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FORORD 

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - 
Hønefoss ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) i perioden 19. april 2018 til 24. juni 2018.  
 
Til planforslaget kom det i alt 233 høringsuttalelser, hvorav ca. 70 omhandlet forhold i Ringerike 
kommune.  
 
Flere høringsuttalelser til planforslaget har medført behov for å vurdere endringer av planforslaget, 
enten av plankartet eller planbestemmelsene. De planendringene i Ringerike kommune som krever 
begrenset høring er omtalt i dette dokumentet. Merknader til høringen av det samlede planforslaget og 
til endringsforslagene kommenteres av forslagsstiller i et samlet merknadsdokument ved oversendelse 
av samlet planforslag til KMD. Oversendelse til KMD er planlagt tidlig i mars 2019. 
 
Parallelt med høring av reguleringsplanforslag og vurdering av høringsuttalelser har det pågått en 
detaljering av grunnlaget for planen, herunder gjennomgang av planforslaget med hensyn på 
trafikksikkerhet i anleggsperioden, reduksjon i klimagassutslipp og kostnadsoptimalisering. Dette 
arbeidet har også medført enkelte forslag til endringer av reguleringsplanforslaget.   
 
Dette dokumentet beskriver forslag til endringer av «Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og 
E16 med konsekvensutredning» i Ringerike kommune. Planendringene og konsekvensene av 
planendringene er ikke sammenstilt, og må sees på som separate endringsforslag. 
Endringsforslagene som etter høringen fortsatt er aktuelle, vil bli innarbeidet i det samlede 
planforslaget. 
 
Reguleringsplanforslaget med konsekvensutredning som har vært på høring, gir en nærmere 
beskrivelse av bakgrunn og forutsetninger for dette store prosjektet. Det vises til plandokumenter for 
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss:  
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/  
 
Endringsforslagene i dette dokumentet ansees som mindre endringer av opprinnelig planforslag, og 
legges ut til en begrenset høring til berørte grunneiere og offentlige myndigheter. 
 
Frist for å komme med merknader til endringsforslagene er 14.desember 2018. Merknader sendes 
skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no 

Henvendelsen merkes med  
«Saksnummer 201810678 - Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune – Høringsuttalelser». 

 

Sandvika, 20. november 2018 

 

Morten Klokkersveen 

Prosjektdirektør 
  

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/
mailto:postmottak@banenor.no
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1 ENDRINGER AV PLANEN ETTER OFFENTLIG 
ETTERSYN 

1.1 Om prosessen  

 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 var 
lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 19. april - 24. juni 2018. Det kom i alt 233 
høringsuttalelser, hvorav ca. 70 omhandlet forhold i Ringerike kommune. Både uttalelsene og videre 
bearbeiding av veg- og baneprosjektet har utløst behov for enkelte forslag til endringer av den ikke 
vedtatte reguleringsplanen.  
 
Noen endringer berører grunneiere direkte eller indirekte, og i noen tilfeller kan berørte myndigheters 
interesser bli påvirket. Disse endringene legges fram for de berørte, før plansaken oversendes 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for videre behandling.  
 
Endringsforslagene som medfører behov for høring er omtalt i kapittel 2. Det er gitt en kort 
redegjørelse for bakgrunnen for endringsforslagene, hva endringen eller den nye løsningen omfatter 
og hvilke konsekvenser forslaget har. For alle endringene anses regionale myndigheter og kommunen 
i utgangspunktet å være berørt. I tillegg er det for hver enkelt endring angitt hvilke eiendommer som er 
ansett berørt av endringsforslaget. De berørte av planendringene inviteres til å komme med eventuelle 
merknader til endringsforslagene. 
 
I tillegg til endringene som medfører behov for høring, er det enkelte endringer i det reviderte 
planforslaget som ikke høres. Dette er endringer som ikke medfører økt inngrep eller økte 
restriksjoner på eiendom. Disse endringene er for orientering listet i kapittel 3.  
 
Etter høringen vil samtlige uttalelser til planen bli sammenstilt og kommentert før saken sendes til 
KMD for behandling. 
 
Etter at forslaget til endringer av planforslaget har vært på begrenset høring, vil fellesprosjektet ved 
Bane NOR og Statens vegvesen gjennomgå og oppsummere innkomne merknader. På bakgrunn av 
innkomne merknader kan det bli aktuelt å revidere planforslaget. Dette gjøres samlet for hele 
reguleringsplanen for Fellesprosjektet. Prosjektet tar sikte på å oversende planen til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) for sluttbehandling tidlig i mars 2019. 
 
I tillegg til de endringene som omtales her, vil reguleringskartene bli supplert med en plankartserie 
som omfatter hensynssoner for skredfare, med tilhørende bestemmelser. I opprinnelig planforslag var 
bestemmelser om ivaretagelse av skredhensyn innarbeidet i bestemmelser til arealformål. 
Bestemmelser til hensynssoner har samme rettsvirkning som bestemmelser til arealformål, men 
hensynet er lettere å lese ut av plankartet når kartet er påført egne hensynssoner. Plan– og 
byggesaksmyndigheten skal dessuten ved behandling av søknad om tiltak uavhengig av planstatus 
gjøre en vurdering av tiltaket opp mot ulike hensyn, for eksempel risiko for skred. Myndigheten kan da 
pålegge forslagsstiller eller tiltakshaver å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet. Denne endringen av 
planen regnes ikke å gi endrede rettsvirkninger i forhold til opprinnelig planforslag, og høres derfor 
ikke.  
 

1.2 Bakgrunn for endringene og vurderingene 

1.2.1 Hvorfor endringer? 

Flere høringsuttalelser til planforslaget har medført behov for å vurdere endringer, enten i plankartet 
eller planbestemmelsene. Flere momenter, særlig fra kommunene og regionale myndigheter, er 
imøtekommet med endringene som nå er foreslått. De fleste av endringsforslagene er omtalt her, og 
alle blir kommentert i et merknadsdokument ved oversendelse av samlet planforslag til KMD. 
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Parallelt med høring av reguleringsplan og vurdering av høringsuttalelser har det pågått en detaljering 
av grunnlaget for planen. Dette arbeidet har også medført enkelte forslag til endringer i 
reguleringsplanen.   
 
Fellesprosjektet har utført en gjennomgang av planen med fokus på trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper både i anleggsfasen og ved ferdig bygd anlegg. Denne trafikksikkerhetsrevisjonen 
(TS-revisjonen) har avdekket forhold som ikke var tilstrekkelig godt løst i det opprinnelige 
planforslaget. Dette har medført videre arbeid med løsninger og endringer som beskrives som 
trafikksikkerhetstiltak (TS-tiltak). 
 
