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Rv. 35 Eggemoen – Kleggerud med ny tilførselsveg til Jevnaker
Kommunedelplan med konsekvensutredning

Forord
Statens vegvesen har i samråd med
Jevnaker kommune, Ringerike kommune og
andre fagmyndigheter satt i gang arbeidet
med en kommunedelplan for strekningen
Eggemoen–Kleggerud samt atkomst til
Jevnaker. Dette planarbeidet er et ledd i
planarbeidet for ny rv. 35 på strekningen
Eggemoen-Olum.
Strekningen vil bli en del av E16 fra Bergen
til Gävle i Sverige. For strekningen
Eggemoen-Olum vil ikke omklassifiseringen ha betydning for den planlagte
vegstandarden.
Etter plan- og bygningslovens (Pbl ) § 4.1
og § 4.2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger, skal det for alle
kommunedelplaner som angir områder for
utbyggingsformål utarbeides konsekvensutredning.
Konsekvensutredningen er basert på planprogram fastsatt av ansvarlige myndigheter,
som i dette tilfellet er Jevnaker og
Ringerike kommuner.
Forslag til kommunedeplan med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i minimum seks uker.
Høringsfristen fremgår av oversendelsesbrevet og annonser i pressen.
Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er
prosjekteier, og planprosessleder for
prosjektet er Siri Solem Walseth.
Multiconsult AS er engasjert som rådgiver
med Wenche Aalberg som rådgivers
oppdragsleder, og Gunnar Bratheim som
disiplinlider for formell planprosess.
Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU) har vært ansvarlig for tema
kulturmiljø.
Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer
eller på e-post til:
firmapost-ost@vegvesen.no
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Merkes:
“Kommunedelplan
rv.
35
Eggemoen–Kleggerud med ny tilførselsveg
til Jevnaker.”
Eventuelle
spørsmål
kommunedelplanen
med
utredning kan rettes til:

vedrørende
konsekvens-

Statens vegvesen
ved Siri Solem Walseth
e-post: siri.walseth@vegvesen.no
Tlf: 22 05 82 47 / 99 16 99 54

Jevnaker kommune
ved Heidi Johannessen
e-post: hjo@Jevnaker.kommune.no
Tlf: 92 27 19 99

Ringerike kommune
ved Guro Skinnes
e-post:
guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 75 82
Etter at forslaget til kommunedelplan har
vært på høring vil Statens vegvesen kommentere innkomne merknader, og eventuelt
bearbeide planforslaget. Det reviderte planforslaget sammen med høringsuttalelsene
vil deretter bli oversendt Ringerike og
Jevnaker kommuner for behandling. På
grunnlag av konsekvensutredningen og innkomne høringsuttalelser vil kommunene
avgjøre om utredningsplikten er oppfylt,
noe som er en forutsetning for vedtak av
kommunedelplanen på strekningen.
Oslo, august 2012
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0 Sammendrag
0.1 Bakgrunn og prosess
0.1.1

Behov

Rv. 35 mellom Gardermoen/E6 i øst og
Hokksund i sørvest er en viktig vegforbindelse og inngår som en ytre ring rundt
Oslo. Riksvegruta har flere strekninger med
stort behov for utbedringstiltak. På strekningen Jevnaker–Olum er vegstandarden langt fra
tilfredsstillende for å kunne betjene vegens
funksjon. Vegen er på deler av strekningen
smal og svingete og går gjennom boligområder. Vegen har sterk stigning på et parti
og en lav jernbaneundergang ved Hadeland
glassverk, som utgjør flaskehalser på
strekningen. Store deler av strekningen har
nedsatt fartsgrense og manglende tilbud for
gående og syklende. Årsdøgntrafikken
varierer mellom 5 380 og 8 920 kjøretøy (se
figur 1-2). Vegen fungerer i dag både som
lokalveg og som gjennomfartsveg for trafikk i
retning til/fra rv. 4 og Gardermoen/Oslo nord
og mot Buskerud med forbindelse mot
Hallingdal, Valdres og mot Sørlandet.
Vegen vil i løpet av høsten 2012 bli omklassifisert til E16 og skal være en øst-vest
korridor mellom Norge og Sverige fra Bergen
til Gävle.
Fylkesveg 241 fra Kleggerud til Toso er en
smal tofeltsveg uten gul midtlinje. Fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t.
Vegen har en del direkte atkomster og det
vokser vegetasjon tett inntil vegbanen.

0.1.2

Mål for tiltaket

Figur 0-1 viser en sammenfatning av de
diskusjoner rundt målet for prosjektet, som
har vært i både offentlige møter, møter med
andre fagmyndigheter og kommunen, samt
internt i vegvesenet. Ut i fra dette har Statens
vegvesen konkretiserte følgende samfunnsmål
for rv. 35 prosjektet:
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Figur 0-1: Skisse for prosjektets målsetting.
Hovedmål
x Effektiv ferdsel for alle trafikkantgrupper på rv. 35.
Delmål
x trafikksikker ferdsel for alle trafikkantgrupper på rv. 35 og tilførselveger
x legge til rette for positiv tettsteds- og
næringsutvikling i Jevnaker
x trygge bomiljø langs eksisterende rv. 35
x ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
x sammenhengende tilbud til syklende og
gående
De overordnede føringene skal følge NTP,
fylkesdelplaner og Statens vegvesens egne
standardkrav. Dette betyr:
x Standardheving på trase for rv. 35 i
forhold til dagens veglinje
x Planskilt kryss mellom lokalvegene og
ny rv. 35
Kryssplassering skal gi god tilgjengelighet
mellom lokalmiljøet, og de øvrige riks- og
fylkesveger i området. Det er også et mål om
at ny rv. 35 skal ta så mye trafikk fra dagens
trasé som mulig. Ny rv. 35 må fremstå som en
god veg i landskapet og ikke skape unødige
barrierer mellom de ulike boligområdene og i
forhold til friluft- og naturområdene og
boligområdene.

Sammendrag

0.2 Beskrivelse av
tiltaket

rv. 35 i 2007 varierer mellom 12 og 14 %.
Gjennomgangstrafikken utgjør ca. 4 000 ÅDT
(årsdøgntrafikk).

0.2.1

Fv. 241 har en ÅDT på ca. 2 800 ved Åsbygda
og andelen tunge kjøretøy er ca. 8 %.

Trafikk

Trafikksystemet består av rv. 35 som er en
hovedåre på tvers mens fv. 245 og fv. 240 er
forbindelser nordover langs Randsfjorden. Fv.
241, sammen med rv. 35 mot Hønefoss er
forbindelser sørover mot Oslo-området.
Dagens situasjon
Trafikken på dagens rv. 35 gjennom Jevnaker
varierer i størrelse og sammensetning. Tallene
er hentet fra tellinger gjort på eksisterende
vegnett i 2011. Ved Buskerud grense er
gjennomsnittlig trafikk over døgnet i løpet av
et år (ÅDT) 7 080. Trafikken øker gradvis
mot Jevnaker sentrum opp mot en ÅDT på
8 920 før den igjen synker på strekningen
østover. Ved Vang er trafikken sunket til en
ÅDT rett over 6 680. (se figur 1-2).
Ved Buskerud grense er det et mer typisk
arbeidsreisemønster enn strekningen fra Vang
og østover mot Roa hvor fredag ettermiddag
og lørdag har mere ferie, fritid og
innkjøpsreiser. Forklaringen på forskjellene
kan ligge i områdestrukturen og type virksomhet i nærområdene. Tungtrafikkandelen langs

Kollektivtrafikk
Kollektivtrafikken består kun av et regionalt
busstilbud og lokalbusser/skolebusser. Dagens
rutetilbud er forholdsvis lavfrekvent og de
fleste rutene har kun timesavganger på dagtid.
Flere av rutene kjøres kun i rushtiden.
Trafikkutvikling
Fremtidig trafikk er modellert ved å benytte
Statens vegvesens regionale trafikkmodell
(RTM).
Figur 0-2 og figur 0-3 viser trafikktall for
2040 for dagens vegnett og planlagt nytt
vegnett. Dette er tall fra modellberegningene
for 2018 oppjustert med vegvesenets offisielle
trafikkprognoser for perioden 2018-2040.
For strekningen rv. 35 frem til Kleggerud
utgjør oppjusteringen 26 %, mens den for
rv. 35 øst for Kleggerud og for fv. 241 utgjør
25 %.
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Figur 0-2: Beregnede trafikktall i 2040. Dagens vegnett.
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Sammendrag

Figur 0-3: Beregnede trafikktall i 2040. Nytt vegnett.
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0.2.2

Standard og utforming

Veg i dagen
Ny rv. 35
Ny rv. 35 planlegges med standardklasse S5
etter Håndbok 017 Veg- og gateutforming.
Rv. 35 skal være avkjørselsfri. Fartsgrense er
90 km/t. Normalprofil for den aktuelle
vegtypen er vist i figur 0-4 og figur 0-5.
Bredden på midtdeler er foreslått med 2
meter. Den totale vegbredden blir 13,5 m til
15,5 m.

Figur 0-6: Tverrprofil H2, 7,5 m vegbredde.

Figur 0-7: Tverrprofil Sa2 (alternativ 2) 11 m
vegbredde inklusive fortau (mål i m). Det er
for Fv. 241 bare forutsatt fortau på ene siden.

Det skal anlegges tre forbikjøringsfelt i hver
retning for hver 10 km. Forbikjøringsfeltene
bør være minimum 1 km lange.
Håndbok 017 Veg- og gateutforming er i ferd
med å revideres og antas å bli vedtatt våren
2013. For standardklasse S5 vil ikke
revisjonen bety store endringer i kravene til
utforming. Det er mulig at kravet til bredde på
midtdeler blir endret (smalere midtdeler).
Bredde på midtdeler i prosjektet vil bli vurdert
på nytt i reguleringsplanfasen.
Fv. 241 tilførselsveg Jevnaker
Det tas sikte på å utbedre vegen til H2
standard fra Kleggerud til Mo gård. Dette
medfører blant annet breddeutvidelse av
dagens veg på strekningen, samt økning av
kurvatur for å tilfredsstille standardkrav.
Fra Mo gård anvendes standardklasse Sa2
med ensidig fortau på 2,5 meter. Det legges
det opp til skiltet hastighet på 50 km/t.

Figur 0-8: Tverrprofil for gang- og
sykkelvegen ved Mo gård.
Gjennom alleen ved Mo gård anlegges en
parallell gang- og sykkelveg (3 meter) på
utsiden av den ene trerekken.
Normalprofil for de aktuelle vegtypene er vist
i figur 0-6, figur 0-7 og figur 0-8.

Figur 0-4: Tverrprofil S5 med 2 meter midtdeler, min. vegbredde 13,5 m.

Figur 0-5: Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt og 2 meter midtdeler, min. vegbredde 15,5 m.
Statens vegvesen Region øst
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Sammendrag

Kryss
I henhold til vegnormalene skal det for
vegstandarden S5 benyttes planskilte kryss.
Avstand mellom kryss på stamveger skal i
henhold til vegnormalene normalt være minst
3 km, men kan tillates ned til 1 km ved
standardklasse S5.
Ut fra standardklassen, bebyggelsen og
atkomst til Jevnaker sentrum vil det være
naturlig å etablere to kryss på strekningen. Ett
kryss etableres i området der hvor ny veg tar
av fra eksisterende rv. 35 på Eggemoen og ett
kryss etableres i området ved Kleggerud
(kryss med fv. 241). Dette vil gi litt over 2 km
kryssavstand.
Alle kryssingsbehov med ny rv. 35 skal være
planskilte. Dette gjelder fotgjengere og
syklister, samt atkomst mot friluftsområder og
med tanke på landbruksdrift.
Bru over Randselva
Det er utarbeidet et eget skisseprosjekt for
brua over Randselva. Prosessen har ledet frem
til 3 hovedalternativer til bru:
Alternativ 1 Buebru
Buebrua skaper en formmessig referanse til
det karakteristiske landskapet på stedet, se
figur 0-9.
Alternativ 2 Skråstagbru
Det store tårnet bærer bruas hovedspenn og
står som et tydelig element midt i dalrommet.
Se figur 0-11.
Alternativ 3 fritt frambygg bru
Brua har en tradisjonell utforming og er basert
på en kjent byggemetode. Se figur 0-10.
Parallellveg
Eksisterende rv. 35 vil
parallellveg for lokaltrafikk.

fungere

utarbeides det en formingsveileder for Rv. 35
Eggemoen-Olum.
Kobling mot tilstøtende parseller
Ny rv. 35 vil planlegges med kobling mot
eksisterende veg ved Eggemoen. Løsninger
her må være mulig å tilpasse til en fremtidig
utbygging til høyere standard på strekningen
videre sørover mot Hønefoss.
I nord kobles rv. 35 mot vedtatt
kommunedelplan for ny rv. 35, strekningen
Kleggerud-Olum. Planområdet for pågående
planarbeid for strekningen EggemoenKleggerud vil overlappe den vedtatte
kommunedelplanen for å få en god
sammenkopling.
Grunnforhold
Langs Randsfjorden og Randselva består
løsmassene av elve- og bresjøavsetninger,
mens østover består løsmassene av morene og
forvitringsmasser. Mosmoen som ligger langs
eksisterende fv. 241 består av vindavsetninger.
Det er utført 24 totalsonderinger i 2012,
hvorav 12 ble utført på vestsiden av
Randselva, ved Eggemoen og 12 ble utført på
østsiden av elva frem til Kleggerud. På
vestsiden av Randselva ble det sondert ned til
mer enn 35 m dybde uten å finne berg.
Massene består av sand, grus og steiner.
På østsiden av Randselva er det sondert 2
meter i antatt berg i alle punkter. Løsmassene
her består av torvlag på opp til 1 meter øverst
og videre sand, grus og stein ned mot antatt
berg.

som

Andre elementer
Det er forslag om å etablere 2 rasteplasser (en
i hver kjøreretning) på rv. 35, strekningen fra
Eggemoen til Olum. I henhold til formingsveilederen er det forslag om å lokalisere en av
dem på Eggemoenplatået i nordgående
retning. Nytt kryss ved rv. 35 på Eggemoen
tar høyde for en mulig av- og påkjøring til
rasteplass i dette området.
Landskapstilpasning
Som et redskap for å sikre den estetiske og
miljømessige målsettingen i prosjektet
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Figur 0-9: Snitt av buebrua.

Figur 0-10: Snitt av fritt frambygg brua.

Figur 0-11: Snitt av skråstagbrua.

0.2.3

Vegalternativer

Gjennom en kreativ fase/mulighetsstudie og
med idéseminar lokalt, ble tre traséalternativer
videreført fra Eggemoen til nytt kryssområde
på Kleggerud. Tre brualternativer ved
Randselva er etter en idéfase blitt videreført;
fritt frambygg bru, buebru og skråstagbru.
Alternativ 1 kan kun bygges med fritt
frambygg bru, på grunn av kurvaturen over
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brua. De andre to alternativene kan bygges
med alle brutypene.
Alternativ 1 nordre linje
Traséen er ca. 3,8 km lang og tar av fra rv. 35
like sør for Bergermoen næringsområde,
krysser Randselva og jernbanen i en bru på ca.
630 meter. Siste delstrekning av brua dreier i
nordøstlig retning (radius 800 m) før den
treffer terrenget like før atkomstvegen til
Kistefoss. Atkomsten til Kistefoss vil gå i
kulvert under ny rv. 35.

Sammendrag

Videre ligger vegen i utkanten av
jordbrukslandskapet på Aslaksrud hvor
traseen delvis går gjennom skogsområdet ned
mot jernbanelinjen. Traséen går i rett linje og
følger jernbanelinjen et stykke før den svinger
til høyre og krysser under fv. 241 ved
Mosmoen på Kleggerud. Videre herifra ligger
vegen i ytterkanten av jordbrukslandskapet på
Kleggerud.
Kryss
Det skal etableres toplanskryss ved
avgreiningen fra eksisterende rv. 35 på
Eggemoen og ved kryssing av fv. 241 på
Kleggerud. Det er sett på ulike kryssløsninger.
Endelig kryssløsning vil bli avklart i
reguleringsplanprosessen.

Figur 0-14: Fritt frambyggbru over
Randselva. Foto fra modell. Kilde: NUNO
arkitektur AS.
Alternativ 2, midtre linje
Alternativ 2 følger i grove trekk traseen til
alternativ 1 fram til kryssingen av Randselva.
Brua over Randselva har en noe slakere kurve
(radius 1200 m) og treffer terrenget like før
atkomstvegen til Kistefoss. Videre går vegen
over jordbrukslandskapet på Aslaksrud før
den svinger til høyre og krysser under fv. 241
ved Mosmoen på Kleggerud.

Figur 0-12: Illustrasjon som viser en mulig
kryssløsning på Eggemoen.

Veglinjas slake kurvatur gjør alternativ 2
framtidsrettet da den på sikt vil kunne utvides
til en 4 feltsveg. At vegen er framtidsrettet er
særlig viktig for å sikre lang levetid på brua
over Randselva da den vil bli et svært kostbart
element.
Kryss
Identisk med alternativ 1.
Bru over Randselva
Alternativet kan bygges med alle tre
brualternativene; skråstagbru, buebru og fritt
frambygg bru. De ulike brutypene gir
forskjellige inntrykk sett fra avstand.

Figur 0-13: Illustrasjon som viser en mulig
kryssløsning på Kleggerud alt.1 og 2.

Bru over Randselva
Vegalternativ 1 kan bare bygges med fritt
frambygg bru, da veglinjen har for krapp
kurveradie for de andre brutypene.
Figur 0-15: Alternativ 2 og 3 med buebru, sett
fra Kistefoss.
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Rv. 35 Eggem
moen – Klegg
gerud med ny tilførselsveg
t
tiil Jevnaker
Kommunedelplan med kon
nsekvensutred
dning

Figur 0-16:: Skråstagbruua sett fra Kiistefoss.
Foto fra moodell. Kilde: NUNO
N
arkittektur AS.

Figur 0-17:: Fritt frambyygg brua settt fra
Kistefoss. F
Foto fra modeell. Kilde: NUNO
arkitektur A
AS.
Alternativ 3 søndre linje
l
Traséen tar som alternattiv 1 og 2 av
v fra rv. 35
like sør ffor Bergerm
moen nærin
ngsområde.
Vegen liggger i løsmaasseskjæring
g gjennom
Eggemoen med en stignning på -3,6
62 %. Siste
delstrekningg av brua ovver Randselv
va dreier i
nordøstlig rretning (raddius 1200 m)
m før den
treffer terrenget like før atkomsstvegen til
Kistefoss. V
Videre går veegen i rett lin
nje på tvers
av jordbruukslandskapeet på Aslaaksrud og
skjærer segg videre inn i terrenget helt
h nord i
Åsbygda. F
Fjellskjæringgene blir her tosidige,
og opp mott 20 meter høye.
h
Videree nordover
ligger vegeen i overganngssonen meellom skog
og dyrket m
mark.
Alternativ 3 har som altternativ 2 slaak kurvatur
og er et frem
mtidsrettet allternativ.
Kryss
de som for
Krysset vedd Eggemoen er tilsvarend
alternativ 1 og 2.
Ved Klegggerud er deet svært krrevende å
etablere kryyss grunnet store høydeeforskjeller
mot øst. Figur 0-118 viser en
e
mulig
kryssløsningg for alternattiv 3 på Kleg
ggerud.
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Figur 0-18: Illustrasjon som viser en mulig kryssløsning på Kleggerud i alternativ 3.
Illustrasjonen viser høye skjæringer opp mot 20 meter høye.
Fv. 241 atkomst Jevnaker
Prosjektet omfatter opprusting av fylkesveg
241 fra kryss med ny rv. 35 på Kleggerud og
fram til Jevnaker. Strekningen er ca. 2,7 km.
Fra Kleggerud frem til Mo gård planlegges
vegen etter H2 standard (80 km/t). Med
unntak av en liten kurveutretting ved profil
1000 og profil 1500 følges dagen trasé med
nødvendig breddeutvidelse mot øst.
Videre inn mot Jevnaker/Toso velges Sa2
standard med fortau/gangveg (lengde ca 0,8
km) langs nordsiden og langs vestsiden når fv.
241 svinger ned mot sentrum. Skiltet hastighet
er 50 km/t. Gjennom alleen ved Mo gård
anlegges en parallell gang- og sykkelveg på
utsiden av den ene trerekken, for å bevare
alleen. Gang- og sykkelvegen er i underkant
av 300 meter lang.
På strekningen ned mot jernbaneundergangen
vil vegen senkes noe, slik at frihøyden ved
undergangen økes med ca. 30 cm til ca. 4.2
meter.

Oppsummering
En oppsummering av mengder og kostnader
er vist i tabellen under.
Tabell 0-1: Anleggskostnader for alle
alternativer, inklusive opprusting av fv. 241
frå Kleggerud til Jevnaker (mill. 2012-kr).
Alternativ
Anleggskostnad
(mill. 2012-kr)
Lengde
(m)
derav bru (m)
Masseoverskudd
3
(m )

Alt. 1
757

Alt. 2
760

Alt. 3
732

3 820

3 750

3 700

630 m

630 m

580 m

65 000

150 000

330 000

Med skråstagbru eller buebru øker
anleggskostnadene for alternativ 2 og 3.
Tabell 0-2: Anleggskostnader for alternativ 2
og 3 med buebru og skråstagbru (mill. 2012kr).
Alternativ

Alt. 2

Anleggskostnad med
skråstagbru (mill. 2012-kr)
Anleggskostnad med buebru
(mill. 2012-kr)

Alt. 3

855

831

991

956
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Figur 0-19: Oversikt over alternative veglinjer.
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Alternativ 0
Konsekvensene av et prosjekt måles ved å
sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er gjennomført mot forventet tilstand
uten gjennomføring av prosjektet. Alle alternativer måles derfor i forhold til et ”alternativ
0”. Beskrivelsen av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg
forventede endringer uten prosjektet i analyseperioden. 0-alternativet innbærer i korte
trekk at dagens vegnett beholdes uten større
endringer.
Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig
kostnad eller nytte, som det beregnes nåverdi
av for hele levetiden. Nåverdi er et uttrykk for
dagens verdi av fremtidige virkninger (nytte
og kostnader).
Nyttekostnadsanalysen
er
utført
med
dataprogrammet Effekt versjon 6.43. Alle
prissatte konsekvenser ved en utbygging blir
her sammenlignet med alternativ 0.
Kalkulasjonsrenten er 4,5 %.
Det er hele strekningen Eggemoen – Olum
som beregnes, både i 0-alternativet og i
utbyggingsalternativet,
da
parsellen
Eggemoen – Kleggerud er for kort til at den
gir mening å beregne som enkeltstående
prosjekt. For strekningen Kleggerud – Olum
er veglinje vedtatt i kommunedelplan lagt til
grunn.. Man sammenlikner dermed gjennom
Effekt-beregningene utbygging av hele
strekningen Eggemoen – Olum med ulike
vegalternativer på delstrekningen Eggemoen –
Kleggerud. Utbedring av fv. 241 fra

0.3.2

Prissatte konsekvenser

Tabell 0-3 viser nåverdi for hvert prissatt
konsekvenstema slik de fremkommer av
Effekt-beregningene.
Tabellen viser samfunnsøkonomisk nåverdi
for en periode på 25 år, forutsatt en
kalkulasjonsrente på 4,5 %. Positive tall viser
fordeler og negative tall viser ulemper for
samfunnet. Investering, økte kostnader til
vedlikehold og drift med mer (kostnader som
belaster offentlige budsjett) vises derfor som
Tabell 0-3: Endringer i perioden 2018-2043
(nåverdi i mill. 2012 kr). Alternativ 1, 2 og 3
med fritt frambygg bru.
AktKomponenter
ør
Trafikanter og
transp.brukere

Oversikt
Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser, slik den er beskrevet i håndbok 140,
er lagt til grunn for konsekvensutredningen av
rv. 35 Eggemoen-Kleggerud. Den samfunnsøkonomiske analysen deles i prissatte og ikkeprissatte konsekvenser, og er en systematisk
avveining av relevante fordeler mot ulemper.
Målet er å velge løsninger der de samlede
fordelene overstiger ulempene. I tillegg
kommer vurdering av lokale og regionale
virkninger og måloppnåelse i forhold til
behovet som skal dekkes.

Operatører

Metode

Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene er vurdert
ved at enhetlige områder gis en verdi på
skalaen liten-middels-stor verdi og omfanget
av forventede virkninger av tiltaket på skalaen
fra stort negativt til stort positivt omfang.
Kombinasjonen av verdi og omfang gir så
konsekvens. Konsekvensen angis på en ni-delt
skala fra meget stor positiv konsekvens
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– –
– –).

Det offentlige

0.3.1

Kleggerud til Jevnaker ligger inne i alle
utbyggingsalternativene.

Kjøretøykostnader
Direkteutgifter

Alt. 1
-24,3

Alt. 2
-14,6

Alt. 3
-7,3

8,5

8,7

8,9

Tidskostnader

979,7

992,9

997,1

SUM

963,9

987,0

998,7

Kostnader

13,1

13,5

13,8

Inntekter

-7,8

-8,1

-8,3

Overføringer

-5,2

-5,4

-5,5

SUM
Investeringer
Drift og
vedlikeh.
Overføringer
Skatte- og avgif.
SUM
Ulykker

Samfunnet
forøvrig

0.3 Samfunnsøkonomisk
analyse

Støy og luftforu.
Restverdi
Skattekostnad
SUM
Netto nytte NN
Netto nytte pr
budsjettkrone

0,0

0,0

0,0

-1551,3

-1554,3

-1526,1

-35,9

-35,7

-35,4

5,2

5,4

5,5

-12,5

-15,3

-17,4

-1594,6

-1599,8

-1573,3

265,4

266,3

266,9

23,8

24,4

25,8

181,1

181,4

178,1

-318,9

-320,0

-314,7

151,4

152,1

156,2

-479,3

-460,7

-418,4

-0,30

-0,29

-0,27
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gerud med ny tilførselsveg
t
tiil Jevnaker
Kommunedelplan med kon
nsekvensutred
dning

Figur 0-20:: Grafisk fram
mstiling av alle
a kostnadskkomponenten
ne. På positiiv side dominnerer reduserrte
tidskostnadeer, redusertee ulykkeskosttnader og annleggets restvverdi. På neg
gativ side dom
minerer
investeringsskostnadene og skattekosstnadene1 forrbundet med finansiering
gen

negative talll i tabellen.
Trafikanter og transpoortbrukere
Alle alternnativer gir betydelig reduserte
tidskostnadeer, i størrelssesorden 1 mrd.
m 2012kroner, som
m følge avv høyere staandard og
hastighet på vegen. Hastighettsøkningen
medfører een økning i kjøretøyk
kostnadene,
men denne økningen er
e liten i forhold til 0alternativet..
Operatøre
er
Endringen i operatørnyttte i dette prrosjektet er
meget begrrenset og usikker.
u
Hviis bussene
velger å kjøøre gjennom
m Jevnaker seentrum, vil
de fortsettee å kjøre daagens veg på
p mye av
strekningenn. Dette kann gi mindre innparing
enn det som
m er beregnet i Effekt. Tallene er
imidertid sm
må, og vil ikkke ha noen betydning
for totalregnnskapet.
Det offenttlige
budsjetter
for
Virkningen
o
offentlige
domineres aav investerinngskostnaden
ne, som for
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hele strekn
ningen Eggeemoen – Ollum har en
diskontert verdi på i ov
verkant av 1, 5 mrd. kr.
net forøvrig
g
Samfunn
Utbygging
g av rv. 35 gir enn betydelig
reduksjon i ulykkesk
kostnader, om
m lag 260
mill. kr.
Det blirr også noee reduserte
støykostnaader.
Samlet vurdering
Til tross for betydeelige nytteeeffekter, er
kostnadenee ved byggin
ng av ny rv. 35 så store
at tiltakett har negatiiv nytte. Innvesteringskostnaden måtte ha væ
ært om lag 4400 mill kr
lavere dersom tiltaket skulle ha ppositiv netto
nytte. Alteernativ 3 kom
mmer best utt med minst
negativ neetto nytte, mens
m
alternattiv 1 er det
dårligste.

1 Alle inn- og
g utbetalinger over
o offentlige bbudsjetter

medfører et effektivitetstap
e
som Finansdeppartementet
beregningsm
messig har fastsaatt til 20 %.
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0.3.3

Ikke-prissatte
konsekvenser

Landskapsbilde
Alternativ 1 nordre linje
Veglinjen har en god landskapstilpasning.
Den ligger lett i terrenget gjennom Eggemoen,
med god visuell kontakt til omgivelsene. Ved
kulturlandskapet på Aslaksrud ligger vegen
helt i ytterkanten av dyrket mark, delvis
skjermet inni skogsterreng.
De største konsekvensene vil være i forhold til
kryssområdet på Kleggerud og brua over
Randselva. Krysset på Kleggerud vil stort sett
kunne tilpasses omgivelsene. Tiltaket vil være
eksponert mot de nære omgivelsene.
En ulempe med alternativ 1 er at vegen kun
lar seg bygge med fritt frambygg bru, på
grunn av for krapp kurveradius for de andre
brutypene.
Samlet er alternativet vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), og
rangeres som nr. 2 for tema landskapsbilde,
kun 0-alternativet er bedre.
Alternativ 2 midtre linje
Vegtraséen i alternativ 2 er nesten lik
alternativ 1. Den største forskjellen er hvordan
vegen passerer gjennom kulturlandskapet på
Aslaksrud, hvor alternativ 2 ligger noe mer
eksponert på dyrket mark.
Alternativ 2 har en slakere kurveradius enn
alternativ 1 og kan derfor bygges med alle de
tre brualternativene; fritt frambygg bru,
buebru eller skråstagbru. Både buebrua og
skråstagbrua vil tilføre stedet en positiv
kontrast og bidra til god reiseopplevelse.
Samlet er alternativet vurdert å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
3 for tema landskapsbilde.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet har en stiv linjeføring, som gjør at
vegen i liten grad tar hensyn til landskapet/
omgivelsene. Vegen har generelt en dårlig
visuell forankring til landskapet.
De største negative konsekvensene er i
kryssområdet på Kleggerud/Aslaksrud, hvor
vegen skjærer seg dypt inn i terrenget. Helt
nord i Åsbygda ligger vegen som en kløft i
landskapet med tosidige fjellskjæringer opp
mot 20 meter høye. Fjellskjæringene vil også
være godt synlig fra kulturlandskapet på

Kleggerud. Krysset vil i sin helhet ligge på
dyrket mark og anlegget blir eksponert mot
omgivelsene.
Som for alternativ 2 kan alternativet bygges
med alle brualternativene. Både buebrua og
skråstagbrua vil her kunne tilføre stedet
positive kvaliteter og bidra til god
reiseopplevelse.
Samlet er alternativet vurdert å ha middels til
stor negativ konsekvens (- -/- - -), og
rangeres som nr. 4 for tema landskapsbilde.
Valg av brutype
Konsekvensvurderingene over er gjort med
fritt frambygg bru for å kunne sammenligne
alternativene med tilsvarende forutsetninger.
Dersom en vurderer alle alternativene med de
ulike brutypene, vil konsekvensvurderingene
og rangeringen endres. Alternativ 1 kan bare
bygges med fritt frambygg bru på grunn av
krapp kurve. Denne brutypen gir ikke noen
positiv effekt for landskapsopplevelsen i de
ulike delområdene, slik som skråstagbru og
buebru gir. Buebrua og skråstagbrua bidrar
også til god reiseopplevelse, da de har synlige
og skulpturelle konstruksjoner over vegbanen.
Av disse vurderes buebrua å komme best ut,
da denne har bedre stedstilpasning samtidig
som den har en originalitet som tilfører stedet
en positiv kontrast.
Dette betyr videre at alternativ 2 med buebru
eller skråstagbru vil score bedre enn alternativ
1, da det ellers er liten forskjell i linjeføringen
på alternativ 1 og 2. Alternativ 3 har såpass
store negative konsekvenser i kryssområdet
ved Aslaksrud at dette alternativet vil rangeres
sist uavhengig av brutype.
En rangering av alternativene vurdert opp i
mot de ulike brualternativene blir som følger:
1)
2)
1)
2)

Alt. 0
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 3

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Tiltaket langs fv. 241 (Hadelandsvegen) har
generelt liten virkning på landskapsbilde, da
det kun er snakk om mindre justeringer langs
eksisterende veg. Tiltaket har størst virkning
for delområdet ved Mo gård, da det her skal
etableres gang- og sykkelveg/fortau. Gang- og
sykkelvegen er plassert på nedsiden av alléen
ved Mo gård, slik at alléen bevares.
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Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ 1 nordre linje
Alle alternativer for ny rv. 35 vil ha
betydelige negative konsekvenser for friluftsområdene på Bergermoen, hvor det blir store
arealbeslag, barrierevirkning og støy. Alternativ 1 har også konflikt med bebyggelse ved
Kleggerud, hvor seks boliger blir innløst.
Støynivået ved Aslaksrud og Kleggerud og i
nordre del av Åsbygda vil øke.
Totalt sett innebærer alternativet en mindre
reduksjon i antall støyutsatte, da dagens veg
gjennom Jevnaker får redusert trafikk.
Alternativ 1 vurderes samlet å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), og
rangeres som nr. 2 for temaet nærmiljø og
friluftsliv.
Dette
er
dermed
det
utbyggingsalternativet som gir minst negative
konsekvenser for dette temaet.
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 er tilnærmet identisk med
alternativ 1 i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Det er noen mindre forskjeller i
området ved Aslaksrud og Kleggerud, hvor
alternativ 2 ligger noe lengre sør, men dette
har ingen vesentlig betydning for konsekvensene.
Alternativ 2 vurderes samlet å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), men
rangeres som litt dårligere enn alternativ 1 da
det ligger noe nærmere bebyggelsen.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativ 3 har de samme negative
konsekvensene for Bergermoen som alternativ
1 og 2.
Ved Kleggerud ligger alternativ 3 vesentlig
nærmere bebyggelsen i Åsbygda, og innebærer at boligområdene langs fv. 241 deles i
to. Alternativet medfører en markert økning i
miljøbelastningen for boligene i dette
området.
Alternativ 3 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
4 og dårligst for tema nærmiljø og friluftsliv.
Fv. 241 atkomst Jevnaker
Utbedringen av fv. 241 gir små arealbeslag i
kantsonen langs Mosmoen, men dette har
ingen betydning for bruken av området.
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Atkomst for gående og syklende fra Jevnaker
til Mo gård og Mosmoen bedres, og
skjermingstiltak gir redusert støybelastning
for boligene langs vegen ved Grønland/Toso
sør.
Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten positiv konsekvens (0/+).
Naturmiljø
Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 berører en registrert furuskogslokalitet med rik orkidéforekomst på Eggemoen.
Bru over Randselva medfører inngrep i kantvegetasjon nær elva, men det er forutsatt at
fundamenter i elveløpet unngås. Naturbeitemarka nede ved elva, som er en registrert
naturtype med middels verdi (B-lokalitet) vil
bli berørt av inngrep som følge av
brufundamenter og anleggsveger.
Ved Kleggerud går alternativet langs kanten
av registrert naturtype med stor verdi i
Mosmoen, og midt gjennom en registrert
gammel barskog med middels verdi (Blokalitet).
Alternativ 1 medfører også betydelige arealbeslag i skogområder på Bergermoen, men
disse har liten verdi.
Samlet er alternativet vurdert å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
4 for tema naturmiljø.
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1 fra Eggemoen og frem til
Kleggerud, men går her litt lenger unna
registrert lokalitet i Mosmoen. Konflikten
med barskogslokaliteten ved Kleggerud er lik
som i alternativ 1.
Også alternativ 2 vurderes å ha middels
negativ konsekvens (- -), men rangeres som
nr. 3 og foran alternativ 1, fordi den ligger noe
lengre unna lokaliteten Mosmoen.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativ 3 har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1 fra Eggemoen og frem til Aslaksrud. Fra Aslaksrud og forbi Kleggerud går
linjen lengre sør enn de andre, og konflikter
med Mosmoen og barskogslokaliteten ved
Kleggerud unngås.
Samlet er alternativet vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), og
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rangeres som nr. 2 for tema naturmiljø. Dette
er dermed det utbyggingsalternativet som gir
minst negative konsekvenser.
Fv. 241
Breddeutvidelser og kurveutretting langs fv.
241 vil gi mindre inngrep langs randsonen av
registrert naturtype i Mosmoen flere steder.
Også kanten av barskogslokaliteten ved
Kleggerud berøres.
Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Kulturmiljø
Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 medfører tap av to historiske
bygninger
ved
Kleggerud
og
en
husmannsplass ved Frankrike.
Ved Eggemoen har alternativet -/tilkjørselsvei
som kommer i konflikt med kulturminnelokaliteten «Eggestein», og går ca. 100 meter
fra en gravhaug.
Alternativ 1 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
4 for temaet kulturmiljø.
Alternativ 2 midtre linje
Som alternativ 1 vil alternativ 2 medføre tap
av to historiske bygninger ved Kleggerud og
en husmannsplass ved Frankrike.
Ved Eggemoen har alternativet -/tilkjørselsvei
som ligger om lag 50 meter unna lokaliteten
«Eggestein», og går ca. 9 meter fra en
gravhaug.
Alternativ 2 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
3 for temaet kulturmiljø.
Alternativ 3: søndre linje
Alternativ 3 er noe bedre enn de to andre
hovedalternativene ved Kleggerud og
Frankrike fordi det berører færre kulturminner
og historiske bygninger.
Ved Eggemoen har alternativ 3 om lag
tilsvarende konsekvenser som alternativ 2.
Alternativ 3 vurderes samlet å ha liten
negativ konsekvens (-), og rangeres som nr. 2
for temaet kulturmiljø. Dette er dermed det
utbyggingsalternativet som gir minst negative
konsekvenser for dette temaet.
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 gir vesentlige konflikter
med kulturminner ved Kleggerud, to

registrerte
kullgroper.

gravfelter,

hulveisystem

og

Fv. 241 vurderes samlet å ha middels negativ
konsekvens (- -) for tema kulturmiljø.
Naturressurser
Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 beslaglegger samlet om lag 52
dekar dyrket mark og 120 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen, beslag av noe dyrket mark på
Aslaksrud og oppdeling av jorder og arealbeslag av dyrket mark ved Kleggerud.
Alternativet er den løsningen som gir minst
konsekvenser for brukene Aslaksrud og
Frankrike, men sammen med alternativ 2 den
løsningen som gir størst negative konsekvenser for landbruksområdene ved Kleggerud.
Samlet vurderes alternativ 1 å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr
3 for tema naturressurser.
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 beslaglegger samlet om lag 55
dekar dyrket mark og 110 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen, beslag av dyrket mark og
oppdeling av jorder på Aslaksrud og oppdeling av jorder og arealbeslag av dyrket mark
ved Kleggerud.
Alternativet vil i større grad enn alternativ 1
dele opp jorden på Aslaksrud, og har i de
samme negative konsekvenser for landbruksområdene ved Kleggerud som alternativ 1.
Samlet vurderes alternativ 2 å ha middels til
stor negativ konsekvens (- -/- - -) og rangeres
som nr 4 for tema naturressurser.
Alternativ 3: søndre linje
Alternativ 3 beslaglegger samlet om lag 36
dekar dyrket mark og 150 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen og beslag av dyrket mark og
oppdeling av jorder på Aslaksrud.
Alternativet er den løsningen som gir minst
konsekvenser for landbruksområdene ved
Kleggerud. Samlet vurderes alternativ 3 å ha
liten til middels negativ konsekvens (-/- -),
og rangeres som nr. 2.
Fv. 241
Opprusting av fv. 241 fra Kleggerud til
Glassverket medfører arealbeslag av 5 dekar
dyrket mark og 11 dekar skog. Det blir ingen
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nye driftsmessige ulemper. Tiltaket vurderes å
ha liten negativ konsekvens (-).

