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1 Innledning
Formålet med denne silingsrapporten er å vise hvilke vegløsninger som har vært drøftet
under utarbeidelse av forslag til planprogram for kommunedelplan med

konsekvensutredning for rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss. Rapporten viser
og begrunner hvilke løsninger som foreslås videre utredet og hvilke løsninger som foreslås
forkastet.

For å få innspill til løsninger ble det holdet et idéseminar 25.august 2015. Rapport fra

seminariet finnes på prosjektets internettsider: www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287. På
dette seminaret var det deltagere fra de berørte kommunene, offentlig myndigheter og
fagfolk fra vegvesenet.

I tillegg til idéseminaret er løsningene som drøftes i denne silingsrapporten også basert på
tidligere arbeid, KVU for rv. 35 samt forslag fra interessegrupper.

Hensikten med silingsprosessen er å få frem hvilke løsninger som ikke er gjennomførbare
eller gir uakseptable konsekvenser, for å redusere antall vegløsninger som skal utredes
videre.

Det er utarbeidet rapporter for temaene naturressurser, natur og miljøverdier og nærmiljø og
friluftsliv. Analysene kartlegger hvilke verdier som finnes for de ulike temaene innenfor de
aktuelle planområdet, og angir hvor sårbare verdiene er for veginngrep.
Rapporten er bygget opp på følgende måte:


Kapittel 3 gjør rede for hvilke løsninger som Statens vegvesen foreslår å utrede
videre. Disse er med i Vegvesenets forslag til planprogram.



Kapittel 4 viser vegløsninger som Statens vegvesen foreslår å forkaste

Vegtraseene har hatt arbeidsnavn under silingsprosessen. Vegtraseene som har blitt

videreført til planprogrammet har blitt omgjort til korridorer og fått nytt navn se tabell 3-1
og 3-2. Figur 3-1 viser videreførte korridorer for rv. 35 og fv. 287. Figur 3-2 viser en
skjematisk fremstilling av videreførte vegkorridorer.
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2 Silingskriterier
I forbindelse med siling av vegtraseene ble det utarbeidet følgende silingskriterier:
1. Trafikalt dårlige løsninger/dårlig måloppnåelse.

2. Konflikt med vegnormaler (krever fravik/ dårlig trafikksikkerhet).
3. Åpenbart urealistiske kostbare løsninger.
4. Vegtraseer med åpenbare konflikter.

a. Spesielt stort konfliktpotensial: Kulturmiljø, naturmiljø, landskapsbilde,
naturressurser og nærmiljø og friluftsliv.

b. Stor konflikt, andre løsninger med tilsvarende ønskende egenskaper

5. Slå sammen vegtraseer som er tilnærmet like til korridorer.

Måloppnåelsen, i punkt 1 over, har blitt vurdert ut fra følgende kriterier:
Rv. 35 Hokksund – Åmot:


Øke trafikksikkerheten - Skadekostnad mindre enn 0,12 kr/kjtkm (TØI rapp
1157/2011)



Reduserte avstandskostnader – minimum 8 minutter kortere kjøretid på rv. 35
mellom Hokksund og Åmot.




Forutsigbar reisetid - unngå kø på hovedvegen.

Redusere miljøproblemene for randbebyggelsen langs dagens rv. 35 - redusert støy
og utslipp langs dagens rv. 35.



Avlaste Hokksund sentrum for gjennomgangstrafikk – effekt avhengig av lokale
tiltak.

For fv. 287 Åmot – Haugfoss:


Øke trafikksikkerheten - Skadekostnad mindre enn 0,16 kr/kjtkm (TØI rapp
1157/2011)

●
●

God framkommelighet og forutsigbarhet, særlig for tunge kjøretøy.

Avlaste Åmot sentrum for gjennomgangstrafikk – effekt avhengig av lokale tiltak.

I tillegg er det enighet med kommunene om at ny firefelts veg for rv. 35 går i egen trasé og
at lokalvegfunksjonen ivaretas av dagens veg.