Det er arbeidet for å redusere prosjektets totale kostnader og utslipp av klimagasser. Som eksempel 
på utslippsreduserende tiltak er det foreslått å endre brutype for flere av bruene som omfattes av 
prosjektet, fra platebru til bjelkebru. Dette betyr at selve brutverrsnittet blir høyere, slik at den frie 
høyden under bruene reduseres noe dersom jernbanen og vegen ligger i samme høyde som 
opprinnelig planlagt. For enkelte av bruene medfører dette også at brulengdene reduseres. Disse 
faktorene reduserer materialbruken og andre innsatsfaktorer ved bygging av bruene, og dermed 
reduseres utslipp av klimagasser og kostnader til bygging.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1  Illustrasjon av ulike brutyper. Eksempel på brutverrsnitt for E16 bru til venstre og jernbanebru 

til høyre. Øverst er vist platebruer/traubruer og nederst er vist bjelkebruer.  
 



Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og 
E16 (FRE16) 

Endringer i reguleringsplan – Ringerike kommune  
Begrenset høring 

  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

7 av 32 
FRE-00-A-26161 

00A 
20.11.2018 

 

 

 

1.2.2 Konsekvenser av endringene 

Ved beskrivelse av de enkelte endringsforslagene omtales konsekvenser av endringen. Omtalen av 
konsekvenser er delt inn i ikke-prissatte konsekvenser (konsekvenser som ikke kan tallfestes i kroner 
og øre) og øvrige konsekvenser. Konsekvensendringer vurderes opp mot opprinnelig planforslag. 
 
Ikke prissatte konsekvenser omfatter de samme ikke-prissatte konsekvenstema som ble vurdert i 
konsekvensutredningen av det samlede planforslaget som var til offentlig ettersyn våren 2018: 

 Landskapsbilde 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Naturmangfold  

 Naturressurser 

 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Beskrivelse av øvrige konsekvenser omfatter andre virkninger av planendringen. Dette omfatter for 
eksempel hvordan endringen påvirker støybildet og virkninger for klimagassutslipp. 
Kostnadsvirkninger omtales kun der dette har vært en sentral del av vurderingen av endringsforslaget. 
 
Både permanente konsekvenser av tiltaket og midlertidig påvirkning i anleggsperioden er vurdert.  
 
Konsekvensbeskrivelsene til endringsforslagene utgjør ikke en konsekvensutredning etter Statens 
vegvesens håndbok V712. En samlet vurdering av konsekvenser vil oppdateres i forbindelse ved 
innsending av endelig reguleringsplanforslag til KMD.  
 
Konsekvensene av den enkelte endring antas ikke å påvirke samlet vurdering av ikke-prissatte 
konsekvenser, jf. kapittel 5.4.7 i «Planbeskrivelse med konsekvensutredning», datert april 2018.  
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2 PLANENDRINGER SOM HØRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2  Oversikt over planendringer i Ringerike kommune.   

Tall referer til kapittelet der den enkelte endringen er omtalt. 
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2.1 Mælingen 

2.1.1 Om endringen 

Mælingen berøres i stor grad av veg- og baneprosjektet. Det er kommet innspill fra grunneiere om å 
redusere arealbruken i størst mulig grad, legge om det lokale vegnettet og dermed forbedre forhold for 
landbruk så langt det lar seg gjøre. Et forenklet vegsystem gir en bedre landbruksarrondering. 
 
Det foreslås å endre brutype fra platebru/traubru til bjelkebru (se Figur 1). Denne endringen av brutype 
gir 1,2 meter mindre frihøyde under jernbanebrua over Mælingen enn i opprinnelig planforslag. 
Frihøyde under vegbrua opprettholdes som tidligere.  
 
Endringen som foreslås i plankartet er noe ulik avhengig av de to alternative løsningene som er 
foreslått over Mælingen: 
 

 Alternativ Mælingen A – bru 
Atkomstvegen krysser under traseen ca. 150 meter lengre sør enn i opprinnelig planforslag. 
Dette frigjør vegareal på vestsiden av banen og det blir en lengre strekning der atkomstveg til 
Mælingen og Gomserudgårdene er felles. I dette planalternativet ligger bruene med større 
frihøyde enn i planalternativ B, og endring i brutype har ikke betydning for kryssing under 
bruene med veg.  
 

 Alternativ Mælingen B – fylling 
Frihøyde under jernbanebrua ved overgangen mellom fylling og bru er på det laveste 3,6 meter. 
Frihøyden stiger mot nord. Som følge av dette må lokalvegkryssing under brua flyttes mot nord. 
I dette området ligger også flomkanal mellom Storelva og Synneren, og lokalvegkrysning er 
flyttet nord for denne for å få akseptabel frihøyde. Atkomst til Mælingen opprettholdes som i 
opprinnelig planforslag, mens atkomstvegen til Mælingen vest (Gomserudgårdene) må gå i 
separat trasé med lav bru over flomkanal på vestsiden av trasé for veg og bane. Overhøyde 
over atkomstvegen skal være minimum 4,9 meter. 
 

 
For begge alternativer samles atkomstene til Gomserudgårdene (gnr/bnr 3/14, 3/12, 3/10) i en veg. I 
endret planforslag er eksisterende atkomstveger til gnr/bnr 3/12 og 3/10 planlagt fjernet og erstattet 
med ny felles atkomst. Dette gir grunnlag for at gjenværende dyrkamark får bedre 
arrondering/teigform. 
 
Endring i reguleringsplanens bestemmelser: 
Ved omlegging av atkomstveier til Gomserudgårdene planlegges eksiterende vegsystem tilbakeført til 
landbruk. Ny bestemmelse om tilbakeføring av veg til dyrka mark setts inn i planbestemmelsenes 
kapittel 6 (ny #9 under bestemmelsene kap. 6.1). 
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Figur 3  Alternativ Mælingen A, bruløsning.  

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
 

    
 
Figur 4   Alternativ Mælingen B, fyllingsløsning.  

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
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2.1.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde: Endringen av brutype som medfører mindre frihøyde, vil sannsynligvis gi en negativ 
effekt for landskapsbildet og for nærmiljø og friluftsliv. I hvilken grad dette påvirkes vil avhenge av 
bruenes detaljerte utforming. Flytting av lokalveger på Mælingen som følge av endrede brutyper er 
mindre vesentlig for landskapsbildet og nærmiljø og friluftsliv.  
 
Nærmiljø og friluftsliv: Redusert frihøyde under bruene kan påvirke siktlinjer i landskapet og medføre 
økt visuell (opplevd) barriereeffekt og dominans, særlig gjelder dette der frihøyde over terreng er 
minst.  
 