Tema

Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser

Nærmiljø og
friluftsliv

Landskapsbilde

Naturmiljø

Ny rv. 35
Ingen av de tre alternativene kommer ut
positivt i forhold til alternativ 0 for noe tema,
og alternativ 0 er således rangert som det
beste
alternativet
for
ikke-prissatte
konsekvenser.
Av de tre utbyggingsalternativene er alternativ
1 rangert som det beste for landskapsbilde og
nærmiljø og friluftsliv. Dette er imidlertid
basert på en sammenlikning med fritt
frambygg bru for alle alternativer. Velges
skråstagbru eller buebru vil alternativ 2 være
det beste alternativet for landskapsbilde.
Alternativ 2 plasserer seg ellers for de andre
temaene mellom alternativ 1 og 3.
Alternativ 3 er vurdert som det beste
alternativet for naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser.
Alle alternativene vurderes samlet å ha
middels negativ konsekvens, og forskjellene
mellom dem er totalt sett små. Rangeringen
mellom dem blir derfor til dels et spørsmål om
hvilke konsekvenser som vektlegges tyngst.
Av de to beste alternativene er imidlertid
alternativ 3 den løsningen som gir alvorligste
negative konsekvenser for et enkelttema og
dette medfører at vi rangerer alternativet bak
alternativ 1.
Tabell 0-4: Oppsummering av konsekvenser
for ulike alternativer for rv. 35
Tema
Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Alt.0

Alt.1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

– /– –
2
– /– –
2
––
4
––
4
––
3
––
2

Alt.2

Alt. 3

––
– –/– – –
3
4
– /– –
––
3
4
––
– /– –
3
2
––
–
3
2
– –/– – – – /– –
3
2
––
––
4
3

Fv. 241
Utbedringen av fv. 241 har middels negativ
konsekvens for kulturmiljø, liten negativ
konsekvens for naturressurser, og ellers små
konsekvenser.
Tabell 0-5: Oppsummering av konsekvenser
for fv. 241
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Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

0.3.4

Alt.0

Fv. 241

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0/–
2
0/+
2
0/–
2
––
2
–
2
–
2

Sammenstilling

Sammenstilling er en samlet analyse av
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der
fordeler ved foreslått utbygging veies mot
ulempene den fører med seg. Sammenstillingen gir en illustrasjon på hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.
Sammenstillingen er en kvalitativ analyse, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noe
absolutte svar.
Forutsetningen er at ulemper knyttet til et
tema eller en gruppe prinsipielt sett kan
oppveies ved fordeler knyttet til andre tema
eller andre grupper. Som oftest vil ikke svaret
være entydig. Da er oppgaven å tydeliggjøre
hvilke verdivalg en står overfor.
Beregningene av prissatte konsekvenser viser
at alle alternativer kommer ut med negativ
netto nytte, altså dårligere enn å la være å
gjennomføre tiltaket. Alternativ 1 gir størst
negativ nytte, deretter alternativ 2. Alternativ
3 er alternativet som gir minst negativ nytte.
I tabell 5-3 det vist samlet vurdering for ikkeprissatte konsekvenser for ny rv. 35.
Oppsummeringen
av
ikke
prissatte
konsekvenser viser at alle alternativene
kommer ut med samlet negativ vurdering.
Forbruk av dyrket mark, konflikt med bomiljø
ved Kleggerud/Åsbygda og landskapsmessige
virkninger av veglinje og kryssområde ved
Kleggerud gir vesentlige konflikter. Også i
forhold til kulturmiljø og naturmiljø er det
konflikter
i
Kleggerudområdet,
en
barskogslokalitet og eldre gårdsbebyggelse
blir berørt. Konsekvensvurderingen av de tre
alternativene er nokså lik, og rangeringen vil
påvirkes av hvordan man vekter de ulike
temaene.
Sentrumsområdet på Jevnaker får redusert
miljøbelastning og barrierevirkning som følge
av ny veg. Det er imidertid forholdsvis få
støyutsatte boliger langs eksisterende veg fra
Glassverket til Eggemoen, og miljø-

Sammendrag

forbedringen er derfor moderat. Dette gjør at
tiltaket totalt sett vil komme negativt ut for
ikke-prissatte konsekvenser.
Når så de negative totalvurderingene for både
de prissatte og de ikke-prissatte sammenstilles, så må nødvendigvis totalvurderingen
bli negativ og utbyggingen rangeres etter
alternativ 0.
Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at
prosjektet bør gjennomføres, så bør alternativet med minst tap prioriteres først.
Alternativ 3 har ca 60 millioner kr bedre nytte
enn alternativ 1 som er best for ikke-prissatte
konsekvenser.
Forskjellene
mellom
alternativene i forhold til ikke-prissatte
konsekvenser vurderes som for liten til å
forsvare denne merkostnaden. Alternativ 3
rangeres derfor foran alternativ 1.
Tabell 0-6: Sammenstilling av prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser.
Tema
Netto nytte
prissatte (mill.
2012-kr)
Vurdering ikkeprissatte og
rangering

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt.3

0

-480

-461

-418

Ingen
1

Negativ
2

Negativ
4

Negativ
3

Samfunnsøkonomisk
vurdering

0

Rangering

1

Negativ Negativ Negativ
3

4

2

0.4 Lokal og regional
utvikling
0.4.1

Lokalt
utviklingsmønster

Langs avlastet veg
Ny rv. 35 vil fjerne en stor del av gjennomgangstrafikken gjennom tettbebyggelsen i
Jevnaker.
Redusert fartsnivå og trafikkmengder, vil gi
redusert miljøbelastning og bedre forhold for
gående og syklende. Dette gjør det enklere å
utnytte arealer langs vegen. Ved å flytte eller
innsnevre dagens rv. 35 kan det også tenkes at
tiltaket vil utløse ønsker om boligutvikling
langs flere deler av strekningen. Areal langs
Hermannstjern vil kunne frigjøres til
friluftsarealer eller flere boligområder.
For virksomheter som Hadeland Glassverk
kan det tenkes at andelen kunder som i dag

stopper spontant vil bli redusert som følge av
at opplevd tilgjengelighet blir redusert.
Virksomheten har ikke kartlagt kundemassen i
forhold til dette tidligere. For Kistefoss vil
eksponeringen kunne bli bedre, og det vil
være naturlig å vurdere utbedring av
Kistefossvegen som i dag kun benyttes i
sommerhalvåret.
Det å fjerne mye av trafikken gir også
grunnlag for å gjennomføre tiltak langs
avlastet veg som kan bidra til en estetisk
opprustning av Jevnaker sentrum. Dette vil
igjen
legge
grunnlag
for
et
økt
utviklingspotensial for tettstedet i tråd med
målsetningene i kommuneplanen og jevnaker
2020.
Ny rv. 35
Ny trasé gir redusert bruksmulighet og
innsnevring av friområdet sør for Furumoen/
Bergermoen øst for dagens rv. 35. Arealet
som er avsatt til fremtidig boligområde bør
vurderes på nytt. Det kan for eksempel være
bedre egnet til ny næringsbebyggelse, som en
utvidelse av Bergermoen mot sør og øst.
Erfaring fra tilsvarende vegprosjekter viser at
det er sannsynlig at næringsliv og
servicebedrifter ønsker å etablere seg ved nye
innfartsårer og kryssområder. Videre kan dette
gi økt interesse for nyetableringer ved
Eggemoen i Ringerike kommune. Spesielt for
Jevnaker vil det være utfordrende å styre
arealpolitikken slik at man unngår at lokalt
næringsliv i dagens sentrumsområder vil lide
som følge av slike nyetableringer.
I Ringerike kommune er de berørte arealene
avsatt til LNF-områder. Ved Kleggerud vil
nordre del av Åsbygda bli påvirket av ny trasé
gjennom nærføring, og flere bolighus vil
måtte rives/flyttes. Ny trasé vil virke som en
barriere i nærområdet og potensialet for en
mulig
utvidelse
eller
fortetting
av
boligområdet nær rv. 35. blir redusert. For
arealer lenger unna kan imidlertid bedre
vegforbindelse virke positivt.

0.4.2

Regionale virkninger

Tiltaket bidrar til å korte ned reisetiden
mellom Ringerike og Gardermoen, noe som
kan bidra til å styrke Ringeriksregionens
attraktivitet for næringslivet og med hensyn til
tilflytting. Denne ene vegstrekningen vil ikke
alene medføre merkbare endringer, men
sammen med andre tiltak som effektiviserer
transportarbeidet
vil
tiltaket
bidra.
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Dagpendling
mellom
Hønefoss
og
Hadelandskommunene blir mer effektiv slik at
tiltaket bidrar til å utvide arbeidsmarkedsregionen.
Det er usikkert hvor stor betydning arbeidet
knyttet til omklassifisering av rv. 35 til E16
vil ha for Ringeriksregionen. En gjennomgående standardheving gir mer effektiv
transport. Det kan også tenkes at godsstrømmer mellom enkelte punkter på sikt vil
bli lagt om til den nye E16. Alle transportavhengige næringslivsaktører langs fremtidig
E16 vil dra nytte av en mer effektiv
transportåre, men det er tvilsomt om E16prosjektet gir så stor effekt at det endrer
handelsruter eller alene skaper nye markeder
for næringslivsaktørene langs traseen.

0.5 Anbefaling
0.5.1

Måloppnåelse

I kapittel 1 presenteres målene for prosjektet.
Disse er oppsummert i tabell 0-7.

Alle alternativene har samlet sett god
måloppnåelse og ingen av alternativene
framstår klart bedre enn de andre. Grad av
måloppnåelse vil dermed ikke være
avgjørende for valg av alternativ.
Alle alternativene har god måloppnåelse på
hovedmålet «Effektiv ferdsel for alle
trafikkantgrupper på rv. 35» og det er ikke
grunnlag for å skille mellom alternativene.
Alle alternativene skårer tilsvarende godt på
delmålsetningene om trafikksikker ferdsel,
legge til rette for positiv tettsteds- og
næringsutvikling og målsetningen om å trygge
bomiljø langs eksisterende rv. 35. Ingen av
alternativene vil berøre de mest verdifulle
identitetsskapende elementene på stedet, men
inngrepet
gjennom
kulturlandskapet
Aslaksrud/Kleggerud er betydelige større i
alternativ 3. Måloppnåelsen på delmålet «Ta
vare på stedlige kvaliteter og identitet» blir
derfor middels.
Alternativene er vurdert å ha lik måloppnåelse
på delmålene om sammenhengende tilbud til

Tabell 0-7: Vurdering av måloppnåelse for utbygging av ny rv. 35.
Mål

Vurdering av
måloppnåelse

Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper
på rv. 35

God

Trafikksikker ferdsel for alle
trafikantgrupper på rv.35 og
tilførselveger

God

Legge til rette for positiv tettsteds- og
næringsutvikling i Jevnaker

God

Trygge bomiljø langs eksisterende rv.35

God

Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet

Middels

Sammenhengende tilbud til syklende og
gående

Middels

Ny rv. 35 skal ta så mye trafikk fra
dagens trasé som mulig.
Ny rv. 35 må fremstå som en god veg i
landskapet og ikke skape unødige
barrierer mellom de ulike boligområdene
og i forhold til friluft- og naturområdene
og boligområdene.

Begrense arealbeslag av dyrket mark
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God

Middels til god

Dårlig til middels

Kommentarer
Alle alternativene har god måloppnåelse på dette
punktet. Det er ikke grunnlag for å skille mellom
alternativene
Flyttingen av trafikk fra dagens veg gjennom
sentrum til ny veg med midtdeler betyr mye. Bedre
forhold for alle trafikantgrupper på eksisterende veg
gjennom Jevnaker. Det er ikke grunnlag for å skille
mellom alternativene
Avlastingen av eksisterende veg gjennom Jevnaker
gjør at det ligger miljømessig bedre til rette for å
utvikle arealer langs vegen. Effekten er lik i alle
alternativer.
Redusert trafikkmengde og barrierevirkning langs
eksisterende veg i alle alternativer
Ny veg berører ikke de mest verdifulle
identitetskapende elementene i tettstedet, men gir
vesentlige inngrep i kulturlandskapet ved
Aslaksrud/Kleggerud og medfører en
brukonstruksjon som er godt synlig fra Kistefoss.
Tiltaket som vurderes i kommunedelplanen har
ingen nye tiltak for gående og syklende, men
reduskjon i trafikken langs eksisterende veg gjør at
det blir lettere å utvikle et tilbud der.
Trafikkberegningene viser betydelig overføring av
trafikk. Kryss ved Kleggerud er viktig for å oppnå
ønsket effekt. Likeledes er det viktig at både ny og
gammel veg får bompenger.
Alternativ 3 vurderes å ha vesentlig dårligere
måloppnåelse på dette punktet enn alternativ 1 og
2, grunnet større landskapsmessige konflikter ved
Kleggerud/Aslaksrud og delingen av bomiljøet
Kleggerud/Åsbygda. Buebru og til dels skråstagbru
vil øke måloppnåelsen for alternativ 2 og 3.
Alle alternativer berører dyrket mark, og
arealbeslaget av dyrket mark varierer fra 36 dekar i
alternativ 3 til 56 da i alternativ 2. Behov for
viltgjerder og forbikjøringsfelt kan øke beslaget
ytterligere. Alternativ 3 har best måloppnåelse,
alternativ 2 dårligst.

Sammendrag

syklende og gående og at ny rv. 35 skal ta så
mye trafikk fra dagens trasé som mulig.

levetid for brua over Randselva da brua er et
stort og svært kostbart element i prosjektet.

Alternativ 3 er bedre enn alternativ 1 og 2 i
forhold til å bevare dyrket mark, men
dårligere enn alternativ 1 og 2 i forhold til
målsetningene om å framstå som en god veg i
landskapet.

Alternativ 3 har en trafikalt sett dårligere
kryssløsning ved Kleggerud enn alternativ 1
og 2.

Det vanskeliggjør prioriteringen at de ulike
alternativene gir god måloppnåelse på hver
sine mål.

0.5.2

Avveininger

Forskjellen mellom alternativene totalt sett er
vurdert som liten. Rangeringen mellom dem
blir dermed først og fremst et spørsmål om
hvordan man vekter de ulike konsekvenstemaene, og hvilke verdier man prioriterer.
Av de tre alternativene som er utredet, er
alternativ 1 og 2 forholdsvis like, mens
alternativ 3 skiller seg tydelig fra disse på
flere punkter.
Forskjellen i kostnader for de ulike
alternativene er vurdert som liten. Alternativ 3
er likevel noe bedre enn alternativ 1 og 2 i
forhold
til
prissatte
konsekvenser,
hovedsakelig på grunn av kortere brulengde
som gir en lavere investeringskostnad, men
det er størst usikkerhet ved kostnadsoverslaget
for alternativ 3.
Dette skyldes at det trolig er alunskifer i østre
del av planområdet. Deponering av
overskuddsmasser med alunskifer kan
medføre betydelige kostnader. Usikkerheten
erknyttet til at alternativ 3 har høye
fjellskjæringer/stort masseuttak i et område
som potensielt har alunskifer.
I forhold til ikke-prissatte konsekvenser har
alternativ 3 mindre beslag av dyrket mark, og
færre konflikter med naturmiljø og
kulturmiljø enn alternativ 1 og 2. Alternativ 1
og 2 er vurdert som betydelig bedre enn
alternativ 3 på tema landskap og nærmiljø.
Alternativ 1 og 2 ligger godt i terrenget og tar
i større grad hensyn til nærmiljøet enn
alternativ 3. Alternativ 3 går på tvers av
landskapsformene og skjærer seg dypt ned i
terrenget (opp mot 20 meter høye skjæringer)
og vil dele nedre del av boligområdet på
Åsbygda (Kleggerud) i to.
Alternativ 2 og 3 har bedre kurvatur enn
alternativ1, og har større fleksibilitet i forhold
til en eventuell framtidig utvidelse til firefelts
veg. Dette er særlig viktig for å sikre lang

Konsekvensene av utbedring av fv. 241 er like
for alle alternativene og vil dermed ikke være
avgjørende for valg av alternativ

0.5.3

Valg av brutype påvirker
rangeringen

Alternativ 1 rangeres som bedre enn
alternativ2 med hensyn til ikke-prissatte
konsekvenser. Dersom man ønsker en annen
brutype enn en enkel fritt frambygg bru,
endres bildet. Alternativ 1 kan ikke bygges
som skråstagbru eller buebru på grunn av
horrisontalkurvaturen. Landskapsmessig er
buebru vurdert som best. Med denne brutypen
vil alternativ 2 framstå som et bedre alternativ
i forhold til ikke-prissatte konsekvenser enn
alternativ 1. I forhold til prissatte
konsekvenser er alternativ 2 bedre enn
alternativ 1, og dersom man også vektlegger å
stå fritt i valg av brutype, vil alternativ 2
rangeres klart foran alternativ 1.
Mellom alternativ 2 og 3 vil ikke valg av
brutype påvirke rangeringen, da alle de
vurderte brutypene kan velges i begge disse
alternativene.
Bruk av buebru vil i alternativ 3 vil fordyre
prosjektet betydelig og redusere netto nytte
med om lag 245 millioner kroner. Skråstagbru
er nest dyrest og vil redusere nettonytten med
om lag 110 millioner kroner (nåverdi). For
alternativ 2 er forskjellen i samme
størrelsesorden.
Spørsmålet om valg av brutype er dermed en
vurdering
av
om
de
gunstige
landskapsmessige virkningene som oppnås
kan forsvare en merkostnad på 110 til 245
millioner kroner.
Statens vegvesen mener at man på dette
tidspunktet bør velge en løsning som har
fleksibilitet med hensyn til valg av brutype.
Gjennom mer detaljert planlegging kan
tekniske løsninger og kostnader for de ulike
brutypene endres. Det er derfor ønskelig å
bearbeide bruløsninger mer detaljert før man
tar en endelig beslutning på valg av brutype.
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0.5.4

Anbefaling

Statens vegvesen vil anbefale alternativ 2.
På grunn av manglende fleksibilitet i forhold
til valg av brutype anbefaler Statens vegvesen
ikke alternativ 1. Det anbefales å jobbe videre
med de ulike brutypene i neste planfase.

Statens vegvesen anbefaler at nytt kryss på
Kleggerud og utbedring av fv. 241 fra
Kleggerud til Jevnaker inngår i tiltaket. Dette
er nødvendig for å oppnå ønskede effekter i
forhold
til
trafikkavlastning
og
trafikksikkerhet.

Alternativ 3 kommer svakt bedre ut enn
alternativ 2 i den samfunnsøkonomiske
analysen, men usikkerheten i forhold til
kostnadene er større i alternativ 3 grunnet den
store fjellskjæringen i et område hvor det
potensielt er alunskifer.
Videre gir alternativ 3 betydelige konflikter i
forhold til nærmiljø og landskap ved
Kleggerud/ Åsbygda.
Forskjellene i kostnader og samlede
konsekvenser er forholdsvis små mellom de
ulike alternativene. Samlet sett vurderes
summen av de nevnte ulempene og
usikkerhetene ved alternativ 3 å veie tyngre
enn de fordelene alternativet gir i forhold til
prissatte
konsekvenser,
kulturmiljø,
naturmiljø og naturressurser sammenliknet
med alternativ 1 og 2.
Tabell 0-8: Håndbok 140s tabell til oppsummering og anbefaling
Alt. 0

Prissatt netto nytte (mill. kr,
diskontert verdi)

Ikke-prissatte, samlet
vurdering og rangering

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0

-479

-461

-418

Nøytral
1

Negativ
2

Negativ
4

Negativ
3

Forklaring
/kommentar
Det er usikkerhet
knyttet til kostnader i
alt. 3 grunnet stor
fjellskjæring i et
område der det trolig er
alunskifer
Vurdert med fritt
frambygg bru. Med
buebru eller skråstagbru vil alternativ 3
rangeres som nr 2,
alternativ 2 som nr 3 og
alternativ 1 som nr 4.

Samfunnsøkonomisk
Nøytral
Negativ
Negativ
Negativ
vurdering
Rangering
1
3
4
2
Alle alternativer har negativ netto nytte. Ut fr den samfunnsøkonomiske vurderingen er dermed alternativ 0 vurdert
som best. Av utbyggingsalternativene er alternativ 3 rangert som best, deretter alternativ 1 og alternativ 2.
Forskjellene mellom alternativene er imidlertid små.
Samlet vurdering av
Dårlig
God
God
God
måloppnåelse / rangering
Måloppnåelsen er i hovedsak god for utbyggingsalternativene. Alternativ 0 oppfyller ikke de prosjektutløsende
behovene, og kan ikke anbefales.. Alt. 3 scorer dårlig i forhold til målsetning om landskap, menlitt bedre enn alt. 1 og
2 i forhold til mål om å spare dyrket mark
4
3
1
2
Alternativet
Alternativet Alternativ 2 er Landskapsoppfyller ikke rangeres lavt, vurdert som
messige
de prosjektda det bare
best av
virkninger og
utløsende
kan bare
alternativene
risiko for
Anbefaling
behovene
bygges med
som kan
merkostnader
(tekst eller rangering)
en brutype,
bygges med som følge av
flere brutyper alunskifer gjør
at alternativet
ranges bak
alt. 2
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Innledning

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
1.1.1

Dagens situasjon, behov
for tiltaket

Rv. 35 mellom Gardermoen/E6 i øst og
Hokksund i sørvest er en viktig vegforbindelse og inngår som en ytre ring rundt
Oslo. Riksvegruta har flere strekninger med
stort behov for utbedringstiltak.
Vegstandard
Rv. 35 mellom Eggemoen og Olum er en
tofeltsveg med varierende standard. Vegen har
enkelte krappe kurver, og mellom Toso og
Olum er det partier med sterk stigning. Fra
Bergermoen og frem til avkjøringen til

Hadeland Glassverk ligger vegen i delvis
spredt bebyggelse/noe randbebyggelse med få
kryss. Fartsgrensen varierer mellom 50 og 80
km/t.
En kortere del av strekningen, sørvest for
Jevnaker sentrum, har tre kjørefelt. Det
forekommer en del utforkjøringsulykker på
denne strekningen.
Det er høydebegrensninger i jernbaneundergangen ved Glassverket (fri høyde 3,9 meter).
Fylkesveg 241 fra Kleggerud til Toso er en
smal
tofeltsveg
uten
gul
midtlinje.
Fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t.
Vegen har en del direkte atkomster og det
vokser vegetasjon tett inntil vegbanen.

Figur 1-1:Kartet viser de viktigste trafikkårene i planområdet
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Figur 1-2: Trafikktall fra tellinger i 2011
Trafikk
De viktigste lenkene i trafikksystemet ved
Jevnaker er

andelen langs rv. 35 varierer mellom 12 og 14
%. Gjennomgangstrafikken utgjør ca. 4 000
ÅDT (årsdøgntrafikk).

x Rv. 35 som er en hovedåre østover mot
rv. 4 og mot Gardermoen/E6, samt
sørover mot Hønefoss
x Fv. 245 og fv. 240 som er forbindelser
nordover langs Randsfjorden.
x Fv. 241, som er korteste forbindelse mot
E16 og innover mot Oslo-området.

Fylkesveg 241 har en ÅDT på ca. 2 800 ved
Åsbygda og andelen tunge kjøretøy er ca.
8 %.

Dagens trafikksituasjon
Trafikken på dagens rv. 35 gjennom Jevnaker
varierer i størrelse og sammensetning. Tallene
er hentet fra tellinger gjort på eksisterende
vegnett i 2011. Ved Buskerud grense er
gjennomsnittlig trafikk over døgnet i løpet av
et år (ÅDT) 7 080. Trafikken øker gradvis
mot Jevnaker sentrum opp mot en ÅDT på
8 920 før den igjen synker på strekningen
østover. Ved Vang er trafikken sunket til en
ÅDT rett over 6 680 (trafikktall fra 2011).
Ved Buskerud grense er det et mer typisk
arbeidsreisemønster enn strekningen fra Vang
og østover mot Roa hvor fredag ettermiddag
og lørdag har mere ferie, fritid og
innkjøpsreiser. Forklaringen på forskjellene
kan ligge i områdestrukturen og type
virksomhet i nærområdene. TungtrafikkStatens vegvesen Region øst
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Kollektivtrafikk
På Jevnaker finnes det ingen ekspressbusser,
men flere av lokalrutene er lagt opp med
korrespondanse
til
ekspressbusser
fra
Hønefoss til Drammen og Oslo. For lokalruter
er der viktig at bussene stopper så nært opp til
boligområder, skoler og butikker som mulig
for å få best mulig utnyttelse av tilbudet som
finnes. Bussholdeplassen midt i Jevnaker
sentrum er et viktig knutepunkt for alle
bussrutene gjennom Jevnaker.
Dagens rutetilbud har stopp i forbindelse med
boligområdene på Samsmoen, Nøkkelby,
Nesbakken, Toso og Prestmoen. I tillegg er
det stopp nær skolen på Toso og på
Nesbakken. Det er også busstilbud som
dekker opp handel og arbeid på Trollmyra/
Bergermoen, sentrum og Nesbakken. Dagens
tilbud og stoppmønster er viktig for å
videreføre dagens kollektivandel på Jevnaker.
Dagens rutetilbud er forholdsvis lavfrekvent
og de fleste rutene har kun timesavganger på

Innledning

Tabell 1-2:Oversikt over bussruter som betjener Jevnaker stasjon.
Rute nr.

Strekning

05-103

Brandbu-Grymyr-JevnakerNettbuss Ringerike (p.t.) /
Hønefoss
Opplandstrafikk
Roa-Grindvoll-Jevnaker-Hønefoss Nettbuss Ringerike (p.t.) /
Opplandstrafikk
Hønefoss-Eggemoen-Jevnaker
Nettbuss Ringerike (p.t.) /
Opplandstrafikk
Hønefoss-Jevnaker-BjoneroaA/S Jotunheimen og Valdresruten
Dokka
Bilselskap / Nettbuss Ringerike /
Etnedal Bilruter
Hønefoss-Haug-Jevnaker
Nettbuss Ringerike AS
Lillehammer-Gjøvik-Hønefoss
Nettbuss Ringerike (p.t.)
AS/Opplandstrafikk
Flybussen Sundvollen-Hønefoss- Askeladden reiser
Gardermoen

05-104
05-106
05-131

06-221
23-181
_

Operatør

dagtid. Flere av rutene kjøres kun i rushtiden.
Siden frekvensen er lav er det få overgangsmuligheter, selv om det er lagt opp til
korrespondanse mellom de ulike bussrutene.
Det er kun rute 701 og 221 mellom Hønefoss
og Jevnaker som har et tilfredsstillende tilbud.
En oversikt over bussruter som betjener
Jevnaker rutebilstasjon er vist i tabell 1-2.
På basis av statistikk innhentet fra Oppland
fylkeskommune og Nettbuss AS er det
beregnet et tilnærmet, gjennomsnittlig
passasjerbelegg per dag på bussene som
frekventerer planområdet.
Trafikktallene for flybussen Hønefoss –
Gardermoen er fra 2008 (1). Tallene gjelder
ordinære passasjerer og ikke skoleelever, hvor
antallet reiser stipuleres nedenfor.
I tillegg til dette er det en god del skoleelever
som transporteres med buss til skolen. I
henhold til tall fra Oppland fylkeskommune
dreier det seg til sammen om rundt 490 elever
per dag. Dette tallet omfatter barneskoleelever

Ant. avganger pr hverdag
(sørgående/ nordgående)
4/4
4/4
12/12
Berøres ikke av planforslaget

12/12
4/3
8/8

fra 1. trinn til og med videregående skole.
Opptellingen viser at skoleskyss er langt mer
omfattende i antall enn busstransport med
ordinære ruter.
Tabell 1-1: Beregnet antall passasjerer på
ulike bussruter langs dagens Rv. 35.
Rute nr./ mellom Jevnaker og:

Passasjerer

103 Brandbu
221 Haug/Hønefoss
104 Grindvoll/Roa
181 Gjøvik/Lillehammer
- Gardermoen (flybuss)
Gjennomsnittlig antall passasjerer på
bussene totalt per dag

9
27
18
9
16
79

Fremtidig tilbud på kollektivsiden baseres på
dagens tilbud, frekvens, stoppmønster og
bussenes funksjon for nærmiljøet.
Togtilbud
Jernbanen gjennom Jevnaker har i dag kun
godstrafikk.
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Ulykker

ulykkesbelastede.

Trafikkulykker med personskade 2003 –
2010
I perioden 2003–2010 har det vært 29
personskadeulykker på rv. 35 mellom
Eggemoen og Toso (til og med krysset med
fv. 241). Det har vært 1 dødsulykke, 3 ulykker
med alvorlig skadegrad og 25 ulykker med
lett skadegrad. Totalt er 38 personer blitt
skadet eller drept på denne strekningen. Det
har vært 3 fotgjengerulykker og 3
motorsykkelulykker, mens de resterende 23
ulykkene har vært mellom biler. Hovedsakelig
har
det
vært
kryssulykker
og
utforkjøringsulykker på denne strekningen. 15
av ulykkene har skjedd mellom Brugata og
krysset med fv. 241, med avkjørslene til
Hadeland
Glassverk
som
de
mest

På fv. 241 mellom Åsbygda og Toso (kryss
med rv. 35) har det i perioden 2003– 2010
skjedd 6 personskadeulykker. Alle ulykkene
har endt med lett skadegrad, og totalt er 6
personer blitt skadet. 5 av ulykkene har vært
utforkjøringsulykker. De fleste av ulykkene
har skjedd i eller i nærheten av Åsbygda.
Miljøbelastning
Rv. 35 går i dag gjennom Jevnaker sentrum
og Toso sentrum. Dette gjør at mange her er
plaget av støy. Rv. 35 er også en betydelig
barriere gjennom Toso området og mellom
Hadeland glassverk og Randsfjorden.

Tabell 1-3: Personskadelulykker på fv. 241 Åsbygda - Toso (kryss med rv. 35) i perioden 2003 2010. Antall ulykker og antall drepte eller skadde personer, fordelt på år.
Antall drepte eller skadde personer

År

Antall
ulykker

Drepte

Meget
alvorlig
skadd

Alvorlig
skadd

Lett skadd

2003
2004

Totalt
0

2

2

2

2005

0

2006

0

2007

1

1

1

2008

1

1

1

2009

2

2

2

2010
Totalt

0
6

0

0

0

6

6

Tabell 1-4: Personskadeulykker på rv. 35 Eggemoen - Toso (kryss med fv. 241) i perioden 2003 2011. Antall ulykker og antall drepte eller skadde personer, fordelt på år.
Antall drepte eller skadde personer

År

Antall
ulykker

Drepte

Meget
alvorlig
skadd

Alvorlig
skadd

Lett skadd

Totalt

2003

3

4

4

2004

3

3

3

2005

3

3

3

2006

4

5

5

2007

7

2

7

10

2008

5

1

8

9

1

2009

0

2010

4

Totalt

29
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1

0

3

4

4
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1.2 Tidligere planer
1.2.1

Kommunedelplan rv. 35
Jevnaker-Olimb.