Beskrivelse av løsningene som foreslås utredet videre og kart som illustrerer løsningene
finnes i forslaget til planprogram, som blant annet er tilgjengelig på prosjektets
internettside: http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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3 Korridorer som videreføres til planprogram
3.1 Vegkorridorer rv. 35 Hokksund-Åmot

Vegkorridorene som videreføres er trafikalt gode, de gir god avlastning gjennom Hokksund
og det overføres mye trafikk fra dagens veg til ny veg. Korridorene har heller ikke store

konflikter med nærmiljø/ friluftsliv, naturmiljø eller kulturmiljø. Statens vegvesen foreslår at

følgende korridorer og løsninger videreføres i planprogrammet, se figur 3-1.

Under silingsprosessen hadde vegtraseene arbeidsnavn. De vegtraseene som videreføres til
planprogrammet har blitt omgjort til korridorer og fått nye navn, se, tabell 3-1.
Tabell 3-1 Navn på videreførte korridorer rv. 35

Arbeidsnavn

Navn på korridorer i

11100

V1

11200

V2

13250

2-ABBA

14000

2-AAAA

14100

2-ABAA

14150

2-BBAA

14600

2-ABBB

15310

1-AAAA

vegtraseer

planprogram

Løsningene som gir best avlastning av dagens rv. 35 gjennom Hokksund, fjerner ca. 1/3 av
trafikken. Mye av trafikken gjennom Hokksund har lokalt start- eller målpunkt (boliger,

jernbanestasjonen, servicetilbud). Den lokale trafikken vil gå gjennom Hokksund uansett
hvilken vegløsning som velges. Ny rv. 35 vil ikke alene kunne redusere trafikkmengden i
Hokksund, og skal en få til større reduksjon av trafikken, må det iverksettes tiltak som
reduserer lokaltrafikken (kollektiv, gange, sykkel, restriktive tiltak).

3.2 Vegkorridorer som videreføres til planprogram fv. 287

Vegkorridorene som videreføres er trafikalt gode og gir god avlastning av Åmot sentrum og
dagens fv. 287.

Statens vegvesen foreslår at følgende korridorer og løsninger videreføres i planprogrammet,
tabell 3-2.

Tabell 3-2 Navn på videreførte korridorer fv. 287

Arbeidsnavn
vegtraseer

Navn på korridorer i
planprogram

19600

1A

19750

1B

19300, 19400,

2

19210

3

19410 *

* Korridorene 19300, 19400 og
19410 er så like at de sees på
som en korridor
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Figur 3-1 viser oversiktskart over alle løsninger som skal videreføres til planprogrammet.
Figur 3-2 viser en mer skjematisk fremstilling som vil brukes i metoden for
konsekvensutredning.

Figur 3-1 Løsninger som foreslås utredet videre rv. 35 og fv. 287
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Figur 3-2 Skjematisk fremstilling av vegkorridorene
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4 Vegtraseer som foreslås forkastet rv. 35
Vegtrasé 11300
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Vegtraseen gir for

liten avlastning av dagens
veg.


Vegtraseen er en

kostbar løsning med flere
bruer.


Lite trafikk på ny

veg gir dårlig nytte, og
vanskelig å tenke seg

bompengefinansiering.


Trafikkmengden på

ny veg tilsier ikke
firefeltsveg.


Det vil ikke være

vesentlig reduksjon av
miljøulempene for

randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
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Vegtrasé 11400
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Vegtraseen gir for liten

avlastning av dagens veg.


Vegtraseen er en kostbar

løsning med flere bruer.


Lite trafikk på ny veg gir

dårlig nytte, og vanskelig å

tenke seg bompengefinansiert.


Trafikkmengden på ny veg

tilsier ikke firefeltsveg.


Stort investeringsbehov på

eksisterende veg siden vegen
fortsatt vil ha mye trafikk.


Det vil ikke være vesentlig

reduksjon av miljøulempene for
randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
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Vegtrasé 11500
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Vegtraseen gir for liten

avlastning av dagens veg.


Vegtraseen er en kostbar

løsning med flere bruer.


