud. 
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Figur 3. Kartutsnitt/flyfoto som viser dagens situasjon. 

 

2.4 Målsetning  

For prosjektet E16 Eggemoen-Olum er følgende målsettinger oppgitt i planbeskrivelsen: 

 

Hovedmål:  

 Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16  

 

   Delmål:  

 Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 og tilførselsveger  

 Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker   

 Trygge bomiljø langs eksisterende E16  

 Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet  

 Sammenhengende tilbud til gående og syklende 
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3 Planprosess 

3.1 Formell varsling og høring 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 10.03.2018. Planforslaget fremmes iht. PBL § 3-7 etter 

avtale med Jevnaker og Ringerike kommuner. Dette innebærer at Statens vegvesen har ansvar for å sende 

planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Berørte parter mottok varselbrev i 

forbindelse med planoppstart.  

Planforslaget består av følgende dokumenter:  

- Planbeskrivelse (dette dokumentet) 

- Plankart med bestemmelser 

- Tegningshefte 

- Støyrapport 

 

Den formelle reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:  

Milepæl  Dato/tidsrom 

Oppstart av planarbeid/planinitiativ (pbl. § 12-8) 20.02.18 

Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl. § 12-9) 10.03.18 

Utarbeiding av planforslag (pbl. Kap. 4, 5 og 12) Feb-aug.2018 

Behandling av reguleringsplanforslag, da inklusive kunngjøring om 

offentlig ettersyn/høring (pbl. § 12-12) 

Høsten 2018 

Vedtak av reguleringsplan (pbl. § 12-12) Vinter 2018/2019 

Tabell: Stadier og tidsplan i reguleringsplanprosessen 
 
 

3.2 Merknader til varsel om planoppstart 

Det kom inn 13 høringsuttalelser til varsling av oppstart av reguleringsplanarbeidet. Sammendrag av 

innspillene med forslagsstillers kommentarer er oppsummert i et eget notat, hvor disse da er 

merknadsbehandlet og svart ut.  

 

De viktigste forholdene som ble påpekt er: 

- En utretting av den slake kurven på fv. 241 der Hadelandsveien og Gamleveien møtes 

- Ivaretakelse av trafikksikkerhet både for myke og harde trafikanter  

- Varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2 

- At det ses på løsninger høyst mulige grad ikke forringer for eiendommer og adkomstveger  

- Støyforhold 
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4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Overordnet omtale 

Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag utfra et trafikksikkerhetsperspektiv en 

uheldig utforming med dårlige siktforhold. Krysset foreslås justert slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett 

på hverandre og man imøtekommer siktkravene i vegnormalen. 

 

I tillegg til utbedring av plankrysset mellom Gamleveien og Hadelandsveien foreslås det å flytte flere 
avkjørsler til Hadelandsveien til en ny atkomstveg på sørsiden av eiendommene, slik at det blir færre direkte 
utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del av Gamleveien, beliggende i Jevnaker kommune, er planlagt 
nedklassifisert til privat veg og vil få funksjon som privat felles atkomstveg.

 
Figur 4. Illustrasjon av foreslått tiltak med kryssutbedring, busslommer, fortau (lilla) og nye avkjørsler. 

Det etableres nye busslommer på begge sider av fv. 241 i kryssområdet med Gamleveien. Veglinjen for 

Hadelandsveien rettes ut for å oppnå vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning 

Hønefoss). Det legges her opp til trafikksikker kryssing av fv. 241 med opphevet gangfelt og fartsgrense 40 

km/t. Kryssingen er felles for busspassasjerer og brukere av gang- og sykkelvegløsningen som fortsetter 

videre sørover på Gamleveien. 

 

4.2 Vegstandard 

Hadelandsveien (fv. 241) reguleres med dimensjoneringsklasse U-Hø2 («Utbedring av øvrige hovedveger med 

ÅDT mellom 1.500-4.000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t») iht. Vegdirektoratets håndbok N100 Veg- og 

gateutforming. Vegbredde settes til 7,0 m + evt. breddeutvidelse. Det planlegges parallelført fortau med 

bredde 3,0 m, se for øvrig snitt nedenfor. 
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Figur 5. Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. fortau. 