Det er vedtatt kommunedelplan for
strekningen Kleggerud - Olum. Kommunedelplanen ble vedtatt i mars 2011 med den
forutsetning at veglinjen videreføres direkte til
Eggemoen.

1.3 Avgrensing av
tiltaket
Den aktuelle vegstrekningen er en del av
prosjektet ny rv. 35 Eggemoen-Olum og
ligger i Ringerike kommune i Buskerud og
Jevnaker kommune i Oppland. Planområdet
strekker seg fra Eggemoen i sørvest til
Kleggerud i nordøst. Planområdet vil
overlappe vedtatt kommunedelplan for ny rv.
35 for strekningen Kleggerud – Olum for å få
en god sammenkopling. Videre strekker
planavgrensningen seg ned mot Jevnaker
sentrum fra Kleggerud. Strekningen i
Ringerike kommune er ca. 2,4 km og
strekningen i Jevnaker ca. 1 km.

Atkomstvegen fra Kleggerud til jernbaneundergangen ved Hadeland glassverk er ca.1,5
km.

1.4 Planprosess
Formålet med en konsekvensutredning er i
henhold til plan- og bygningslovens § 33.1:
å klargjøre virkninger av tiltak som kan
ha vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser
eller
samfunn.
Konsekvensutredninger skal sikre at
disse virkninger blir tatt i betraktning
under planlegging av tiltaket og når det
tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, tiltaket skal gjennomføres.
Planer for motorveier og andre avkjørselsfrie
veger skal alltid konsekvensutredes. Rv. 35
mellom Eggemoen og Kleggerud med ny
tilførselsveg til Jevnaker skal bygges ut som
avkjørselsfri stamveg, og prosjektet kommer
derfor inn under denne kategorien.
Planprogrammet for Rv. 35 mellom
Eggemoen og Kleggerud ble vedtatt
15.12.2011 i Jevnaker kommune og 17.1.2012
i Ringerike kommune. Formålet med
programmet er å gi myndigheter og berørte

Figur 1-3: Vedtatt kommunedelplan for strekningen Kleggerud - Olum.
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Figur 1-4: Markert areal viser planområdet.
parter anledning til å uttale seg om planene og
dermed kunne påvirke det videre planarbeid.
Planprogrammet fastsetter hvilke alternativer
og hvilke konsekvenser som skal utredes, og
hvordan utredningsarbeidet skal legges opp.
Konsekvensutredningen utarbeides med
grunnlag i fastsatt planprogram. Konsekvensutredningen skal gjøre rede for tiltaket
med aktuelle alternativer og konsekvenser
knyttet til miljø, naturressurser og samfunn.
Under disse hovedtemaene skal det utredes
konsekvenser innen en rekke forskjellige
deltemaer slik planprogrammet fastlegger. En
konsekvensutredning skal inneholde anbefaling med hensyn til valg av prinsippløsning for
vegtrase.
Formell godkjenning av vegtrasé skjer
gjennom vedtak av kommunedelplan. En
kommunedelplan skal inneholde plankart som
viser alternative løsninger. Etter at det er fattet
vedtak på en trasé, vil valgt vegtrasé bli
innarbeidet på kommunedelplan-/kommune-

Statens vegvesen Region øst

32

plankart. Gjennom tilhørende planbestemmelser og retningslinjer kan det videre fastsettes plankrav og eventuelle vilkår mht.
gjennomføringen.
Arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning
går
parallelt.
Formell
behandling av kommunedelplanen vil bli
samordnet med behandling av konsekvensutredningen med samtidig utlegging til
offentlig ettersyn. Jevnaker og Ringerike
kommunestyrer skal sluttbehandle planen og
fatte formelt vedtak om valg av prinsippløsning. Planvedtaket kan først fattes etter at
konsekvensutredningen er godkjent.
Med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan
skal det seinere utarbeides detaljerte reguleringsplaner som grunnlag for grunnerverv og
bygging. Reguleringsplanenene skal vedtas av
Jevnaker og Ringerike kommuner.

Innledning

1.4.1

Organisering av
planarbeidet

Prosjektet går over to kommuner, to fylker og
to regioner. Statens vegvesen som tiltakshaver
vil være ansvarlig for utarbeidelse av
kommunedelplanen med konsekvensutredning. Siden tiltaket krysser kommunegrensen
mellom Jevnaker og Ringerike, er begge
kommunene ansvarlig planmyndighet. Planen
utarbeides som én plan, men kommunene
vedtar sine respektive plandeler.
Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er
prosjekteier, og planprosessleder for kommunedelplanen er Siri Solem Walseth.
Planarbeidet gjøres i nært samarbeid med
Jevnaker og Ringerike kommuner, Oppland
og Buskerud fylkeskommuner, Fylkesmannen
i Oppland og Buskerud, Jernbaneverket, NVE,
Statens vegvesen region sør samt andre
aktuelle fagmyndigheter.
Statens vegvesen har organisert prosjektet
som følger:
Intern prosjektgruppe
I prosjektgruppen har det deltatt fagpersoner
som ivaretar alle tema. Gruppens oppgave er å
sikre intern forankring i Statens vegvesen,
kontroll iht. Statens vegvesens retningslinjer
og mål, samt å bidra med faglige innspill.
Intern samarbeidsgruppe
I Statens vegvesen har det vært organisert en
intern samarbeidsgruppe der Oppland og
Buskerud vegavdeling, samt strategi-, veg og

transportavdelingen på regionkontoret har
vært representert.
Hensikten med intern samarbeidsgruppe er å
forankre prosjektet i den organisasjonen som
skal overta vegen etter ferdigstillelse.
Samarbeidsgruppen skal fungere som en arena
gjensidig
for
informasjonsutveksling,
fylkesenhetens holdninger i prosjektet og å
koordinere ekstern kontakt.
Ekstern samarbeidsgruppe
En ekstern samarbeidsgruppe for planarbeidet
er opprettet. Denne har representanter fra:
x Berørte kommuner (Jevnaker og
Ringerike kommuner)
x Fylkesmannen i Oppland:
x Fylkesmannen i Buskerud:
x Oppland fylkeskommune:
x Buskerud fylkeskommune:
x Jernbaneverket
x Norges vassdrags- og energidirektorat.
Den eksterne samarbeidsgruppen har som
formål å sikre deltakelse og involvering i
planene fra faglig nivå i impliserte kommuner,
evt. også fylkeskommune, fylkesmann eller
andre offentlige etater. Gruppen er
kontaktpersoner som prosjektet forholder seg
til i gjennomføring av prosjektet.
Samarbeidsgruppen skal benyttes i forbindelse
med avklaringer av behov for utredninger,
samt forankring av viktige beslutninger som
blir gjort i prosjektet. Videre skal gruppen
fungere som en informasjonskanal mellom
prosjektet
og
regionale
myndigheter.

Figur 1-5: Prinsipp for organisering av arbeidet.
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Representantene i ekstern samarbeidsgruppe
vil også fungere som kontaktpersoner.

1.5 Mål

Ekstern samarbeidsgruppe har ingen konkrete
leveranser inn i prosjektet utover etterspurt
informasjon.

Transportsektoren preges av en rekke målkonflikter som gjør det nødvendig å vurdere
virkemidlene som settes inn for å nå målene,
og hvilke mål som prioriteres høyest. I noen
grad kan også virkemidler påvirke andre mål i
positiv retning. Det er derfor viktig å
identifisere tiltakenes positive og negative
effekter på andre mål for å oppnå en mest
mulig balansert virkemiddelbruk.

1.4.2

Medvirkning

Etter plan- og bygningsloven (pbl) §4.1 og
§4.2 skal det for alle kommunedelplaner som
angir
områder
for
utbyggingsformål
utarbeides planprogram i henhold til forskrift
om konsekvensutredninger.
Planprogrammet var på høring i perioden
31.august – 17.oktober 2011. Gjennom høring
av planprogrammet var det åpent for å gi
innspill til planarbeidet. Det kom inn i alt 8
høringsuttalelser til planprogrammet. I
programmet beskrives det et medvirkningsopplegg, hvor berørte fagmyndigheter,
grunneiere og befolkningen for øvrig skal gis
mulighet for å komme med innspill i en tidlig
fase av planprosessen.

1.5.1

NTPs mål

Figur
1-6
viser
den
overordnede
målstrukturen som er trukket opp i Nasjonal
transportplan 2010-19 (2). Hovedmålene er:
x
x
x
x

Bedre fremkommelighet og reduserte
avstandskostnader.
Ingen drepte eller hardt skadde
(nullvisjonen).
Lavere klimagassutslipp.
Universell utforming.

Det ble den 30.11.2011 arrangert to
idéseminar på Jevnaker samfunnshus. På
dagtid ble det avholdt møte med berørte
fagmyndigheter og administrasjonen i
Ringerike kommune og Jevnaker kommune.
På kveldstid var det åpent møte med
grunneiere, representanter for lag og
organisasjoner og andre interesserte. Det vil
også arrangeres et åpent møte ved utleggelse
av planen til offentlig ettersyn.
Offentlige dokumenter fra planarbeidet vil
være tilgjengelige på prosjektets hjemmeside:
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35jevnake
r

Figur 1-6: Overordnet mål og hovedmål i Nasjonal transportplan 2010-2019.
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1.5.2

Mål for tiltaket

1.5.3

Mål for planprosessen

Målet for foreliggende planprosess er å få
vedtatt kommunedelplan med tilhørende
konsekvensutredning
for
strekningen
Eggemoen-Kleggerud med ny tilførselsveg til
Jevnaker.

Figur 1-7: Skisse for prosjektets målsetting.
Figur 1-7 viser en sammenfatning av de
diskusjoner rundt målet for prosjektet, som
har vært i både offentlige møter, møter med
andre fagmyndigheter og kommunen, samt
internt i vegvesenet. Ut i fra dette har Statens
vegvesen konkretiserte følgende samfunnsmål
for rv. 35 prosjektet:

Dette danner grunnlag for valg av trasé
gjennom vedtak i Jevnaker og Ringerike
kommuner
og
videre
arbeid
med
reguleringsplan for ny rv. 35 og for avlastet
veg. Reguleringsplanen for ny rv. 35 omfatter
strekningen fra Eggemoen til Olum.

Hovedmål:
x Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper
på rv. 35.
Delmål:
x trafikksikker ferdsel for alle
trafikantgrupper på rv.35 og
tilførselveger
x legge til rette for positiv tettsteds- og
næringsutvikling i Jevnaker
x trygge bomiljø langs eksisterende rv.35
x ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
x sammenhengende tilbud til syklende og
gående
De overordnede føringene skal følge NTP,
fylkesdelplaner og Statens vegvesens egne
standardkrav. Dette betyr:
x Standardheving på trase for rv. 35 i
forhold til dagens veglinje
x Planskilt kryss mellom lokalvegene og
ny rv. 35
Kryssplassering skal gi god tilgjengelighet
mellom lokalmiljøet, og de øvrige riks- og
fylkesveger i området. Det er også et mål om
at ny rv. 35 skal ta så mye trafikk fra dagens
trasé som mulig. Ny rv. 35 må fremstå som en
god veg i landskapet og ikke skape unødige
barrierer mellom de ulike boligområdene og i
forhold til frilufst- og naturområdene og
boligområdene.
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2 Forholdet til annen
planlegging
2.1 Statlige føringer
2.1.1

Nasjonal transportplan

Rv. 35 Jevnaker – Olimb er et prosjekt som er
prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan
(NTP) for perioden 2010 – 2019. Det er
foreslått avsatt oppstartsbevilgning på 66 mill
i 2013. Det forutsettes at det resterende
dekkes
inn
vha
brukerfinansiering
(bompenger).
Revisjon av NTP pågår, og transportetatene
har nylig lagt fram sitt forslag til Nasjonal
transportplan 2014-2023 (3). I dette dokumentet er det for Rv. 35 foreslått en bevilgning på
430 millioner kroner dersom rammen til
vegprosjekter økes 20 % fra dagens nivå, og
620 mill kr dersom rammen økes til 45 % av
dagens nivå. Med videreføring av dagens
rammer, er ikke prosjektet prioritert. Ny
Nasjonal transportplan vil etter planen vedtas
av Stortinget våren 2013.

2.1.2

Regional arealpolitikk
og jordvern

Stortingsmeldingen om regional arealpolitikk
fra 1996-1997 (4) signaliserer et ønske om å
prioritere overordnet planlegging, for bedre
forvaltning av arealressursene. Det pekes på at
Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig
som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar
mark. Mesteparten av våre utbygde områder
er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og
skaper
konflikter
mellom
ytterligere
konsentrasjon og jordvern. Det legges vekt på
en mer strategisk innrettet areal- og
transportplanlegging slik at alternative arealog transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil
kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i
planprosessene og gi et bedre grunnlag for
politisk avveining og vedtak.
Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i
siste stortingsmelding om Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (5).
Regjeringen sier i denne meldingen at den vil:
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x Halvere den årlige omdisponeringen av
de mest verdifulle jordressursene innen
2010.
x Stimulere kommunene til å utpeke
kjerneområder for landbruk som
grunnlag for kommunale
planavklaringer.
x Stimulere til regionale planprosesser i
by- og tettstedsområder, der det trekkes
langsiktige jordverngrenser.
x Arbeide for å redusere avgangen av
dyrket mark til samferdselstiltak.

2.1.3

Statlige retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og
transportplanlegging
De rikspolitiske retningslinjene for samordnet
areal- og transportplanlegging (6) har som mål
at arealbruk og transportsystem skal utvikles
slik at de fremmer samfunnsøkonomiske
effektive ressursutnyttelse med miljømessig
gode løsninger, trygge lokalsamfunn og
bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et
langsiktig,
bærekraftig
perspektiv
i
planleggingen. Det stilles krav til innhold i
oversiktsplan, kommune (del)plan og fylkes
(del)plan, herunder at prosjektets virkninger
for miljø, naturressurser, fremkommelighet,
trafikksikkerhet, områdemessige virkninger,
gjennomførbarhet, samt muligheten for
samling og minimalisering av naturinngrep
skal vurderes. Vurderinger i forhold til miljø
omfatter blant annet landskapsbilde. I pkt. 3.2
påpekes det at det bør tilstrebes klare grenser
mellom bebygde områder og landbruks-,
natur- og friluftsområder, og at utbyggingen
bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk
mangfold og de estetiske kvalitetene i
bebygde områder.

Forholdet til annen planlegging

RPR for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen
Retningslinjene tar sikte på at barn og unges
interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen
av det fysiske miljø (7).
På kommunenivå innebærer dette at barn og
unge blir delaktige i planprosesser og får
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg
skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det
tilrettelegges store nok og egnede arealer for
lek og utfoldelse. I den grad arealer som
brukes til dette går tapt, skal det skaffes
fullverdige erstatningsarealer.
Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler
etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442) (8).
Støyretningslinjen (T-1442) har anbefalte
utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger, sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og
barnehager. Grensene er forskjellige avhengig
av hvilken type kilde som lager støyen.
Retningslinjen anbefaler også at det stilles
krav til innendørs støy som følger grenseverdiene i Norsk standard NS 8175 klasse C.

forvaltning av landskapet. Hovedmålet er å
sikre representative og sjeldne nasjonale
landskapstyper, verne og pleie stedskarakter
og identitet, samt å unngå å forringe
rikdommer og mangfoldet av landskapstyper i
Europa.
Norge har gjennom denne konvensjonen
forpliktet seg til å gjennomføre konkrete
tiltak, som skal bidra til å styrke innbyggernes
livskvalitet og helse og samtidig fremme
bærekraftige og attraktive lokalsamfunn.
Miljøverndepartementet har hovedansvaret for
å følge opp. Tiltakene er følgende:
x Styrke bevisstheten om landskapet
x Utvikle kunnskap og ferdigheter
x Kartlegge og vurdere dagens
landskapskvaliteter og
endringsprosesser
x Utforme mål for fremtidig
landskapskvalitet
x Forankre gjennomføringen i
forpliktende planer og vedtak.
I St. meld. nr. 24 Nasjonal transportplan
2006–2015 har Statens vegvesen forpliktet
seg til å ta hensyn til konvensjonens
intensjoner
gjennom
prosjektering,
planlegging og forvaltning både i byer og
tettsted så vel som i det landlige landskapet.

Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk
bindende, men kommunen bør i henhold til
KLIFs veiledning TA-2115 vedta juridisk
bindende støygrenser for nye anlegg ved å
nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i
planen (9).

2.1.4

Støyretningslinjen deler de områdene som har
støy over anbefalte grenseverdier inn i to
soner, gul og rød sone. For disse sonene er det
gitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød
sone skal i utgangspunktet ny støyfølsom
bebyggelse unngås. Den gule sonen er en
vurderingssone, hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres
tilstrekkelig med avbøtende tiltak.

Vedtak av reguleringsplaner er hjemlet i PBL
og gir hjemmel for tvangsinnløsning av
nødvendig grunn etter skjønn.

Den europeiske landskapskonvensjon
Den europeiske landskapskonvensjonen trådte
i kraft 1. mars 2004. Den setter et sterkere
fokus
på
verdiene
i
landskapet.
Hovedintensjonen med konvensjonen er å
styrke ivaretakelsen av landskap gjennom
vern,
forvaltning
og
planlegging.
Konvensjonen gir føringer for planlegging og

Aktuelt lovverk

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven (PBL) er det sentrale
lovverket for planlegging og gjennomføring
av tiltaket.

Plan- og bygningsloven er det viktigste
instrumentet
og
virkemidlet
for
samfunnsplanlegging.
Den
er
en
sektorovergripende lov som legger opp til et
system for helhetlig planlegging der
arealforvaltning er en viktig del. Plan- og
bygningsloven har to hoveddeler; en plandel
med bestemmelser om oversiktsplanlegging,
bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger, og en bygningsdel med
bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og
godkjenning av bygge- og anleggsarbeider
med videre. Ansvarlige departementer for de
to
delene
er
henholdsvis
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Miljøverndepartementet og Kommunal- og
regionaldepartementet.
Forurensningsloven
I henhold til forurensningslovens § 7 må
ingen gjøre eller sette i verk noe som kan
medføre fare for forurensning, med mindre
det er tillatt gjennom forskrifter til loven eller
eget konsesjonsvedtak etter lovens § 11 (10).
Forurensningsloven gjelder ikke for vanlige
utslipp fra transport, dvs. utslipp som knytter
seg til selve transporten, med unntak av de
regler som er fastsatt i forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy.
For anleggsfasen gjelder at anlegg over en
viss størrelse i prinsippet omfattes av
forurensningsloven. Det kan for slike anlegg
innføres særskilt anleggskonsesjon.
Et miljøoppfølgingsprogram der krav til
tiltakshaver og leverandører er presist
definert, kan føre til at egen anleggskonsesjon
ikke vil være påkrevd.
Kulturminneloven
Kulturminnelovens § 3 krever:
Ingen må – uten at det er lovlig etter
§ 8 – sette i gang tiltak som er egnet til
å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen
måte utilbørlig skjemme automatisk
fredet kulturminne eller fremkalle fare
for at dette kan skje.
Alle kulturminner fra før reformasjonen
(1537) er automatisk fredet.
I henhold til § 9 i lovens skal det før vedtak
om reguleringsplan være gjennomført
undersøkelser av kulturminner i planområdet
(undersøkelsesplikten).
Lov om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven)
Etter § 8 i vannressursloven skal ingen i verksette vassdragstiltak som kan være til skade
eller ulempe for allmenne interesser (herunder
økt flomfare), uten tillatelse.
Lovens § 11 krever at det skal opprettholdes
et naturlig belte med kantvegetasjon langs
bredden av vassdrag.
Ny veg skal ikke føre til en forverring i
vannkvaliteten i området med skade for
økosystemene lokalt.
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Jordloven og skogbruksloven
Jordlovens bestemmelser sier at omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark til andre formål krever tillatelse fra landbruksmyndighetene.
Skogloven har på samme måte krav om tillatelse ved omdisponering av produktiv skog
til andre formål.
For tiltakhvor det utarbeides reguleringsplan,
slik som for rv. 35, vil behandling av
reguleringsplan
erstattte
ordinær
søknadsbehandling.
Vegloven
Planleggingen og planbehandlingen av ny veg
skjer etter plan- og bygningsloven. Vegloven
kommer imidlertid til anvendelse ved bygging
og drifting av veger, og byggegrense for rv.
35 fastsettes i henhold til veglovens
bestemmelser. I formålsparagrafen heter det at
det er en overordnet målsetning å skape trygg
og god avvikling av trafikken. Videre skal det
tas hensyn til naboene til vegen, miljøet og
andre samfunnsinteresser.
Forholdet til naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (11) har en rekke bestemmelser som er relevante for arealinngrep som
vegbygging. § 8 omhandler kunnskapsgrunnlaget:
Offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet skal så langt det er
rimelig
bygge
på
vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå
i et rimelig forhold til sakens karakter
og risiko for skade på naturmangfoldet.
Loven har også krav til aktsomhet i forhold til
fremmede organismer. § 28 sier bl.a.
Den som setter i verk virksomhet eller
tiltak som kan medføre spredning eller
utslipp av levende eller levedyktige
organismer til steder der de ikke
forekommer naturlig, skal i rimelig
utstrekning treffe tiltak for å hindre
dette.
Kunnskap om det biologiske mangfoldet er
med andre ord vesentlig før en setter i gang
tiltak. Gjennom det arbeidet som er gjort i
forbindelse med denne konsekvensutredningen dokumenteres både dagens situasjon og
forventet konsekvens av de ulike alternativ-

Forholdet til annen planlegging

ene. Kunnskapsgrunnlaget bedømmes derfor å
være godt og tilstrekkelig for å fatte en
beslutning om valg av alternativ.
Store veganlegg medfører alltid fare for
spredning av fremmede arter. Tidligere ble det
også ofte benyttet fremmede arter i beplanting
av veganlegg (eksempelvis hagelupin). Det
forekommer i dag fremmede arter langs rv.
241, og anleggsarbeid med masseforflytning
kan føre til at disse spres til nye områder.
Tiltak for å forhindre dette må behandles mer
detaljert i senere planfaser, bl.a. gjennom plan
for Ytre Miljø.
Forholdet til forskrift om rammer for
vannforvaltningen (vannforskriften)
Vannforskriften (12) er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann
(Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste
miljødirektiver. Hovedformålet med rammedirektivet for vann er å beskytte, og om
nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann,
grunnvann og kystnære områder. Forskriften
fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:
Tilstanden
i
overflatevann
skal
beskyttes mot forringelse, forbedres og
gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha minst god
økologisk og god kjemiske tilstand …
[…]
I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller
nye inngrep heter det:
Ny aktivitet eller nye inngrep i en
vannforekomst kan gjennomføres selv
om dette medfører at miljømålene i § 4
- § 6 ikke nås eller at tilstanden
forringes, dersom dette skyldes
a) nye endringer i de fysiske
egenskapene
til
en
overflatevannforekomst eller endret
nivå i en grunnvannsforekomst, eller
b) ny bærekraftig aktivitet som
medfører forringelse i miljøtilstanden i
en vannforekomst fra svært god tilstand
til god tilstand.
I tillegg må følgende vilkår være
oppfylt:
a) alle praktisk gjennomførbare tiltak
settes inn for å begrense negativ
utvikling i vannforekomstens tilstand,
b) samfunnsnytten av de nye inngrepene
eller aktivitetene skal være større enn
tapet av miljøkvalitet, og

c) hensikten med de nye inngrepene
eller aktivitetene kan på grunn av
manglende teknisk gjennomførbarhet
eller uforholdsmessig store kostnader,
ikke med rimelighet oppnås med andre
midler som miljømessig er vesentlig
bedre.

2.2 Regionale og
kommunale planer
2.2.1

Fylkes- og
fylkesdelplaner

I det følgedne omtales regionale planer som
kan ha direkte relevans for vegprosjektet. For
øvrige
planer
henvises
det
til
fylkeskommunene.
Retningslinjer for arealbruk
(Fylkesplan for Oppland 2005-2008)
Fylkesplan for Oppland er erstattet av regional
planstrategi 2010-12, men retningslinjer for
arealbruk er fremdeles gjeldende. Disse
fokuserer på flere emner, hvor forholdet til
vassdrag er releveant for rv. 35 i forbindelse
med kryssing av Randselva:
Fylkesdelplaner, kommuneplaner og
interkommunalt samarbeid
x I alle planer for arealbruk bør vann
og vassdrag vies stor
oppmerksomhet. I fylkesdelplaner
for arealbruk og i arealdelen til
kommuneplanene bør det tas stilling
til hvor retningslinjene skal gjelde.
Eventuelt bør det utarbeides egne
retningslinjer tilpasset regionale og
lokale forhold, i samsvar med
fylkesplanens føringer.
x Det bør tilstrebes felles
forvaltningsprinsipper for vassdrag
som går gjennom flere kommuner,
for eksempel gjennom utarbeiding
av vassdragsplaner som grunnlag
for bindende arealdisponering i
kommuneplanensarealdel. Planene
bør også gi nærmere retningslinjer
for landbrukets virksomhet.
x I 100-metersbeltet langs vann og
vassdrag bør kommuneplanene gi
bestemmelser om forbud mot
bygging i LNFR-områdene, med
streng dispensasjonspraksis (jfr.
PBL§20-4 2. ledd bokstav f). Som
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hovedregel bør det innføres krav om
regulerings- eller bebyggelsesplan i
100-metersbeltet for anlegg og tiltak
nevnt i PBL §§ 81, 86a, 86b og 93
(jfr. PBL§20-4 2. ledd bokstav a).
Inngrep som reduserer vassdragets
biologiske, estetiske og rekreasjonsmessige verdi må i størst mulig grad
unngås:
x Allmennheten må i størst mulig
grad sikres adkomst til og
sammenhengende fri ferdsel langs
vannstrengen.
x Utbygging i strandsonen bør kun
skje i henhold til reguleringsplan og
etter at annen lokalisering eller
fortetting i området er vurdert.
x Før veier og jernbaner legges i
strandsonen må alternative traséer
vurderes, og det må stilles krav om
konsekvensvurderinger i tilknytning
til PBLbehandling.
x Traséer som legges mellom
vassdrag og myrområder eller
evjelandskap må utformes slik at
disse naturelementene ikke mister
kontakt med vassdraget.
x Kantsoner mot vassdrag må
bevares. Ved inngrep i kantsonen
må skjæringer og fyllinger sikres
mot erosjon og utglidninger ved
utslaking av skråninger og ved
etablering av vegetasjon.
x Nedslagsfelt og sikringssoner for
eksisterende og framtidige
drikkevannskilder bør vises i
kommuneplaner og
reguleringsplaner.
x Flomutsatte områder bør markeres
i kommuneplanens arealdel. Disse
områdene bør ikke benyttes til
byggeområder.
x Der slike områder likevel reguleres
for utbygging må det i
reguleringsplan stilles særlige krav
til konstruksjoner, materialbruk o.l.
Flomforebyggende tiltak skal
vurderes i forhold til langsiktige
miljøkonsekvenser.
Fylkesdelplan for Hadeland
Fylkesdelplanen for Hadeland er for tiden
under revisjon. Transportkorridorer (herunder
rv. 4 og rv. 35) og jordvernspørsmål er blant
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de sentrale problemstililngene i planarbeidet
(13)
.
Jordvernsstrategi for Oppland
Jordvernstrategi for Oppland ble vedtatt i
2007 (14).
Blant føringene i strategien er krav til
utredning av alternativer for vegprosjekter
som beører dyrket mark:
Delmål 3- Vegbygging
I områder der gode jordressursar blir
planlagt brukt til vegformål skal det
vurderast andre alternative trasear for
vegbygging

2.2.2

Kommuneplaner

Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner er juridisk
bindende i forhold til arealbruk. Endringer i
forhold til vedtatt arealbruk krever
dispensasjon fra plan eller vedtak av ny plan.
Den enkelte kommune kan også ha sektorplaner med politisk vedtatte målsetninger som
ikke er juridiske bindende, men som tiltakshaveren likevel bør forholde seg til.
Kommuneplan for Jevnaker 2009-21.
Kommuneplan for Jevnaker 2009-2021 ble
vedtatt av kommunestyret den 10.12.2009.
Kommunens overordnede visjon er:
Jevnaker – ei levende bygd. På landet –
nær byen!
Utsnitt av kommuneplanens arealdel er vist i
figuren over. Planområdet for ny rv. 35 ligger
nær foreslåtte boligområder på Bergermoen,
men går ellers hovedsakelig gjennom LNFRområder.
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019
Gjeldende Kommuneplan for Ringerike 20072019 ble vedtatt av kommunestyret
30.08.2007
Ringerike kommune har vedtatt følgende
visjon:
Ringerike - et bedre sted å være
Utsnitt av kommuneplanens arealdel er vist i
figur 2-2. Planområdet for ny rv. 35 ligger nær
Eggemoen flyplass, men berører hovedsakelig
LNFR-områder.

Forholdet til annen planlegging

Figur 2-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel, Jevnaker kommune.
Kommunedelplan for rv. 35 Kleggerud
– Olum
Det er vedtatt kommunedelplan for
strekningen Kleggerud-Olum, se kapittel 1.2.

2.2.3

Andre kommunale
planer

Landbruksplan for Hadeland
Landbruksplan for Hadeland er en
førstegenerasjonsplan for perioden 20042008. Arealklassifiseringen i planen er
imidlertid utarbeidet med tanke på at den skal
være gjeldende i ”all fremtid”.
Formålet med planarbeidet er nedfelt i mandat
vedtatt av alle tre kommunene i mars 2003:
x Utvikle en lokal jordvernstrategi som
viser ønsket utviklingsretning av
tettstedene. Hensikten er at dette
arbeidet skal ligge til grunn for
revideringer av kommunenes
arealplaner. Dette gjøres ved å
synliggjøre jord- og skogbrukets
arealinteresser ved å gjennomføre en
arealklassifisering av landbruks-, naturog friluftsområdene (LNFRområdene).
x Utarbeide felles retningslinjer/prinsipper
for saksbehandling for å sikre

likebehandling i alle tre kommunene,
øke innbyggernes forutsigbarhet og
x effektivisere saksbehandlingen.
Innenfor planområdet er arealene på Mo/
Kleggerud gitt høyeste verdi.
Landbruksplan for Ringerike
kommune. (Herunder jordpolitisk
arealvurdering)
Landbruksplanen for Ringerike ble vedtatt
26.06.05 og skal være et styringsverktøy for
videre positiv utvikling av en levedyktig
næring.
Hovedmål for jordbruket i Ringerike er å:
x Sikre produksjonsressursene, og
miljøet på en best mulig måte for
fremtidige generasjoner.
x Ta vare på flest mulig
arbeidsplasser knyttet til landbruket
i Ringerike, primært og sekundært.
x Produsere størst mulig mengde av
høyest mulig kvalitet av det
markedet har behov for, basert på
kommunens naturgitte
forutsetninger.
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Rv. 35 Eggem
moen – Klegg
gerud med ny tilførselsveg
t
tiil Jevnaker
Kommunedelplan med kon
nsekvensutred
dning

Utsnitt av koommuneplaneens arealdel,, Ringerike kommune.
k
Figur 2-2: U
Landbruksaarealene i pllanområdet er
e definert
som B-omrråder i jordppolitisk areaalvurdering
(JAV) for R
Ringerike (15).

2.2.4

og To
oso og langs fv. 245 melloom
Strand
dvegen og Nordbytangen
N
n.
x Staten
ns vegvesen region
r
Sør err i gang
med KVU
K
for streekningen Hokkksund –

Re
egulerin gsplanerr

Reguleringsplan for Eggemoen
n
flyplass og næringspark
Formannskaapet i Ringgerike vedto
ok i møte
17.01.2012,, oppstart avv områderegu
ulering for
Eggemoen fflyplass og næringspark.
n
Planforslageet tar siktee på å reg
gulere for
utvikling aav et område på 2400
0 daa, til
flyplass ogg næringsparrk. Hovedfo
ormålet vil
være utbyygging til næringsfo
ormål og
flyrelatert vvirksomhet, men forslaget legger
også til reette for unndervisningsfformål og
overnattingsstilbud.
Planforslageet tar sikte på
p å opphev
ve deler av
området soom er bånddlagt for forsvaret
f
i
gjeldende kkommuneplann. Forslaget innebærer
også omdissponering avv Landbruk –, natur –
og friluftsom
mråder (LNF
FR) som i daag nyttes til
skogbruk ogg friluftsaktivvitet.

Figur 2-3: Kartet viserr planområdeet for
regulering
gsplanarbeideet for Eggem
moen
flyplass og
g næringsparrk.

Planen for Eggemoen flyplass
f
ligger like sør
for planomrrådet til ny rvv. 35.
Andre reg
guleringsplaner
x Prosjekkt for planskilt kryss ved
Eggem
moen flyplasss.
x Statenss vegvesen og
o Jevnaker kommune
k
har varrslet oppstartt på regulerin
ngsplan
for ganng- og sykkellveg langs
eksisteerende rv. 35 mellom Prestemoen
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Figur 2-4: Reguleringssplan for Egggemoen
flyplass og
g næringsparrk.

Forholdet til annen planlegging

Åmot – Jevnaker. Denne skal etter
planen foreligge ferdigbehandlet
vinteren 2011.
x Områderegulering for næring/industri på
Eggemoen. Området ligger på nordsiden
av flyplassen mot Nærstadmarka.
Utover dette er vi ikke gjort kjent med andre
planleggingsoppgaver som pågår innenfor
planområdet og som eventuelt kan komme i
konflikt med plan for ny rv. 35.

2.2.5

gis av Stortinget, og forslag må fremmes
gjennom egen Stortingsproposisjon.
x Eventuelle inngrep i Randselva vil kreve
tillatelse fra NVE etter lov om vassdrag
og grunnvann (vannressursloven).
Før anleggsarbeidene kan starte må det
innhentes rammetillatelse og igangsettingstillatelse fra kommunen i henhold til
byggesaksbestemmelsene
i
planog
bygningsloven.

Andre planer

Jevnaker 2020-attraktiv og vakker
Jevnaker 2020 er et samarbeidsprosjekt
mellom Jevnaker Næringsdrivende og
Jevnaker kommune som skal initiere,
koordinere og være pådriver slik at aktørene
på Jevnaker trekker sammen mot Jevnaker
2020 - attraktiv og vakker.
Målsettingen med Jevnaker 2020 er å styrke
samarbeidet blant alle aktører i Jevnaker for å
realisere målsettinger for utviklingen på
Jevnaker
de
kommende
10
årene.
Målsettingene vil være nedfelt i kommunens
dokumenter som kommuneplan, handlingsplaner, reguleringsplaner og sektorplaner. De
vil også være nedfelt i Jevnaker
Næringsdrivende sine planer og programmer.
Det vil bli lagt til rette for innspill fra
innbyggere, organisasjoner, næringsdrivende,
besøkende etc. underveis i prosessen.
KVU rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker
Statens vegvesen region Sør har utarbeidet en
KVU for strekningen Hokksund – Åmot –
Jevnaker.
KVUen
avklarer
hvordan
transportbehovene mellom Hokksund, Åmot
og Jevnaker best kan løses med virkemidler
som i utgangspunktet avgrenses til tiltak for
vegsystemet og kollektivtransporten.