Naturmangfold: Redusert frihøyde under bruene kan redusere fuglenes vilje til å krysse under bruene. 
I mange tilfeller vil kryssing under bruene medføre både redusert kollisjonsfare med kjøreledninger og 
være mest energieffektivt for fuglene. Det er positivt for naturmangfold at atkomstvegene til Gomserud 
samles, men flyttingen av krysningspunktet nordover gjør at denne vil måtte krysse flomkanalen 
mellom Storelva og Synneren en ekstra gang. Dette vil i noen grad svekke mulighetene for hvordan 
kanalen kan integreres i det planlagte økologiske kompensasjonsarealet sørøst i Synneren. 
 
Naturressurser: For naturressurser innebærer endring av planalternativ B noe økt arealbeslag (ca. 1,5 
daa fulldyrka jord omdisponeres til felles veg). Samling av atkomstveiene til Gomserud vurderes 
positivt da dette kan gi bedre arrondering av jordene.  
 
 
Endringene påvirker ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Det vurderes ikke å være endringer av konsekvenser i anleggsfasen som følge av endringen.    

2.1.3 Øvrige konsekvenser 

Endringen påvirker i svært liten grad støyforhold.  
 
Eiendommene 3/10 og 3/12 får noe lengre atkomstveg, men dette er i tråd med grunneiernes ønske 
om å sanere dagens atkomster for å optimalisere arealene for drift av jorda.  
 
Endringene i brutype gir et lavere klimagassutslipp ved bygging og er kostnadsbesparende. 

2.1.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
1/41, 3/9, 3/9/1, 3/9/3, 3/9/4, 3/10, 3/12, 3/14, 3/15, 3/21, 3/22, 3/34, 3/35, 3/44, 3/74, 3/97, 3/100, 
3/103, 3/108, 3/124, 3/128, 3/128/1, 3/129, 43/2, 43/12, 43/13, 3034/1  
 
 

2.2 Riggområder ved Prestemoen med tilhørende vegsystem 

2.2.1 Om endringen 

Det har kommet ulike innspill om plassering av rigg- og anleggsområder på Prestemoen, blant annet 
om å flytte deler av riggområdet vest for traseen for veg og bane over på østsiden, samt unngå bruk 
av eksiterende sandtak. Med denne bakgrunn er det gjort en fornyet vurdering av behovet for 
riggområder. 
 
Som mulig erstatning for bl.a. sandtaket er det vurdert å ta i bruk hele skogområdet mellom trasé for 
bane og sandtaket. Sandtaket er aktuelt til mellomlagring av blant annet jord fra Mælingen. Areal til 
mellomlagring av matjord er totalt sett noe underestimert i opprinnelig planforslag, og økt noe i endret 
planforslag. 
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Å ta i bruk hele dette skogområdet ville i seg selv medføre en økning i det midlertidige arealbehovet 
(ca. 35 daa), fordi vegetasjonsdekket her først må fjernes og mellomlagres. Hele området er registrert 
som naturtype sandfuruskog (verdi viktig), og utvidelsen ble vurdert å gi et betydelig og permanent 
inngrep i denne. For andre tema ble endringen vurdert å ha hovedsakelig midlertidige konsekvenser. 
Denne endringen ble også vurdert å være betydelig dyrere enn opprinnelig løsning, hovedsakelig på 
grunn av økte kostnader til fjerning av vegetasjonsdekke og opparbeiding av området, samt 
tilbakeføring av vegetasjonsdekke.  
 
Som en konklusjon på denne vurderingen ble det vurdert en mellomløsning hvor en i hovedtrekk 
opprettholder planforslaget, men utvider anleggsområdene noe øst for trasé for bane både på 
Prestemoen og Mælingen nord. Samtidig forsøker en å opprettholde et skogbelte langs brinken av 
Prestemoen nord for Busundveien for å dempe det visuelle uttrykket i anleggsperioden. Løsningen gir 
bedre mulighet til å opprettholde drift i sandtaket ved at deler av dette nyttes til mellomlagring av 
masser, og løsningen åpner også opp for at en kan mellomlagre jord på Mælingen uten at dette 
kommer i konflikt med anleggsgjennomføringen. En slik mellomlagring vil kreve tiltak mot flom for å 
hindre jorderosjon/avrenning til Synneren.  
 
For å sikre en god atkomst til anleggsområdet ved Prestemoen, utvides midlertidig anleggsområde 
noe i krysset med atkomstvegen til Mælingen. Dette gir mulighet for å anlegge en midlertidig 
rundkjøring. Tilstrekkelig areal settes av uten å berøre boligen på eiendom 3/125. 
 
Totalt øker areal til midlertidige anleggsområder i endringsforslaget med ca. 48 dekar. 
 

    
 
Figur 5  Prestemoen - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (venstre) og nytt forslag (høyre). 
   Blå markering - skogbelte langs Busundveien opprettholdes. 

Rød markering - anleggsområde øst for traseen utvides. 
Gul markering - anleggsområde på Mælingen nord utvides. 

 

2.2.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde: Riggområdet vil ha en negativ virkning på landskapets visuelle kvaliteter lenge etter 
anleggsfasen, fordi det vil ta mange år før en tilsvarende høyreist skog har etablert seg på hogstflaten 
som riggområdet forårsaker. Enhver økning av inngrep i den skogkledde moen vil forsterke dette og 
bidra til tiltakets manglende forankring i omkringliggende landskap. Tilsvarende vil området som nå er 
foreslått tatt ut av planen vest for traseen, bidra til å opprettholde en vegetasjonsskjerm mot tiltaket fra 
Busundveien. 
 
Naturmangfold: Det nye forslaget til riggområde og arealer for masselagring på Prestemoen vil 
medføre en betydelig økning i inngrepene i den verdifulle sandfuruskogen (totalt ca. 28 dekar). Mens 
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opprinnelig forslag til midlertidige anleggsområder i stor grad berørte en hogstflate, vil de nye 
inngrepene berøre eldre skog i kjerneområdet på Prestemoen. 
 
Det forutsettes gjennomført flere tiltak for å forhindre at masselagringen og bruken av riggområdet 
skal endre det spesielle sandige jordsmonnet på Prestemoen, blant annet brukes bunnduker som 
forhindrer innblanding av matjord i sandjorda. Det forutsettes at man lykkes med dette. Likevel vil 
tildekkingen og komprimeringen av sandjordsturkturene kunne ha betydelige konsekvenser for 
reetableringen av vegetasjonen i området etter anleggsfasen er over. Utformingen av riggområdet vil 
medføre hogging av skogen på en relativt stor flate. Det er positivt at det bevares en 50 meter bred 
skogbrem mot Busundveien, men det er sannsynlig at dette skogbeltet vil være utsatt for vindfelling og 
endringer i vind og mikroklima inne på hogstflaten vil kunne få betydning for reetableringen av skogen 
i det midlertidige anleggsområdet. Det hefter betydelige usikkerheter ved vurderingene ovenfor.    
 