Lite trafikk på ny veg gir

dårlig nytte, og vanskelig å
tenke seg

bompengefinansiering.


Trafikkmengden på ny veg

tilsier ikke firefeltsveg.


Det vil ikke være vesentlig

reduksjon av miljøulempene
for randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
Medvirkende årsak:


Landskapsbilde: Får

konsekvens for flere

delområder med stor og

middels til stor verdi enn

andre sammenlignbare traseer
spesielt på grunn av kryssing
av daler og elver.
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Vegtrasé 11600
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Vegtraseen gir for liten
avlastning av dagens veg (se
trasé 11 300).

 Lite trafikk på ny veg gir

dårlig nytte, og vanskelig å
tenke seg

bompengefinansiering.

 Trafikkmengden på ny veg
tilsier ikke firefeltsveg.

 Stort investeringsbehov på
eksisterende veg siden

vegen fortsatt vil ha mye
trafikk.

 Vegtraseen gir store

inngrep i tettstedet Skotselv
som er et gammelt

industristed med et bredt

utvalg av kulturminner fra

ulike tidsperioder (spesielt
bygninger fra 1800- og

1900-tallet). Som samlet

kulturmiljø har Skotselv stor
verdi.

 Det vil ikke være vesentlig

reduksjon av miljøulempene
for randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
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Vegtrasé 12000-13000
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

Deler av denne vegtraseen
går på gamle vegen. Stor

bruk av dagen trase betyr:

 Kostbart trafikkhåndtering
i anleggsfasen med mye
omlegginger.

 Bygging av nye lokalveger
vil være kostbart og

anleggsfasen vil være

utfordrende med hensyn på
trafikkavvikling og
trafikksikkerhet.

 Det vil ikke være vesentlig

reduksjon av miljøulempene
for randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
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Vegtrasé 13100
Avgjørende årsak til at vegtraseen
forkastes:


Kulturmiljø: Vegtraseen er

konfliktfylt med hensyn på

kulturmiljø hvor det skjærer
gjennom Dramdal med sine

gårdmiljøer og gravhauger fra

jernalderen, samt gårdsmiljøene på
Dokka/Brudalen.

Andre vegtraseer innenfor samme
korridor kommer ikke i konflikt
med kulturmiljø.


Naturmangfold: Vegtraseen

vil medføre inngrep i områder med
arten Dragehode (Dracocephalum

ruyschiana) som er beskyttet etter
Naturmangfoldloven §§ 23-24 og
«Forskrift om dragehode

(Dracocephalum ruyschiana) som
prioritert art».

Utdrag fra forskriften:

§ 3.Forbud mot uttak, skade og
ødeleggelse:Enhver form for uttak,
skade eller ødeleggelse av
dragehode er forbudt. Som
ødeleggelse regnes utbygging,
graving, masseuttak, utfylling og
lagring av masser, dyrking,
gjødsling og andre handlinger
dersom de er egnet til å skade,
forandre, tildekke eller på annen
måte forringe individer av arten.
Andre vegtraseer innenfor samme
korridor kommer ikke i konflikt
med naturmangfold.
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Vegtrasé 13150
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Kulturmiljø: Vegtraseen er

konfliktfylt med hensyn på

kulturmiljø hvor det skjærer
gjennom Dramdal med sine

gårdmiljøer og gravhauger fra
jernalderen, samt
gårdsmiljøene på
Dokka/Brudalen.

Andre vegtraseer innenfor

samme korridor kommer ikke i
konflikt med kulturmiljø.


Naturmangfold: Vegtraseen

vil medføre inngrep i områder
med arten Dragehode

(Dracocephalum ruyschiana)
som er beskyttet etter

Naturmangfoldloven §§ 23-24
og «Forskrift om dragehode

(Dracocephalum ruyschiana)
som prioritert art».