2.3 Nødvendige
tillatelser
Ulike stadier av plan- og byggesaksprosessen
setter ulike krav til tillatelser. Følgende
forhold er nødvendig å avklare i forbindelse
med reguleringsplanbehandlingen:
x forholdet til kulturminnelovens § 9 om
undersøkelsesplikt må være avklart før
reguleringsplanen kan vedtas.
x Tillatelse til innkreving av bompenger
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3 B
Besk
krive
else
e av
v tilttake
et
3.1 Tra
afikk
3.1.1

Trrafikkund
dersøkel se

I forbindeelse med prosjektet er det
gjennomførrt en størree trafikkund
dersøkelse,
blant anneet basert på
p vegkanttintervjuer.
Rapporten fra COWII i januar 2012 gir
oppdatert oog supplereende inform
masjon om
dagens traffikksituasjonn beskrevet tidligere i
dette kapitleet. I det etteerfølgende err vist klipp
fra denne raapporten (16).
Hensikten pprimært har vært
v
å skaffee oppdatert
bilturmønster i Jevnaaker-områdett samt å
kartlegge hhvor stor anddel av trafikken på rv.
35 som er gj
gjennomganggstrafikk.
Konkret
innebæreer
dettte
at
trafikkunderrsøkelsen skkal kunne bru
ukes til å gi
svar på følggende:
1) Hvorr stor er gjennnomkjøringstrafikken
på rv. 35 i dag?
2) Hvorr mange vil bruke
b
ny rv. 35?
3
3) Hvilkke målpunktter har rv. 35trafikkken i Jevnakker?
4) Hvilkken funksjonn har fv. 241?

Figur 3-1: SSamlet trafikkkfordeling over døgnet.
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5) Info
ormasjon om interntrafikkken i
Jevn
naker. Dette kan
k være intteressant til
bruk
k i forbindelsse med bomppengeutred
dningen.
6) Hvo
ordan bør vid
dereføringen av rv. 35
fra Jevnaker
J
mott E16 være? Dette
inneebærer behov
v for en kartle
legging av
trafiikkfordelingeen mot E16, rv.7, rv.
35 og
o Hønefoss.
Trafikkund
dersøkelsen er gjennom
mført som
vegkantinttervju av bilfførere i to vaalgte snitt på
rv. 35 i Jevnaker og i ett snitt på ffv. 241 like
utenfor Jeevnaker. Traafikkundersøøkelsen ble
gjennomfø
ørt onsdag 13. aprill 2011 i
tidsrommeet kl. 07-19. Intervjuunndersøkelsen
ble gjen
nnomført i kombinas
asjon med
trafikktelliinger.
De endelige resultattene fra trrafikkundersøkelsen på
p rv. 35 i Jeevnaker er oomregnet til
og preseentert som
m ÅDT 22011. Det
kontinuerliige tellepunk
ktet Bekkehaallum på rv.
35 er ben
nyttet som grunnlag foor å justere
trafikktalleene både fra undersøkelssesdagen og
for genereell trafikkvekst fra 201 0 til 2011.
Siden analysearbeidet i trafikkunndersøkelsen
ble avslu
uttet før uttgangen avv 2011 er
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Figur 3-2: Andel tungtrrafikk
trafikktalleene for periioden januarr-november
lagt til grunnn for utregn
ningen av ÅD
DT i 2011.
Gjennomsnnittlig perssonbelegg for lette
kjøretøy err i underkantt av 1,4. Tottalt har om
lag tre av fire
f kjøretøy
y kun sjåføreen og ingen
passasjererr i bilen.
Trafikantennes reiseform
mål er vist i tabell 3-1.
Resultatenee er også illu
ustrert i figurr 3-3.

trafikkstrø
ømmene av den lokale trafikken,,
dvs. trafiikk med staart og/eller mål innenn
kommuneene Jevnakeer, Ringerikee, Gran ogg
Lunner. Når
N det gjeldeer "langdistaanse", i dettee
tilfelle trafikk som entten har start og/eller måll
utenfor Oppland,
O
B
Buskerud, Akershus
A
ogg
Oslo, er dette en svært liten del avv
totaltrafikken, ca.500 Å
ÅDT.

Illustrasjo
on av trafik
kkstrømme
er
Trafikkstrøømmer mellom 13 deloområder er
vist i figur 3-4 på nestee side. Figureen er basert
både på rv. 35 og
g fv. 241, og viser
trafikkstrøm
mmer større enn 50 ÅD
DT mellom
de 13 sonnene. Inndeliingen i deloområder er
mest detaljjert rundt Jev
vnaker (kom
mmunenivå)
og med enn større/grov
vere inndelinng (i fylker
eller landssdeler) jo lenger unnaa Jevnaker
sonen liggeer. Figuren viser
v
ikke traafikk internt
i Jevnakeer (gjelder ca.700 ÅD
DT) og i
Ringerike (ca.500
(
ÅDT
T).
Som det fremgår av
a figuren domineres
nes reiseform
mål.
Tabell 3-1:: Trafikanten
Intervjusted
d
Formål
Arbeid
Tjeneste
Skole/utdanniing
Innkjøp/servicce
Fritid/privat be
esøk
Annet
Sum

Buskerud
gren
nse
(rv. 35)
2 488
1 983
193
506
2 239
187
7 597

Presttmoen
n
(rv. 35
5)
26
638
14
458
2
224
5
568
18
881
1
119
68
887

Åsbygda
a
(fv. 241)
1 148
8
768
112
2
153
787
74
4
3 042
2

Sum
6 274
4 209
529
1 227
4 907
380
17 526

Buskerud
grense
(rv. 35)
33 %
26 %
3%
7%
29 %
2%
100 %

P
Prestmoen
((rv. 35)
38 %
21 %
3%
8%
27 %
2%
100 %

Åsb
bygda
(fv. 241)
38 %
25 %
4%
5%
26 %
2%
100 %

Sum
m
36 %
3
2 %
24
3%
7%
2 %
28
2%
10
00 %
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Figur 3-3: T
Trafikantenees reiseformå
ål

Figur 3-4: F
Fordeling avv trafikkstrøm
mmer
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Figur 3-5, figur
f
3-6 og figur 3-7 visser hvordan
trafikken på
p henholdsvis Buskerud grense (rv.
35), Prestm
moen (rv. 35) og Åsbygdda (fv. 241)
fordeler seg i interv
vjusnittet. D
Det er på
figurene vist
v andelen som skal tiil 12 ulike
soner i Jevvnaker og Åsbygda,
Å
ogg hvor mye
som er gjennomkjø
ørende traffikk. Med
gjennomkjøørende trafiikk menes biler med
start ellerr mål øst for eller vest for
Jevnaker/Å
Åsbygda. Fig
gurene viser hvor store
andeler (i % av total ÅD
DT i snittet) som går til
hver av de 13 sonene.

Jevnaker eller Åsbbygda. Forr Jevnaker-trafikken er sentrum vviktigst, ca.2
2/3 av dennee
skal til/fraa sentrum.
På fv. 24
41 Åsbygda (ÅDT=3 04
40 kjt/d) harr
17 % av trrafikken starrt/mål i områådet like vedd
intervjusteedet, dvs. i ssone 27 Åsb
bygda. 17 %
skal til/frra sentrum i Jevnaker. Resten avv
trafikken er spredt ppå de øvrigee delene avv
Jevnaker, mens 44 % er gjenn
nomkjørendee
trafikk meed start eller mål øst for Jevnaker (see
figur 3-7).

5 ved Buskeerud grense
Av trafikkeen på rv. 35
(ÅDT=7 6000 kjt/d) er 41
4 % gjennoomkjørende
trafikk som
m har start elller mål nordd og øst for
Jevnaker (se figur 3-5). Vikttige start-/
målpunkterr for trafik
kken på rvv. 35 ved
fylkesgrenssen er:
x Sentruum, (17 % av
v trafikken dvvs. 1 300
ÅDT)
x Bergerrmoen/Trollm
myra og Sam
msmoen/
Kisteffoss (til samm
men 21 %, 1 540 ÅDT
til dissse to sonene)).
Av trafikkken på rv. 35 ved Prestmoen
(ÅDT=6 8990 kjt/d) er 64
6 % gjennoomkjørende
trafikk som
m har starrt eller måll vest for
Buskerud grense
g
og Åsbygda
Å
(se figur 3-6).
Resten av trafikken ved
v
Prestmooen, 2 460
biler pr døggn (36 %), skal til eller kkommer fra

Figur 3-5: Trafikkmønsster på rv. 355 ved Buskerrud grense.
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Figur 3-6: T
Trafikkmønstter på rv. 35 ved Prestmooen

Figur 3-7: T
Trafikkmønstter på fv. 241
1 ved Åsbygdda
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3.1.2

Trafikkutvikling

For vurdering av fremtidig trafikkutvikling
har Statens vegvesen gjennomført beregninger
i en regional transportmodell. Beregningene er
utført med den modellversjon som ble
benyttet til NTP-beregningene høsten 2011.
Modellen gir beregning av trafikk i 2018.
Modellen er betegnet RTM Oslofjord og er en
meget stor og omfattende modell.
For beregning av trafikk i 2040 er det benyttet
vegvesenets offisielle trafikkprognoser for å
oppjustere trafikken fra 2018.
Trafikk 2018
I de to etterfølgende figurer er vist beregnede
trafikktall i 2018 for dagens vegnett og
planlagt nytt vegnett.

Alternativ 0
Med dagens vegnett viser beregningene en
trafikk på 8 780 kjøretøyer pr. døgn på rv. 35
vest for Jevnaker, mens døgntrafikken i 2011
er 7 600 i henhold til Cowis rapport, en vekst
på 16 %.
På rv. 35 øst for Jevnaker viser beregningene
en trafikk på 8 050 kjøretøyer pr. døgn, mens
døgntrafikken i 2011 er 6 890 i henhold til
Cowi’s rapport, en vekst på 17 %.
På fv. 241 ved Buskerud grense viser
beregningene en trafikk på 3 830 kjøretøyer
pr. døgn, mens døgntrafikken i 2011 er 3 040 i
henhold til Cowi’s rapport, en vekst på 26 %.

Figur 3-8: Beregnede trafikktall i 2018. Dagens vegnett.
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Figur 3-9: Beregnede trafikktall i 2018. Med ny rv. 35
Ny rv. 35
Med nytt vegnett viser beregningene en
trafikk på 9 600 kjøretøyer pr. døgn på rv. 35
vest for Jevnaker, mens døgntrafikken i 2011
er 7 600 i henhold til Cowi’s rapport, en vekst
på 26 %.
På snittet eksisterende og ny rv. 35 øst for
Jevnaker viser beregningene en trafikk på
henholdsvis 2 480 og 6190, totalt 8670
kjøretøyer pr. døgn. Døgntrafikken i 2011 er 6
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890 i henhold til Cowi’s rapport, en vekst på
26 %.
På fv. 241 ved Buskerud grense viser
beregningene en trafikk på 3 780 kjøretøyer
pr. døgn, mens døgntrafikken i 2011 er 3 040 i
henhold til Cowi’s rapport, en vekst på 24 %.
I etterfølgende figur er det vist differanseplott
som viser endring i trafikktall i 2018 med nytt
vegnett i forhold til eksisterende vegnett.
Figuren gir dessuten informasjon om hvordan
trafikkmønsteret endrer seg med ny veg.
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Figur 3-10: Differanseplott trafikktall i 2018. Nytt vegnett i fht. til dagens vegnett.
Med ny veg viser beregningene en økning på
830 kjøretøyer pr.døgn på eksisterende rv. 35
vest for Jevnaker, en økning på 5 %.
Økningen øst for Jevnaker er 700 kjøretøyer
pr. døgn, en økning på 8 %. På fv. 241 viser
derimot beregningene en reduksjon i
døgntrafikken på 160 kjøretøyer, en reduksjon
på 4 %.

attraktive. I modellen ligger bosettingsmønsteret fast. Men de bosatte endrer reisemål når transportsystemet endrer seg, som
følge av at reisetidene endrer seg. Modellen
forutsetter en langsiktig tilpasning (likevektssituasjon). Dette innebærer f.eks. endring av
arbeidsplass. I tillegg kommer endring i
vegvalg.

Endringene har blant annet sin årsak i at nye
vegforbindelser som gir økt fremkommelighet
og reduserte tidskostnader kan gi nyskapt
trafikk. Nyskapt trafikk skyldes primært en
endring
av
reisemønsteret.
Nye
vegforbindelser gjør andre reisemål mer

Ny rv. 35 uten kryss ved Kleggerud
I medvirkningsprosessen er det stilt
spørsmålstegn ved behovet for kryss mellom
nyvegen og fv. 241 ved Kleggerud. Det er
derfor gjort beregninger av trafikken uten
dette krysset. Resultatene er vist i figur 3-11.
Statens vegvesen Region øst
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Beregningene
viser
en
reduksjon
i
totaltrafikken i planområdet, dvs. noe mindre
nyskapt trafikk. Over fylkesgrensen i vest er
det beregnet en reduksjon i døgntrafikken på
ca. 250 kjøretøyer totalt for rv. 35 og fv. 241,
mens reduksjonen i trafikk øst for Jevnaker er
beregnet til ca. 200 kjøretøyer.

1 050 kjøretøyer på eksisterende veg gjennom
Jevnaker sentrum.
Trafikken på østlig parsell av ny rv. 35
reduseres med ca.1 000 kjøretøyer.

De største endringene gjelder imidlertid
omfordelt trafikk ved at bilister endrer
rutevalg. I vest øker døgntrafikken på rv. 35
med ca. 1 000 kjøretøyer, mens trafikken på
fv. 241 reduseres med ca. 1 250 kjøretøyer.
Uten krysset ved Kleggerud er det beregnet en
økning i døgntrafikken på mellom 800 og

Figur 3-11: Beregnede trafikktall i 2040. Uten kryss ved Kleggerud
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Figur 3-12: Beregnede trafikktall i 2018. Med bompenger.
Bompenger
Ny rv. 35 er forutsatt finansiert med
bompenger. Det er derfor gjort beregninger av
trafikken i 2018 med innføring av bompenger
som vist i figur 3-12.
Ved innføring av bompenger viser
beregningene en stor reduksjon i totaltrafikken i planområdet. Over fylkesgrensen i
vest er det beregnet en reduksjon i
døgntrafikken på ca.2 400 kjøretøyer totalt for
rv. 35 og fv. 241, en reduksjon på 15 %.
Reduksjonen i trafikk øst for Jevnaker er

beregnet til ca.1 800 kjøretøyer som utgjør
19 %.
For ny rv. 35 utgjør reduksjon i døgntrafikken
trafikken ca.1 550 kjøretøyer for vestlig
parsell. Reduksjonen for østlig parsell utgjør
1 300 kjøretøyer. Dette gir en reduksjon i
trafikk på henholdsvis 29 og 21 %.
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Trafikk 2040
De to etterfølgende figurer viser trafikktall for
2040 for dagens vegnett og planlagt nytt
vegnett. Dette er tall fra modellberegningene
for 2018 oppjustert med vegvesenets offisielle
trafikkprognoser for perioden 2018-2040.

2040 er forutsatt opphevet.

For strekningen rv. 35 frem til Kleggerud
utgjør oppjusteringen 26 %, mens den for rv.
35 øst for Kleggerud og for fv. 241 utgjør
25 %.
Det er ikke gjort beregninger av trafikk i 2040
med bompenger, da bompengeinnkreving i

Figur 3-13: Beregnede trafikktall i 2040. Dagens vegnett.
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Figur 3-14: Beregnede trafikktall i 2040. Nytt vegnett.
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3.2 Standard og
utforming
Standard på ny veg skal fastsettes ut fra
prognoser for fremtidig trafikkfordeling på
vegnettet ca. 20 år frem i tid og ut fra kravene
i Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og
gateutforming.

3.2.1

Veg i dagen

Ny rv. 35
Dimensjonerende trafikkmengder for ny rv.
35 er i størrelsesorden 8000-12000 ÅDT.
Gjeldende vegnormaler (håndbok 017) angir
da følgende dimensjoneringsklasse:
•S5: ÅDT 8 000-12 000. 2/3-felts veg med
midtrekkverk, bredde 13,5 til 17,5 m.
Rv. 35 skal være avkjørselsfri. Fartsgrense er
90 km/t. Normalprofil for den aktuelle
vegtypen er vist i figur 3-15 og figur 3-16.
Bredden på midtdeler er foreslått med 2
meter.
Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst
mulig grad tilpasses de overordnede linjene i
landskapet. Minimumskurvatur etter vegnormalene benyttes der det er behov i forhold
til terrengform, arealbruk og andre ikkeprissatte konsekvenser.
Det skal anlegges tre forbikjøringsfelt i hver
retning for hver 10 km. Hvert forbikjøringsfelt
bør være minimum 1 km langt. På en 10 km

lang S5 veg vil dermed totalt 6 km være en
trefelts veg. I lange og store stigninger skal
det etableres egne forbikjøringsfelt når
hastighetsforskjellen mellom personbiler og
store biler overstiger 15 % (15 km/t).
I tillegg til tverrprofilet over kommer
nødvendige
bredder
for
grøfter,
sikkerhetssoner og plass for skjæringer og
fyllinger. Sikkerhetssonen fra vegkant er
fastsatt til 8 m. Det stilles krav til utforming
og helning på arealet i sikkerhetssonen, jfr.
figur 3-17 og figur 3-18. Oppnås ikke dette
skal det settes opp rekkverk. Det kreves også
rekkverk hvis man reduserer bredden mot
fjellskjæring til under 5 m.
Med 2 meter midtrabatt som foreslått vil den
totale vegbredden inklusive sikkerhetssoner
bli på mellom 19,5 m og 33,5 meter. Ved bruk
av viltgjerde på strekninger uten rekkverk må
gjerdet dette settes opp minimum 8 meter fra
vegkant.
For hver ca. 1,5 km bør midtdeler kunne
krysses av vedlikeholdsmaskiner. Kryssingspunktene bør også kunne brukes ved
midlertidige trafikkomlegginger.
Håndbok 017 Veg- og gateutforming er i ferd
med å revideres og antas å bli vedtatt våren
2013. For standardklasse S5 vil ikke
revisjonen bety store endringer i kravene til
utforming. Det er mulig at kravet til bredde på
midtdeler blir endret (smalere midtdeler).
Bredde på midtdeler i prosjektet vil bli vurdert
på nytt i reguleringsplanfasen.

Figur 3-15: Tverrprofil S5 med 2 meter midtdeler, min. vegbredde 13,5 m.

Figur 3-16: Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt og 2 meter midtdeler, min. vegbredde 15,5 m.
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standardkrav. All utvidelse vil skje på
sørsiden av fylkesvegen.

Figur 3-17: Prinsipiell utforming av
sikkerhetssonen (Kilde: SVV håndbok 231,
Rekkverk).

Figur 3-18: Prinsipiell utforming av
sikkerhetssonen (Kilde: SVV håndbok 231,
Rekkverk).
I tabell 3-2 oppsummeres de viktigste
dimensjonerende
parametrene
for
standardklasse S5.

Fra Mo gård legges det opp til skiltet hastighet
på 50 km/t. Gjennom alleen ved Mo gård
anlegges det en langsgående gang- og
sykkelveg (3 meter) på nordsiden av
eksisterende veg for å bevare alleen. Gang- og
sykkelvegen har en lengde på i underkant av
300
meter.
Etter
alleen
anvendes
standardklasse Sa2 med fortau ned mot
Jernbaneundergangen. På denne strekningen
vil vegen senkes noe slik at frihøyden ved
undergangen økes med ca. 30 cm til ca. 4.2
meter.

Figur 3-19: Tverrprofil H2, 7,5 m vegbredde.

Tabell 3-2: Nøkkeltall for standardklasse S5
for stamveg.
Standardklasse
Parameter
Årsdøgntrafikk (tusen kjt/døgn)
Antall felt
Fartsgrense (km/t)

S5
8’-12’
2
90

Tverrprofil bredde (m)

12,5

Rmin horisontal (m)

450

Minste klotoideparameter (m)

180

Stoppsiktlengde (m)

175

Rmin høgbrekk basert på stoppsikt (m)

6 400

Rmin lavbrekk (m)

2 600

Maks stigning (%)

6

Minste avstand mellom kryss (m)

Figur 3-20: Tverrprofil Sa2 (alternativ 2) 11
m vegbredde inklusive fortau (mål i m). Det er
for fv. 241 bare forutsatt fortau på ene siden.

1 000

Belysning

Ja

Avkjørselsfri

Ja

Forbikjøring i eget felt

Ja

Figur 3-21: Tverrprofil for gang- og
sykkelvegen ved Mo gård.

Fv. 241 tilførselsveg Jevnaker
Fv. 241 mellom Kleggerud og Toso/Jevnaker
sentrum har i dag dårlig horisontal- og
vertikalkurvatur. Skiltet hastighet er 80km/t
fra Kleggerud til Mo gård, deretter 50km/t inn
mot Toso/Jevnaker. Det tas sikte på å utbedre
vegen til H2 standard fra Kleggerud til Mo
gård.
Dette
medfører
blant
annet
breddeutvidelse av dagens veg på strekningen,
samt økning av kurvatur for å tilfredsstille
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3.2.2

Kryss

I henhold til vegnormalene skal det for S5-veg
benyttes planskilte kryss, og dette er
innledningsvis lagt til grunn for planarbeidet.
Avstand mellom kryss på stamveger skal i
henhold til vegnormalene normalt være minst
3 km, men kan tillates ned til 1 km ved S5.
For å ivareta trafikksikkerheten, er antall
kryss og utforming av kryssene svært
avgjørende. Enkel utforming med gode
visuelle føringer er viktig for at
kryssområdene skal kunne fungere som gode
hastighetsdempende overgangssoner mellom
en
høyhastighets
hovedveg
og
en
lavhastighets lokalveg.
Ut fra standardklassen, bebyggelsen og
atkomst til Jevnaker sentrum vil det være
naturlig å etablere to kryss på strekningen. Ett
kryss etableres i området der hvor ny veg tar
av fra eksisterende rv. 35 på Eggemoen og ett
kryss etableres i området ved Kleggerud
(kryss med fv. 241). Dette vil gi litt over 2 km
kryssavstand.
Fotgjengere og syklister skal ha et trygt tilbud
innenfor planområdet. Kryssinger med ny rv.
35 skal være planskilte og anlegges på steder
der det naturlig er størst kryssingsbehov.
Dette gjelder også for atkomst mot
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må
etableres med tanke på landbruksdrift
Kryssløsninger
Illustrasjonene av kryssene er veiledende og
den endelige utformingen må fastsettes
gjennom reguleringsplanen. Det er i
etterfølgende figurer skissert en del alternative
kryssutforminger både på Eggemoen og
Kleggerud.
Vegalternativ 1, 2 og 3 har noe ulik
traseføring i kryssområdet ved Eggemoen,
men er i figurene illustrert og beskrevet med
felles løsninger. For kryssområdet ved
Kleggerud er vegalternativ 1 og 2 illustrert og
beskrevet med felles løsninger, mens
vegalternativ 3 er vist og beskrevet med egne
løsninger.
Kryss Eggemoen
For krysset ved Eggemoen er det skissert 5
alternative
løsninger.
Den
første
kryssløsningen på Eggemoen utformes som to
halve gaffelkryss (se figur 3-22) der de to
ulike armene føres frem til rundkjøring i
eksisterende rv. 35 ca.
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200 meter nord for den nye traseen. Den
planskilte avrampen for det sydvendte krysset
mot Buskerudsiden er ført under den nye
hovedvegen og den sydvendte armen føres
frem til rundkjøringen i eksisterende trase for
rv. 35. Den østvendte kryssarmen fra
rundkjøringen mot Randselva og fv. 241 føres
frem til rv. 35 ca. 300 meter øst for det
sydvendte krysset og den planskilte pårampen
er også her ført under hovedvegen.
Utformingen gir et lett lesbart og
trafikksikkert kryss med god avstand frem til
rundkjøringen. Føringen av kryssrampene gir
et slankt kryss med lite arealbruk i forbindelse
med rv. 35, men gir et stort lukket areal
omsluttet av kryssarmene og hovedvegen.
Dette arealet kan om ønskelig tilrettelegges
for vegserviceanlegg eller annen næringsvirksomhet med adkomst fra en eller begge
kryssarmene.
De neste to skissene (figur 3-23) viser to
varianter med lokalisering av fullt kryss ved
Eggemoen i vest. Den planskilte kryssingen er
her ført under rv. 35 på samme sted som den
sydvendte rampen i den løsningen vist i figur
3-22. Den første skissen av de to vist i figur
3-23, viser et rent trompetkryss, mens den
andre skissen er en kombinasjon av trompet-,
ruter- og kløverbladkryss. Kombinasjonsløsningen legger til rette for etablering av
rasteplass for både sør- og østrettet trafikk på
platået ut mot elveskråningen. Av- og
påkjøring for rasteplassen skjer fra
rundkjøring på sørsiden av rv. 35. Denne
lokaliseringen vil gi ca.2,5 km avstand til
krysset med fv. 241.
Figur 3-24 viser to varianter med lokalisering
av fullt kryss ved Eggemoen i øst. Den
planskilte kryssingen er her ført under rv. 35
på samme sted som den østvendte rampen i
hovedalternativet. Det er også her skissert et
rent trompetkryss samt en kombinasjonsløsning som legger til rette for etablering av
rasteplass for både sør-og østrettet trafikk på
platået ut mot elveskråningen. Denne
lokaliseringen vil gi litt over 2 km avstand til
krysset med fv. 241.
På sørsiden av rv. 35 tilrettelegger
kryssutformingen for etablering av rasteplass
for østrettet trafikk på platået ut mot
elveskråningen. Av- og påkjøring for
rasteplassen kan skje fra de planskilte
kryssrampene.

Beskrivelse av tiltaket

Figur 3-22: Foreslått kryssløsning på Eggemoen. Gjelder alle vegalternativer.

Figur 3-23: Skisser av alternative kryssløsninger på Eggemoen. Varianter lokalisert i øst. Alle
vegalternativer.

Figur 3-24: Skisser av alternative kryssløsninger på Eggemoen. Varianter lokalisert i vest. Alle
vegalternativer.
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Kryss Kleggerud alternativ 1 og 2
For alternativ 1 og 2 er det skissert tre ulike
løsninger ved Kleggerud. Den første
kryssløsningen er utformet som et halvt
ensidig kløverbladkryss der alle rampene er
plassert på østsiden av fv. 241 (figur 3-25).
Kryssramper på vestsiden av fv. 241 ville gitt
lange kryssramper da rv. 35 har forholdsvis
sterk stigning gjennom krysset. Kryssramper
på østsiden gir dessuten bedre tilpasning til
terrenget i kryssområdet.
Krysset har en tradisjonell og velkjent
utforming med derav følgende grei lesbarhet
og fullt akseptabel trafikksikkerhet. Alle avog påkjøringsramper tilsluttes rv. 35 på
rettstrekning
noe
som
er
gunstig
trafikksikkerhetsmessig.

vestre av- og påkjøringsrampene får derved
først tilslutning til rv. 35 i den tilliggende
kurven, noe som ikke er gunstig
sikkerhetsmessig. Løsningen vil derfor ikke
videreføres i planarbeidet.
Den andre skissen i figur 3-26 er en løsning
der fv. 241 er lagt om mot øst og passerer
over rv. 35 i bru. Omleggingen gir en økt
veglengde for fv. 241 gjennom kryssområdet
og derved mindre stigning på fylkesvegen.
Alle kryssramper er lagt øst for eksisterende
fylkesveg, men vest for den nye
brukryssingen over rv. 35.

Første skisse i figur 3-26 viser et rent
ruterkryss. Kryssrampene på vestsiden av fv.
241 gir lange kryssramper da rv. 35 har
forholdsvis sterk stigning gjennom krysset. De

Figur 3-25: Skisse av kryssløsning på Kleggerud, halvt ensidig kløverbladkryss. Gjelder
vegalternativ 1 og 2.

Figur 3-26: Skisser av alternative kryssløsninger på Kleggerud. Gjelder for vegalternativ 1 og
2.
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Kryss Kleggerud alternativ 3
For vegalternativ 3 er det ikke funnet
løsninger som bygger på tradisjonelle og
”normale” krysstyper ved Kleggerud. Ny rv.
35 har forholdsvis sterk stigning og stor
skjæringsdybde under fv. 241 gjennom
krysset. På grunn av terrengforholdene vil
kryssramper på østsidenn av fv. 241 gi
uakseptable inngrep med svært dype
skjæringer. Den foreslåtte løsningen er derfor
i sin helhet lagt på vestsiden av fv. 241 med
egen atkomstveg fra fv. 241 frem til krysset.
Den planskilte kryssingen er ført i bru over rv.
35. For vegalternativ 3 er det vurdert en
alternative løsning ved Skjeggerud der krysset
utformes som to halve gaffelkryss der de to
armene føres fram til rundkjøringer i
eksisterende fv241 nord for den nye traseen.

lett lesbart og trafikksikkert kryss med god
avstand fram til rundkjøringen.

Den planskilte vestvendte avrampen og den
planskilte østvendte pårampen er ført i bro
over den nye hovedvegen. Utformingen gir et

Figur 3-27: Skisse av kryssløsning på Kleggerud/Aslaksrud. Gjelder vegalternativ 3.

Figur 3-28: Alternativ kryssløsning på Kleggerud/Aslaksrud. Gjelder vegalternativ 3.
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3.2.3

Bru over Randselva

Det er utarbeidet et eget skisseprosjekt for
brua over Randselva. Prosessen har ledet frem
til 3 hovedalternativer til bru. Hovedalternativene er basert på en videreutvikling
av de valgte forslagene fra ideprosessen.
Alternativ 1 Buebru
Idé og utforming
Buebrua skaper en formmessig referanse til
det karakteristiske landskapet på stedet.
Kurvaturene i konstruksjonen tar opp i seg
hovedtrekkene i landskapet - den store buen
markerer dalrommet, buen mot moreneryggen
i vest legger seg opp mot den bratte
skråningen,
mens
buen
mot
jordbrukslandskapet i øst danner en overgang
over jernbanen før den flater noe ut. De
mindre buene i øst og vest signaliserer
overgangen fra landskap til bru for de
kjørende. Bilistene passerer gjennom buene,
og selv om det hovedsaklig er deres
overkanter man vil legge merke til, legger
linjene i konstruksjonen til rette for en følelse
av kontinuitet.
Konstruksjonsprinsipp
Alternativet er ei buebru med 1 200 m radius i
horisontalplanet og med tre sammenhengende

Figur 3-30: Snitt av buebrua.

Figur 3-29: Snitt av skråstagbrua.
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doble buer. Den midtre buen har et spenn over
brubanen på 160 m og de to sidebuene 90 m
og 110 m. Inkludert buedelene under
brubanen er buespennene på henholdsvis
ca.245 m og ca. 165 m.
Overbygningen går som en horisontalakse
langs en sinusbølge og er stedvis opphengt via
parvise kabler i overliggende buer og stedvis
opplagt på parvise søyler på underliggende del
av buer.
Langsgående laster vil tas via buene ned til
fundamentene.
Alternativ 2 Skråstagbru
Idé og utforming
Det store tårnet bærer bruas hovedspenn og
står som et tydelig element midt i dalrommet.
Bilistene vil oppleve tårnet fra avstand og
bevisstgjøres overgangen mellom landskap og
bru. På brua passerer man på hver sin side av
de skråstilte kablene og gjennom tårnet som
danner en portal midt på brua. Tårnet vil være
et tydelig element i landskapet. Både fra
Kistefoss og fra jordbrukslandskapet i øst vil
det stå tydelig frem.
Konstruksjonsprinsipp
Alternativet er ei skråstagbru med en 137 m

Beskrivelse av tiltaket

høy mast med symmetriske 200 m lange
spenn til hver side. Masten er formet som en
invertert Y og forbundet til overbygningen via
34 kabler. Kablene er forankret langs
senterlinjen av dekket og langs den vertikale,
øvre delen av den inverterte Y-masten.
I den østlige forlengelsen fortsetter
bruoverbygningen som en kontinuerlig
kassekonstruksjon opplagt på søyler over tre
50m lange tilnærmingsspenn.
I plan har brua en horisontalradius på 1 200 m
og en helning på 1.5%. Maksimal høyde over
bakken opptrer ved masten og er 47 m.
Langsgående laster føres til de to landkarene,
samt noe føres til bakken via mast og søyler.
Alternativ 3 fritt frambygg bru
Idé og utforming
Brua har en tradisjonell utforming og er basert
på en kjent byggemetode. Konstruksjonen er
helt skjult for bilistene og brua gjør lite ut av
seg på stedet. Kjøreopplevelsen er basert på
følelsen av å “stupe” ut av åskammen i vest
eller landskapet i øst og å ligge fritt i
dalrommet. De store brupillarene vil være
synlige både fra Kistefoss og fra
jordbrukslandskapet i øst, men vil ikke tilføre
omgivelsene noe spesielt.
Konstruksjonsprinsipp
Brua er en 5-spenns bru hvorav 4 spenn
(1x140 +2x145+70 m) er fritt frambygg og et
spenn (50 m) som ordinær kassebru. Total
lengde på brua inklusive ballastkasse i vest er
580 m.
Prinsippet med fritt frambygg bru er at
overbygningen bygges som utkrager fra begge
sider om hver søyleakse. Bruoverbygningen
har varierende høyde med størst høyde inn
mot søylen og minst høyde midt mellom

søylene.
For å unngå søyler i elva og grusskråningen er
det valgt å lage en ballastkasse på grusryggen
på vestsiden av elva. Brua kan dermed fra
denne siden bygges som en ensidig fritt
frambygg konstruksjon fra ballastkassen.
Det etableres frittstående kasselandkar i begge
ender av brua.
Langsgående horisontallaster tas opp av
søylene mens tversgående horisontallaster tas
opp av søyler og landkar.

3.2.4

Parallellveg

Dagens rv. 35 vil være hovedadkomst til
Jevnaker sentrum fra krysset ved Eggemoen.
Vegen vil fungere som et parallellvegsystem
og vil kunne benyttes av saktegående
kjøretøy, for omkjøring i forbindelse med
ulykker og andre hendelser på hovedvegen.
Det skal også gjøres trafikksikkerhetstiltak på
avlastet veg. Tiltak som er prioritert her er
kryssutbedringer ved Hadeland glassverk,
gang- og sykkelvei/strandpromenade langs
Randsfjorden og miljøgate gjennom Toso.

3.2.5

Andre elementer

Rasteplass
Det er forslag om å etablere 2 rasteplasser (en
i hver kjøreretning) på rv. 35, strekningen fra
Eggemoen til Olum. I henhold til
formingsveilederen er det forslag om å
lokalisere en av dem på Eggemoenplatået i
nordgående retning. Nytt kryss ved rv. 35 på
Eggemoen tar høyde for en mulig av- og
påkjøring til rasteplass i dette området.