Naturressurser: Forutsatt at midlertidig riggareal regulert til LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde) 
og kan skogsettes og få tilnærmet samme egnethet som vokseplass for skog som i dag, medfører ikke 
tiltaket endring i varig konsekvens for naturressursene i området. Den samme forutsetningen om 
regulering til LNF og reetablering av skog og turstier legges til grunn for ingen endring i varig 
konsekvens for friluftsliv. 
 
 
Endringene påvirker ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø eller er vurdert å ha varige 
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Opprettholdelse en vegetasjonsskjerm mot tiltaket fra Busundveien demper det visuelle uttrykket av 
tiltaket og riggområdet på Prestemoen.  
 
Riggarealet er økt i areal på østsiden av hovedlinja. Det gir en smalere skogskorridor mellom 
riggområdene og økt nærføring til eksisterende turstier, som ytterligere vil redusere bruksmuligheter 
og attraktivitet i ferdselsårene i anleggsperioden (og i lang tid etter ferdigstillelse).  På vestsiden er 
midlertidig anleggsområde fjernet i et lite område ved de nærmeste boligene langs Busundveien, noe 
som antas å gi en svak forbedring for belastningen på beboerne nærmest linja.  
 
Under forutsetning av at midlertidig riggareal som er skogsmark kan skogsettes og ha tilnærmet 
samme egnethet som i dag innebærer inngrepet marginal endring i konsekvens for skog. Ved 
mellomlagring av landbruksjord på fulldyrka jord kan det påregnes endring av jordstruktur og redusert 
produksjonsevne etter gjennomføring av tiltaket. For dyrka mark som brukes til mellomlagring av 
løsmasser forutsettes det at generelle istandsettingskrav gjelder. Midlertidig arealbeslag som følge av 
endringen utgjør ca. 48 daa, hvorav ca. 20 dekar er fulldyrka jord og ca. 28 dekar er skogsmark. 
 

2.2.3 Øvrige konsekvenser 

Støybelastningen fra anleggsgjennomføringen vurderes ikke som påvirket som følge av endring av 
planforslag  
 

2.2.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
42/1, 3/9, 3/9/1, 3/9/3 
 

2.3 Snyta 

2.3.1 Om endringen 

Opprinnelig planforslag inkluderer ny gang- og sykkelveg på strekningen Busundveien – 
Pålsgårdbakken. Ny risikoanalyse av trafikksikkerhet avdekket at siktforholdene for buss ved utkjøring 
fra busslomme i retning Tyristrand ved Snyta ikke er tilfredsstillende og ikke i samsvar med gjeldende 
regler (Statens vegvesen, håndbok N100), samt at det er manglende tilrettelegging for trygg kryssing 
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av rv. 35 for myke trafikanter. Flere høringsuttalelser omtaler også behov for mer tilrettelegging for 
gang- og sykkeltrafikken i området.  
 
Endringen omfatter ny planskilt kryssing for gang- og sykkeltrafikken ved Snyta, utbedring av rv. 35 
samt flytting av busslomme. I tillegg er bredde på permanent vegareal for Busundveien redusert. 
 
Ny kulvert er foreslått i forlengelsen av atkomsten fra Busundveien til boligbebyggelsen. Det er vurdert 
at denne plasseringen gir best nytte for myke trafikanter og hindrer uønsket kryssing i størst grad. 
Atkomstvegen, som betjener seks eiendommer, blir dermed også del av gang- og sykkelvegnettet. 
Krysset mellom atkomstvegen og rv. 35 saneres, det samme gjelder direkte avkjørsler til 
eiendommene gnr/bnr 42/37 og 42/38. Reguleringsformålet på vegen vil være «generell veggrunn», 
som dekker både felles atkomst og offentlig tilgjengelig gang- og sykkelveg. 
 
Den krappe kurven på rv. 35 ved Snyta foreslås utbedret. Dette gir bedre plass for etablering av 
kulvert med tilhørende ramper og mulighet for sanering av avkjørsler til rv. 35. 
 
Eksisterende bussholdeplass på nordsiden av vegen flyttes noe vestover for å bedre siktforholdene for 
bussen.  
 
Etter en vurdering av behovet for erverv av permanent vegareal langs Busundveien, er dette redusert 
noe langs eiendommene 1/6, 1/25, 1/31, 1/37, 1/64 og 1/72. 
 
Endring i reguleringsplanens bestemmelser: 
Endringen ved Snyta inngår i en del av et helhetlig gang- og sykkelvegnett fra Askveien via Dalsveien, 
langs rv. 35 og til og langs Busundveien til forbi avkjøring til Mælingen. Disse tiltakene erstatter 
eksisterende gang- og sykkelvegløsninger i noen grad, men i første rekke er dette tiltak som 
planlegges på grunn av at veiene skal brukes til anleggstrafikk. I opprinnelig planforslag var 
opparbeidelsen av deler av disse gang- og sykkelvegene rekkefølgebestemt (langs Busundveien), 
Som forslag til endring foreslås også opparbeidelsen av gang- og sykkelveg langs rv. 35 medtatt i 
rekkefølgebestemmelse, inkludert planfri kryssing av rv. 35 ved Snyta og planfri kryssing av rv. 35 ved 
Dal. Det foreslås dermed fastsatt et rekkefølgekrav som endring til planbestemmelsenes kapittel 7:  
 
Opprinnelig planbestemmelse:  
Før anleggsstart mellom Storelva og Styggdalskrysset skal gang- og sykkelveg langs Busundveien 
fram til rv. 35 være etablert 
 
Forslag til revidert bestemmelse: 
Før anleggsstart mellom Storelva og Styggdalskrysset skal følgende gang- og sykkelveglenker være 
etablert: 

- gang- og sykkelveg langs Busundveien fram til rv. 35 
- gang- sykkelveg langs rv. 35  
- planskilt gang- og sykkelvegkryssing av rv. 35 ved Snyta og Dal 
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Figur 6  Snyta - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 

Røde piler - markerer utbedring av rv. 35 samt lokalisering av ny planskilt kryssing for gang- 
og sykkelveg. 
Blå pil - markerer plassering av ny busslomme. 
Blå sirkel - markerer strekning langs Busundveien der permanent inngrep i sideterreng er 
redusert. 

 

2.3.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

 
Nærmiljø og friluftsliv: Planskilte kryssinger plassert i naturlige ganglinjer vurderes å ha positiv virkning 
på trygghetsfølelse og tilgjengelighet på ferdselsårer i nærmiljøet.  
 