Utdrag fra forskriften: §

3.Forbud mot uttak, skade og
ødeleggelse:Enhver form for
uttak, skade eller ødeleggelse
av dragehode er forbudt. Som
ødeleggelse regnes utbygging,
graving, masseuttak, utfylling
og lagring av masser, dyrking,
gjødsling og andre handlinger
dersom de er egnet til å skade,
forandre, tildekke eller på
annen måte forringe individer
av arten.

Andre vegtraseer innenfor samme korridor kommer ikke i konflikt med naturmangfold.
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Vegtrasé 13260
Denne vegtraseen inngår i
korridor 2-ABBA.
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Vegtrasé 14200
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:
 Vegtraseen ligger i
potensielle

skredområde med

risikoklasse 3 og lav
faregrad.

Medvirkende årsak til
at vegtraseen
forkastes:

 Landskapsbilde: Får
konsekvens for flere

delområder med stor
og middels til stor
verdi enn andre

sammenlignbare

traseer spesielt på

grunn av nærføring til
Drammenselva.
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Vegtrasé 14300
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Vegtraseen har flere bruer.
Både byggekostnadene og
drifts- og

vedlikeholdskostnadene ved
en slik løsning vil bli høye.
 Krysningen av fv. 287

Strandveien i Åmot vil også
være utfordrende på grunn

av utfordrende grunnforhold
og terreng.

Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Landskapsbilde: Uheldig på
grunn av fire elvekryssinger.
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Vegtrasé 14400
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Kulturmiljø: På grunn av
konflikt med kulturmiljøet på

Fjerdingstad/Stolpestad, som
er et sammenhengende

gårdsmiljø med gårder og

husmannsplasser fra forrige
århundreskiftet.

 Vegtraseen gir ingen
merverdi enn andre

vegtraseer som er tatt med i
planprogrammet.
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Vegtrasé 14700
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Vegtraseen avlaster ikke
Hokksund sentrum og har

dermed dårlig måloppnåelse.
Ca. 90 % av trafikken blir

liggende igjen på dagens
veg.

19

Vegtrasé 15000
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Vegtraseen gir store
inngrep i tettstedet Skotselv
som er et gammelt

industristed med et bredt

utvalg av kulturminner fra

ulike tidsperioder (spesielt
bygninger fra 1800- og

1900-tallet). Som samlet
kulturmiljø har Skotselv
derfor stor verdi.

 Vegtraseen gir store
utfordringer i forhold til
nærføring til jernbanen.

Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Landskapsbilde: Får
konsekvens for flere

delområder med stor og

middels til stor verdi enn
andre sammenlignbare

traseer spesielt på grunn av

nærføring til Drammenselva.
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Vegtrasé 15200
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Vegtraseen gir for liten

avlastning av dagens veg.


Lite trafikk på ny veg gir

dårlig nytte, og vanskelig å
tenke seg

bompengefinansiering.


Trafikkmengden på ny veg

tilsier ikke firefeltsveg.


Fortsatt stort

investeringsbehov på

eksisterende veg siden vegen
fortsatt vil ha mye trafikk.


Det vil ikke være vesentlig

reduksjon av miljøulempene for
randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
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Vegtrasé 15300
Denne vegtraseen

inngår i korridor 1AAAA.
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Vegtrasé 15350
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Krysset med E134

trukket for langt mot

Kongsberg og gir dermed
dårlig avlastning av

eksisterende veg og
Hokksund sentrum.


Lite trafikk på ny

veg gir dårlig nytte, og
vanskelig å tenke seg

bompengefinansiering.

Trafikkmengden på ny veg
tilsier ikke firefeltsveg.

Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Landskapsbilde: Får

konsekvens for flere

delområder med stor og

middels til stor verdi enn
andre sammenlignbare

traseer spesielt på grunn av
nærføring til

Drammenselva.
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Vegtrasé 15400
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Krysset med E134 trukket
for langt mot Kongsberg og

gir dermed dårlig avlastning
av eksisterende veg og

Hokksund sentrum (se trasé
15 350).

 Lite trafikk på ny veg gir

dårlig nytte, og vanskelig å
tenke seg

bompengefinansiering.

 Trafikkmengden på ny veg
tilsier ikke firefeltsveg (lik
15 350).