Figur 3-31: Snitt av fritt frambygg brua.
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3.2.6

Landskapstilpasning

Som et redskap for å sikre den estetiske og
miljømessige målsettingen i prosjektet er det
utarbeidet en formingsveileder for ny rv. 35
Eggemoen-Olum. Anbefalinger og føringene
fra formingsveilederen er videreført i prinsippene for landskapstilpassing som er gjort ved
bearbeiding av linjene i silingsprosessen.
Mål for utformingen
Følgende mål legges
formingsveilederen:

til

grunn

for

Skape en vakker veg med egenidentitet
Målsettingen er å skape en veg som er vakker
og som gir veganlegget en identitet gjennom
enkle grep, god terrengtilpasning og
vegetasjonsbruk. Vegen skal oppfattes som
positiv både for trafikantene og for
observatører utenfra.
Trafikantens reiseopplevelse
Trafikanten skal gis en vakker og sikker veg
med sekvens og rytme i reisen langs vegen.
Trafikanten skal stimuleres for å dempe
tretthet og derigjennom gi forbedret
trafikksikkerhet.
Bruk av gjennomgående elementer
Elementer som går igjen på hele strekningen
skal være med på å gi veganlegget en positiv
helhet. Følgende elementer kan gjøres
gjennomgående for å sikre et helhetlig
veganlegg:
x Rekkverk, gjelder midtrekkverk,
siderekkverk og brurekkverk
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x Vegutstyr (skilt, støyskjermer,
viltgjerder mm.)
x Føringskant mot midtdeler
x Midtdeler
x Overgangsbruer, kulverter, bruer i linje.
Miljømål
Det skal søkes etter best mulig løsninger for
miljø i all planlegging, prosjektering, bygging,
drift og vedlikehold. Med miljø mener vi her:
Naturmiljø, kulturmiljø, visuelt miljø og
nærmiljø.
Universell utforming
Publikumsrettede deler av anlegget, som
busslomme, rasteplass, kulvert med mer skal
ha fremkommelighet for alle. Det tilstrebes at
anlegg er universelt utformet, også ved valg
av materialer, elementer og vegetasjon.
Terrengforming
Formingsveilederen gir prinsipper for
utforming i en rekke ulike situasjoner, og
noen av de mest aktuelle beskrives under.
Furumolandskap/flatt terreng
Vegen bør i utgangspunktet ligge mest mulig i
nivå med sideterrenget og ikke på en markant
tosidig fylling eller skjæring. Slake skråninger
gir godt utsyn og en unngår rekkverk.
Tverrprofiler i flatt terreng:

Beskrivelse av tiltaket

Figur 3-32: Løsmasseskjæring i morenemasser. Topp løsmasseskjæring skal avrundes mot
tilgrensende terreng.

Figur 3-33: Vegen på fylling. Bunn fylling skal avrundes mot tilgrensende terreng.
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Kryssing av Randselva/elvelandskap
Randselva krysses med bru. Utforming av bru
over Randselva er behandlet i eget
skisseprosjekt. Det legges vekt på en god
arkitektonisk utforming av brua, som bidrar til
god reiseopplevelse og tilfører stedet
kvaliteter. Det er viktig at brua holder
elverommet mest mulig åpent. Den enorme
sand- og grusavsetningen på vestsiden av
Randselva er sårbar for inngrep. Det er viktig
å ta hensyn til dette ved valg av brutype.
Inngrep i moreneskråningen bør begrenses i
størst mulig grad.
Kulturlandskap
I jordbruksområder bør fyllinger slakes ut slik
at nedre del av fyllingen kan benyttes til
jordbruksdrift. Utslakingen fører til at vegen
blir mindre dominerende i landskapet.
Skjæringer gjennom løsmasser bør også
slakes ut og utformes med myke overganger
til eksisterende terreng.
Fjellskjæringer
Det er viktig med presis sprenging. Helning
på skjæringene påvirker inntrykket og bør
ikke være brattere enn 5:1 (kan variere fra
3,5/1- 5/1). Det bør være lik sprengingsvinkel
på begge sider av vegen. Knekking av toppen
av skjæringene er med på å senke den visuelle
høyden på fjellskjæringene. Fjellskjæringene
bør bearbeides for å skape variasjon. I
situasjoner
med
forholdsvis
lave
fjellskjæringer kan det være aktuelt å sprenge
fjellet med slakere helning, for å få bort små

Figur 3-34: Skjæringsskråning utformet med
maksimal helningsvinkel og skarp
avgrensning mot eksisterende terreng.

Figur 3-35: Skjæringsskråningen er flatet ut
og tillagt det dyrkede arealet.
synlige fjellnabber. Ideelt sett skal ikke
høyden på synlig fjell være høyere enn vegens
bredde. Ved jordskråning opp mot
fjellskjæringen kan høyere inngrep aksepteres.
Behandling av fjellskjæringene må vurderes i
hvert enkelt tilfelle avhengig av omgivelsene
og størrelsen på inngrepet.

Figur 3-36:Vegen i skjæring gjennom jordbrukslandskap.

Figur 3-37: Vegen på fylling gjennom jordbrukslandskap.
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Støyskjermer
Støyskjerming skal fortrinnsvis løses med
voller langs vegen. Der det er behov for
støyskjermer langsmed vegen, skal det velges
en enkel utforming med kombinasjon av tre
og glasselementer som gir gode variasjon- og
tilpasningsmuligheter. Lokale skjermer rundt
enkelthus/husgrupper
skal
tilpasses
bygningene de tilhører. Som standardskjerm
bør det velges en enkel skjerm med mye glass,
som er nøytral i forhold til husets arkitektur,
og som ivaretar utsikt.

av elve- og bresjøavsetninger, mens østover
består
løsmassene
av
morene
og
forvitringsmasser. Selve Mosmoen som ligger
langs eksisterende fv. 241 består av
vindavsetninger.

Belysning
Iht. håndbok 017 skal vegen belyses. Det er
ønskelig at vegen blir minst mulig synlig i
terrenget og at barrierevirkningen i størst
mulig grad reduseres. I formingsveilederen
foreslås derfor en enkel lyssetting i form av
LED-lys i rekkverkshøyde. Kryssområder må
belyses.

På østsiden av Randselva er det sondert 2 m i
antatt berg i alle punkter. Løsmassene her
består av torvlag på opp til 1 m øverst og
videre sand, grus og stein ned mot antatt berg.

Viltgjerding
Det foreslås etablert viltgjerder langs rv. 35
nordøst for og inn til kryssområdet ved
Kleggerud. Vest for krysset med fv. 241
vurderes det ikke som nødvendig med
viltgjerding.

3.2.7

Kobling mot tilstøtende
parseller

Ny rv. 35 vil planlegges med kobling mot
eksisterende veg ved Eggemoen. Løsninger
her må være mulig å tilpasse til en fremtidig
utbygging til høyere standard på strekningen
videre sørover mot Hønefoss.
I nord kobles rv. 35 mot vedtatt
kommunedelplan for ny rv. 35, strekningen
Kleggerud-Olum. Planområdet for pågående
planarbeid for strekningen EggemoenKleggerud vil overlappe den vedtatte
kommunedelplanen for å få en god
sammenkopling.

3.3 Grunnforhold og
geoteknikk
3.3.1

Løsmasser

Det er utført 24 totalsonderinger i 2012,
hvorav 12 ble utført på vestsiden av
Randselva, ved Eggemoen og 12 ble utført på
østsiden av elva frem til Kleggerud. På
vestsiden av Randselva ble det sondert ned til
mer enn 35 meter dybde uten å finne berg.
Massene består av sand, grus og steiner.

3.3.2

Berggrunn

Planområdet ligger i et område med noe
variert berggrunnsgeologi av sedimentære
bergarter. I følge NGU’s berggrunnskart kan
det være mulighet for alunskifer ved
Randselva.
Dybder til berg er meget varierende. På
vestsiden av Randselva, ved Eggemoen, er det
sondert opp til 35 m dybde uten å treffe
terreng, mens det litt lenger nord, ved
Kistefoss, er berg i dagen.
På østsiden av Randselva er det også registrert
berg i dagen ved Kistefoss, mens det videre
sør- og vestover er det varierende dybder til
antatt berg/faste lag. Det er registrert antatt
berg/faste lag på 18 m dybde nærmest elva og
videre varierer det fra berg i dagen til 13 m
dybde.

3.3.3

Skred og flom

Det er ingen spesiell skredfare på strekningen.
Kvikkleire er ikke påvist i planområdet. Det er
heller ikke registrert flomutsatte arealer i
området.
Ved Randselva gir bratte skråninger og skarp
elvesving muligheter for graving i svingen. I
bratte skråninger ned mot elva er det også
risiko for masseutglidninger som følge av
styrtregn.

NGU’s kvartærgeologiske kart (www.ngu.no)
viser at det generelt er morenemasser og
avsetninger fra bresjø og elv i området. Langs
Randsfjorden og Randselva består løsmassene
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3.4 Silingsprosess/
mulighetsstudie
3.4.1

Ny rv. 35 EggemoenKleggerud

Trasésøk/mulighetsstudie har foregått i
perioden november til januar mnd. Idéseminar
ble arrangert 30.11.2011 med offentlige
etater/myndigheter
på
dagtid
og
grunneiere/lokalbefolkning på kveldstid.
Figur 3-38 viser forslag til linjer tegnet ut på
bakgrunn av innspillene fra medvirkningsmøtene og tidligere gjennomført mulighetsstudie. Det er stor grad av sammenfall mellom
mange av disse linjene, og linjene fra
medvirkningsmøtene viser breddene i mulige
løsninger på en god måte. I tabell 3-3 gås
linjene fra idéseminaret igjennom i forhold til
teknisk gjennomførbarhet og det gjøres en
grov konsekvensvurdering. Dette munner ut i
en anbefaling om linjen bør være med i videre
planlegging eller ikke. Kombinasjonsmuligheter mellom flere av linjene er mulig.

I forhold anbefalingene fra medvirkningsrapporten står man da igjen med:
x Varianter i området mellom E grønn
stiplet linje og B lys fiolett linje ved
Kleggerud
x Løsninger i skogen langs jernbanen eller
langs skogkanten fra Kleggerud og
sørover mot Nordre Aslaksrud
x Brukryssing i området vest for Nordre
Aslaksrud, mot høydedraget vest for
elva, eller svakt nord for dette
Figur 3-39 viser korridor som gjenstår etter
silingen av alternativer.

3.4.2

Fv. 241 Tilførselsveg
Jevnaker.

I forhold til fv. 241 tilførselsveg til Jevnaker,
var signalene fra medvirkningsmøtet at en
utbedring langs eksisterende veg med noen
justeringer var å foretrekke. Det kom ikke
forslag til nye traseer utover kurveutretting i
den skarpe kurven ved innføringen til
Jevnaker like vest for Mo gård.

Figur 3-38: Forslag til linjer tegnet ut på bakgrunn av innspill fra idéseminarene og
mulighetsstudie.
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Tabell 3-3: Gjennomgang av linjer.
Linje

Konsekvens

Anbefaling

A. Rød linje – kryssing Innebærer at vedtatt linje i
ved Kistefoss
kommunedelplan Kleggerud –
Olum må forskyves mot nordvest.
Lang bru.

Teknisk gjennomførbarhet

Stor konflikt med Kistefosss. Nær
nåværende og fremtidige
boligområder på Bergermoen.
Tar mye dyrket mark ved
Kleggerud

B. Lys fiolett linje.
Nedre trase ved
Kleggerud, langs
jernbanen, kryssing
vest for søndre
Aslaksrud

Kryssingen av elva gir
omfattende inngrep med svært
stor fylling nær elva og store
inngrep i åssiden vest for elva.
Lite synlig fra Kistefoss.
Linjeføringen ved Kleggerud
sparer bebyggelsen her.

Ingen har anbefalt denne
linjen. Store negative
konsekvenser og trolig
høy kostnad. Bør ikke
være med i videre
planlegging
Stor negativ virkning for
landskap og naturmiljø
kombinert med
sannsynlig høy kostnad.
Søndre del bør ikke
være med i videre
planlegging. Linjeføringen ved Kleggerud bør
være med videreElvekryssingen har store
negative konsekvenser
og søndre del bør ikke
være med i videre
planlegging. Nordre del
kan være aktuell i kombinasjon med en
brukryssing mot åsryggen vest for Nordre
Aslaksrud
Elvekryssingen har store
negative konsekvenser
og søndre del bør ikke
være med i videre
planlegging. Tar lite
dyrket mark og er aktuell
i kombinasjon med en
brukryssing mot åsryggen vest for Nordre
Aslaksrud
Linjeføringen i østre del
ved Kleggerud kan være
aktuell, men brukryssingen sør for Kistefoss vil
være kostbar og
konfliktfylt. Bør ikke
være med i videre
planlegging.
Linjeføringen ved
Kleggerud og Aslaksrud
er konfliktfylt og gir ingen
vesentlige fordeler. Blå
linje bør ikke være med i
videre planlegging, men
brukryssingen bør være
med videre i kombinasjon med andre linjer øst
for elva.
Store negative
konsekvenser og lang
brukryssing. Bør ikke
være med i videre
planlegging.

Store høydeforskjeller. Meget
omfattende oppfylling øst for
3
Randselva, minimum 1,7 mill m .
Kan være vanskelig å få tak i nok
egnet masse innenfor rimelig
transportavstand. Alternativt lang
bru. Trolig høy kostnad.

C. Lys blå linje. Nedre Som foregående linje for
trase ved Kleggerud,
kryssingen av elva.
langs skogkanten,
kryssing vest for søndre
Aslaksrud

Som foregående linje for
kryssingen av elva. Ligger ellers
landskapsmessig greit i
skogkanten. Tar noe dyrket
mark, og medfører innløsing av
boliger langs fv. 241 ved
Kleggerud

D. Mørk fiolett linje.
Midtre trase ved
Kleggerud, langs
jernbanen, kryssing
vest for Nordre
Aslaksrud

Kryssing av elva kan medføre
vanskelige inngrep i skråningen
mot sør, evt. store
støttekonstruksjoner

Landskapsmessig følger den
terrenget godt, i skogkanten i
åssiden ved Kleggerud, deretter i
skogen langs jernbanen videre.
Minimerer inngrep i dyrket mark,
men medfører innløsing av
boliger langs fv. 241 ved
Kleggerud. Elvekryssingen kan gi
store terrenginngrep

E. Grønn linje. Midtre
trase ved Kleggerud,
kryssing sør for
Kistefoss

Lang brukryssing sør for
Kistefoss

Ved Kleggerud følger den
åssiden,og gir lite inngrep i
bebyggelsen. Tar mye dyrket
mark videre vestover. Godt synlig
ved Kistefoss, konflikt med
naturbeitemark

F. Blå linje. Øvre trase
ved Kleggerud og
Aslaksrud, brukryssing
vest for Nordre
Aslaksrud

Store høydeforskjeller i området
ved Kleggerud. Vil trolig medføre
høye skjæringer. Kort
brukryssing

Vil medføre store terrenginngrep
på Kleggerud pga høydeforskjelllene. Eksponert i fht boligområdene. Tar mye dyrket mark

G. Oransje linje. Øvre
trase ved Kleggerud,
kryssing sør for
Kistefoss

Store høydeforskjeller i området
ved Kleggerud. Vil trolig medføre
høye skjæringer. Lang
brukryssing

Vil medføre store terrenginngrep
på Kleggerud pga høydeforskjelllene. Eksponert i fht boligområdene. Tar mye dyrket mark. Godt
synlig ved Kistefoss, konflikt med
naturbeitemark.
H. Mørk blå linje. Som Store høydeforskjeller i området Vil medføre store terrenginngrep
blå linje, men noe
ved Kleggerud. Vil trolig medføre på Kleggerud pga høydeforskjellhøyere ved Kleggerud høye skjæringer. Kort
lene. Eksponert i fht boligområog brukryssing litt
brukryssing
dene. Tar mye dyrket mark.
lenger nord
Brukryssingen vil være lite
eksponert

Linjeføringen ved
Kleggerud og Aslaksrud
er konfliktfylt og gir ingen
vesentlige fordeler. Blå
linje bør ikke være med i
videre planlegging.
Brukryssingen er lite
eksponert og bør være
med videre i kombinasjon med andre linjer øst
for elva.
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Figur 3-39: Forslag til avgrensing av plankorridor ut fra innspill fra ideseminarene.

Figur 3-40: Forslag til linjer i området ved innføringen av fv. 241 til Jevnaker.
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3.5 Planforslaget
Gjennom kreativ fase/mulighetsstudie ble tre
traséalternativer videreført fra Eggemoen til
nytt kryssområde på Kleggerud. Tre
brualternativer ved Randselva videreføres,
fritt frambygg bru, buebru og skråstagbru.
Alternativ 1 kan kun bygges med fritt
frambygg bru, på grunn av kurvaturen over
brua. De andre to alternativene kan bygges
med all brutypene.
Alternativ 1 nordre linje
Traséen er ca. 3,8 km lang og tar av fra rv. 35
like sør for Bergermoen næringsområde.
Vegen svinger inn på Eggemoenplatået i en
høyrekurve med radius 600 m ihht.
vegnormalens krav. Et toplanskryss med påog avkjøring til eksisterende rv. 35 etableres i
dette området. Vegen ligger lett i terrenget
gjennom Eggemoen med en stigning på -2,45
%. Traseen går over i løsmasseskjæring like
før den krysser Randselva i bru. En dødisgrop
på høyre side av vegen i overgangen til brua
gjør at vegen ikke blir liggende i tosidig
skjæring i dette området.
Siste delstrekning av brua dreier i nordøstlig
retning (radius 800 m) før den treffer terrenget
like før atkomstvegen til Kistefoss. Atkomsten
til Kistefoss vil gå i kulvert under ny rv. 35.
Videre ligger vegen i utkanten av
jordbrukslandskapet på Aslaksrud hvor
traseen delvis går gjennom skogsområdet ned
mot jernbanelinjen. Vegen ligger på denne
strekningen i skjæring, da det er gunstig i
forhold til støyproblematikk for nærliggende
boligbebyggelse. Traséen går i rett linje og
følger jernbanelinjen et stykke før den svinger

til høyre (radius 550 m) og krysser under fv.
241 ved Mosmoen på Kleggerud. Det
etableres her et toplanskryss for av- og
påkjøring til fv. 241. Flere bolighus må
innløses i dette området.
Videre herifra ligger vegen i ytterkanten av
jordbrukslandskapet på Kleggerud.
I området mellom Branndalsbekken og
Moselva koples parsellen på den vedtatte
parsellen videre mot Olum.
Konstruksjoner
Ved avkjøringen fra eksisterende rv. 35 på
Eggemoen, skal det etableres et toplanskryss.
For beskrivelse av kryssløsningene, se kap.
3.2.2.
Randselva krysses med bru, med et spenn på
ca. 630 meter. Brua spenner også over
jernbanen på østsiden av elva. For
vegalternativ 1, nordre linje, foreligger det
kun et forslag til utforming av brua. Det er
kun fritt frambygg brua som er mulig å bygge
med en kurveradie på 800 m.
Ved Aslaksrud etableres kulvert under ny rv.
35 for atkomstveg til Kistefoss. Denne
kulverten antas til å være ca. 18 m lang med
tverrsnitt på b x h = 7 x 4 m.
Ved Kleggerud og kryssing av fv. 241 vil det
bli etablert et toplanskryss. For beskrivelse av
kryssløsninger, se kap. 3.2.2.
For kryssing av Branndalsbekken er det lagt
til grunn kulvert. Uavhengig av bekkens
størrelse anslås kulvertens geometri til å være
b x h = 3 m x 3 m og lengde på ca. 18 m. Her
kan det i stedet for kulvert bli aktuelt med bru
av hensyn til viltkryssing.
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Figur 3-41: Alternativ 1 nordre linje
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Alternativ 2 midtre linje
Traséen er ca. 3,5 km lang og tar av fra rv. 35
like sør for Bergermoen næringsområde.
Vegen svinger inn på Eggemoenplatået i en
høyrekurve med radius 650 m iht.
vegnormalens krav. Et toplanskryss med påog avkjøring til eksisterende rv. 35 etableres i
dette området. Vegen ligger lett i terrenget
gjennom Eggemoen med en stigning på -2,39
%. Traseen går over i løsmasseskjæring like
før den krysser Randselva i bru. En dødisgrop
på høyre side av vegen i overgangen til brua
gjør at vegen ikke blir liggende i tosidig
skjæring i dette området.
Siste delstrekning av brua dreier i nordøstlig
retning (radius 1200 m) før den treffer
terrenget like før atkomstvegen til Kistefoss.
Atkomsten til Kistefoss vil gå i kulvert under
ny rv. 35.

Videre herifra ligger vegen i ytterkanten av
jordbrukslandskapet på Kleggerud.
I området mellom Branndalsbekken og
Moselva koples parsellen på den vedtatte
parsellen videre mot Olum.
Konstruksjoner
Randselva krysses med bru, med et spenn på
ca. 630 meter. Brua spenner også over
jernbanen på østsiden av elva. For
vegalternativ 2, foreligger det tre forslag til
utforming av bru; fritt frambygg bru, Buebru
og skråstagbru. Konstruksjonsprinsipp for
disse er beskrevet i kap. 3.2.3, bru over
Randselva.
Øvrige konstruksjoner er tilsvarende som i
alternativ 1.

Videre går vegen over jordbrukslandskapet på
Aslaksrud før den svinger til høyre (radius
700 m) og krysser under fv. 241 ved
Mosmoen på Kleggerud. Det etableres her et
toplanskryss for av- og påkjøring til fv. 241.
Flere bolighus må innløses i dette området.

Figur 3-42: Illustrasjon av kryssløsning ved Kleggerud i alternativ 1 og 2, her vist med
alternativ 1
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Figur 3-43: Alternativ 2 midtre linje
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Alternativ 3 søndre linje
Traséen er ca. 3,5 km lang og tar av fra rv. 35
like sør for Bergermoen næringsområde.
Vegen svinger inn på Eggemoenplatået i en
høyrekurve med radius 700 m. Et toplanskryss
med på- og avkjøring til eksisterende rv. 35
etableres i dette området. Vegen ligger i
løsmasseskjæring gjennom Eggemoen med en
stigning på -3,62 %.
Siste delstrekning av brua over Randselva
dreier i nordøstlig retning (radius 1200 m) før
den treffer terrenget like før atkomstvegen til
Kistefoss. Atkomsten til Kistefoss vil gå i
kulvert under ny rv. 35.
Videre går vegen i rett linje på tvers av
jordbrukslandskapet på Aslaksrud og skjærer
seg videre inn i terrenget helt nord i Åsbygda..
Fjellskjæringene blir her tosidig og opp i 20
meter
høye.
Kryssområdet
på
Kleggerud/Aslaksrud med av- og påkjøring til
fv. 241 blir liggende på dyrket mark på
østsiden av fv. 241 i dype løsmasseskjæringer.
Flere bolighus må innløses i dette området.

Videre
nordover
ligger
vegen
i
overgangssonen mellom skog og dyrket mark.
På strekningen fra Aslaksrud til Kleggerud
ligger alternativet utenfor anbefalt korridor fra
medvirkingsmøtet
Konstruksjoner
Nytt kryss ved Eggemoen, kryssing av
Kistefossveien
og
kryssing
av
Branndalsbekken er foreslått løst tilsvarende
som i alternativ 1 og 2.
Randselva krysses med bru, med et spenn på
ca. 580 meter. Brua spenner også over
jernbanen på østsiden av elva. For alternativ 3
foreligger det tre forslag til utforming av bru;
fritt frambygg bru, buebru og skråstagbru.
Konstruksjonsprinsipp for disse er beskrevet i
kap. 3.2.3, bru over Randselva.
Ved Kleggerud og kryssing av fv. 241 vil det
bli etablert et toplanskryss. For beskrivelse av
kryssløsninger, se kap. 3.2.2.

Figur 3-44: Illustrasjon av kryssløsning ved Kleggerud i alternativ 3.
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Figur 3-45: Alternativ 3 søndre linje
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Fv. 241 Tilførselsveg Jevnaker
Fv. 241 mellom Kleggerud og Toso/Jevnaker
sentrum har i dag dårlig horisontal- og
vertikalkurvatur. Vegen er foreslått utbedret
til H2 standard fra Kleggerud til Mo gård,
som medfører breddeutvidelse av dagens veg
på strekningen, samt økning av kurvatur for å
tilfredsstille standardkrav. All utvidelse vil
skje på sørsiden av fylkesvegen.
Fra Mo gård anvendes standardklasse Sa2
med ensidig fortau. Gjennom alléeen ved Mo
gård anlegges gang- og sykkelveg på utsiden
av alléen, for å bevare trærne. Etter alléen
etableres
fortau
ned
mot
Jernbaneundergangen. Fortauet anlegges på
sørvest siden av eksisterende veg. På denne
strekningen vil vegen senkes noe slik at
frihøyden ved undergangen økes med ca. 30
cm til ca. 4.2 meter.
Konstruksjoner
Vegen under jernbanen
glassverk skal senkes for
frihøyde på jernbanebrua.
konstruktive konsekvenser
brukonstruksjon.

3.5.1

ved Hadeland
å oppnå bedre
Dette har ingen
for eksisterende

Anleggsgjennomføring

Anleggsperioden for hele vegstrekningen
Eggemoen – Olum er anslått å være om lag 3
år.
På parsellen Eggemoen-Kleggerud er de
største anleggsmessige utfordringene knyttet
til kryssing av Randselva.
Det er i skisseprosjektet vist 3 alternativer for
bru over Randselva. Alternativene er buebru,
skråstagbru og fritt frambygg bru. Bruene har
lengde på 580-630 m.
Bygging av buebrua vil kreve relativt
omfattende midlertidige konstruksjoner for
bygging av buene. Når buene er på plass
bygges den øvrige konstruksjonen i stor grad
opp av prefabrikkerte elementer (søyler,
hengestag, brubaneelementer, bruutstyr).
Bygging av skråstagbrua vil starte med
landkar og del av brua som ikke er opphengt i
kabler. Deretter bygges tårnet, og brubanen
kan så monteres i elementer som henges opp i
skråkabler symmetrisk om tårnet. Til slutt
monteres bruutstyr.

først søylene og deretter bruoverbygningen i
etapper symmetrisk utkraget fra søylene. Til
slutt monteres bruutstyr.
Utfordringen for alle brualternativene er den
relativt store høyden (ca 50 m) fra terreng til
brubane for store deler av brulengden. Dette
betyr relativt store riggomkostninger for alle
alternativene.
Det er gode grunnforhold og grei adkomst til
anlegget fra østsiden av elva hvor en også kan
dra nytte av jernbanen til frakting av store og
tunge elementer.
Det er ikke forutsatt inngrep eller
fundamentering i elva eller grusskråningen for
noen av brualternativene, noe som ellers
hadde vært meget utfordrende.
Bygging over jernbanen vil kreve spesielle
sikkerhetstiltak.
For alternativ 3 er det usikkerhet knyttet til
forekomst av alunskifer i den høye
fjellskjæringen ved Kleggerud.

3.5.2

Oppsummering

En oppsummering av mengder og kostnader
er vist i tabellen under.
Tabell 3-4: Anleggskostnader for alle
alternativer, inklusive opprusting av fv. 241
fra Kleggerud til Jevnaker (mill. 2012-kr).
Alternativ
Anleggskostnad
(mill. 2012-kr)
Lengde
(m)
derav bru (m)
Masseoverskudd
3
(m )

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

757

760

732

3 820

3 750

3 700

630 m

630 m

580 m

65 000

150 000

330 000

Med skråstagbru eller buebru øker
anleggskostnadene for alternativ 2 og 3.
Tabell 3-5: Anleggskostnader for alternativ 2
og 3 med buebru og skråstagbru (mill. 2012kr).
Alternativ

Alt. 2

Anleggskostnad med
skråstagbru (mill. 2012-kr)
Anleggskostnad med buebru
(mill. 2012-kr)

Alt. 3

855

831

991

956

Fritt frambygg brua er i all hovedsak en
plasstøpt betongkonstruksjon. Her bygges
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3.5.3

ROS-analyse

Det er gjennomført en ROS-analyse for
prosjektet hvor det fokuseres på særtrekk ved
tiltaket. Gjennom analysen ble det pekt på en
del uønskede hendelser som kan medføre
risiko. Dette er forhold som det må rettes
fokus mot i den videre planprosess.
Konsekvenser for mennesker
I anleggsfasen er det hovedsakelig vurdert
mulige forskjeller mellom alternativene for
nærmiljøet. Det er påpekt at det bør rettes
sterkt
fokus
på
sikkerheten
ved
fundamentering og bygging av bru over
Randselva. Sannsynligheten er stor for ras ved
inngrep i skråningen på vestsiden. For øvrig er
det ikke gått detaljert inn på forhold som er
entreprenørens ansvarsområde og som må
behandles i senere planfase.
Uhell med anleggstrafikk på offentlig vegnett
har relativt lav sannsynlighet og risikoen er lik
for alle alternativ.
Ny tofelts motorveg med midtdeler og
forbikjøringsfelt gir langt lavere risiko for
alvorlige ulykker enn på dagens rv. 35.
Likevel kan det ved uheldige omstendigheter
oppstå ulykker med høy risiko. Det er planlagt
viltgjerde nord for fv. 241.
Avlastet rv. 35 vil få betydelig mindre trafikk,
men er ikke en del av analysen. Fv. 241
mellom Kleggerud og Jevnaker vil få mindre
trafikk
nord
for
krysset
ved
Frankrike/Kleggerud og tilnærmet lik
trafikkmengde
sør
for
krysset.
Opprustingstiltak og parallell gang- og
sykkelveg på deler av strekningen bidrar til at
risikonivået senkes.
Miljø og sårbarhet
Bygging av bru over Randselva kan også gi
uønskede konsekvenser for miljøet, i form av
erosjon og dermed økt partikkelmengde i
Randselva. Aktuelle tiltak kan være rask
vegetasjonsetablering
og
plastring
av
skråningen ned mot elveløpet. En flom i
Randselva vil ikke skade konstruksjoner i
driftsperioden, men må hensyntas i
anleggsperioden.
Som følge av forventede klimaendringer og
muligheter for ekstremnedbør bør det
vurderes å ta hensyn til vannmengder
tilsvarende 200-årsflom + én meter for
dimensjonering av bruer, kulverter og
stikkrenner.
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Det er påvist alunskifer i området øst for
Randselva. Dersom tiltaket berører eller
krever fjerning av alunskifer forutsettes det at
det etableres en tiltaksplan for å unngå
spredning av giftige stoffer. Dersom
alunskifer eksponeres i fjellskjæringer bør det
vurderes ekstra sikring mot utrasning, særlig i
forbindelse med fare for fremtidig forvitring
og svelling. Tiltak i forhold til deponering av
overskuddsmasse av alunskifer kan medføre
betydlige kostnader. Dette er ikke hensyntatt i
kostnadsoverslaget for alternativene, da det er
usikkerhet knyttet til eksakt lokalisering og
omfang av alunskifer. Dette må undersøkes
videre i den mer detaljerte planleggingen av
tiltaket. Usikkerheten vil være størst i
alternativ 3, som har høye fjellskjæringer i et
potensielt alunskiferområde.
Det er registrert en rekke kulturminner, både
langs fv. 241 og langs aktuelle alternativ for
ny rv. 35. Det er relativt stor sannsynlighet for
at fornminner påtreffes i anleggsfasen.
Det må avklares tidlig om anleggsarbeidet
krever stans i togtrafikken. I forhold til
flytrafikken
ved
Eggemoen
vil
brukonstruksjon merkes iht. gjeldende regler.
Brua ligger ikke i innflygningstraseen.
Forebyggende/avbøtende tiltak
En rekke tiltak er foreslått for å redusere
risiko. De fleste årsaksreduserende og
konsekvensreduserende tiltakene er knyttet til
potensielt farlige situasjoner som kan oppstå
ved anleggsarbeid ved Randselva og de
konkrete grunnforholdene her.
Seks ulike typer trafikkulykker har havnet i
gul sone, hvorav én er knyttet til anleggsfasen.
I utgangspunktet skal vegprosjekteringen
resultere i et tilstrekkelig lavt risikonivå når
håndbøker følges, men det er viktig å
etterprøve de lokale tilpasningene. Det er bl.a.
foreslått å vurdere forlengelse av planlagt
gang- og sykkelveg samt ekstra informasjon
til beboere i forbindelse med anleggsfasen.

Samfunnsøkonomisk analyse

4 Samfunnsøkonomisk
analyse
4.1 Metode
4.1.1

Oversikt

Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (17).
Metodikken består av en samfunnsøkonomisk
analyse, og eventuelt en utredning av lokal og
regional utvikling. Den samfunnsøkonomiske
analysen deles i prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser, og er en systematisk avveining
av relevante fordeler mot ulemper. Målet er å
velge løsninger der samlede fordeler
overstiger ulempene.
Den samfunnsøkonomiske analysen er bygget
opp slik at:
x hver konsekvens behandles bare under
ett tema
x konsekvenser som skyldes andre årsaker
enn prosjektet ikke telles med
x det tas hensyn til at konsekvenser
oppstår og utvikles over tid

x bare ett ledd i konsekvenskjeden telles
med, slik at en unngår å telle samme
konsekvens to ganger
Utredning av lokal og regional utvikling tar
for seg indirekte og langsiktige konsekvenser
for lokalsamfunn eller region. Gjennom slike
utredninger kan en synliggjøre hvordan
prosjektets virkninger fordeler seg på grupper
eller områder. Planprogrammet fastsetter
hvilke tema som skal utredes

4.1.2

Tematisk avgrensing

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som
skal tas opp og valgt metodikk definerer
grensesnitt mellom ulike tema. Influensområde defineres for hvert enkelt tema.

4.1.3

Alternativ 0

Konsekvensene av et prosjekt måles ved å
sammenligne forventet tilstand etter at

Figur 4-1: Oversikt over den samfunnsøkonomiske analysen etter håndbok 140
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prosjektet er gjennomført mot forventet
tilstand uten gjennomføring av prosjektet.
Foreslått utbygging (”tiltaket”) måles derfor i
forhold til et ”alternativ 0”. Beskrivelsen av
alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens
situasjon, og omfatter i tillegg forventede
endringer uten prosjektet i analyseperioden. 0alternativet innbærer i korte trekk at dagens
vegnett beholdes uten større endringer.