Naturmangfold: Nærheten til de rike beiteområdene for fugl ved Røsholmstranda, Averøya og 
Karlsrudtangen gjør at fuglelivet også i de omkringliggende skogområdene er høyt. I den smale 
skogteigen som ligger mellom Busundveien og rv. 35 ligger en gammel, stor og velkjent hekkekoloni 
for gråhegre. Ute på jordene er det også registrert rødlistede arter som åkerrikse (CR), vipe (EN) og 
sanglerke (VU). Det anbefales følgelig å minimere nye arealkrevende inngrep i dette området. 
 
Naturressurser: For naturressurser innebærer endringen noe økt arealbeslag. Endringen innebærer at 
ca. 7 daa fulldyrka areal av høy verdi blir permanent omdisponert til vegareal.  
 
Kulturminner og kulturmiljø: Ved Snyta er det en kulturminnelokalitet som blir berørt. Det er registrert 
stolpehull og mulig kulturslagrester innenfor lokaliteten. Denne lokaliteten er registrert etter at planen 
ble lagt ut til offentlig høring. Lokaliteten er frigitt i dispensasjonsvedtaket til Riksantikvaren og gir 
ingen endring i konsekvensgrad for kulturminner. 
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Figur 7  Registrert kulturminne ved Snyta. Lokaliteten er frigitt av Riksantikvaren. 
 
 
Endringen er ikke vurdert å ha vesentlige konsekvenser for landskapsbilde.  
 
Konsekvenser i anleggsfasen: 
Ved bruk av landbruksjord til anleggsområde kan det påregnes endring av jordstruktur og redusert 
produksjonsevne etter gjennomføring av tiltaket. Det forutsettes at generelle istandsettingskrav gjelder 
ved tilbakeføring til opprinnelig arealbruk. Midlertidig arealbeslag utgjør ca. 5 dekar, hvorav ca. 3 
dekar er fulldyrka areal av høy verdi. 
 

2.3.3 Øvrige konsekvenser 

Endringene ved Snyta vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Utbedring av rv. 35, flytting 
av busslomme for vestgående trafikk samt sanering av avkjørselen ved østgående bussholdeplass vil 
rydde opp i et uoversiktlig trafikkbilde og bedre siktforholdene. Den planskilte kryssingen for gang- og 
sykkelvegen sikrer myke trafikanter sikker atkomst til gang- og sykkelvegen langs rv. 35 og til 
bussholdeplassene. Gjennomføring av tiltaket vil kunne påvirke både lokal- og gjennomgangstrafikk 
noe, med midlertidige omlegginger. 
 
Det anbefales å minimere midlertidige inngrep i dette området ut fra registrerte naturverdier. 
 

2.3.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen:  
1/1, 1/6, 1/25, 1/31, 1/36, 1/64, 1/72, 1/100, 42/26, 42/36, 1035/1, 2162/1, 3035/1, 3046/1 
 
 

2.4 Korsdalen 

2.4.1 Om endringen 

Brutversnittet er endret, jfr. kapittel 1.2 og brulengden er redusert. 
 
Brulengde kortes ned fra ca. 130 meter til ca.105 meter ved at fylling for veg og bane forlenges noe i 
hver ende av bruene. Det er planlagt viltkryssing under brua, og det er i forslag til endring vektlagt å 
opprettholde denne med tilstrekkelig kvalitet. Redusert brulengde gjør at bredden på viltkorridoren 
under brua reduseres fra minimum 100 meter til minimum 75 meter. Frihøyde under brua reduseres 
noe som følge av endring av brutype, men opprettholdes større enn 5 meter. Driftsveg for 
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bruinspeksjon mv. er foreslått forkortet og flyttet vekk fra viltkorridoren slik at det opprettholdes et 
bredest mulig vegetasjonsdekke og tilrettelegges for minst mulig aktivitet i området.  
 
Endring i reguleringsplanens bestemmelser: 
Det er i reguleringsbestemmelsenes punkt. 6.2 gitt funksjonskrav til viltundergangen. Bestemmelsen 
foreslås endret fra «Bruer for viltundergang i Korsdalen skal ha frihøyde minst 5,0 m og funksjonell 
lengde på terreng på 100 m» til «Bruer for viltundergang i Korsdalen skal ha frihøyde minst 5,0 m og 
funksjonell lengde på terreng på 75 m». 
 

   
 
Figur 8  Korsdalen - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
 

2.4.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde: De visuelle virkningene av redusert brulengde, større fyllinger og redusert frihøyde vil 
gi redusert attraktivitet og opplevelseskvalitet for ferdsel i ferdselslinjene mellom Snyta – Dal og Snyta 
– Prestemoen, og bidra til å forsterke hovedlinjas fysiske barrierevirkning.  
 
Naturmangfold: Bru i Korsdalen er det kanskje viktigste vilttiltaket i Fellesprosjektet. Opprinnelig 
brulengde var en kvalitet som bidro til å begrense ulempene med den barrieren tiltaket representerer 
for vilt, friluftsliv og landskapet generelt.  
 
Kortere bru vil føre til større terrengfyllinger som snevrer inn daldraget. Både lengde og frihøyde under 
brua er fremdeles akseptabel, men alle studier viser at større er bedre for faunapassasjer. Som følge 
av at det blir trangere under brua, kan dyrenes evne til å finne og ville benytte faunapassasjen 
reduseres. Det må følgelig gjøres en god jobb med å arrondere terreng, beplante og plassere 
viltgjerder på en måte som styrker faunapassasjens funksjon. 
 
Naturressurser: Det er negativt at noe mer fulldyrka areal ved Korsdalen blir permanent omdisponert 
til vegformål og fylling. Fordi arealet ligger i randsonen av hovedtiltaket, som allerede berører området 
kraftig, reduseres den negative påvirkningen i forhold til om dette hadde vært et uberørt område. 
Økning av permanent beslag av fulldyrka jord utgjør ca. 3 daa.  
 
 
Endringene påvirker ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø eller er vurdert å ha varige 
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 
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2.4.3 Øvrige konsekvenser 

Endringene i brutype gir et lavere klimagassutslipp ved bygging og er kostnadsbesparende. 
 
Det er ikke vurdert å være øvrige konsekvenser av endringen. 
 

2.4.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen:  
42/1, 42/20  
 

2.5 Pålsgård – Branddalen 

2.5.1 Om endringen 

Endringen dreier seg om hvordan en kan sikre atkomst til landbruksarealene vest for E16 og 
Randsfjordbanen for brukere med tilhold på østsida av trasé for ny veg og bane. Opprinnelig forslag 
forutsatte atkomst fra sør, via bru over Randsfjordbanen ved Pålsgård. Løsningen krever omfattende 
tiltak med ny bru over Randsfjordbanen. Videre har det innkommet merknader som foreslår annen 
trasé for Sørumgata øst for Bergensbanen, og det foreslås at planforslaget endres i samsvar med 
merknader.  
 
