Rv. 35 Hokksund–Åmot
og fv. 287 Åmot–Haugfoss
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Statens vegvesen har nå lagt ut forslaget til planprogram
for rv. 35 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss, til
offentlig ettersyn. I planprogrammet foreslår vi å utrede
åtte aktuelle korridorer for ny veg mellom Hokksund og
Åmot. Av disse går seks på østsiden av Drammenselva
og to på vestsiden. Mellom Åmot ogHaugfoss foreslår
vi å utrede fire alternativekorridorer.

Planprogrammet, som nå er lagt ut, danner grunnlaget for det
videre planarbeidet for strekningen. Det fastsetter hvilke
alternativ og konsekvenser av disse vi mener bør utredes
videre i kommunedelplanen. Planprogrammet sier også noe om
den kommende planprosessen og hvilke medvirkningsmuligheter du har.
I samarbeid med kommunene Øvre Eiker og Modum skal
Statens vegvesen nå i gang med å utarbeide et forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningene.

Bakgrunn for prosjektet

Strekningen mellom Hokksund og Åmot byr på mange utfordringer, blant annet med kø i rundkjøringen ved E134 morgen
og kveld og en nedslitt miljøgate gjennom Hokksund sentrum,
der det er alt for stor trafikk. Det er dårlig sikkerhet for alle
trafikanter og store miljøbelastninger for nærmiljøet på hele
strekningen.
Også på strekningen mellom Åmot og Haugfoss har vi mange utfordringer. Tunge kjøretøy sliter med å komme fram og
Åmot bru er en flaskehals. Dette fører blant annet til redusert
framkommelighet på strekningen.

Offentlig ettersyn – din mulighet til å påvirke

Det er vanskelig for oss i Statens vegvesen å kjenne til alt om
lokale forhold. Vi vil derfor gjerne at du kommer med innspill.
Vår erfaring er at vi får bedre planer når flest mulig deltar
aktivt i planprosessen. Muligheten til å påvirke er størst tidlig i
prosessen.
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1. Planprogram
Planprogrammet bestemmer hva vi skal planlegge og hva som skal utredes i forbindelse med planleggingen av vegen.
Planprogrammet skal også sikre at du får mulighet til å si din mening gjennom hele planprosessen.
Først utarbeider vi et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.
2. Kommunedelplan med konsekvensutredning
En kommunedelplan forteller grovt hvor en veg skal gå, og hvilke konsekvenser vegen får for omgivelsene (eks. miljø,
trafikksikkerhet, kulturminner osv.). Kommunedelplanen setter av areal i kommuneplanene i kommunene Øvre Eiker og
Modum. Statens vegvesen utarbeider et forslag til kommunedelplan, mens det er politikerne i kommunene som vedtar
planen.
3. Reguleringsplan
Vi utarbeider en reguleringsplan med utgangspunkt i kommunedelplanen. Reguleringsplanen forteller eksakt hvor vegen
skal gå gir oss rett til å kjøpe den grunnen vi trenger for å bygge og drifte vegen. Statens vegvesen utarbeider forslaget til
reguleringsplan, men det er kommunene som vedtar planen.
4. Byggeplan
Reguleringsplanen blir lagt til grunn når vi skal utarbeide byggeplanen.
Byggeplanen består av tegninger og dokumenter som svært detaljert beskriver hva vi skal bygge, hvor vi skal bygge, hvordan
vi skal bygge, hvordan vi skal utforme vegen og hvilke materialer vi skal bruke.
5. Bygging
Vegen bygges som beskrevet i byggeplanen.

ÅPNE MØTER OG KONTORDAGER

Øvre Eiker kommune: Torsdag 12. januar 2017 – kl. 1800 i festsalen i Rådhuset i Hokksund.
Modum kommune: Tirsdag 17. januar 2017 – kl. 1800 på Søndre Modum ungdomsskole.
Statens vegvesen ønsker også å invitere til åpne kontordager i begge kommunene.
Her presenterer vi ikke prosjektet, men legger opp til at du kan komme innom for å få svar på spørsmål og komme med innspill.
Øvre Eiker kommune: Torsdag 19. januar kl. 1500–1900 på Rådhuset i Hokksund.
Modum kommune: Tirsdag 24. januar kl. 1500–1900 på Rådhuset i Vikersund.

Frist for å si din mening

Du har frist til 1. februar 2017 til å komme med innspill og merknader til planprogrammet.
Du finner dokumentet på servicetorgene til kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen.
I tillegg kan du laste det ned fra hjemmesiden til prosjektet: www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287

Merknader og innspill sender du skriftlig til:

Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller på e-post firmapost-sor@vegvesen.no
Merk innspill og merknader med «15/215548 Kommunedelplan rv. 35 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss».
HAR DU SPØRSMÅL OM PROSJEKTET KAN DU TA KONTAKT MED:
Prosjektleder Kari Floten, telefon 976 02 344, e-post: kari.floten@vegvesen.no
Planleggingsleder Ole Magnus Haug, telefon 402 43 350, e-post: ole.magnus.haug@vegvesen.no

16-2470 grafisk.senter@vegvesen.no

Statens vegvesen ønsker velkommen til åpne møter i både Øvre Eiker kommune og i Modum kommune.
På møtene vil vi informere om prosjektet og hva som skjer framover. Her vil du også få mulighet til å komme med spørsmål
og innspill til planprogrammet.