4.1.4

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig
kostnad eller nytte, som det deretter beregnes
nåverdi av for hele levetiden. Nåverdi er et
uttrykk for dagens verdi av framtidige
virkninger (nytte og kostnader). De prissatte
konsekvensene beregnes som endringer i
forhold til alternativ 0.
Det er hele strekningen Eggemoen – Olum
som beregnes, både i 0-alternativet og i
utbyggingsalternativet,
da
parsellen
Eggemoen – Kleggerud er for kort til at den
gir mening å beregne som enkeltstående
prosjekt. For strekningen Kleggerud – Olum
er veglinje vedtatt i kommunedelplan lagt til
grunn. Kostnadsoverslaget er oppdatert til
2012-priser tilsvarende som for kostnadsberegningene på parsellen EggemoenKleggerud. Man sammenlikner dermed
gjennom Effekt-beregningene utbygging av
hele strekningen Eggemoen – Olum med ulike
vegalternativer på delstrekningen Eggemoen –
Kleggerud. Utbedring av fv. 241 fra
Kleggerud til Jevnaker ligger inne i alle disse
utbyggingsalternativene.
Effekt versjon 6.43 er benyttet for å utføre
beregningene. Effekt-beregningene viser
kostnader for:
x trafikanter (trafikant- og
transportbrukernytte)
x operatører (bompengeselskap og
kollektivselskap)
x det offentlige (budsjettvirkning for det
offentlige)
x samfunnet for øvrig (ulykker, støy,
luftforurensning, skatteinntekter,
restverdi)
Nytte og kostnader er beregnet for hvert år i
en periode på 25 år og diskontert til sammenligningsåret 2018 med kalkulasjonsrente 4,5
%. Alle priser er regnet om til 2012-nivå.
Netto nytte er summen av nytten i
beregningsperioden 2018-2043, fratrukket
Statens vegvesen Region øst
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anleggskostnader og kostnader til drift og
vedlikehold
i
beregningsperioden.
Nyttekostnadsbrøken
utrykker
forholdet
mellom netto nytte og kostnader.
Trafikktall er modellert ved å benytte Statens
vegvesens regionale trafikkmodell (RTM).
Trafikantenes tidskostnader og kjøretøyenes
driftskostnader samt ulykkeskostnader er
beregnet i Effekt.
Data om vegstandard, registrerte ulykker osv.
er hentet fra NVDB. Trafikkulykker er hentet
for perioden 2003–2010.
Beregning av anleggskostnader er gjort ved
metoden Anslag. Anleggskostnadene fremgår
av tiltaksbeskrivelsen foran.
EFFEKT tar hensyn til renter i byggetiden,.
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
beregnes i form av alternativenes nettonytte
og nytte-/kostnadsbrøk.
Støyberegningene er gjort med Cadna A etter
metode i henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442 (8) med tilhørende
veileder (9). Støynivået beregnes i dB i
målestørrelsen Lden der trafikk om natten
vektes mer enn trafikk om dagen.
Støykostnadene er regnet ut med enhetspris
som er felles for transportetatene.

4.1.5

Ikke-prissatte
konsekvenser

Prinsippet i Vegvesenets metodikk for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser er at man:
x vurderer områdenes verdi langs en
tredelt skala
x beregner eller vurderer omfanget av de
effekter som den nye vegen gir langs en
femdelt skala
x på bakgrunn av verdi og omfang
vurderer konsekvensen langs en nidelt
skala
Skalaene er glidende. Kriterier for vurdering
av verdi og omfang er vist i fagrapportene for
hvert enkelt tema, og fastsetting av
konsekvens ut fra verdi og omfang er vist i
figur 4-2.
Konsekvensene måles i forhold til alternativ
0.

4.1.6

Influensområde

Influensområdet varierer fra tema til tema og
er vist på temakartene for hvert tema.
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Figur 4-2: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi og omfang. Fra Statens
vegvesens håndbok 140
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4.2 Pri ssatte
kon
nsekve
enser
4.2.1

Pllanprogrram

Planprogram
mmet fasttsetter at prissatte
konsekvensser skal berregnes med verkøtyet
EFFEKT ogg med den fordeling
f
på aktører og
komponenteer som følger av metoden
n.

4.2.2

Fo
orutsetn inger

Det er gjort beregniinger av strekningen
Eggemoen – Olum medd følgende alternativer
a
for veg på delstreekningen EggemoenE
Kleggerud:
x
x
x
x

n
Alternnativ 0 – daggens veg uten
utbedrringer
Alternnativ 1 med fritt
f frambyg
gg bru
Alternnativ 2 med fritt
f frambyg
gg bru
Alternnativ 3 med fritt
f frambyg
gg bru

nader. Ho
ovedkomponeentene her er tids- og
kjøretøyko
ostnader. Dirrekteutgiftene
ne er knyttet
til reduserrte billettkosstnader for brukere av
kollektivtrafikk. Kolleektivtrafikkenn er i dette
prosjektet er liten, og disse
d
direkteuutgiftene vil
derfor værre neglisjerbaare.
Reduksjon
nen i tidskosstnader utgjøør den klart
største dellen av nytteen i prosjekt
ktet. Høyere
hastighet på
p hele parseellen gir innssparing i tid
og gjenno
omgangstrafikk på rv. 335 får noe
kortere kjø
øreavstand en
nn i alternativv 0.
Kjøretøyen
nes driftskosstnader avheenger i stor
grad av kjjørt distansee og hastighhet. Negativ
nytte på kjøretøykostnadene skkyldes økt
hastighet, som
s
øker driivstofforbrukket.
Figur 4-4: Trafikant- og
o transportbbrukernytte.
Positive ta
all betyr forbeedring. Talleene er
nåverdi i mill.
m 2012-kr

For å synligggjøre virkniingen av ulik
ke brutyper
over Randsselva, som påvirker inv
vesteringskostnadene vesentlig, er det også
o
gjort
beregningerr av alternattiv 2 og 3 med ulike
bruer. Resuultatene er presentert forr alternativ
3, med:
x fritt frambygg bru
x skråstaagbru
x buebruu

Trafikant- og
brukere
transportb

Sammenlignningsåret 2018
2
er et fiktivt
”åpningsår”” som brukees i beregnin
ngene, slik
at rv. 35 gjeennom Jevnaaker kan sam
mmenlignes
mot andre pprosjekter i arbeidet med
d Nasjonal
transportplaan.
Tabell 4-1: Forutsetningger for Effekktberegningerr
Sammenligniingsår
Anleggsperio
ode
Felles prisnivvå
Analyseperio
ode
Levetid
Kalkulasjonsrente
Gjennomsnitttlig mva.
Skattefaktor
Andel lange rreiser

4.2.3

2018
8
3 årr
2012
2
25 år (2018
8-2043)
40 år
å
4,5 %
6,0 %
1,20
0
60 %

Trrafikant- og trans
spo
ortbruke rnytte

Trafikant- oog transportbbrukernytten
n består av
kjøretøykosstnader, direkkteutgifter og tidskostnader.
n består av
Trafikant- oog transportbbrukernytten
kjøretøykosstnader, direkkteutgifter og tidskostStatens vegvvesen Region øst
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Kjøretøykostnader
Direkteutgiftter
Tidskostnad
der
Sum

4.2.4

Alt. 1
-24,3
8,5
979,7
963,9

Alt. 2
-144,6
88,7
9922,9
9877,0

Alt. 3
-7,3
8,9
997,1
998,7

Operatørn
O
nytte

Operatørny
ytte beregnees for selsskaper som
driver offfentlig tran
nsportvirksom
mhet eller
forvalter infrastruktu
uren. Mann ser på
kostnadenee, inntektenee og tilskudddene til drift
av kollektiivtrafikk.
I kostnad
der inngår kostnader
k
titil drift av
kollektivtrafikk,
bomstasjonner
og
parkeringssanlegg. Innttekter komm
mer fra kollektivbillettter, bomav
vgifter og parkeringsavgifter. Overføringer
O
r skjer melllom operatører og det offentliige. Overførringer med
positivt fo
ortegn betyr at operatøreen(e) i sum
mottar en overføring fra det offeentlige. Ved
negativt fo
ortegn betyr det at operattøren(e) har
fått reduseerte inntekterr (samfunnett har spart).
Forholdet mellom ko
ostnader, innntekter og
overføring
ger for de ulik
ke alternativvene er vist i
figur 4-5.
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Figur 4-5: Operatører. Positive talll betyr
forbedring.. Tallene er nåverdi
n
i milll. 2012-kr

Skatte- og avgiftsinnn¬tektene varierer
v
medd
utkjørt distanse, slik at løsningerr med størstt
transportaarbeid komm
mer best ut.
Figur 4-6: Budsjettvirk
rkning for det offentlige.
Positive ta
all betyr forbbedring. Talllene er
nåverdi i mill.
m 2012-krr

Operatørerr
Kostnader
Inntekter
Overføringerr
Sum

Alt. 1
13,1
-7,8
-5,2
0,0

Alt. 2
13
3,5
-8
8,1
-5
5,4
0
0,0

Alt. 3
13,8
-8,3
-5,5
0,0

Endringen i operatørny
ytte i dette prrosjektet er
meget beggrenset og usikker.
u
Hvvis bussene
velger å kjøre gjennom
m Jevnaker ssentrum, vil
de fortsettee å kjøre dagens
d
veg ppå mye av
strekningenn. Dette kan
n gi mindree innparing
enn det som
m er beregneet i EFFEKT . Tallene er
imidertid små,
s
og vil ikke
i
ha noenn betydning
for totalreggnskapet.

4.2.5

D et offenttlige

Budsjettvirrkning for deet offentlige er summen
av inn- og utbetaliinger over offentlige
budsjetter, inkludert trransportetatenne. Det vil
normalt bestå
b
av de
d bevilgniinger over
offentlige budsjetter
b
so
om tiltaket ffører til og
de skatteinnntekter som
m tiltaket gennererer (for
eksempel drivstoffavgi
d
ft).
Det er vikttig å huske på
p at det er diskonterte
kostnader over anlleggsperiodeen til et
sammenlikkningsår so
om oppgis og ikke
investeringgskostnadenee direkte sslik de er
presentert i kapittel 3.5.
Som det frremgår av tabell og stolppe-diagram,
så domineerer investerrings-kostnaddene bildet
for det offfentlige. Riimeligste allternativ er
alternativ 3 søndre liinje, men fforskjellene
mellom alternativene er forholddsvis små.
Investeringgskostnadenee er her berregnet med
fritt frambyygg bru. Vallg av andre bbrutyper på
virker kosttnadene. Vid
dere er det noe større
usikkerhet knyttet til ko
ostnadene foor alt. 3 enn
alt. 1 og 2,, på grunn av
a stor fjellskkjæring i et
område hvor
h
det kan
k
være alunskifer.
Eventuelle merkostnad
der til depoonering av
slike masseer inngår ike ei kostandsooverslaget.

Det offenttlige
Investeringe
er
Drift og ved
dlikehold
Overføringe
er
Skatte- og avgiftsa
inntekter
Sum

4.2.6

Allt. 1
-11551,3
-35,9
5,2

Alt. 2
-155
54,3
-3
35,7
5,4

Alt. 3
-1526,1
-35,4
4
5,5
5

-12,5

-15,3

-17,4
4

-11594,6

-159
99,8

-1573,3
3

Samfunn
S
et forøv rig

Dette kap
pitlet inkludeerer fordeler og ulemperr
omgivelseene,
trafikken
påfører
samtt
konsekven
nser av invessteringen forr samfunnet,,
og omfatteer:
x
x
x
x

ulykk
ker
støy og
o luftforureensning
restveerdi
skatteekostnad

Figur 4-7: Fordeler ogg ulemper fo
or samfunnet
forøvrig. Positive
P
tall betyr forbed
dring.
Tallene err nåverdi i m
mill. 2012-kr

Samfunne
et
forøvrig
Ulykker
Støy og
luftforurensning
Restverdi
Skattekostn
nad
Sum

Allt. 1

Alt. 2

Alt. 3

265,4

26
66,3

266,9
9

23,8

24,4
2

25,8
8

181,1
-318,9
151,4

18
81,4
-32
20,0
15
52,1

178,1
-314,7
7
156,2
2

Sta
tatens vegvese
en Region østt
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Ulykker
Konsekvenser for trafikksikkerhet utgjør
kostnader ved personskade- og materiellskadeulykker. Alle alternativer gir en bedring
i ulykessituasjonen. Etablering av midtdeler
gjør at ulykkesfrekvens og alvorlighetsgrad
reduseres.
Støy og luftforurensning
Støy og luftforurensning er prissatte
miljøvirkninger. Støykostnadene beregnes
med grunnlag i antall svært støyplagede
personer i bolig og enhetspris pr. person.
Det er beregnet utbredelsen av støy ved de
ulike utbyggingsalternativene, støykart er vist
i kapittelet Nærmiljø og friluftsliv, og en mer
detaljert oversikt over antall personer utsatt er
vist i tabell 4-2. Alle altenativer gir noe
forbedring sammenliknet med alternativ 0, og
alternativ 2 er det alternativet som gir størst
reduksjon i antall støyutsatte, mens alternativ
3 gir størst reduksjon i støykostnader.
Støykostnadene påvirkes både av antall
støyutsatte og hvor høye støynivåer disse er
utsatt for.
Effekt beregner endring i drivstofforbruk for
biltrafikk. Økt hastighet og økt transportarbeid
som følge av lengre utkjørt distanse vil føre til
økte utslipp i forhold til regional/global
luftforurensing og det er beregnet kostnader
for dette. Alle tre utbyggingsalternativer gir
en liten reduksjon i utslippene.

For lokal luftforurensning er det ikke
gjennomført beregninger, da forventede
nivåer er under anbefalte grenseverdier og
ikke vil gi vesentlige utslag i nyttekostnadsberegningene.
Restverdi
Restverdien er et uttrykk for investeringens
nytte etter analyseperiodens slutt. Det
forutsettes en gjennomsnittlig levetid på 40 år.
Det benyttes en lineær avskrivning, slik at
restverdien ved utløpet av en analyseperiode
på 25 år settes til 15/40 (37,5 %) av
investeringskostnaden.
Denne
verdien
diskonteres til sammenlikningsåret med den
fastsatte kalkulasjonsrenten. Restverdien er
dermed høyest for alternativet med høyest
investeringskostnad, i dette tilfellet alternativ
2 midtre linje. Forskjellene er imidlertid små.
Skattekostnader
Alle inn- og utbetalinger over offentlige
budsjetter medfører et effektivitetstap som
Finansdepartementet beregningsmessig har
fastsatt til 20 %. Effektivitetstapet er sammensatt av kostnader forbundet med å drive inn
skatter og mindre produksjon som følge av
økt skattetrykk.

Tabell 4-2: Støy- og utslippsparametere. Verdier for de ulike alternativene
Støy (redusert antall)
Svært støyplaget personer
Herav støyplagede i bolig
Støyplageindeks
Innendørs støy (Lekv) i dB (A)
personer utsatt (30 dB inne)
30 - 34
35 - 37
38 - 41
>= 42
Utendørs støy (Lden) i dB (A)
personer utsatt (55 dB ute)
50 – 59
60 – 64
65 – 69
>= 70
Lokal luftforurensing
3
Personer utsatt for PM10 35μg/m
3
1)
PM10 50μg/m , > 7 ggr
3
2)
PM10 50μg/m , > 25 ggr
Regional/global luftforurensning
Antall tonn NOx pr år (2018)
Antall tonn CO2-ekvivalenter pr år (2018)

Totalsum
Alt. 0
129
72
234

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

89
42
178

85
41
169

85
40
170

157
75
16
3

116
33
5
0

114
33
5
0

113
26
6
2

508
165
108
10
157
75

480
115
48
0
116
33

445
115
48
0
114
33

460
113
38
5
113
26

214
129 432

214
129 341

Ikke beregnet

217
130 312

1)Flere enn 7 døgnverdier av PM10 over 50 μg/m3
2) Flere enn 25 døgnverdier av PM10 over 50 μg/m3
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214
129 448
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4.2.7

Valg av andre brutyper

For å belyse effekten av andre brutyper er det
gjort bereginger av alternativ 2 og 3 med alle
tre ulike typer bru. For alternativ 1 er bare fritt
frambygg bru aktuell.

Figur 4-8: Netto nytte komponenter for
alternativ 3 med ulike brutyper. Positive tall
betyr forbedring. Tallene er nåverdi i mill.
2012-kr

Det er investeringskostnader og restverdi som
påvirkes mest av valg av brutype. For både
alternativ 2 og 3 reduseres netto nytte med
valg av mer kostbare bruløsninger.
Forskjellene er vist i tabell 4-3 for alternativ
3, forskjellene i alternativ 2 er tilsvarende.
Skråstagbru reduserer netto nytte med om lag
100-110 millioner kroner, mens buebru
reduserer nytten med 230 – 250 millioner
kroner.

Tabell 4-3: Endringer i prissatte konsekvenser i perioden
2018-2043 (nåverdi i mill. 2012 kr) for alternativ 3 med
ulike brutyper
Aktør

Komponenter

Operatører

Trafikanter og
transportbrukere

Kjøretøykostnader

-7,3

Alt.3 m/
fritt
frambygg
bru
-7,3

8,9

8,9

8,9

Tidskostnader

997,1

997,1

997,1

SUM

998,7

998,7

998,7

Kostnader

13,8

13,8

13,8

Inntekter

-8,3

-8,3

-8,3

Overføringer

-5,5

-5,5

-5,5

0,0

0,0

0,0

-1752,0

-1625,9

-1526,1

-35,4

-35,4

-35,4

5,5

5,5

5,5

-17,4

-14,5

-17,4

-1799,2

-17,4

-1573,3

266,9

266,9

266,9

25,8

25,8

25,8

SUM

Drift og vedlikeh.
Det offentlige

-7,3

Alt. 3 m/
skråstagbru

Direkteutgifter

Investeringer

Overføringer
Skatte- og
avgiftskostnader.
SUM
Ulykker

Samfunnet forøvrig

Alt. 3
m/buebru

Støy og
luftforurensning
Restverdi

204,5

189,8

178,1

-359,8

-334,6

-314,7

137,4

147,9

156,2

Netto nytte NN

-663,1

-526,6

-418,4

Netto nytte pr
budsjettkrone

-0,37

-0,31

-0,27

Skattekostnad
SUM
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4.3 Ikke-prissatte
konsekvenser
I forbindelse med konsekvensutredningen er
det kartlagt verdier for de ikke-prissatte
temaene som inngår i planprogrammet, det vil
si:
x
x
x
x
x

landskapsbilde
nærmiljø og friluftsliv
naturmiljø
kulturmiljø
naturressurser (landbruk, geo- og
vannressurser)

4.4 Landskapsbilde
4.4.1

Metode

Tematisk avgrensning
I henhold til håndbok 140 er en vanlig
definisjon av landskap ”et område som er
formet under påvirkning fra og samspillet
mellom
naturlige
og
menneskeskapte
faktorer.”
I håndbok 140, kap. 6, beskrives det at tema
landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle
kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar
for seg både hvordan tiltaket er tilpasset
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan
landskapet
oppleves
fra
vegen
(reiseopplevelse). Landskapsbilde omfatter
omgivelsene fra tette bylandskap til det
uberørte naturlandskap. Dersom det aktuelle
planområdet berører byområder, kan det være
aktuelt
å
bruke
bybilde
istedenfor
landskapsbilde. I denne analysen brukes
begrepet landskapsbilde.
De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø
omtales og vektlegges under landskapsbilde.
Landskapets historiske innhold, forståelsen av
historien, vektlegges under tema kulturmiljø.
Byens/stedets sosiale liv og betydning for de
som bor i eller er brukere av et område er
behandlet under temaet nærmiljø og
friluftsliv. I tema landskapsbilde er det
områdenes visuelle kvaliteter som blir
behandlet.
De visuelle virkningene av for eksempel et
støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra
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vegens
omgivelser
omtales
under
landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes
funksjonelle kvaliteter som følge av støy,
støv, luftforurensning og lokalklimatiske
endringer, omtales under nærmiljø og
friluftsliv.
De
visuelle
forholdene
knyttet
til
naturlandskapet og vegetasjon som visuelt
element i landskapet behandles under tema
landskapsbilde, mens artenes betydning i et
økologisk perspektiv behandles under tema
naturmiljø.
Reiseopplevelse
Reiseopplevelse defineres som den reisendes
opplevelse sett fra vegen. Reiseopplevelsen
vurderes i forhold til strekningen som helhet,
ikke for de enkelte landskapsområdene.
Det skal vurderes om den nye strekningen
totalt sett vil gi bedre eller dårligere
reiseopplevelse enn dagens strekning og hvor
mye bedre eller dårligere reiseopplevelsen blir
samlet sett. Den samlete reiseopplevelsen for
de ulike alternativene vil da være en vurdering
av om den har blitt dårligere eller bedre i
forhold til alternativ 0.
Reiseopplevelsen skal karakteriseres som:
meget god, god eller mindre god.
Ved vurdering av reiseopplevelsen på nye
veistrekninger, må tiltaket inkludert utstyr
som
støyskjermer
/voller,
trafikksikkerhetsutstyr og lignende inngå i
vurderingene.
Idealet er at reisen skal være en sammenhengende rik opplevelse for den kjørende.
Reiseopplevelsen bør ha en god rytme og gi
den reisende stimulanser tilpasset fartsnivået.
Opplevelsen av en reise kan deles inn i
sekvenser. En sekvens er områder med visse
fellestrekk som gjør at de identifiseres som
noe eget.
For at reiseopplevelsen skal være meget god
bør følgende kriterier være oppfylt:
x Vegens linjeføring skal gi trafikanten en
god opplevelse av vegens omgivelser,
og den skal være tilpasset både trafikant
og landskap.
x Sekvensen skal ha god opplevelseskvalitet. Reisens sekvenser bør ha
omgivelser som er lette å lese og som
gir god stimulans.
x Reisen skal inneholde et tilstrekkelig
antall referansepunkter som skal fungere
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som orienteringspunkter og
høydepunkter, og skape en forventning.
x Reisen skal ha god rytme. Rytmen
vurderes mellom sekvenser og
referansepunkter i hovedsekvensen. Det
bør være god overgang mellom disse.
Det optimale rytmeforløpet vil ha en
tidsramme på 3-8 minutter.
x Reisen skal ha en god veksling og
variasjon mellom ulike sekvenser.
x Den reisende skal kunne oppleve
landskapets særpreg eller spesielle
karaktertrekk.
Ved vurdering av reiseopplevelse vil
fartsgrensen ha betydning. Mennesket må se
en utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart
bilde av motivet. Det tilsvarer en strekning på
ca. 125 m i 90 km/t.
Registreringskategorier
Følgende elementtyper skal registreres:
x landform/terrengform (daldrag, lier,
skrenter, fjell, rygger m.m.)
x vegetasjon (sammenhengende
vegetasjonsdekker, skogsarealer,
vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.)
x vann (innsjøer, bekker og elver)
x bebyggelse (bebyggelsestyper,
bebyggelsesstruktur, samt rommene
mellom bygningene m.m.)
x andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser,
landemerker, monumentalbygg m.m.)
Hvert element skal kartfestes og beskrives i
korte trekk. Det kan bl.a. redegjøres for skalaforhold,
retninger,
romvirkninger
og
strukturer.
Verdi
For å fastsette verdien av landskapsbildet er
det nødvendig å se på de ulike komponentene
i landskapsbildet, slik de er nevnt over. De
ulike komponentene tillegges vekt etter
hvilken betydning de har for landskapsbildet i
det aktuelle landskapet.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike
områdetyper:
x områder der naturlandskapet er
dominerende
x områder i spredtbygde strøk
x områder i by og tettbygde strøk
Hvert delområde skal plasseres i en av de tre
områdetypene.

Det er utarbeidet kriterier for hver områdetype, kriteriene er gjengitt i tabell 4-4.
Utgangspunktet for verdivurderingen er at
områder som er typiske eller vanlige for stedet
har middels verdi. Det skal spesielt redegjøres
for hvert enkelt områdes klassifisering.
Vurdering av omfang
Tiltakets omfang beskrives gjennom virkning
på elementene i landskapet. Omfanget er
knyttet til endring av terreng/landform og
tiltaket som visuell barriere, samt tiltakets
eksponering og landskapets sårbarhet. Inngrepets virkning på landskapsbildet vurderes
som fjernvirkning eller nærvirkning. Ved
fjernvirkning har inngrepet virkning på store
områder, mens det ved nærvirkning først og
fremst påvirker et mindre område.
Konsekvensen fremkommer, som vist i figur
4-2, som et produkt av verdi og omfang for
hvert enkelt delområde.
Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
x NIJOS Nasjonalt referansesystem for
landskap
x Tidligere rapporter Kommunedelplan rv.
35 Jevnaker-Olimb
x Jevnaker kommune sine nettsider
x Egne befaringer
x Kartstudier og studier av ortofoto
x Bruk av tilgjengelig litteratur og
relevante nettsteder for å finne
informasjon om temaet
Influensområde
Influensområdet for landskapsbilde defineres
som det området som visuelt berøres av
tiltaket, og som dermed kan strekke seg til
dels langt ut over planområdet. Konkret for
dette prosjektet er det vurdert å omfatte:
x Eggemoenplatået øst for Eggemoveien
(rv. 35)
x Samsmoenområdet/Furumoen sør for
Samsmoveien
x Bergermoen næringsområde
x Kistefossområdet og Randselva sør for
Kistefoss
x Åsbygda nord for Skaugveien –
Gundersbygata
x Jordbrukslandskapet på Kleggerud
x Mosmoen
x Mo gård
x Toso sør
x Hadeland Glassverk og
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Thorbjørnrudområdet
x Deler av Nordmarka

Tabell 4-4: Verdikriterier for delområder
innen tema landskapsbilde

Influensområdet fremgår av kartet i figur 4-9.
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor tema landskapsbilde:

Kriterier

L

-

med reduserte visuelle kvaliteter

-

med visuelle kvaliteter som er typiske/
representative for landskapet i et større
område/region

-

med visuelle kvaliteter som utgjør et
vanlig godt totalinntrykk

-

med spesielt gode visuelle kvaliteter enn
det som er vanlig i et større
område/region

-

der landskapet er unikt i nasjonal
sammenheng

-

med reduserte visuelle kvaliteter

-

hvor landskap og bebyggelse/anlegg til
sammen utgjør et mindre godt
totalinntrykk

-

med visuelle kvaliteter og som er typiske/
representative for landskapet i et større
område/region

-

hvor landskap og bebyggelse/anlegg til
sammen utgjør et vanlig godt totalinntrykk

-

med spesielt gode visuelle kvaliteter enn
det som er vanlig i et større
område/region

-

hvor landskap og bebyggelse/anlegg til
sammen utgjør et spesielt godt eller unikt
totalinntrykk

-

bryter med byformen og utgjør et mindre
godt totalinntrykk

-

med reduserte eller dårlige visuelle
kvaliteter eller utgjør et mindre godt
totalinntrykk.

-

som er tilpasset byformen og utgjør et
vanlig godt totalinntrykk

-

med visuelle kvaliteter som er vanlige
eller utgjør et vanlig godt totalinntrykk

-

som forsterker byformen og utgjør et
spesielt godt totalinntrykk

-

om har spesielt gode visuelle kvaliteter
eller utgjør et spesielt godt totalinntrykk

Naturlandskapet

M

S

L

M

Spredtbygde strøk

Tema
landskapsbilde
omhandler
estetiske verdier i landskapet og
menneskers visuelle opplevelse av
omgivelsene, og hvordan de visuelle
aspektene ved omgivelsene endres som
følge av tiltak. Temaet tar for seg både
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet
sett fra omgivelsene og hvordan
landskapet
oppleves
fra
vegen
(reiseopplevelse).
Det må tydeliggjøres hvilke fordeler og
ulemper tiltaket har for landskapet i
form av lokalisering, linjeføring, skala
og fjernvirkning. Områder som øker sitt
potensial og sine muligheter og
tilsvarende senker kvaliteter og
muligheter må synliggjøres. Samvirke
mellom bru og landskapsbilde er viktig.
Valg av brukonstruksjon vil være en del
av utredningen.

Verdi

S

By og tettbygde strøk

L
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Tiltakets utforming

Tiltakets dimensjon/skala

Tiltakets lokalisering og linjeføring

Tabell 4-5: Kriterier for å vurdere omfang for
tema landskapsbilde
Omfang

Tiltaket vil:

stor positiv

neppe aktuell

middels positiv

fremheve landskapets/stedets
form og elementer, og tilføre
landskapet nye kvaliteter

lite eller intet

stort sett være tilpasset/ha
visuell forankring

middels negativt

stedvis dårlig tilpasset/har
stedvis dårlig visuell forankring

stort negativt

dårlig tilpasset til/forankret

stor positiv

erstatte eller endre eksisterende
veger eller anlegg slik at disse
vil stå i et harmonisk forhold

middels positiv

erstatte eller endre eksisterende
veger eller anlegg slik at disse
vil stå i et noe mer harmonisk
forhold

lite eller intet

stort sett stå i et harmonisk
forhold

middels negativt

stå i et lite harmonisk forhold

stort negativt

sprenge landskapets og
omgivelsenes skala

stor positiv

framheve omgivelsenes
kvaliteter og særpreg

middels positiv

styrke omgivelsenes kvaliteter
og særpreg

lite eller intet

stort sett være tilpasset
omgivelsene

middels negativt

stedvis være dårlig tilpasset
omgivelsene

stort negativt

dårlig tilpasset omgivelsene
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Figur 4-9: Influensområdet og enhetlige delområder for tema landskapsbilde.
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4.4.2

Landskapsanalyse

Dette kapittelet inneholder en registrering og
analyse av landskapet i planområdet, samt
innenfor definert influensområde. Først er
landskapsregionen som inngår i området
beskrevet, deretter beskrives elementtyper
som landform/terrengform, vegetasjon, vann,
bebyggelse,
siktakser,
landemerker,
skalaforhold og romvirkninger. Til slutt
beskrives og verdisettes områder med enhetlig
landskapskarakter.
Referansesystemet for landskap deler Norge
inn i 45 landskapsregioner basert på store
likhetstrekk i landskapet. Hver region har sin

særegne karakter. De 45 landskapsregionene
er inndelt i 444 underregioner. Avgrensingen
av underregionene følger samme prinsipp som
for landskapsregioner, men landskapets skala
er
mer
detaljert.
Inndelingen
i
landskapsregioner skjer oftest på grunnlag av
en repeterende landform. Dersom landformen
i et område inneholder et nytt element, eller
på annen måte avviker fra resten av regionen,
kan en underregion skilles ut. Der landformen
er lite fremtredende vil en evt. avgrensning
mellom to underregioner bygge på andre
landskapskomponenter enn landformen.

Figur 4-10: Oversikt over underregionene innenfor landskapsregion 8, Østlandets innsjø- og
silurbygder. Grensen mellom underregion 8.5 og 8.6 ligger omtrentlig i Fylkesgrensen mellom
Oppland og Buskerud fylker. Kilde: Nasjonalt referansesystem for landskap utarbeidet av
NIJOS.
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Overordnede karakteristiske trekk
Planområdet ligger innenfor landskapsregion
8, Innsjø og silurbygdene på Østlandet,
underregion 8.5 Lunner/Gran og 8.6
Tyrifjorden.
Kjennetegn
for
landskapsregionen 8 er dyrket bakkelandskap,
næringsrikt jordsmonn, kornbygder og store
gårder. Spesielle småformer er vulkanrørene
(kampene) på Hadeland, dvs. særlig markerte
åser som dannes av gamle vulkanrør eller
"piper".
Landskapet på Jevnaker domineres av
kulturlandskap rammet inn av skogkledde
åsrygger som stiger opp øst, vest og sør for
Randsfjorden,
som
det
dominerende
landskapselementet i dalbunnen. Mellom
Randsfjorden (134 moh) og de skogkledde
åssidene (300-400 moh) flater terrenget ut i et
sammenhengende jordbrukslandskap på sør
og
østsiden
av
Randsfjorden.
Det
sammenhengende jordbrukslandskapet er
atskilt
med
vegetasjonsbelter
langs
bekkedragene og/eller bebyggelse. Dette er
med på å avgrense de ulike landbruksarealene
og landskapsrommene.

Mosmoen ligger som et sammenhengende
småkupert skogsområde sør-sørøst for
Hermannstjern og avgrenses av fv. 241 i øst.
Vest for Randselva ligger Eggemoplatået, som
inneholder vidstrakte furuskoger i flatt
terreng.
Markerte landskapsformer og landskapsrom
fremkommer av de ulike registreringskartene.
Det samme gjelder karakteristiske elementer i
landskapet som gårdstun, særegne bygninger,
treplantinger, markante gravhauger og
utsiktspunkter/siktakser.

Figur 4-11: En markert ås på Bratval. Bilde er tatt fra Prestegården ved Jevnaker kirke.
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Figur 4-12: Sølvsberget og Brandbukampen på Hadeland er eksempel på "kampene", spesielt
markerte åser dannet av tidligere vulkaner. Dette området ligger i underregion 8.5
Lunner/gran, men er utenfor influensområdet for tiltaket.
Landform/terrengform
Med landform menes de overordnede formene
i landskapet som dannes av berggrunnen eller
erosjon av denne. Begrepet terrengform
brukes om de mindre formene i landskapet
som i større grad er dannet av mindre
fjellformasjoner og løsmasser.

I sørøst stiger terrenget opp mot Nordmarka.
Ned fra dette høydedraget går det flere
markerte
bekkedaler.
Moselva
og
Branndalsbekken
danner
markerte
terrengformer i dalsiden.

Regionen mangler en enhetlig hovedform.
Ulike lave dalformer er trolig mest
karakteristisk. Det meste av Randsfjorden er
eksempel på trauform eller u-dal med stort
vannspeil i bunnen. Den sørlige del av
Randsfjorden er en asymmetrisk dal.
Småformene varierer mye og skyldes en
mangfoldig
berggrunn.
Sandog
grusavsetninger ligger spredt i regionen.
Morenejord er blant annet vanlig på Hadeland
og ved Randsfjorden. Her er det bølgende
former med bakker, hauger, rygger eller dype
ravineringer og terrasser langs elver. Sør for
Randsfjorden ligger Norges trolig største
grusavsetning, Bergermoen/Eggemoen vest
for Randselva og Mosmoen øst for elva.
Grusen ble avsatt under avsmeltingen etter
siste istid. Eggemoen danner en markert
terrengform langs Randselvas vestside.
Moene har et forholdsvist flatt terreng og med
med flere dødisgroper. Dødisgrop er en
forsenkning i løsmateriale. Disse er blitt
dannet ved slutten av siste istid da
innlandsisen smeltet ned og isrester ble
begravd og senere smeltet.
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Figur 4-14: Randsfjorden sett fra fv. 241 ved Mo gård. Lave dalformer med stort vannspeil i
bunnen.

Figur 4-13: Eggemoen sett fra fv. 241. Kilde: NUNO arkitektur.
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Figur 4-15: Registreringskart landskapsbilde, landform/terrengform.
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Figur 4-16: Høydelagskart.
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Vegetasjon
Regionen inneholder store sammenhengende
skogsområder og grenser til Nordmarka i øst.
Barskogen dominerer, og særlig gran.
Moderat
til
lite
artsrike,
oftest
blåbærdominerte skogtyper, er vanligst.
Betydelige arealer med kalkrik grunn bidrar
imidlertid til større arealer med artsrike lågurtog høgstaudegranskoger. Furu er innblandet
eller dominerer hvor det er grunnlendt og
karrig. Eggemoen og Mosmoen er landets
mektigste grusmoer, kledd med vidstrakte,
artsfattige furuskoger. På Mosmoen finnes en
større lokalitet med sandfuruskog.
Edelløvskoger opptrer spredt, spesielt i
skrenter og lune lokaliteter på kalkrik grunn. I
det intenst drevne jordbrukslandskapet finnes
skog som er mer eller mindre løvtredominert.
Den er svært oppstykket mellom teiger, ofte
som linjedrag eller border langs bekker og
elver.
Jordbruksdriften er svært omfattende, og
regionen er blant landets største og beste
jordbruksregioner. De mange gårdene danner
til
sammen
store
sammenhengende
jordbrukslandskaper oppstykket av randsoner,
samt små og store skogteiger. Korn utgjør
dominerende åkerproduksjon.