Bru over Randsfjordbanen til Pålsgård foreslås beholdt som i dag, og tiltaket tas ut av planforslaget. 
Det er vurdert at behovet for atkomst til jordene vest for Randsfjordbanen kan ivaretas med 
driftsatkomst via Styggdal/Tolpinrud (med rettigheter både på jernbanegrunn og landbruksarealer), 
Branddalen/ Sørumgata og videre med rettigheter over landbruksarealer.  
 
Den planlagte gang- og sykkelvegen langs Bergensbanen foreslås endret til kjøreveg, se figur 10. Det 
er da ikke behov for å utbedre driftsvegen forbi Branddalen, og denne tas ut av planforslaget. Dette 
medfører videre at det ikke er behov for atkomst langs vestsiden av Randsfjordbanen fra 
Pålsgårdsbakken og nordover, og denne utgår også av planen.  
 
 
Endring av reguleringsplanes bestemmelser 
En gårdseiendom mister rimelig atkomstmulighet til deler av eiendommen som følge av at atkomst 
langs vestsiden av Randsfjordbanen fra Pålgårdbakken og nordover tas ut. Dette er gård med 
driftssentrum på gnr. 46 bnr. 1 (Eikeli). Mellom trasé for bane over Sørumjordet og felt L23 foreslås et 
nytt felt L24 med tilhørende bestemmelse: 
 
Gnr. 46 bnr. 1 har rett til drifts-/høstingsveg over område L24. 
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Figur 9  Kryssing av Randsfjordbanen ved Pålsgårdsbakken. 

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre, med markering av lokalisering av 
endring) og nytt forslag (til høyre). 

 
 

   
 
Figur 10  Sørumgata/adkomst ved Branddalen. 

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
  Sørumgata og lokalveg til Branddalen er markert med pil. 

 
 

2.5.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Nærmiljø og friluftsliv: Endringen fra gang- og sykkelveg til kjøreveg langs nordsiden av 
Bergensbanen erstatter en løsning med kjøreveg gjennom tunet på Branddalen og gang- og 
sykkelveg på nordsiden av Bergensbanen. Den nye vegtraseen vil ha blandet trafikk. Vegen betjener 
gårdsbruk og boligeiendommer og vil ha liten biltrafikk. Sørumgatas viktige funksjon som turveg 
opprettholdes i løsningen, og det er små konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.   
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Kulturminner og kulturmiljø: For det kulturhistoriske bygningsmiljøet og tunet på Branddalen gård og 
Veien kulturminnepark (gravfelt og opplevelsessenter) vil det være positivt å unngå tiltakene og 
gjennomkjøring i Branddalen, både i en anleggsfase og i permanent situasjon.  
 
Endringene er for øvrig vurdert å ha ingen/ubetydelige konsekvenser for landskapsbilde, 
naturmangfold og friluftsliv. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen: 
Ca. 13 daa. midlertidige anleggsområder vest for Randsfjordbanen og ved Pålsgårdbakken utgår fra 
planforslaget som følge av endringen. 

2.5.3 Øvrige konsekvenser 

Over tid er det endringer i hvem som drifter de enkelte jordene i området. I enkelte tilfeller kan det 
derfor bli lengre atkomstveger enn ønskelig, men atkomst er sikret på tvers av traseene for alle 
jernbanelinjene og veganleggene. 
 

2.5.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen:  
42/1, 47/5, 48/1, 76/7, 76/10, 3038/1,4000/5 
 
 

2.6 Dal/Styggdal  

2.6.1 Om endringen 

Endringen omfatter veg og gang- og sykkelveg på strekningen Pålsgårdsbakken – Styggdal, justert 
trasé for gang- og sykkelveg videre nordover forbi Styggdalskrysset og justert trasé for Dalsveien. 
 
Etter innspill fra naboer og som resultat av ny risikoanalyse av trafikksikkerheten, er det foreslått ny 
planskilt kryssing av rv. 35 for gang- og sykkelvegen ved Pålsgårdsbakken. Gang- og sykkelvegen 
knyttes til busstopp øst og vest for rv. 35 og det planlegges en direkte forbindelse fra Pålsgårdsbakken 
mot gang- og sykkelvegen for å hindre uønsket kryssing over rv. 35. Det inkluderes et areal for 
midlertidig omlegging av rv. 35 i forbindelse med bygging av kulvert for gang- og sykkelveg.   
 
Ved vurdering av optimalisert løsning er det foreslått at bruer for ny E16/Ringeriksbanen over 
atkomstveg til Dal og gang- og sykkelveg erstattes av fyllinger. Atkomstvegen og gang- og 
sykkelvegen føres i kulverter gjennom fyllingene. Kulvert under ny E16 blir ca. 30 meter lang mens 
kulverten under bane blir ca. 18 meter lang. Kulvertbredde er ca. 13 meter, som blant annet inkluderer 
bredde til kjøreveg (7 meter) og gang- og sykkelveg (4 meter). Frihøyde for Dalsveien blir minimum 
4,9 meter, som er i samsvar med vegnormalene til Statens vegvesen.  
 
Endring fra bruer i linja til fylling og kulvert medfører behov for å justere linja til gang- og sykkelvegen 
og Dalsveien inn mot kulverten. For å få en bedre linjeføring er traseen for gang- og sykkelveg 
gjennom avsatt areal til vegserviceanlegg øst for Styggdalskrysset justert noe.   
 
Endring i reguleringsplanens bestemmelser: 
Det vises til beskrivelse under kap. 2.3. 
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Figur 11  Dal/Styggdal – Illustrasjoner av nye tiltak. 
   Rød linje – ny trasé for gang- og sykkelveg. 

Blå sirkel – tiltak ved rv. 35/Pålsgårdsbakken (kulvert, flytting busslommer samt areal for 
anleggsgjennomføring). 
Gul sirkel – bruer erstattes av fyllinger. 

 
 

   
 
Figur 12  Dal/Styggdal - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (venstre) og nytt forslag (høyre). 
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2.6.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Nærmiljø og friluftsliv: Planskilte kryssinger plassert i naturlige ganglinjer har positiv virkning på 
trygghetsfølelse og tilgjengelighet på ferdselsårer i nærmiljøet. Ved å erstatte bruene for ny 
E16/Ringeriksbanen med kulverter reduseres attraktiviteten og opplevelseskvaliteten for ferdsel på 
gang- og sykkelvegen. God utforming, bevisst materialbruk og lyssetting er viktig for å unngå redusert 
trygghetsfølelse. 
 