 
 

Gamleveien reguleres med dimensjoneringsklasse U-Sa3 («Utbedring av samleveg, ÅDT < 1.500 og 

fartsgrense 60 eller 80 km/t») iht. Vegdirektoratets håndbok N100 Veg- og gateutforming, se snitt 

nedenfor. 

 

 
Figur 6. Foreslått normalprofil for Gamlevegen. 

 
Krysset Hadelandsveien-Gamleveien skal dimensjoneres for tømmertransport (semitrailer) og 60 tonn 

bæreevne. 

 
Ny adkomstveg til Øvre Kleggerud utføres som skogsbilveg klasse 3 iht. Vegdirektoratets håndbok N100 
Veg- og gateutforming, se snitt nedenfor. Denne vegen vil få ny adressering og forslag til nytt vegnavn fra 
Statens vegvesen sin side er Øvre Kleggerudveg, som en følge av den nye vegen vil eiendommer tilhørende 
Jevnaker kommune vil få ny adressering, mens eiendommer tilhørende Ringerike vil fortsette å ha adresse 
Gamlevegen. Se kartutsnitt for plassering av veg i terreng.  
 

Figur 7. Foreslått normalprofil for ny adkomstveg til Øvre Kleggerud. 
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 Figur 8. Foreslått ny adkomstveg til Øvre Kleggerud. 

 
Figur 8. Foreslått normalprofil for ny adkomstveg til Øvre Kleggerud. 

 

4.3 Landbruksveger 

Traktorveg som i reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum er lagt på oversiden av E16 forlenges i denne 

plan, slik at den får tilknytning til f_V1, ny øvre Kleggerudveg, slik at grunneier på gnr/bnr 148/1 har 

atkomst til sine skogtegier. 
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Figur 9. Traktorveg  

4.4 Belysning 

I reguleringsplanen for E16 Eggemoen-Olum opplyses det at fv. 241 (Hadelandesveien) skal ha ensidig 

belysning, med lysmastene plassert på østsiden av vegen, slik det er angitt på normalprofilet. Det foreslås å 

bruke samme prinsipp for denne strekningen, ref. figur 5.  

 

Det opphøyde gangfeltet foreslås intensivbelyst, dvs. at det er tenkt brukt lave master hvor den som krysser 

blir direkte belyst (i motsetning til ordinær belysning hvor det er bakgrunnen som belyses), da dette er den 

løsningen som gir best effekt for gående og syklende. 

 

4.5 Vegetasjonsbruk 

Det søkes generelt å beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon langs vegtraséene i E16-utbyggingen. 

Det vil også prege tiltakene på Kleggerud. Det vil imidlertid måtte fjernes vegetasjon i tilstrekkelig grad til å 

oppnå rasjonell anleggsgjennomføring. I nytt kryss mellom fv. 241 og Gamleveien vil det i tillegg fjernes 

tilstrekkelig med vegetasjon til at tilfredsstillende sikt oppnås.  

 

I naturområder der det ikke vokser uønskede arter, er det foreslått naturlig revegetering med gjenbruk av 

stedlige toppmasser. Eventuelt ny beplantning skal forholde seg til omgivelsenes karakter. 

 

4.6 Viltgjerder 

Det er planlagt viltgjerder langs ny E16 og forbi Kleggerudkrysset. Ved kryss er det ofte et problem at vilt 

kommer innenfor viltgjerdet da dyrene går på vegbanen i kryssrampene og på denne måten kommer 

innenfor viltgjerdet. Det er i denne planen derfor foreslått å forlenge viltgjerdene sørover mot det det nye 

krysset mellom Gamleveien-Hadelandsveien slik at det åpningen i gjerdet blir minst mulig, og avstanden fra 

åpningen til E16 blir størst mulig. 
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Figur 10. Utsnitt av teknisk plan for E16, Kleggerudkrysset med bl.a. planlagt plassering av viltgjerder. 

 

4.7 Overvannshåndtering 

Drenssystemet bygges med åpne dype sidegrøfter, kfr. Figur 5 og Figur 6. Overvann samles opp og ledes 

langs fv. 241, før det slippes under vegen på egnet sted.   