Figur 4-17: Bjørkeallé langs fv. 241 ved Mo
gård. Kilde: Statens vegvesen.

Området ved Hadeland Glassverk og
Thorbjørnrud hotell har en parkmessig
opparbeidelse. Museumsområdet på Kistefoss
inneholder en skulpturpark med parkmessig
opparbeidelse. Det finnes en bjørkealleé langs
fv. 241 ved Mo gård, samt en allé ved
atkomsten til Mo gård. Flere store og flotte
trær er også etablert ved Hadeland Glassverk.

Figur 4-18: Furudominert vegetasjon på
Mosmoen. Kilde: Statens vegvesen.
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Figur 4-19: Registreringskart landskapsbilde, vegetasjon.
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Vann
De store innsjøene er typiske for regionen.
Randsfjorden
er
et
dominerende
landskapselement i dalbunnen. Det mektige
vannspeilet skaper utsyn og gir store
fjernvirkninger i landskapet. Randsfjorden er
langstrakt med moderat til bratte omgivelser.
Elvenes karakter og morfologi varierer. En del
elver har rolig flyt med typiske elveslynger.
En del mindre elver er mer hastige og knyttet
til steilere løp. Innenfor planområdet finnes
Branndalsbekken, Moselva og Randselva.
Randselva dannes i sørenden av Randsfjorden
og renner via Kistefoss, Viul og Hvalsmoen
ned mot Hønefoss i Ringerike kommune.
Randsfjorden har et areal på 139,2 km² og er
den fjerde største innsjøen i Norge, den nest
største i Oppland fylke.
Randsfjorden danner et stort landskapsrom og
vannspeilet bidrar sterkt til å prege
landskapskarakteren i området.

omfattende jernbanenettverk har også, i store
deler av regionen, lagt grunnen for en rekke
stasjonsbyer og tettsteder. Jevnaker er største
tettstedet på Hadeland og ligger ved sørenden
av Randsfjorden. Her er også det meste av den
industrielle aktiviteten lokalisert.
Bolig- og ulike typer næringsbygg utgjør 70
% av regionens bebyggelse. Det er likevel
landbruksbebyggelsen som i størst grad preger
landskapene, da gårdene ligger jevnt fordelt
og fordi gårdstunene oftere er synlig pga. åpne
jordbruksarealer rundt. Gårdene har ofte
ruvende
hus
og
en
fremtredende
terrengplassering.
På Moene sør for Randsfjorden er det tallrike
sandtak, spredt industrialisert aktivitet,
småflyplass og to større militære anlegg.
Andre elementer
Trafikknettet av små og større årer gjennom
regionen er tett utbygd. De største veiene går
langs Randsfjorden og Gjøvikbanen, men med
øst-vest kryssende forbindelse med både veiog jernbane mellom Jevnaker og Roa.
Trafikknettets hovedstruktur går fra sør mot
nord og danner tydelige linjedrag i landskapet.
På høydedrag i landskapet ser man utover
Randsfjorden, som er et dominerende
landskapselement i dalbunnen. Fra fv. 241 ved
Åsbygda er det fin utsikt mot den
karakteristiske grusavsetningen på Eggemoen.
Flere kraftlinjer/kraftgater finnes i området og
er flere steder dominerende i landskapet. En
av dem krysser over Randelva og videre
gjennom Mosmoen, en annen følger
Randselva fra Jevnaker sentrum og sørover og
den tredje strekker seg helt fra Olum i nord
gjennom Kleggerud og Aslaksrud før den går
videre sørover.

Figur 4-20: Randselva. Kilde: Statens
vegvesen.
Bebyggelse
Randsfjorden var en viktig årsak
bosettingsmønsteret
på
Hadeland.

til
Et

Figur 4-21: Mo gård, et markert landemerke i
området.
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munner ut i området og deriblant dalløpet som
strekker seg fra Randsfjorden på Jevnaker. I
løsmasselandskapet nord i underregionen
tapes mye av den åpenheten som kjennetegner
selve fjordbassenget med Tyrifjorden. Her
nord ligger noen av landets mektigste
grusmoer, kledd med vidstrakte, artsfattige
furuskoger. Dallandskapet med Randselva
fremstår som svakt til moderat skalert.
Figur 4-22: Hadeland Glassverk, et markert
landemerke i området.
Randsfjord kirke, Jevnaker kirke, Hadeland
glassverk og Mo gård er de sterkeste markerte
landemerkene i området. Randsfjord og
Jevnaker kirker ligger utenfor det definerte
influensområdet for landskapsbilde.
Skala
Med skala menes landskapets iboende
dimensjoner. Landskapets skala kan deles inn
i skalaen som har med de store, overordnede
landskapsformasjonene å gjøre (storskala
landskap), og en mer lokal visuell oppdeling
av landskapet som følge av mindre landformer
(mellomskala landskap) og terrengformer/
vegetasjon/bebyggelse (småskala landskap).
I prinsippet virker alle elementene som
landskapet inneholder inn på landskapets
skala. Det vil si at både vegetasjon, elver/vann
og bebyggelse så vel som landform og
terrengform har betydning for hva slags skala
landskapet har.
Lave/svake dalformer er karakteristisk for
regionen og ofte med stort vannspeil i bunnen.
Som landskapets hovedelement dominerer
Randsfjorden mektig i sitt landskapsrom.
Randsfjorden danner et mektig basseng som
gir tydelig blikkfang og sterk romfølelse.
Randsfjorden er orientert i sør-nordgående
retning og danner tydelige linjedrag i
landskapet. Landskapets hovedform oppleves
som storskala med et åpent preg og store
fjernvirkninger i landskapet.
Regionen inneholder storskala jordbrukslandskap. På Jevnaker bidrar utallige randsoner, samt små og store skogteiger til å
dempe det åpne preget. De fleste steder
fremstår derfor jordbrukslandskapet som
moderat til middels skalert.
Innenfor underregion 08.6 (se figur 4-10) er
Tyrifjordens store vannflate det sentrale
element i landskapet. Flere store dalløp
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Figur 4-23: Registreringskart landskapsbilde, vann, bebyggelse og andre elementer.
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4.4.3

Reiseopplevelse

Reiseopplevelsen deles inn i sekvenser. En
sekvens er områder med visse fellestrekk som
gjør at de identifiseres som noe eget.
Opplevelseskvaliteten er vurdert i forhold til
følgende punkter/tema:
x Vegens plassering i landskapet og
hvordan vegen oppnår visuell kontakt
med landskapet rundt
x Utsikt
x Kontakten med Randsfjorden og
Randselva
x Bilistens orienteringsmuligheter langs
vegen
x Opplevelsen av brua over Randselva.
x Landskapets særpreg eller spesielle
karaktertrekk
x Landemerke
x Områdets visuelle kvaliteter, positive
hendelser langs vegen
x Referansepunkter/objekt som gir
inntrykk langs reisen

flatt og furudominert landskap i sørvest, brua
over
Randselva
og
det
åpne
jordbrukslandskapet i nord-øst.
Vegen ligger lett i terrenget gjennom
Eggemoen i et flatt og furudominert landskap.
Dette gjør at den reisende har visuell kontakt
med
landskapet
rundt,
selv
om
reiseopplevelsen her kan virke litt monoton.

Figur 4-24: Landskapet på Eggemoen/
Bergermoen. Et flatt og furudominert
landskap.

0-alternativet, dagens rv. 35 fra
Eggemoen til jernbaneundergangen på
Jevnaker.
Hele strekningen går i dagsone. Vegens
linjeføring gir trafikanten en god opplevelse
av vegens omgivelser da den følger
landskapet. Sekvensene på strekningen
varierer mellom tett skog, utsyn mot
Randsfjorden og åpne jordbruksområder.
Reisen har god veksling og variasjon mellom
ulike
sekvenser.
Dette
gir
god
opplevelseskvalitet
og
stimulans
for
trafikanten.

Illustrert kryssløsning på Eggemoen er lite
dominerende i landskapet. Litt før brua får
den reisende god utsikt østover mot Åsbygda
og den skogkledde åsryggen bakenfor, noe
som gir spenning og inntrykk på reisen.
Når en kommer ut på brua åpner landskapet
seg helt opp med utsikt i alle retninger. Den
reisende vil her se Randselva og Kistefoss
museum, som positive elementer på reisen.
God oversikt utover dallandskapet fra dette
ståstedet, gjør også at det er lett for bilisten å
orientere seg.

Reisen inneholder flere referansepunkter.
Dette gjelder spesielt Hermannstjern og
Randsfjorden
kirke,
Nesbakken
(sentrumsområdet), Hadeland Glassverk,
"Stasjo'n" og Mo gård. Disse bidrar som
orienteringspunkter og skaper en forventning.
Strekningen er oversiktlig med variasjon,
inntrykksstyrke og inntrykksmengde.
Den samlede reiseopplevelsen for
alternativet blir vurdert til å være god.

0-

Alternativ 1 nordre linje
Hele strekningen er dagstrekning, ca. 3,5 km.
Vegen følger landskapet fra Eggemoen i sør
til Kleggerud i nord. Strekningen kan her
deles inn i 3 sekvenser med enhetlig karakter;
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Figur 4-26: Kartet viser de 3 sekvensene med enhetlig karakter; flatt og furudominert landskap
i sørvest, brua over Randselva og det åpne jordbrukslandskapet i nord-øst.
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På grunn av for krapp kurveradius kan
alternativ 1 bare bygges med en type fritt
frambygg bru. Selve brukonstruksjonen vil
derfor ikke gi noen ekstra opplevelse for den
reisende. Denne type bru har en tradisjonell
utforming hvor konstruksjonen er helt skjult
for bilistene. Brua gjør lite ut av seg på stedet
og tilfører ikke omgivelsene noe spesielt.
Kjøreopplevelsen er basert på følelsen av å
"stupe" ut av åskammen i vest eller landskapet
i øst og å ligge fritt i dalrommet. For nærmere
beskrivelse av de ulike brutypene henvises til
delkapittel 3.2.3, Bru over Randselva.
Etter å ha passert brua går reisen inn i en ny
sekvens med jordbrukslandskap og spredt
bebyggelse. Gårdstunet ved nordre Aslaksrud
ligger her plassert på en høyde og er et
positivt element for reiseopplevelsen. Vegen
ligger helt i ytterkanten av dyrket mark, delvis
inni skogsterreng.
Kryssområdet ved fv. 241 på Kleggerud er
plassert helt i ytterkanten av det åpne
jordbrukslandskapet på østsiden av fv. 241.
Tiltaket er stort sett tilpasset omgivelsene.
Reisen har god veksling og variasjon mellom
ulike
sekvenser.
Dette
gir
god
opplevelseskvalitet
og
stimulans
for
trafikanten.
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1
blir vurdert til å være god.
Alternativ 2 midtre linje
Til forskjell fra alternativ 1 har veglinjen i
alternativ 2 en større radius over Randselva,
som gjør at alle tre brualternativene,

Skråstagbru, buebru og fritt frambygg bru er
mulig å bygge. Valg av brutype for brua over
Randselva
har
stor
betydning
for
reiseopplevelsen ved alternativ 2. Buebrua og
skråstagbrua vil bidra til god reiseopplevelse,
da store deler av konstruksjonene vil være
synlig for bilistene som positive hendelser på
reisen.
Da reiseopplevelsen ellers på strekningen er
tilnærmet identisk med alternativ 1, beskrives
bare reiseopplevelsen for de ulike brutypene.
Reiseopplevelse for buebrua:
Buebrua skaper en formmessig referanse til
det karakteristiske landskapet på stedet.
Kurvaturene i konstruksjonen tar opp i seg
hovedtrekkene i landskapet - den store buen
markerer dalrommet. De mindre buene i øst
og vest signaliserer overgangen fra terreng til
bru for de kjørende. Selve brukonstruksjonen
inneholder en originalitet og bidrar til god
reiseopplevelse.
Reiseopplevelsen i alternativ 2 med buebru
over Randselva vil være meget god,
sammenlignet med 0-alternativet.
Reiseopplevelse for skråstagbrua:
Det store tårnet bærer bruas hovedspenn og
står som et tydelig element midt i dalrommet.
Bilistene vil oppleve tårnet fra avstand og
bevisstgjøres overgangen mellom terreng og
bru. På brua passerer man på hver sin side av
de skråstilte kablene og gjennom tårnet som
danner en portal midt på brua. Sett fra den
reisende vil brua ha et spennende forløp med
både kabler og tårn som en del av
opplevelsen.

Figur 4-27: Det åpne jordbrukslandskapet på Aslaksrud.
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Reiseopplevelsen i alternativ 2 med
skråstagbru over Randselva vil være meget
god, sammenlignet med 0-alternativet.
Reiseopplevelse for fritt frambygg brua:
Reiseopplevelsen i alternativet med fritt
frambygg bru over Randselva vil være god,
tilsvarende som alternativ 1.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet har tilsvarende linjeføring
gjennom Eggemoen som de øvrige
alternativene, men vegen ligger dypere i
terrenget med dårligere visuell kontakt til
landskapet rundt. Vegen ligger i tosidig
løsmasseskjæring der hvor brua starter.
Alternativet kan bygges med alle tre
brualternativene, Skråstagbru, buebru og fritt
frambygg bru. De ulike brutypene gir ulik
reiseopplevelse, som beskrevet for alternativ
2. Buebrua og skråstagbrua tilfører landskapet
nye kvaliteter.

fremtredende element når man kjører langs fv.
241. Gården inneholder et godt ivaretatt
bygningsmiljø,
som
bidrar
til
god
reiseopplevelse. Ved Mo gård er vegen
markert med en gammel bjørkeallé.
Reiseopplevelsen
for
fv.
241
(Hadelandsveien) vil være uforandret
sammenlignet med dagens situasjon, da det
kun gjøres mindre utbedringstiltak langs
denne vegen.

Etter å ha passert brua går reisen inn i en ny
sekvens med jordbrukslandskap og spredt
bebyggelse. Flere gårdstun er her blikkfang på
reisen.
Vegen
går
på
tvers
av
jordbrukslandskapet og skjærer seg brutalt inn
i terrenget og rett gjennom bebyggelsen helt
nord i Åsbygda. Fjellskjæringene blir her opp
i 20 meter høye. Kryssområdet på
Kleggerud/Aslaksrud med av- og påkjøring til
fv. 241 blir liggende på dyrket mark på
østsiden av fv. 241 i dype løsmasseskjæringer.
Tiltaket er i dette området dårlig tilpasset
landskapet. Kryssområde ligger også tett på
bebyggelsen hvor det vil bli krav om
støyskjermer. Støyskjermer er uheldig for
reiseopplevelsen.
Vegen i alternativ 3 har en mye stivere
linjeføring enn de øvrige alternativene, og tar
derfor mindre hensyn til landskapets form.
Vegen er generelt dårlig forankret til
landskapet, som uavhengig av brutype gjør at
den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3
blir vurdert til å være mindre god.
Fv. 241 atkomst Jevnaker
Fra Kleggerud ligger fv. 241 i utkanten av
Mosmoen inn mot Nesbakken og Toso.
Fylkesvegen passerer noe jordbruk, men
ligger mest i skogen og er ikke særlig
eksponert mot omgivelsene. Ved Mo gård
åpner landskapet seg opp og det er fint utsyn
mot Toso og Randsfjorden. Gårdsanlegget på
Mo ligger på et høydedrag og er et
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Figur 4-28: Inndeling i enhetlige delområder, LA1-LA11.
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4.4.4

Verdivurdering av
delområder

Planområdet er delt inn i 11 delområder (LA1
til LA11) med enhetlig karakter. Se
registreringskart
i
figur
4-28
for
områdeavgrensning av de ulike delområdene.
LA1. Bergermoen
Kategori: Naturlandskapet
Verdivurdering
Delområdet omfatter skogsområdene på
vestsiden av Randselva fra Samsmoveien og
Samsmoen
boligområde
i
nord
til
skogsområdene øst for Eggemoen flyplass i
sør. Rv. 35 (Eggemoenveien) går gjennom
planområdet helt i vest. Området er relativt
flatt og inneholder et furudominert landskap
med utallige stier og små driftsveier.
Skogsbilde er lite variert. Her finnes også
oppmerkede treningsløyper og lysløype.
Skråningen ned mot Randselva er bratt og har
tett vegetasjon. Det er derfor få steder med
god utsikt. Opplevelsen av den enorme
grusavsetningen er lite fremtredende innenfor
dette området.
I kommuneplanen for Jevnaker er det lagt opp
til videre utbygging av boligområdene på
Samsmoen mot sør, inn i skogområdene på
Bergermoen. Da området er relativt flatt vil
dette være mindre synlig sett fra avstand.
Området vil fremdeles ha visuelle kvaliteter i
forhold til landskapsbilde.
Delområdet inneholder vanlige visuelle
kvaliteter som er typiske/representative for
regionen. Delområdet vurderes å ha middels
verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-29: Eggemoen/Bergermoen sett fra
rv. 35. Kilde: NUNO arkitektur AS.

Figur 4-31: Utsikt fra Bergermoen.

LA2. Bergermoen industriområde
Kategori: Spredtbygde strøk
Verdivurdering
Delområdet ligger inntil dagens rv. 35 på
vestsiden av vegen. Det er visuell kontakt
mellom dette delområdet og Bergermoen
(LA1). Området er et rent industriområde med
store industri- og verkstedsbygninger og med
tilhørende arealer for parkering og utvendige
lagerareal. Her finnes også et søppeldeponi.
Delområdet inneholder reduserte visuelle

Figur 4-30: Eggemoen sett fra fv. 241. Kilde: NUNO arkitektur AS.
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kvaliteter og vurderes å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

LA4. Landskapet langs Randselva
Kategori: Naturlandskapet
Verdivurdering
Den markerte sand- og grusavsetningen
(Eggemoen/Bergermoen) avgrenser tydelig
elverommet i vest. På østsiden er delområdet
avgrenset av jernbanen. Jernbanen er ikke
synlig fra elverommet, da den ligger godt
skjermet bak et skogsområde.
Eggemoen er en karakteristisk landskapsform
som følger vestsiden av Randselva. Denne
bidrar til å forsterke landskapsopplevelsen i
området.

Figur 4-32: Fra industriområdet på
Bergermoen.
LA3. Furumoen boligområde
Kategori: Spredtbygde strøk
Verdivurdering
Delområdet
inneholder
et
veletablert
boligområde avgrenset av Samsmoen
boligområde i nord og av skogsområdet på
Bergermoen i sørvest. Kistefoss og Randselva
ligger på nedsiden og øst for boligområde.
Boligområdet
består
hovedsakelig
av
eneboliger på forholdsvis romslige tomter og
med et overordnet grønt preg. Deler av feltet
har noe tettere utnyttelse. Området er relativt
flatt med god terrengtilpasning. En barnehage
ligger innenfor delområdet i nordvest.
Området inneholder vanlige visuelle kvaliteter
og vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Kistefoss er et sentralt element i området og
ligger plassert midt i elverommet. Kistefoss er
et tidligere tresliperi med produksjon av
tremasse. I dag er det industrimuseum og
galleri. Kistefoss-Museet har ansvaret for
bevaring av den gamle fabrikken og
tradisjonene rundt den. I dag står de gamle
industribygningene som et nesten intakt
tresliperi. Museet satser betydelig på
kunstformidling med en stadig voksende
skulpturpark. Museumsområdet gir området
gode visuelle kvaliteter og er et viktig
identitetsskapende element i Jevnaker.
Skulpturparken har stort betydning for
landskapsopplevelsen.
Sør for Kistefossområdet like ved Randselva
finnes et mindre beitelandskap, som tilfører
området visuelle kvaliteter. I samme området
er det også etablert en parkeringsplass for
Museet på Kistefoss. Visuelt sett er denne noe
utflytende. En kraftlinje følger elverommet i
nord-sørgående retning og krysser Randselva
flere steder.
Delområdet vurderes totalt sett å ha middels
til stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-33: Fra Furumoen boligområde.

Statens vegvesen Region øst

108

Samfunnsøkonomisk analyse

Randselva. Kistefossveien krysser under
jernbanen ved nordre Aslaksrud. En kraftlinje
strekker seg gjennom området i nordsørgående retning.
Åsbygda strekker seg langs den gamle
ferdselsåren/pilegrimsleden (Gamleveien).

Figur 4-34: Randselva sett fra Kistefoss.
Kilde: NUNO arkitektur.

Området har en blanding av eneboliger og
gårdsbebyggelse, med hovedsakelig mindre
teiger med jordbruksarealer mellom boligene.
Åsbygda har et overordnet grønt preg. I
området finnes også en barnehage og to
skoler. Nede langs fv. 241 er det også et
område med næringsvirksomhet.
Delområdet har vid utsikt utover dalføret og
mot Eggemoen og fjellandskapet bakenfor.
Den karakteristiske sand- og grusavsetningen
på Eggemoen er godt synlig herifra.
Delområdet inneholder visuelle kvaliteter som
er representativ for landskapet i regionen og
vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-35: Fra Kistefoss. Deler av den gamle
industribebyggelsen.

Figur 4-36: Fra skulpturparken ved Kistefoss.

Figur 4-37: Åsbygda med fin utsikt mot
Eggemoen.

LA5. Åsbygda og kulturlandskapet på
Aslaksrud
Kategori: Spredtbygde strøk

LA6. Mosmoen
Kategori: Naturlandskapet

Verdivurdering
Delområdet omfatter jordbrukslandskapet på
vestsiden av Hadelandsveien (fv. 241) og
Åsbygda øst for Hadelandsveien i åssiden opp
mot Nordmarka.
Jordbrukslandskapet vest for Hadelandsveien
inneholder flere større gårdstun, blant annet
Aslaksrud søndre og nordre. Nordre
Aslaksrud dominerer i landskapsbilde og
fungerer nærmest som et landemerke i
området. Jernbanen går i ytterkanten av
området, i skråningen ned mot Randselva. For
øvrig består området av beitemark og
kantsoner med skog langs jernbanen og

Verdivurdering
Delområdet avgrenses av Hermannstjern og
Hadeland glassverk i nord og av Randselva i
vest. I sør og øst grenser området til
jordbruksområder med spredt bebyggelse og
enkelte gårdstun. Fv. 241 følger utkanten av
området i øst. Jernbanen følger randsonen i
nord og vest.
Selve Mosmoen er småkupert og skogkledd
med
markerte
skråninger
ned
mot
Hermannstjern og Randselva. Området består
av en til dels flat furumo med store
dødisgroper. Skogsbilde er ellers variert med
mye gammel grov sandfuruskog som gir
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opplevelsessverdi. Omrrådet inneho
older flere
stier og skkogsbilvegerr på kryss og tvers.
Pilegrimsledden
følgeer
ytterkanten
av
delområdet i øst parrallelt med fv. 241.
Traseen er markert som
m en traktorvei/sti og
kvaliteten eer forholdsviis lav. Leden
n er en del
av Gudbranndsdalsleden Oslo – Tron
ndheim.
En kraftgatee skjærer gjeennom områd
det. Denne
er bare syynlig på nært hold og
o er lite
fremtredendde.
Mosmoen eer et område med visuellee kvaliteter
som er typpisk/representtativt for lan
ndskapet i
området. D
Delområdet vurderes
v
å ha
h middels
verdi.
dels Stor
Liten Midd

fv. 241. En
n kraftlinje krysser
k
områådet både på
tvers og påå langs.
Området har
h vanlige visuelle kvvaliteter og
vurderes å ha middels verdi.
ddels Stor
Liten Mid

LA8. Mo gård
strøk
Kategori: Spredtbygde
S
Verdivurd
dering
Delområdeet omfatter jordbruksom
j
mrådet rundt
Mo gård med tilhørrende gårdsbbebyggelse.
Gården meed tilliggend
de jorder ram
mmes inn av
et vegetasjjonsbelte og avgrenser ddelområdet i
øst, sør og
g delvis mot vest. Bebyyggelsen på
Toso ("N
Nybygget") danner deen romlige
avgrensnin
ngen i nord-ø
øst.
Gårdsanleg
gget på Mo ligger
l
flott pllassert på et
høydedrag
g og er et freemtredende eelement når
man kjøreer langs fv. 241 og lanngs rv. 35.
Gården inneholder et godtt ivaretatt
bygningsm
miljø. Områd
det har god uutsikt utover
Randsfjord
den, som gir økt opplevellseskvalitet.

Figur 4-38:: Foto fra Moosmoen,
gamlevegenn/pilegrimsleeden.
LA7. Kultu
urlandskap
pet på Kleg
ggerud
Kategori: Sppredtbygde strøk
s
Verdivurdeering
Delområdett består av et
e åpent kultu
urlandskap
med skogsoområder runddt. Mosmoen
n avgrenser
delområdet i nord-vest og Nordmaarka i sørøst, og definnerer et tydeelig landskapsrom. Helt
sør i delom
mrådet er dett randbebygg
gelse langs

Fv. 241 går gjenno
om delområådet og er
markert med
m
en gam
mmel bjørkeaallé. Vegen
følger terrrenget og er lite dom
minerende i
landskapett.
Delområdeet har et land
dskap med goode visuelle
kvaliteter. Landskap og bebyggeelse gir til
sammen et spesieltt godt tootalinntrykk.
Delområdeet vurderes å ha middeels til stor
verdi.
ddels Stor
Liten Mid

Figur 4-40
0: Mo gård. Kilde:
K
Statenns vegvesen.

Figur 4-39:: Jordbrukslaandskapet på
å
Kleggerud. Kilde: Statenns vegvesen.
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LA9. Toso
o sør
Kategori: ByB og tettby
ygde strøk

strandkantten med baadeplass og parkmessigg
opparbeid
ding.

Verdivurd
dering
Delområdeet omfatter bebyggelsen
b
lengst sør
på Toso (Nybygget på lokalt) . Området
avgrenses av jordbrukssområder i ssørvest og i
nordøst. Helt
H i sørøst avgrenses bbebyggelsen
av skogsom
mråder som er
e en del av N
Nordmarka.
Det er et tettbebygd område
o
besttående av i
hovedsak frittliggend
de, eldre eneboliger.
Området inneholder flere arbeeiderboliger
tidligere tilknyttet Hadeland glassverk.
Svenåa slynger seg gjennom delom
mrådet og er
et visuellt fint ellement meed frodig
kantvegetasjon. Jevn
naker stasjoonsbygning
ligger oggså innenfo
or dette ddelområdet.
Stasjonsbygningen er bygget
b
i draggestil og er i
god stand. Området ru
undt stasjonssbygningen
er utflytennde og lite innbydende.
Totalt sett
i
inneholder delområdett vanlig godde visuelle
kvaliteter som
s
gir et vaanlig godt tottalinntrykk.
Delområdeet vurderes å ha middels vverdi.

Delområd
det innehollder bebyg
ggelse medd
spesielle visuelle
kvaliteter som err
identitetssskapende foor området. Hadelandd
glassverk er bebygd m
med eldre bygninger som
m
tilhører virksomhetten.
Det er
fleree
plassdannelser melloom bebygg
gelsen medd
parkmessiig opparbeide
delse.
Direktørboligen liggger i tilknytning till
Thorbjørn
nrud hotell ogg tilfører om
mrådet en godd
visuell kv
valitet. To ffunksjonærbo
oliger liggerr
like ved attkomsten fraa rv. 35.
Landskap og bebyggellse danner en
n helhet som
m
gir området et godt tottalinntrykk. Nærheten till
Randsfjorden gir om
mrådet en spesielt
s
godd
visuell kv
valitet. Deloområdet vurrderes å haa
middels til stor verdii.
Liten Miiddels Stor

Liten Middels Stor

Figur 4-42
2: Hadelandd glassverk.

Figur 4-41: Eldre arbeiderboliger ppå
Grønland/T
Toso sør.
LA10. Had
deland glassverk og
Thorbjørn
nrudområd
det
Kategori: Områder
O
i by
y- og tettbygdde strøk
Verdivurd
dering
Delområdeet omfatter Hadeland
H
gllassverk og
området ved
v
Thorbjørrnrud hotelll. Området
avgrenses av Randsfjorden i nord og vest og
av jernbaneen i sør og øst.
ø Rv. 35 sstrekker seg
gjennom delområdet og liggeer mellom
glassverkett og områdett ved Thorbjøørnrud.
Delområdeet har vidt utsyn
u
til Raandsfjorden.
Området ved Thorbjørn
nrud hotell lligger helt i

Figur 4-43
3: Tidligere ffunksjonærb
boliger
tilknyttet glassverket.
g
LA11. No
ordmarka
Kategori: Naturlandskkapet
Verdivurdering
Øst for jorrdbrukslandsskapet ved Kleggerud
K
ogg
Åsbygda stiger terreng
nget opp mott marka. Dett
Sta
tatens vegvese
en Region østt

111
1

Rv. 35 Eggem
moen – Klegg
gerud med ny tilførselsveg
t
tiil Jevnaker
Kommunedelplan med kon
nsekvensutred
dning

går en rekkke mindre bekker/elveer nedover
åssiden. Mooselva og Brranndalsbekk
ken danner
de mest m
markerte terrrengformer i dalsiden.
Området innneholder vissuelle kvaliteeter som er
typiske/reprresentative for land
dskapet i
regionen. D
Delområdet vurderes
v
å ha
h middels
verdi.

halvt trinn på den grove tredelte ska
kalaen.
n vurderer, j o større blir
Jo mindre områder man
variasjonen
ne. Inndeling
gen i områdder er derfor
med
påå
å
påv
virke
verd
rdiene
av
enkeltlokaliteter, men for de grovee trekkene i
større omrråder skal ikk
ke dette ha nnevneverdig
betydning hvis metodik
kken er brukkt riktig.

dels Stor
Liten Midd

Figur 4-44:: Nordmarkaa ligger som en
e
skogkledd ååsrygg bakers
rst i bilde.
Oppsumm
mering land
dskapsbilde
e
I tabellen uunder er alle landskapsområdene
oppsummerrt og på kaartet på neste side er
områdenes bbeliggenhet og verdivurd
dering vist.
For tema landskapsbiilde havnerr mye på
middels verrdi da metoddikken angir at vanlige
områder skaal gis middels verdi, men
ns det skal
være reduseerte kvaliteteer for å komm
me lavere.
Usikkerhe
et
Analysen err holdt på ett grovt nivå og knyttet
mot Statenss vegvesens metode, Hån
ndbok 140
konsekvenssanalyser. I forhold til denne
metodikkenn kan det være
v
både lokale og
faglige forsskjeller i vuurderinger av
a enkelte
områder, m
men det er neeppe rom forr mer en et
Tabell 4-6: Oppsummerring verdivurrderinger lanndskapsbildee.
Landskaps
sområde

Katego
ori

Verdi

LA1: Bergerm
moen
LA2: Bergerm
moen industriom
mråde
LA3: Furumo
oen boligområde
e
LA4: Landska
apet langs Rand
dselva
LA5: Åsbygda og kulturlandsskapet på
Aslaksrud
LA6: Mosmoe
en
LA7: Kulturla
andskapet på Kle
eggerud
LA8: Mo gård
d
LA9: Toso sø
ør
LA10: Hadela
and glassverk og
o
Thorbjørnrud
dområdet
LA11: Nordm
marka

Naturlan
ndskapet
Spredtb
bygde strøk
Spredtb
bygde strøk
Naturlan
ndskapet
Spredtb
bygde strøk

Middels
Liten
Middels
Middels til sto
or
Middels

Naturlan
nskapet
Spredtb
bygde strøk
Spredtb
bygde strøk
By og te
ettbygde strøk
By og te
ettbygde strøk

Middels
Middels
Middels til sto
or
Middels
Middels til sto
or

Naturlan
ndskapet

Middels
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Figur 4-45: Verdikart landskapsbilde.
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4.4.5

Konsekvenser i ulike
delområder

Innenfor delområdene er det vurdert omfang
og konsekvens for å tydeliggjøre forskjellene
mellom alternativene. Reiseopplevelse er
vurdert for hvert delområde som berøres
direkte av alternativene. Omfang og
konsekvens vurderes for alle delområder.
Hovedfokus er på områdene som blir direkte
berørt og får nærføring av ny veg, samt
områder der veganlegget vil bli godt synlig
ifra. Enkelte konsekvenser for landskapsbilde
er felles for alle alternativene, om enn av
varierende
omfang.
Dette
omfatter
støyskjerming, vegutstyr, belysning og
massedeponier.
Den samlede vurderingen for hver
delstrekning er oppsummert i tabell 4-7.

Belysning
I henhold til Håndbok 017 skal vegen belyses.
Dette medfører en markant forskjell i landskapsbildet mellom situasjon om dagen og
situasjon om natten (vintersituasjon). Etter
mørkets frambrudd vil vegens betydning som
dominerende element med visuell føring
gjennom landskapet øke. Lyssetting av vegen
har generelt negative konsekvenser for
landskapsbildet, da synligheten av vegen øker
markant og det rurale landskapet blir mer
urbanisert.
Massedeponier og massetak
På nåværende tidspunkt i planfasen finnes det
ikke tilstrekkelig oversikt vedrørende
massebalanse i anlegget. Ved et evt.
masseoverskudd kan følgende bruk av masser
være aktuelle:
x

Bru over Randselva
Bru over Randselva er et stort element og valg
av brutype vil ha ulike konsekvenser for
landskapet. Se kap. 3.2.3 for oversikt over de
ulike brutypene
Støyskjerming
Detaljer rundt støyskjermingstiltak foreligger
ikke, men alle alternativer vil utløse krav om
støyskjerming på flere steder langs
strekningen. Det vil også måtte gjøres lokale
støyskjermingstiltak
ved
enkeltstående
gårdstun og hus.
Valg av type tiltak, plassering og utforming
vil ha betydning for uttrykket av det totale
inngrepet i landskapet. Tiltak for støyskjerming kan få både positive og negative konsekvenser for tilpasning av vegen/inngrepet i
landskapet og eksponering/synbarhet innenfor
de definerte landskapsrommene. Dette gjelder
både nærvirkning og fjernvirkning.
Aktuelle støyskjermingstiltak vil være langsgående voller/skjermer på kortere eller lengre
deler av strekningen.
Vegutstyr
Det forutsettes at skilt, rekkverk og annet
vegutstyr får en normalt god standard, og
ellers utformes og plasseres slik at det ikke
oppstår unødig konflikt i forhold til synbarhet
i landskapsbildet. Innføring av slikt utstyr
vurderes som lite problematisk i denne
sammenhengen og er tilnærmet uten betydning for valg av veglinje.
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x
x
x
x
x

Utfylling av strandpromenade langs
Randsfjorden
Støyvoller
Bakkeplanering av dyrket mark
(som ikke går på bekostning av
landskapskvaliteter)
Terrengforming av veganlegget
Rehabilitering av evt. fjelltak
Bygge nye landskapsformer ut fra
en kunstnerisk vinkling

Massedeponier som skal nyttes til dyrket mark
må ha en overdekning med matjord og raskt
sås til for å hindre avrenning. Evt. ødelagte
randsoner må repareres.
Gjenbruk av evt. overskuddsmasser i anlegget
er på nåværende tidspunkt noe uklart, da
planområdet inneholder alunskifer. Omfanget
av dette er foreløpig ikke kjent. Alunskifer må
leveres til godkjent deponi for farlig avfall
utenfor planområdet.
Muligheter for uttak av steinmasser innenfor
planområdet, ved et eventuelt underskudd på
steinmasser til overbygning, vil også være
uklart på grunn av alunskifer.