24

Vegtrasé 15450
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:



Krysset med E134

er trukket for langt mot

Kongsberg og gir dermed
dårlig avlastning av

eksisterende veg og

Hokksund sentrum (se
trasé 15 350).



Lite trafikk på ny

veg gir dårlig nytte, og
vanskelig å tenke seg

bompengefinansiering.

Trafikkmengden på ny veg
tilsier ikke firefeltsveg (lik
15 350).


Det vil ikke være

vesentlig reduksjon av
miljøulempene for

randbebyggelsen langs
eksisterende rv. 35.
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4.1 Fv. 287 Vegtraseer som foreslås forkastet
Vegtrasé 19000
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Vegtraseen har dårlig

måloppnåelse. Den avlaster
ikke fv. 287 Strandgata og
ikke Åmot bru.

26

Vegtrasé 19100
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Vegtraseen blir for

lang og kostbar samt at
den ville ikke fått nok
trafikk.


Vegtraseen gir

heller ingen avlastning av
dagens fv. 287 gjennom

Åmot sentrum, Åmot bru
eller Strandgata.
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Vegtrasé 19200
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Vegtraseen har ikke

en veg å knytte seg til

etter at vegtrase 15000 og

15200 ble silt ut på rv. 35.
I planprogrammet har
vegkorridor 3 lignede
beliggenhet, men er

knyttet til vegkorridorene
1A og 1B på rv. 35.

Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Landskapsbilde: Får

konsekvens for flere

delområder med stor og

middels til stor verdi enn
andre sammenlignbare

traseer spesielt på grunn

av nærføring til Simoa og
kryssing av

Drammenselva.
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Vegtrasé 19450

Avgjørende årsak til at vegtraseen forkastes:



Vegtraseen ligger i potensielle skredområde med risikoklasse 3 og 5, lav og middels
faregrad
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Vegtrasé 19510
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Både byggekostnadene og
drifts- og

vedlikeholdskostnadene ved
en slik løsning vil bli høye.
Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Brua vil ligge høyt over

Drammenselva på nedsiden
av Embretsfoss, og være
krevende i forhold til

landskapstilpasninger.
 Landskapsbilde: Får
konsekvens for flere

delområder med stor og

middels til stor verdi enn
andre sammenlignbare

traseer spesielt på grunn av

kryssingen av Drammenselva.
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Vegtrasé 19700
Avgjørende årsak til at vegtreseen
forkastes:


Både byggekostnadene og

drifts- og vedlikeholdskostnadene
ved en slik løsning vil bli høye.
Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Brua vil ligge høyt over

Drammenselva på nedsiden av

Embretsfoss, og være krevende i

forhold til landskapstilpasninger.


Landskapsbilde: Får

konsekvens for flere delområder

med stor og middels til stor verdi

enn andre sammenlignbare traseer
spesielt på grunn av kryssingen av
Drammenselva.
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Vegtrasé 19800
Avgjørende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Både byggekostnadene og
drifts- og

vedlikeholdskostnadene ved
en slik løsning vil bli høye.
Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:

 Brua vil ligge høyt over

Drammenselva på nedsiden
av Embretsfoss, og være
krevende i forhold til

landskapstilpasninger.
 Landskapsbilde: Får
konsekvens for flere

delområder med stor og

middels til stor verdi enn
andre sammenlignbare

traseer spesielt på grunn av
kryssingen av

Drammenselva.
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Vegtrasé 19810
Avgjørende årsak til at vegtraseen
forkastes:

Både byggekostnadene og driftsog vedlikeholdskostnadene ved en
slik løsning vil bli høye.

Medvirkende årsak til at
vegtraseen forkastes:


Brua vil ligge høyt over

Drammenselva på nedsiden av

Embretsfoss, og være krevende i

forhold til landskapstilpasninger.


Landskapsbilde: Får

konsekvens for flere delområder

med stor og middels til stor verdi

enn andre sammenlignbare traseer
spesielt på grunn av kryssingen av
Drammenselva.
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