  

4.8 Høyspentomlegging 

En 132 kV høyspenttrasé i luftstrekk krysset planområdet. Denne må ivaretas spesielt. Det vil være aktuelt å 

flytte en eller flere master langs dagens trasé, bl.a. for å tilrettelegge for bygging av ny felles adkomstveg til 

Øvre Kleggerud. Det er forøvrig knyttet restriksjoner til et areal på 40 meter til hver side av ledningen for å 

sikre en trygg og god anleggsgjennomføring. 
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4.9 Syredannende berg 

Grunnundersøkelser gjort i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for E16 Eggemoen-Olum 

viser at berggrunnen i området Kleggerud inneholder syredannende bergarter, men at mengden er 

avtakende med økende høyde over havet. Det er ikke foretatt egne grunnundersøkelser for dette 

planforslaget da det er ikke forventet at det vil bli nødvendig å sprenge ut større mengder berg for å 

gjennomføre tiltakene. Eventuelle ytterligere undersøkelser vil bli gjennomført som ledd i 

byggeplanarbeidet. Eventuelle tiltak er beskrevet i YM-planen for E16 Eggemoen-Olum og vil bli gjort 

gjeldene også for denne reguleringsplanen. 

 

4.10 Tilgrensende arbeider, anleggsgjennomføring og fremkommelighet i anleggsfasen 

Tiltakene som omfattes av denne planen er planlagt gjennomført etter at E16 og krysset på Kleggerud er 

bygget. Det vil derfor ikke være behov for å planlegge disse tiltakene i sammenheng. 

 

Fremkommelighet for alle trafikantgrupper, særlig utrykningskjøretøy og eventuell skoleskyss, skal sikres 

gjennom hele anleggsfasen. Da flere eksisterende veger av ulike kategorier berøres av utbyggingen vil 

anleggsgjennomføring derfor måtte foregå i faser for å opprettholde fremkommeligheten. Utbyggingsfaser 

fastsettes normalt ikke i reguleringsplanen, men utarbeides til byggeplan.  

 

4.11 Reguleringsformål og hensynssoner 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner:   
 

Hjemmel PBL-formål Benevnelse 

§ 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og 
anlegg 

Boligbebyggelse B1-4 

§ 12-5 nr. 2 - Samferdsel og 
infrastruktur 

Offentlig kjøreveg o_V1-2 

Privat felles kjøreveg 
 

f_V1 
 

Fortau o_F1-5 
 

Annen veggrunn, grøntareal o_VG1-7 

Holdeplass/plattform o_K1-2 

§ 12-5 nr. 5 LNFR LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag 

LNFR1-5 

§ 12-6 - Hensynssoner Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370_1-2 

Frisikt  

§ 12-7 - Bestemmelsesområder Anlegg- og riggområde #AR1-5 

 
Nedenfor gis enkelte arealformål en nærmere omtale. 
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4.11.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl § 12–5 nr. 2    

 
Offentlig kjøreveg (o_V1-2), annen (offentlig) veggrunn (o_VG1-7) samt privat felles adkomstveg (f_V1) 

Offentlige og private kjøreveger og annen veggrunn er vist i planen:  

 

o_V1 Omfatter (delvis omlagt) Hadelandsvei (fv. 241). 

o_V2 Omfatter del av Gamleveien som forblir del av offentlig kommunal vei, samt nytt kryss med 

Hadelandsveien. 

f_V1 Omfatter del av tidligere Gamleveien som sammen med ny vei blir privat felles adkomstvei 

til boligeiendommer og Øvre Kleggerud. Veien benyttes av flere grunneiere i felleskap, og 

bestemmelsene angir hvem dette i hovedsak er. På privat grunn er veien klausulert til 

vegformål. 

o_VG1-3 Omfatter grøfter, skjærings og fyllingsskråninger som en nødvendig del av veganlegget for 

Hadelandsveien som skal være Statens vegvesens eie. 

o_VG4-7 Omfatter grøfter, skjærings og fyllingsskråninger som en nødvendig del av veganlegget for 

Gamleveien som skal være Ringerike kommunes eie. 

o_K1-2 Omfatter holdeplass/plattform langs fv. 241 

 
Noen mindre private avkjørsler er vist med avkjørselssymbol.   
 