Naturressurser: Tiltaket medfører omdisponering av ca. 1 daa fulldyrka mark og ca. 3 daa skogsmark 
til samferdselsformål.  
 
Endringene er for øvrig vurdert å ha ingen/ubetydelige konsekvenser for landskapsbilde, 
naturmangfold og kulturminner og kulturmiljø.   
 
Konsekvenser i anleggsfasen: 
Midlertidig arealbeslag utgjør ca. 5 daa med skogsmark.  
 

2.6.3 Øvrige konsekvenser 

Tiltaket sikrer en sammenhengende sykkelforbindelse langs rv. 35 fra Tyristrand og inn til Hønefoss. 
På den aktuelle strekningen blir det ikke kryssende biltrafikk. 
 
Endring fra bruer til kulvert gir et lavere KLIMAGASSutslipp ved bygging og er kostnadsbesparende. 

2.6.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
42/1, 42/4, 1035/1 
 
 

2.7 Styggdal  

2.7.1 Om endringen 

Detaljering av planer for anleggsgjennomføring viser at det er behov for et større areal for bearbeiding, 
herunder knusing, og mellomlagring av kvalitetsmasser nord for Sundvollen. Vest for traseen i 
Styggdal er det i opprinnelig forslag til reguleringsplan avsatt et areal til vegserviceanlegg og det er 
vurdert at arealet kan nyttes i anleggsperioden for mellomlagring, bearbeiding og knusing av masser. 
Øst for traseen er arealet som er foreslått regulert til vegserviceanlegg tilsvarende nå vist som rigg- og 
anleggsområde for bruk til omlegging av veg/disponibelt riggområde. Det vil ikke tillates knusing av 
stein innenfor dette området. For vegserviceanlegget øst for Styggdalskrysset ansees ikke dette som 
en endring da arealet allerede er foreslått regulert til samferdselsformål og i sin helhet eid av Statens 
vegvesen.  
 
Areal mellom Randsfjordbanen og E16 endres fra landbruk/anleggsområde til annet bane-/veg-formål. 
Årsaken til dette er at det er lite hensiktsmessig med et mindre, «inneklemt» areal avsatt til LNF. Dette 
arealet vil være lite drivverdig og det er hensiktsmessig at arealet reguleres til samferdselsformål i sin 
helhet.  
 
Endring i reguleringsplanens bestemmelser: 
Til område SAA20 (vegserviceanlegg vest for Styggdalskrysset) foreslås følgende bestemmelse for 
anleggsgjennomføring, jfr. planbestemmelsenes kap. 6.1:  
I område #1-24 tillates mottak, bearbeiding(knusing) og mellomlagring av steinmasser 
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Figur 13  Styggdal - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre, med markering der 

endringene er lokalisert) og nytt forslag (til høyre). 
 

2.7.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

 
Naturressurser: Endringen innebærer et permanent beslag på 13 daa til samferdselsformål som i 
tidligere planforslag var foreslått videreført til landbruksformål. Dette arealet er inneklemt og er vurdert 
å ha liten nyttbarhet som landbruksareal. Arealet vil ha betydelig anleggsbelastning.  
 
Det er vurdert at endringen ikke har andre ikke-prissatte konsekvenser i permanent situasjon.  
 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Bruken av arealene ved Styggdalskrysset i anleggsperioden, særlig det vestre området med adgang til 
å bearbeide sprengstein, medfører en støyende virksomhet som i tidligere planforslag ikke var i 
området. Nærmeste bolig øst for området ligger ca. 250 meter unna, mens nærmeste bolig vest for 
området ligger mer enn 400 meter unna. Konsekvensene vurderes som små for nærmiljø da det er få 
boliger nær dette området. Utslipp av anleggsstøy reguleres i planbestemmelsenes pkt. 2.3.1.  
 

2.7.3 Øvrige konsekvenser 

Det er vurdert å ikke være øvrige konsekvenser av endringen. 
 

2.7.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
42/1, 76/7, 76/10 
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2.8 Sørumjordet - areal til omformerstasjon og alternativ trasé for omlagt 
høyspentlinje 

2.8.1 Om endringen 

Det er avklart at nødvendig areal avsatt til omformer på Sørumjordet i opprinnelig planforslag er for 
lite. Omformer kan ikke plasseres under høyspentlinje. For å oppnå et større disponibelt areal i 
«trekanten» mellom framtidig trasé for Ringeriksbanen og Randsfjordbanen, er høyspentlinjen 
foreslått lagt om i en noe endret trasé. Denne endringen gir et tilstrekkelig areal for selve omformeren, 
samt areal for å sikre framføring av nødvendig kabelanlegg mellom høyspent-mast og omformer. 
 
 

   
 
Figur 14  Sørumjordet - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (venstre) og nytt forslag (høyre). 

Pil viser lokalisering av område for omformerstasjon. 
 

2.8.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Økt areal til jernbaneformål medfører et beslag av dyrka mark på ca. 1 daa. Arealet som beslaglegges 
er fulldyrka jord og enhver reduksjon av dette er negativt. 
 
Det er vurdert at endringen ikke har andre ikke-prissatte konsekvenser i permanent situasjon. 
 

2.8.3 Øvrige konsekvenser 

Det er vurdert å ikke være øvrige konsekvenser av endringen. 

2.8.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
47/3 og 47/5 
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2.9 Tolpinrud – omlegging av spor og ledningstiltak 

2.9.1 Om endringen 

Gjennom videre bearbeiding av de tekniske løsningene er det utarbeidet en ny sporplan som enklere 
knytter Ringeriksbanen og Randsfjordbanen sammen på Sørumjordet. Som følge av dette reduseres 
omfanget av konstruksjoner i området, men ny løsning men den krever noe mer areal. Det er derfor 
behov for å utvide reguleringsformålet for jernbane noe mot øst. Denne utvidelsen medfører 
tilsvarende forskyvning av driftsvegen langs traseens østside og jernbanearealet utvides med inntil ca. 
30 m inn på eiendom 47/7. 
 
Deler av eiendom 47/224 (Parkveien 9) innlemmes i planen. Dette er nødvendig for å sikre midlertidig 
areal for arbeider med teknisk infrastruktur (tilkobling vann- og avløpsanlegg).  
 
Endring i reguleringsplanens bestemmelser 
Deler av eiendom 47/224 er avsatt til midlertidig anleggsområde med underliggende boligformål. 
Boligformål videreføres fra gjeldende reguleringsplan. For eiendommen fastsettes ny bestemmelse i 
bestemmelsenes kap. 6.1: På eiendommen tillates anleggsarbeid for vann- og avløpsledninger (ny 
bestemmelse (#8). 