Fortau, o_F1-5  

Det skal reguleres fortau med 3 m bredde på vestsiden av fv. 241, samt i forbindelse med busslommene 

og videre opp til Gamleveien. 

 
4.11.2 Hensynssoner pbl § 12-6    

 

Høyspenningsanlegg, H370_1-2   

Det krysser en 132 kV høyspentlinje eid av Glitre Energi Nett AS over fv. 241. Arbeider i hensynssonen og 

på det midlertidige rigg- og anleggsområdet skal avklares med ledningseier.  

 

Frisikt 

For å kunne ivareta trafikksikkerheten i frisiktsområdene må vegetasjon, snøopplagring og annet holdes 

nede høydemessig gjennom året slik at siktlinjer ikke hindres. 

 
4.11.3 Bestemmelsessoner pbl § 12-7 

  
Midlertidig anleggsområder AR#1-5  

Under anleggsarbeidet er det nødvendig å ha et areal til disposisjon utenfor selve vegtraséen. Det er 

derfor regulert et midlertidig anleggsområde til hver siden av vegen i reguleringsplanen. Bestemmelsene 

fastsetter at etter anleggsfasen skal områdene tilbakeføres til opprinnelig stand og reguleringen faller 

bort. Området vil midlertidig disponeres av Statens vegvesen. 

 

4.12 Kostnader og tidsplan for gjennomføring  

Tiltakene som omfattes av denne planen inngår i Prosjektet E16-prosjektet Eggemoen-Olum, dette gjelder 

både finansiering og fremdrift. Tiltakene er planlagt gjennomført sammen med de andre regulerte 

tiltakene på fv. 241 i planen for E16. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet for trafikk.  
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Nedenfor omtales «hovedprosjektet» E16 Eggemoen-Olum. 
 

4.12.1 Kostnader, bompengefinansiering og fremdrift 
29. mai 2018 vedtok Stortinget Prop. 72S (2017-2018) om utbygging og finansiering av E16 Eggemoen-

Jevnaker-Olum. Gjennom vedtaket har Stortinget vedtatt følgende: 

 

- Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum 

innenfor en kostnadsramme på 3.010 millioner kroner i 2018-verdi. 

- Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til 

delvis bompengefinansiering av E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum i Buskerud og Oppland. Vilkårene 

framgår av Prop. 72S (2017-2018). 

- Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette 

nærmere regler for finansieringsordningen. 

- Utbyggingen kommer til å starte tidlig i 2019. 

 

Anslått byggetid er ca. 3,5 år, inklusive fv. 241 og tiltak på avlastet veg. Det er i fremdriftsplanen for 

prosjektet satt av ca. et års byggetid på fv. 241. 
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5 Konsekvenser av planforslaget 

5.1 Trafikksikkerhet 

Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten ved Kleggerud, både langs Hadelandsveien og Gamleveien, ved 

å forbedre sikt og redusere antall mulige konfliktpunkter. Et opphevet og intensivbelyst fotgjengerfelt 

mellom busslommene i kryssområdet mellom Hadelandsveien og Gamleveien, vil også bedre 

trafikksikkerheten. Hadelandsveien vil bli belyst i planområdet, og videre helt til Jevnaker. 

 

5.2 Støy 

Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) er utarbeidet i tråd med 

EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter 

Forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

 

T-1442/2016 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter 

plan- og bygningsloven, herunder også denne plan både i forbindelse med anleggsfase og 

driftsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i 

støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

 

Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner: 

- Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

- Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. 

- Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som 

nødvendige. 

 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabellen under. 

 

  
Figur 11. Utsnitt fra T-1442/2016 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå  

 
I planområdet langs fv. 241 skal boliger med støynivå Lden ≥ 65 dB på fasaden få tiltak slik at støyen på 

utendørs oppholdsareal blir 55 dB ≤ Lden < 65 dB. For innendørs støy skal det gjennomføres tiltak hvis 

utendørs lydnivå er Lden ≥ 65 dB og innendørs lydnivå er LpAeq24h ≥ 35 dB. Nivået skal bringes under LpAeq24h 30 

dB etter tiltak. 

 

Det er beregnet for sumstøy for fremtidig situasjon. Med sumstøy menes den støy som kommer fra 

fremtidig trafikk langs fv. 241 og den støyen som kommer fra fremtidig E16. Dersom man alene regner på 

støybildet langs fv. 241, vil støyutbredelsen være vesentlig mindre.  
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Det er vurdert støytiltak langs fv. 241. Det vurderes at langsgående skjermingstiltak vil være lite 

hensiktsmessig. Dette skyldes først og fremst at bebyggelsen som berøres ligger nokså spredt, og at det 

derfor er behov for uforholdsmessig mange løpemeter støyskjerm for å redusere lydnivået for relativt få 

boliger.  

 

Det er utarbeidet støysonekart og det er utført en opptelling av antall bygninger med støyfølsom bruk som 

har lydnivå på fasade som overstiger grenseverdiene. For bygningene som ligger langs ny fv. 241 er dette 

bygninger der det forventes at det i en senere planfase må utføres detaljerte beregninger av innendørs og 

utendørs lydnivå for å få kartlagt behovet for støytiltak detaljert.  

 

Tabellen under gir en indikasjon på hvor mange boliger som vil ha behov for tiltak på fasade for at 

innendørs grenseverdi skal overholdes.  

 

 

 

    Strekning 
Fremtidig situasjon 

Gul sone Rød sone 

 55 dB Lden < 65 dB Lden 65 dB 

Ny E16 23 6 

  Figur 92. Tabellen viser antall boliger i gul og rød sone.  

 

5.3 Landskapsbilde 

Anleggstiltaket vil føre til vegetasjonsrydding og generell opprydding langs berørte veger og eiendommer. 

Arbeidene vil på samme måte som for hovedanlegget legge vekt på å etablere et estetisk pent og ryddig 

anlegg. Skjæringer vil ikke framstå særlig tydelig i landskapsbildet. Omfanget og innvirkning av tiltaket 

underordner seg stort sett omgivelsene. Traséen og skråningsutslag er optimalisert med tanke på best 

mulig terreng- og landskapstilpasning. Tiltaket vil bidra til å bedre landskapsbildet på Kleggerud. 

 

5.4 Nærmiljø og friluftsliv 

Tiltaket forventes å gi større trygghet for beboerne i form av bedret trafikksikkerhet og redusert hastighet 

langs Hadelandsveien og Gamleveien grunnet kryss med ny E16, ny vegutforming forbi nytt kryss 

Hadelandsveien-Gamleveien og det opphøyde gangfeltet. Vegetasjonsrydding, beplantning og en generell 

oppstramming av området langs berørte veier vil bidra til å øke kvaliteten i nærmiljøet noe. 

Friluftslivet vil i liten grad berøres av tiltaket. 

  

5.5 Naturmiljø 

Det permanente tiltaket vil ikke påvirke naturmiljøet. I anleggsfasen kan skade potensielt inntreffe. Dette er 

omtalt i kapittel 5.11. 

 

5.6 Kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  
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Pilegrimsleden er i dag ført gjennom planområdet via Gamleveien og videre ned til Frankrike hvor den 

fortsetter på en gammel hulvei. Fremkommelighet for brukere av pilegrimsleden må sikres gjennom 

anleggsgjennomføringen.  

 

5.7 Landbruk 

 

Det vil måtte gjennomføres mindre beslag av landbruksarealer for å kunne gjennomføre tiltaket, fordelt på: 

- Midlertidig erverv:          2778,7 m2 

- Permanent erverv:         2313,7 m2 

 

Det etterstrebes at avgangen av dyrket mark blir så liten som mulig og at atkomstene til både dyrket mark 
og skogarealene ikke forringes. Det må bidras til best mulige driftsforhold for arealene etter at tiltaket er 
gjennomført. 