 
 
Figur 15  Omlagt driftsveg markert med rød linje. Pil markerer berørt regulering for idrettsanlegg. 
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Figur 16  Tolpinrud – omlegging av spor. 

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
 
 

   
 
Figur 17  Midlertidig beslag på eiendom 47/224. 

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
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2.9.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

 
Nærmiljø og friluftsliv: Utvidelsen gir økt nærføring til fotballbanen på Tolpinrud. I tillegg medfører 
vegen direkte arealinngrep i en del av idrettsanlegget som i planforslaget er avsatt til byggeområde 
BIA20 (se figur 15) med adgang til nødvendige bygg for drift av idrettsanlegget. Idrettsanlegget har 
begrensede utvidelsesmuligheter i dag og tiltaket forsterker dette. Arealbeslaget omfatter 200 – 300 
m2 i ytterkant av området BIA20.  
 
Naturressurser: Endringen innebærer at fremtidig LNF-område med potensiale for nydyrking 
reduseres noe. Endringen innebærer omdisponering av ca. 9 daa skogkledt areal i ravine øst for 
Randsfjordbanen.  
 
Endringen vurderes ikke å ha konsekvenser for andre ikke-prissatte tema.  

2.9.3 Øvrige konsekvenser 

Endringsforslaget reduserer utslipp av klimagasser og er kostnadsreduserende.  
 

2.9.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
47/7, 47/236 og 4000/5 
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2.10 Hønefoss stasjon med omgivelser 

2.10.1 Om endringene 

Den kommunale pumpestasjonen (vann- og avløpsanlegg) på eiendom gnr/bnr 49/252 flyttes ca. 90 m 
mot sørvest, inntil den nye atkomstvegen under stasjonen. Flytting av pumpestasjon medfører et nytt 
formål i reguleringsplanen i dette området.  
 
Eksisterende stasjonsbygning og Begna bru foreslås regulert med hensynssone kulturmiljø. Det er i 
samsvar med Bane NOR sitt administrative vedtak om bevaring av nevnte objekter. 
 

   
 
Figur 18  Hønefoss stasjon. 

Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (venstre, med markering av lokalisering av 
endringer) og nytt forslag (høyre). 

 
 

2.10.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Kulturminner og kulturmiljø: Det er positivt at den gamle stasjonsbygningen og Begna bru sikres 
bevaring med hensynssone H570.  
 
Endringen vurderes ikke å ha konsekvenser for andre ikke-prissatte tema.  
 

2.10.3 Øvrige konsekvenser 

Det er ikke vurdert å være øvrige konsekvenser av endringen. 

2.10.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
45/282, 1007/1, 2169/1, 4000/12 
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2.11 Ve stasjon 

2.11.1 Om endringen 

Jernbanedirektoratet har fattet vedtak om at Ve stasjon ikke skal være en del av tiltaket. Stasjonen 
med tilhørende atkomstveger tas derfor ut av planen. Det vil derfor ikke være behov for å utvide 
krysset mellom Heradsbygdveien og rampen til E16 (vestside) til rundkjøring. Vegsystemet vest for 
E16 ved Heradsbygdveien blir dermed ikke berørt av planen. 
 
 

   
 
Figur 19  Ve stasjon - Reguleringsplan som ved offentlig ettersyn (til venstre) og nytt forslag (til høyre). 
 

2.11.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde: Reduksjon i samlet veg- og baneareal vurderes som positivt for landskapets siktlinjer 
og visuelle kvaliteter i området.  
 
Naturressurser: Dersom Ve stasjon utgår av planen reduseres permanent arealbeslag med ca. 25 mål 
fulldyrket mark 
 
Kulturminner og kulturmiljø: Etablering av Ve stasjon slik den var vist i planen som var til offentlig 
høring, hadde en negativ visuell innvirkning på kulturmiljøet på Ve og Veien. Dersom stasjonen utgår, 
er også denne negative innvirkningen ikke lenger reell, verken i anleggs- eller driftsfasen. Det er 
positivt for både Ve og Veien kulturminnepark at tiltak knyttet til Ve stasjon utgår. 
 
Endringen vurderes ikke å ha konsekvenser for andre ikke-prissatte tema. 
 

2.11.3 Øvrige konsekvenser 

Ve stasjon har ligget inne i planforslaget som en fremtidig mulighet, men uten konkrete byggeplaner. 
Det er ikke vurdert å være øvrige konsekvenser av endringen.  
 

2.11.4 Høring av forslaget 

Ut i fra matrikkelkartet er følgende eiendommer berørt av endringen: 
49/4, 49/4/1, 54/27, 55/7, 1007/1, 1016/1, 2174/1 
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3 ØVRIGE PLANENDRINGER 

3.1 Innledning 

Nedenfor omtales endringer av reguleriengsplanforslaget som ikke sendes på høring/legges ut på 
offentlig ettersyn. Disse listes opp til orientering. Endringene vurderes ikke å medføre negative 
konsekvenser eller innskrenkning av rettigheter. 
 

3.2 Storelva 

 

Beskrivelse Hensynssone (H720 båndlegging naturmangfoldloven) under bruene utgår og, 
da arealet under bruene ikke vil bli omfattet av vern etter naturmangfoldloven. 

Konsekvenser Ingen 

 

3.3 Reduksjon i omfang av eller endring i geotekniske tiltak 

 

Beskrivelse Med grunnlag i utførte grunnundersøkelser er omfang av behov for geotekniske 
tiltak revurdert. Dette har medført at enkelte tiltak utgår i sin helhet og at andre 
reduseres i omfang.  
 
Tiltakene utgår i sin helhet på følgende eiendommer: 

 45/222 

 45/22 

 45/233 

 45/223 

 45/220 

 45/81 

 45/329 

 45/2 

 45/316 

 45/90 

 45/321 

 45/89 
 
Tiltakene reduseres på følgende eiendommer: 

 47/10 

 76/7 

 42/1 

 47/2 
 
Eiendom som innløses 

 46/17 (i forståelse med grunneier) 
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Konsekvenser Antas i det alt vesentlige å være positivt for berørte grunneiere. 
 
Det er positivt både for karaktertrekkene i ravinelandskapet vest for hovedlinja 
og for Sørumsmarka som friluftsområde at samlet fotavtrykk / berørt areal er 
redusert. 
 
Som følge av reduksjon i omfang av geotekniske tiltak reduseres beslaget av 
midlertidige anleggsområder med ca. 110 dekar som hovedsakelig er 
ravinelandskap. I tillegg utgår omdisponering av regulert boligeiendom for 
gjennomføring av geotekniske tiltak, som utgjør ca. 8 dekar i opprinnelig forslag 
til reguleringsplan 
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