 

5.8 Naturressurser 

Det er ingen påviste naturressurser innenfor planområdet. 

 

5.9 Eiendomsforhold og grunnerverv 

Det vil måtte foretas grunnerverv for å kunne gjennomføre planen. Enkelte eiendommer vil få et redusert 

areal som følge av dette, mens andre eiendommer kan få tillagt nye arealer. I tillegg til de permanente 

eiendomsbeslagene vil det måtte foretas et midlertidig eiendomsbeslag for å gi plass for entreprenørenes 

drift. Disse områdene er markert som «anlegg- og riggområde» på plankartene. 

 

5.10 Vann og avløp 

Vannforsyning i planområdet skjer fra Mosødegården vannverk, et privat vannverk med inntak utenfor 

planområdet (høyere opp i terrenget). Hovedledningene vil mest sannsynlig måtte legges om som følge av 

tiltaket. Dette vil bli nærmere kartlagt i byggeplanarbeidet og nødvendige omlegginger vil inngå i tiltaket. 

 

Det er ikke offentlig kloakk i planområdet. Flere grunneiere har meldt fra at deres spredegrøfter vil bli 

berørt av tiltaket. Nødvendig omlegging av disse må prosjekteres i byggeplanarbeidet, og eventuelt 

omsøkes slik at tiltakene er godkjent av lokal forurensningsmyndighet. Nødvendige omlegginger el.l. for å 

sikre godkjent avløp vil inngå i tiltaket. 

 

5.11 Konsekvenser i anleggsfasen 

Nærområdene vil påvirkes av anleggsdriften. Alle trafikantgrupper (kjørende, gående, syklende, 

kollektivtrafikk) vil i løpet av anleggsfasen kunne oppleve noe redusert fremkommelighet. Samtidig skal alle 

trafikantgruppe ha tilgjengelighet til relevante arealer. 

 

Miljøverndepartementet sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gir 

anbefalte grenser for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (BA-støy). Grensene er noe lettere for kortvarig 

anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift. Evt. dispensasjoner gis av kommunelegen. 
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Det vil kunne oppstå økte støvplager i anleggsfasen, spesielt i forbindelse med trafikkomlegginger. Disse 

skal imidlertid søkes holdt på et akseptabelt nivå gjennom relevante tiltak som salting, vanning, bruk av 

asfaltdekker e.l. 

 

Et hvert anleggstiltak vil potensielt kunne skade naturmiljøet, eksempelvis ved utslipp av skadelige stoffer. 

Utbygger har imidlertid stort fokus på å minimere risiko for at slikt skjer ved å stille strenge miljøkrav til 

utførende entreprenør. Ytre miljøplan (YM-plan) for reguleringsplanen for E16 Eggemoen-Olum gjøres 

gjeldene også for denne reguleringsplanen da arbeidene er av samme type og må sees i sammenheng. Det 

vil bli utarbeidet en kontraktspesifikk YM-plan i byggeplanarbeidet hvor potensielle skadelige hendelser for 

dette tiltaket kartlegges. Videre vil YM-planen ha en risikoanalyse hvor man også kartlegger nødvendige 

risikoreduserende tiltak. Disse tiltakene vil måtte videreføres som krav i kontrakten med utførende 

entreprenør. På denne bakgrunn forventes at de planlagt tiltakene som omfattes av denne planen har 

marginale konsekvenser for naturmiljøet. 

 
Det forventes ikke at tiltaket i anleggsfasen påvirker landbruksinteressene utover midlertidig og permanent 
beslag av dyrket mark. 
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- Jevnaker kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Kleggerud – Olum vedtatt mars 2011. 
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- Ringerike Kommune. Reguleringsplan for Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vedtatt Mars 2015 
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7 Vedlegg 

- Plankart 

- Reguleringsbestemmelser 

- Teknisk detaljplan  

- Støyrapport inkl. støysonekart – 

- Varslingsmateriale: Kunngjøringsannonse, varslingsbrev, mottatte uttalelser (samlet dokument)  

- Merknadsskjema med forslagstiller sine kommentarer til merknader og uttalelser vedrørende oppstartsvarsel av 
tiltaket 
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