Samfunnsøkonomisk analyse

LA1. Bergermoen

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 1 nordre linje
Omfang
Alternativet tar av fra Eggemoveien (rv. 35)
like sør for Bergermoen næringsområde. Her
etableres en kryssløsning med av- og
påstigningsramper til Eggemoveien (eksist. rv.
35).
Vegen ligger lett i terrenget gjennom
Eggemoen, men går over i løsmasseskjæring
like før brua. Alternativ 1 kan bare etableres
med en fritt frambygg bru, på grunn av for
krapp kurvatur på veglinjen.
Konsekvens
Området er relativt skjermet mot både innsyn
og utsyn på grunn av flatt terreng og høyreist
skog.
Vegen gjennom Eggemoen mot brua ligger
lett i terrenget med god visuell kontakt til
landskapet rundt.
Brukonstruksjonen med fritt frambygg bru er
lite synlig fra Bergermoen, da den ikke har
konstruksjoner over vegbanen. Brua tilfører
ikke stedet nye kvaliteter.
Omfanget vurderes som lite negativt.

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ(-).

Alternativ 2 midtre linje
Omfang
Tilsvarende som alternativ 1, men alternativet
kan bygges med alle de tre brualternativene;
fritt frambygg bru, buebru og skråstagbru.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Tilsvarende som beskrevet for alternativ 1.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ(-).
Konsekvens med buebru
Buebrua med konstruksjoner over vegbanen
vil delvis være synlig fra Bergermoen, særlig
når en kommer kjørende på ny rv. 35. Brua
tilfører stedet spenning og ny verdi.
Omfanget vurderes som lite til middels

Figur 4-46: Mulig kryssløsning på Bergermoen. Gjelder for alle alternativene.
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Stort
negativt

positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Konsekvens med skråstagbru
Skråstagbrua vil oppleves fra delområdet, da
tårnet med skråstilte kabler ruver høyt i
lanskapet. Brua tilfører stedet en positiv
kontrast. Konsekvensen av tiltaket trekkes litt
ned av at brutypen er blitt en mer vanlig
konstruksjon og at den er mindre
stedstilpasset sammenlignet med buebrua.
Omfanget vurderes som lite til middels
positivt.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten til middels positiv(+/++).

Stort
negativt

Middels
negativt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).
Konsekvens med buebru
Som alternativ 2, men konsekvensvurderingen
trekkes ned da vegen har en dårligere visuell
forankring til omgivelsene sammenlignet med
alternativ 2.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten til middels positiv(+/++).

Konsekvens med skråstagbru
Som alternativ 2, men konsekvensvurderingen
trekkes ned da vegen har en dårligere visuell
forankring til omgivelsene sammenlignet med
alternativ 2.

Alternativ 3 søndre linje

Omfanget vurderes som lite negativt.

Omfang
Alternativet har nesten samme linjeføring
gjennom Eggemoen som de øvrige
alternativene, men traseen ligger litt lenger
sørover, nærmere kanten av Eggemoen.
Vegen ligger også dypere i terrenget med
dårligere visuell kontakt til landskapet rundt.
Der hvor brua starter ligger vegen i dyp
tosidig løsmasseskjæring. Alternativet kan
bygges med alle tre brualternativene,
Skråstagbru, buebru og fritt frambygg bru. De
ulike brutypene gir ulik landskapsopplevelse.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Som
alternativ
1
og
2,
men
konsekvensvurderingen trekkes ned da vegen
er dårligere tilpasset landskapet sammenlignet
med alternativ 1 og 2.
Omfanget vurderes som middels negativt.
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Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Ikke relevant for dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Samfunnsøkonomisk analyse

Figur 4-47: Vegen gjennom Bergermoen i alternativ 1 og 2. Utsnitt av 3D-modellen.

Figur 4-48: Utsnitt fra 3d-modellen som viser vegens plassering gjennom Eggemoen i alternativ
3. Vegen ligger her mye dypere i terrenget.
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Figur 4-49: Fritt frambygg brua. Foto fra modell. Kilde: NUNO arkitektur AS.

Figur 4-50: Skråstagbrua. Foto fra modell. Kilde: NUNO arkitektur AS.

Figur 4-51: Buebrua. Foto fra modell. Kilde: NUNO arkitektur AS.
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LA2. Bergermoen industriområde
Stort
negativt

Alternativ 1, 2 og 3
Omfang
Alternativene innebærer planskilt kryssing av
eksisterende rv. 35 (Eggemoveien). Krysset
vil bli lokalisert like sør for Bergermoen
næringsområde.
Konsekvens
Veganlegget berører ikke delområdet. Store
deler av krysset vil bli liggende godt skjermet
i skogsterrenget og vil i svært liten grad være
synlig fra næringsområdet. Næringsområdet
har få arkitektoniske kvaliteter og tiltaket vil
ikke ha noen virkning på landskapsbilde i
delområdet.

M iddels
negativt

Lite el.
intet

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Alternativ 2 midtre linje
Omfang
Identisk med alternativ 1 bortsett fra at
vegalternativet kan bygges med alle de tre
brutypene; fritt frambygg bru, buebru og
skråstagbru.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Identisk med alternativ 1.

Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Fv. 241 atkomst Jevnaker
Ikke relevant for dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
LA3. Furumoen boligområde
Alternativ 1 nordre linje
Omfang
Det er kun brua over Randselva som vil være
synlig fra delområdet. Vegalternativet kan
bare bygges med fritt frambygg bru, da
veglinjen har for krapp kurveradius for de
andre brutypene.
Konsekvens
Brua har en tradisjonell utforming med høye
søyler under vegbanen. Søylene vil være
synlig fra boligbebyggelsen helt ytterst på
platået, men vil ikke tilføre omgivelsene noe
spesielt. Brutypen er ikke like elegant med fall
på brua, som i dette tilfelle.

Konsekvens med buebru
Buebrua har en skulpturell og original
utforming, som tilfører stedet spenning og ny
verdi. Brua vil oppleves som en positiv
kontrast i landskapet. Brua er i høyde og
dimensjoner underordnet landskapet, slik at
den har en god forankring til omgivelsene.
Buebrua skaper en formmessig referanse til
det karakteristiske landskapet på stedet.
Kurvaturene i konstruksjonen tar opp i seg
hovedtrekkene i landskapet; den store buen
markerer dalrommet, buen mot Eggemoen i
vest legger seg opp mot den bratte skråningen,
mens buen mot jordbrukslandskapet i øst
danner en overgang over jernbanen før den
flater noe ut.
Omfanget vurderes som middels til stort
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels positiv (+ +).

Omfanget vurderes som lite negativt.
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Konsekvens med skråstagbru
Tårnet med de skråstilte kablene vil være et
markert element i landskapet og vil stå tydelig
frem fra delområdet. Brua har en skulpturell
utforming, som vil oppleves som en positiv
kontrast til omgivelsene. Konsekvensen av
tiltaket trekkes ned av at brutypen er blitt en
mer vanlig konstruksjon og at den er mindre
stedstilpasset sammenlignet med buebrua.
Skråstagbrua kan virke veldig dominerende i
landskapet, da tårnet med de skråstilte kablene
er veldig høyt.
Omfanget vurderes som lite til middels
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels positiv (+ +).
Konsekvens med skråstagbru
Konsekvensen vil være identisk
alternativ 2 med samme brutype.

med

Omfanget vurderes som lite til middels
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten til middels positiv (+ / + +).

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten til middels positiv (+ / + +).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Ikke relevant for dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 3 søndre linje
Omfang
Det er kun brua over Randselva som vil være
synlig fra delområdet. Vegalternativet kan
bygges med alle de tre brutypene; fritt
frambygg bru, buebru og skråstagbru.
Brua i alternativ 3 ligger noe lavere i terrenget
sammenlignet med alternativ 1 og 2, men
denne forskjellen vil ikke kunne oppfattes fra
dette delområdet. Landingspunktet på
Eggemoenplatået vil ikke være synlig fra
Furumoen boligområdet.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Konsekvensen vil være identisk
alternativ 2 med samme brutype.

med

Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Konsekvens med buebru
Konsekvensen vil være identisk
alternativ 1 og 2 med samme brutype.

med

Omfanget vurderes som middels til stort
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet
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Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
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Figur 4-52: Søylebrua sett fra Kistefoss og Furumoen boligområdet. Foto fra
modell. Kilde: NUNO arkitektur AS. Gjelder for alle vegalternativene.

Figur 4-53: Buebrua sett fra Kistefoss og Furumoen boligområdet. Foto fra modell.
Kilde: NUNO arkitektur AS. Gjelder for vegalternativ 2 og 3.

Figur 4-54: Skråstagbrua sett fra Kistefoss og Furumoen boligområdet. Foto fra
modell. Kilde: NUNO arkitektur AS. Gjelder for vegalternativ 2 og 3.
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LA4. Landskapet langs Randselva
Alternativ 1 nordre linje
Omfang
Det er kun brua over Randselva med
landingspunktene som vil være synlig fra
delområdet. Vegalternativet kan bare bygges
med fritt frambygg bru, da veglinjen har for
krapp kurveradius for de andre brutypene.
Konsekvens
Brua har en tradisjonell utforming med høye
søyler under vegbanen og vil ikke tilføre
omgivelsene noe spesielt. Brutypen er ikke
like elegant med fall på brua, som i dette
tilfelle. Det er positivt at søylene ikke
plasseres
i
den
bratte,
skogkledde
sandskråningen, da det kunne gitt store
landskapsmessige konsekvenser. Brua lander
lett i terrenget på begge sider.
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens med fritt frambygg bru
Identisk med alternativ 1.
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).
Konsekvens med buebru
Buebrua har en skulpturell og original
utforming, som tilfører stedet spenning og ny
verdi. Brua vil oppleves som en positiv
kontrast i landskapet. Brua er i høyde og
dimensjoner underordnet landskapet, slik at
den har en god forankring til omgivelsene.
Brua lander også lett i terrenget på begge
sider.
Omfanget vurderes som middels til stort
positivt.
Stort
negativt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).

Middels
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 2 midtre linje

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir stor positiv konsekvens
(+ + +).

Omfang
Identisk med alternativ 1 bortsett fra at
vegalternativet kan bygges med alle de tre
brutypene; fritt frambygg bru, buebru og
skråstagbru.

Konsekvens med skråstagbru
Tårnet med de skråstilte kablene vil stå som et
tydelig element i landskapet og vil stå tydelig
frem fra Kistefoss og fra dalrommet for øvrig.

Figur 4-55: Buebrua sett fra Kistefoss. Aktuell for alternativ 2 og 3.
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Brua har en skulpturell utforming, som vil
oppleves som en positiv kontrast til
omgivelsene. Konsekvensen av tiltaket
trekkes ned av at brutypen er blitt en velkjent
konstruksjon og at den er mindre
stedstilpasset sammenlignet med buebrua.
Skråstagbrua kan virke dominerende i
landskapet, da tårnet med de skråstilte kablene
er veldig høyt.
Brua lander lett i terrenget på begge sider uten
store terrenginngrep.
Omfanget vurderes som lite til middels
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir middels positiv (+ +).

her i to-sidig løsmasseskjæring, som vil kunne
være synlig fra delområdet.
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Omfang
Det er kun brua over Randselva med
landingspunktene som vil være synlig fra
delområdet. Vegalternativet kan bygges med
alle de tre brutypene; fritt frambygg bru,
buebru og skråstagbru.
Brua i alternativ 3 ligger noe lavere i terrenget
ut fra Eggemoenplatået sammenlignet med
alternativ 1 og 2.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Konsekvensen vil være identisk med
alternativ 1 og 2 med samme brutype.
Unntaket
er
landingspunktet
på
Eggemoenplatået, som er dårligere tilpasset
landskapet. Vegen ligger her i to-sidig
løsmasseskjæring, som vil kunne være synlig
fra delområdet.

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir middels til stor (++/+++).
Konsekvens med skråstagbru
Konsekvensen vil være identisk med
alternativ 2. Unntaket er landingspunktet på
Eggemoenplatået, som er dårligere tilpasset
landskapet. Vegen ligger her i to-sidig
løsmasseskjæring, som vil kunne være synlig
fra delområdet.
Omfanget vurderes som lite til middels
positivt.
Stort
negativt

Alternativ 3 søndre linje

Middels
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir middels positiv (+ +).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Ikke relevant for dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).
Konsekvens med buebru
Konsekvensen vil være identisk med
alternativ 2 med samme brutype. Unntaket er
landingspunktet på Eggemoenplatået, som er
dårligere tilpasset landskapet. Vegen ligger
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LA5. Åsbygda og kulturlandskapet på
Aslaksrud
Alternativ 1 nordre linje
Omfang
Brua over Randselva har landingspunkt nordvest for Nordre Aslaksrud gård, like ved
jernbanen og atkomstvegen til Kistefoss.
Alternativ 1 kan bare bygges med fritt
frambygg bru, som har søyler under
vegbanen. Atkomstvegen til Kistefoss må
legges litt om og føres i kulvert under ny rv.
35. Traseen videre følger utkanten av
jordbrukslandskapet og går delvis inni
skogsterreng. Vegen ligger i skjæring på deler
av denne strekningen, men går over på fylling
like før krysset på Kleggerud.
Konsekvens
Brua vil stedvis være synlig fra
jordbrukslandskapet ved Aslaksrud og fra
Åsbygda litt høyere opp i åssiden. Siden den
ikke har synlige konstruksjoner over
vegbanen vil den ikke være spesielt
dominerende/ruvende
i
landskapet.
Skogsområdene ned mot Randselva fungerer
også som en visuell buffersone mellom
delområdet og brukonstruksjonen. Brua har en
tradisjonell utforming og vil ikke tilføre stedet

noe positivt.
Traseen videre nord-østover har god
linjeføring gjennom landskapet. Den ligger
dypt i terrenget på en kortere strekning, men
vil stort sett være tilpasset omgivelsene.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Alternativ 2 midtre linje
Omfang
Brua over Randselva lander i samme område
som alternativ 1. Alternativet har derimot en
slakere kurvatur over brua (radius=1200), som
gjør at alle brualternativene (skråstagbru,
buebru og fritt frambygg bru) er mulig å
bygge. Atkomstvegen til Kistefoss må også i
dette alternativet legges om og føres i kulvert
under ny rv. 35. Traseen videre strekker seg
over
jordbrukslandskapet
frem
mot
kryssområdet på Kleggerud. Vegen ligger i
løsmasseskjæring på deler av strekningen,
men går over på fylling like før krysset på
Kleggerud.

Figur 4-56: Vegens linjeføring gjennom jordbrukslandskapet på Aslaksrud. Gjelder
vegalternativ 1. Viser også delvis en mulig kryssløsning ved Kleggerud for alternativ 1 og 2.
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Utforming av brua over Randselva har stor
betydning for virkningen av tiltaket i dette
delområdet.
Tiltaket
er
derfor
konsekvensvurdert
med
de
ulike
brualternativene.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Omfang og konsekvens er nesten identisk med
alternativ 1. Unntaket er vegens plassering
over jordbrukslandskapet på Aslaksrud, som
gjør at vegen ligger litt mer eksponert i
landskapet sammenlignet med alternativ 1.
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).
Konsekvens med buebru
Buebrua vil være synlig fra delområdet da den
har synlige konstruksjoner over vegbanen.
Brua er underordnet landskapet og buene har
en formmessig referanse til det karakteristiske
landskapet på stedet. Brukonstruksjonen
inneholder en originalitet og tilfører stedet nye
kvaliteter.
Vegalternativet forøvrig er nærmest identisk
med alternativ 1. Linjeføringen gjennom
landskapet er god og vegen er stort sett
tilpasset omgivelsene.
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Vegalternativet forøvrig er nærmest identisk
med alternativ 1. Linjeføringen gjennom
landskapet er god og vegen er stort sett
tilpasset omgivelsene.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten positiv (+).

Alternativ 3 søndre linje
Omfang
Brua over Randselva lander i omtrent samme
område som alternativ 1 og 2. Alternativet har
samme kurvatur over brua (radius=1200) som
alternativ 2. Dette gjør at alle brualternativene
(skråstagbru, buebru og fritt frambygg bru) er
mulig å bygge. Atkomstvegen til Kistefoss
legges om og føres i kulvert under ny rv. 35,
tilsvarende som i alternativ 1 og 2. Traseen
går videre herifra i rett linje tvers over
jordbrukslandskapet på Aslaksrud. Vegen har
forholdsvis sterk stigning i dette området og
stor skjæringsdybde gjennom krysset og under
fv.
241.
Kryssområdet
på
Kleggerud/Aslaksrud med av- og påkjøring til
fv. 241 blir liggende på dyrket mark i dype
løsmasseskjæringer i sør-øst og høye fyllinger
i nord. Etter krysset skjærer vegen seg dypt
gjennom terrenget helt nord i Åsbygda. Vegen
ligger her i to-sidig fjellskjæring på opp til 20
meter. Flere hus må rives i dette området.

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels positiv (+ +).
Konsekvens med skråstagbru
Skråstagbrua vil være godt synlig fra
delområdet da den har synlige konstruksjoner
over vegbanen. På grunn av et langt bruspenn
blir tårnet veldig høyt, 137 meter fra terreng.
Bruas høyde og dimensjoner vil derfor ikke
underordne seg landskapet og kan særlig fra
nært hold virke dominerende i landskapet.
Brutypen er etterhvert blitt en velkjent
konstruksjon, men den vil likevel kunne
tilføre stedet noe positivt da den har en
skulpturell utforming.

Konsekvens med fritt frambygg bru
Tiltaket berører i stor grad delområdet. Særlig
kryssområdet på Kleggerud/Aslaksrud og
veginngrepet helt nord i Åsbygda, som
behandler landskapet brutalt. Tiltaket er her
dårlig forankret til omgivelsene. Krysset
ligger i dype skjæringer og krever i tillegg
mye areal. Kryssområdet ligger tett på
bebyggelsen hvor det vil bli krav om
støyskjermer. Støyskjermer har også negativ
effekt på landskapsbilde.
Brua over Randselva vil stedvis være synlig
fra delområdet, men siden den ikke har
synlige konstruksjoner over vegbanen vil den
ikke være spesielt dominerende i delområdet.
Fritt frambygg brua har en tradisjonell
utforming og vil ikke tilføre stedet noe
positivt.
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Vegen i alternativ 3 har en mye stivere
linjeføring enn de øvrige alternativene, og tar
derfor mindre hensyn til landskapets form.
Vegen er generelt dårlig forankret til
landskapet, som uavhengig av brutype gjør at
tiltaket får stor negativ effekt på
landskapsbilde.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
stor negativ (- - -).
Konsekvens med buebru
Utenom brukonstruksjonen vil tiltakets
omfang og konsekvenser være identisk som i
beskrivelsen over. Vegen er generelt dårlig
forankret til landskapet, med stor negativ
effekt på landskapsbilde. Brukonstruksjonen
med buer vil derimot tilføre stedet nye
kvaliteter.
De
landskapsmessige
konsekvensene i delområdet vil likevel være
så store at bruas visuelle kvaliteter ikke klarer
å redusere tiltakets omfang i delområdet.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (- -/- - -).
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Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (- -/- - -).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Omfang
Tiltakene langs fv. 241 berører ikke
delområdet. Fjernvirkning av tiltaket er heller
ikke relevant for dette delområdet.
Konsekvens
Tiltaket har ingen virkning på landskapsbilde.
Omfanget vurderes som intet.

Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Konsekvens med skråstagbru
Skråstagbrua vil som buebrua tilføre stedet
noe positivt, da den har synlige
konstruksjoner over vegbanen med skulpturell
utforming. Brua kan på nært hold virke
ruvende i landskapet, på grunn av det høye
tårnet. Tiltaket forøvrig er dårlig tilpasset
landskapet, som beskrevet for de andre
brutypene.

Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Verdien er satt til middels
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

Stort
positivt

til

stor.
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Figur 4-57: Kryssløsning på Kleggerud i vegalternativ 3.

Figur 4-58: Vegen i dyp tosidig skjæring helt nord i Åsbygda. Utsnitt fra 3-D modellen.
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Figur 4-59: Fritt frambyggbrua sett fra jordbrukslandskapet på Aslaksrud.
Foto fra modell. Kilde: NUNO arkitektur AS.

Figur 4-60: Buebrua sett fra jordbrukslandskapet på Aslaksrud. Foto fra
modell. Kilde: NUNO arkitektur AS.

Figur 4-61: Skråstagbrua sett fra jordbrukslandskapet på Aslaksrud. Foto
fra modell. Kilde: NUNO arkitektur AS.
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LA6. Mosmoen

sør. Tiltaket har liten
landskapsbilde i delområdet.

Alternativ 1 og 2
Omfang
Vegtraseene tangerer delområdet helt i sør.
Kryssområdet ligger derimot på østsiden av
fv. 241.
Konsekvens
På grunn av et skogkledd landskap vil tiltaket
kun være synlig fra et begrenset område
lengst i sør. Tiltaket er ubetydelig for
landskapsbilde i delområdet.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Alternativ 3 søndre linje
Omfang
Alternativet berører ikke delområdet fysisk.
Kryssområdet på Kleggerud ligger med
nærføring til Mosmoen helt i sør.
Konsekvens
Mosmoen er småkupert og kledd med tett
skog. Kryssområdet på Kleggerud vil bare
være synlig fra et begrenset område lengst i

virkning

på

Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Omfang
Fv. 241 avgrenser delområdet i øst. Tiltak
langs vegen er små breddeutvidelser enkelte
steder, mindre kurveutrettinger og noe
høydejusteringer. Veien opparbeides til
standard H2 frem til alleen ved Mo gård.
Konsekvens
Mindre tiltak langs eksisterende fv. 241 fra
Kleggerud til Jevnaker, får ingen virkning på
landskapsbilde i dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Figur 4-62: Fv. 241 ligger helt inntil Mosmoen.
Statens vegvesen Region øst

129

Rv. 35 Eggemoen – Kleggerud med ny tilførselsveg til Jevnaker
Kommunedelplan med konsekvensutredning

LA7. Kulturlandskapet på Kleggerud

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 1 og 2
Omfang
Alternativ 1 og 2 innebærer planskilt kryssing
av eksisterende fv. 241. Alternativene vil
krysse under dagens veg. Et toplanskryss er
plasskrevende og vil kunne medføre
innløsning av eksisterende bebygelse i dette
området. Kryssløsningene er identisk for
begge alternativene og er lokalisert helt sør i
delområdet.

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Konsekvens
Tiltaket berører delområdet helt i sør og vil
eksponere seg i området. Kryssområdet ligger
stort sett på fylling eller i løsmasseskjæring,
slik at inngrepet vil kunne dempes med god
utforming av sidearealet. Utslaking av
fyllingene vil gjøre at vegen blir mindre
markert i landskapet. Tiltaket er plassert helt i
ytterkanten av det åpne jordbrukslandskapet
og er stort sett tilpasset omgivelsene.

Konsekvens
Tiltaket tangerer delområdet i sør hvor høye
skjæringer vil eksponere seg i delområdet.
Inngrepet har dårlig terrengtilpasning og
oppfattes som mer brutalt sammenlignet med
alternativ 1 og 2.

Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.

Alternativ 3 søndre linje
Omfang
Traseen ligger helt i utkanten av
jordbrukslandskapet på Kleggerud, hvor
alternativet skjærer seg brutalt inn i terrenget.
De tosidige fjellskjæringene blir opp til 20
meter høye, se figur 4-64.

Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).

Figur 4-63: En mulig kryssløsning på Kleggerud. Gjelder for vegalternativ 1 og 2.
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Fv. 241 atkomst Jevnaker
Omfang
Fv. 241 avgrenser delområdet i vest, delvis
skjermet bak mindre skogsområder i grensen
mot Mosmoen. Tiltak langs vegen er små
breddeutvidelser enkelte steder, mindre
kurveutrettinger og høydejusteringer. Veien
opparbeides til standard H2 frem til alleen ved
Mo gård.
Konsekvens
Mindre tiltak langs eksisterende fv. 241 fra
Kleggerud til Jevnaker som beskrevet under
omfang, får ingen virkning på landskapsbilde
i dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Figur 4-64: Vegen i høy skjæring på Kleggerud. Gjelder for alternativ 3 hvor vegen skjærer seg
gjennom terrenget.
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LA8. Mo gård
Alternativ 1 og 2
Omfang
Vegtraséene ligger i ytterkanten av
jordbrukslandskapet på Kleggerud og
etableres med et toplanskryss ved fv. 241.
Konsekvens
Tiltaket ligger med god avstand fra Mo gård
og berører ikke delområdet. Da delområdet
ligger på et lite høydedrag i landskapet kan
veganlegget med toplanskryss på Kleggerud
skimtes fra området lengst i sørvest. Et mindre
skogsområde ved Mo gård begrenser utsynet.
Tiltaket har liten virkning på opplevelsen av
landskapet i delområdet.
Omfanget vurderes som lite negativt.

glassverket. Vegen justeres her noe i høyden,
slik at den får et mer jevnt fall ned mot
jernbaneundergangen. Det må etableres en
støttemur
mellom
Melkevegen
og
Meieribakken. Melkevegen beholder sin
atkomst, mens Meieribakken stenges. Det
gjøres ingen tiltak på nordsiden av vegen mot
bebyggelsen på Toso.
Konsekvens
Tiltaket er begrenset i omfang. Gang- og
sykkelvegen, samt fortauet berører den delen
av kulturlandskapet som ligger nærmest
Jevnaker, men har relativt liten virkning på de
visuelle kvalitetene i delområdet. Det er
positivt
for
landskapsopplevelsen
at
bjørkealléen beholdes. Tilstandsvurdering av
trærne skal utføres, da disse er forholdsvis
gamle.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til
Konsekvensen blir liten negativ(-).

stor.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten
negativ (0/-).

Alternativ 3 søndre linje
Omfang
Vegtraséen
ligger
i
ytterkanten
av
jordbrukslandskapet på Kleggerud og skjærer
seg inn i terrenget mot Åsbygda.
Konsekvens
Konsekvensen er vurdert likt som i alternativ
1 og 2.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til
Konsekvensen blir liten negativ (-).

stor.

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Omfang
Vegen oppgraderes til et Sa2 profil på
strekningen fra Mo gård og frem til
glassverket. Det etableres gang- og sykkelveg
på nedsiden av alléen for å kunne bevare
trærne. I den krappe kurven like nord for Mo
gård kobles gang- og sykkelvegen inn på et
nyetablert fortau, som videreføres frem til
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Figur 4-65: Bjørkealleen ved Mo gård hvor
tiltaket foreslår etablert en gang- og sykkelveg
på nedsiden av alleen.
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LA9. Toso sør
Alternativ 1, 2 og 3
Omfang
Vegtraséene i alternativ 1-3 berører ikke
delområdet. Fjernvirkning av tiltaket er heller
ikke relevant for dette delområdet.
Konsekvens
Tiltaket har ingen virkning på landskapsbilde.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

bebyggelsen som ligger helt ytterst langs
vegen, men vil ikke ha noen effekt på
landskapsopplevelsen. Støttemuren mellom
Melkevegen og Meieribakken er såpass lav at
den ikke vil bli skjemmende.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Omfang
Som beskrevet under delområdet LA8 Mo
gård, fv. 241 atkomst Jevnaker.
Konsekvens
Det gjøres ingen tiltak på nordsiden av vegen
mot bebyggelsen på Toso, slik at delområdet
beholdes urørt. Tiltaket vil være synlig fra

Figur 4-66: Bebyggelsen på Toso ligger til venstre i bilde. Nytt fortau langs fv. 241 etableres på
høyre siden i bilde.
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LA10. Hadeland Glassverk og
Thorbjørnrud

Fv. 241 atkomst Jevnaker

Alternativ 1, 2 og 3
Omfang
Vegtraséene i alternativ 1-3 berører ikke
delområdet. Fjernvirkning av tiltaket er heller
ikke relevant for dette delområdet.
Konsekvens
Tiltaket har ingen virkning på landskapsbilde.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Verdien er satt til middels
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

Stort
positivt

Omfang
Fv. 241 etableres med et Sa2 profil fra Mo
gård frem til Hadeland glassverk. Fortau er
foreslått på venstre side når en kjører fra sør
mot nord. Det gjøres ingen tiltak med selve
jernbanebrua, men vegen justeres noe i
høyden på nord-vestsiden av jernbanebrua.
Konsekvens
Tiltaket gjelder kun små justeringer på
eksisterende veg og vil være helt ubetydelig
for landskapsbilde i delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

til

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

stor.
Verdien er satt til middels
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

til

stor.

Figur 4-67: Jernbanebrua ved Hadeland glassverk. Vegbanen senkes noe på nord-vest siden av
brua, for å oppnå bedre frihøyde.
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LA11. Nordmarka

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Alternativ 1 nordre linje
Omfang
Traseen tar av fra rv. 35 like sør for
Bergermoen næringsområde. Vegen svinger
inn på Eggemoenplatået og krysser Randselva
i bru. Alternativet kan bare bygges med fritt
frambygg bru, på grunn av for krapp kurvatur
for de andre type brukonstruksjonene. Siste
delstrekning av brua dreier i nordøstlig retning
før den treffer terrenget like før atkomstvegen
til Kistefoss. Atkomsten til Kistefoss vil gå i
kulvert under ny. rv. 35.
Videre
følger
vegen
utkanten
av
jordbrukslandskapet på Aslaksrud hvor
traseen delvis går gjennom skogområdet ned
mot jernbanelinjen. Vegen ligger på denne
strekningen i skjæring, som gjør at den blir
lite eksponert mot omgivelsene. Traseen
følger jernbanelinjen et stykke før den svinger
til høyre og krysser under fv. 241 ved
Mosmoen på Kleggerud. Det etableres her et
toplanskryss for av- og påkjøring til fv. 241.
Ved jordbrukslandskapet på Kleggerud ligger
vegen i ytterkanten av jordbrukslandskapet
inn mot Nordmarka.
Konsekvens
Tiltaket tangerer delområdet ved Kleggerud,
men ligger utover dette i god avstand fra
delområdet. Da delområdet ligger oppe i
åssiden med god utsikt over til Eggemoen og
utover dalrommet vil tiltaket gi en viss
fjernvirkning. Det er brua over Randselva og
toplanskrysset på Kleggerud som er de mest
markerte/synlige delene av veganlegget langs
ny rv. 35. Vegen gjennom det åpne
kulturlandskapet på Aslaksrud vil også være
synlig, men vil være mindre markert i
landskapet sett fra avstand.
Alternativet kan bare bygges med fritt
frambygg bru, med søyler under. Denne type
bru vil ikke ruve i landskapet og vil være lite
synlig sett fra Nordmarka. Når det gjelder
kryssområdet på Kleggerud vil dette være
synlig fra deler av Nordmarka, og med
negativ effekt på landskapsbilde. Krysset er
stort sett tilpasset omgivelsene og i tillegg vil
inngrepet kunne dempes med beplanting og
god utforming av sidearealene.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 2 midtre linje
Omfang
Til forskjell fra alternativ 1 kan alternativ 2
bygges med alle brutypene, fritt frambygg
bru, buebru og skråstagbru. Alternativ 1 og 2
har også en liten forskjell på linjeføringen ved
jordbrukslandskapet nord for Aslaksrud gård.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Omfang og konsekvens er identisk med
alternativ 1. Den lille forskjellen på
linjeføringen ved jordbrukslandskapet nord
for Aslaksrud gård har liten betydning for
landskapsbilde i dette delområdet.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Konsekvens med buebru
Buebrua vil være synlig fra deler av
Nordmarka, da den har synlige konstruksjoner
over vegbanen. Brua med en skulpturell
utforming vil bli et nytt landemerke i området,
som
vil
være
positivt
for
landskapsopplevelsen i delområdet. Brua er
underordnet landskapet og vil ikke virke for
dominerende i landskapet.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
Konsekvens med skråstagbru
Skråstagbrua har også synlige konstruksjoner
over vegbanen, som vil være godt synlig fra
delområdet. På grunn av et langt bruspenn blir
tårnet veldig høyt. Bruas høyde og
dimensjoner vil virkelig ruve i landskapet og
bli et markert landemerke. Sett fra avstand vil
tårnet med kabler ned på sidene gi en
skulpturell effekt, som kan virke positivt for
landskapsopplevelsen
i
delområdet.
Skråstagbrua ruver mye mer i landskapet
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sammenlignet med buebrua, som underordner
seg landskapets dimensjoner.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ(0/-).

Alternativ 3 søndre linje
Omfang
Alternativet har stort sett samme linjeføring
gjennom Eggemoen som de øvrige
alternativene og med bru over Randselva.
Alternativet kan bygges med alle tre
brualternativene; skråstagbru, buebru og fritt
frambygg bru. De ulike brutypene gir
forskjellige inntrykk sett fra avstand.
Atkomstvegen til Kistefoss legges om og
føres i kulvert under ny rv. 35, tilsvarende
som i alternativ 1 og 2. Traseen går videre i
rett linje tvers over jordbrukslandskapet på
Aslaksrud. Et stort toplanskryss med av- og
påkjøring til fv. 241 er foreslått på dyrket
mark på vestsiden av fv. 241. Vegen har stor
skjæringsdybde gjennom krysset og under fv.
241. Vegen skjærer seg brutalt inn i terrenget
og rett gjennom bebyggelsen helt nord i
Åsbygda. Fjellskjæringene blir her opp til 20
meter høye.
Kryssområdet ligger tett på bebyggelsen nord
i Åsbygda, hvor det vil bli krav om
støyskjermer. Støyskjermer virker negativt på
landskapsbilde.
Konsekvens med fritt frambygg bru
Tiltaket tangerer delområdet ved Kleggerud,
men ligger utover dette i god avstand fra
delområdet. Da delområdet ligger oppe i
åssiden med god utsikt over til Eggemoen og
utover dalrommet vil tiltaket gi en viss
fjernvirkning. Det er brua over Randselva og
det omfattende toplanskrysset på Aslaksrud
som er de mest synlige delene av veganlegget
sett fra avstand. Inngrepet helt nord i Åsbygda
hvor vegen ligger i en dyp to-sidig
fjellskjæring vil også være synlig fra deler av
Nordmarka.
Sammenlignet med alternativ 1 og 2 vil
vegkrysset i alternativ 3 ligge mer eksponert
mot omgivelsene. Krysset er i tillegg svært
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dårlig forankret til landskapet, som har
negativ innvirkning på landskapsopplevelsen i
delområdet.
Brua over Randselva med fritt frambygg
konstruksjon vil være lite synlig sett fra
avstand, da brua ikke har synlige
konstruksjoner over vegbanen.
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Konsekvens med buebru
Buebrua vil være synlig fra deler av
Nordmarka, da den har synlige konstruksjoner
over vegbanen. Brua med en skulpturell
utforming vil bli et nytt landemerke i området,
som
vil
være
positivt
for
landskapsopplevelsen i delområdet. Brua er
underordnet landskapet og vil ikke virke for
dominerende i landskapet.
Det omfattende vegkrysset på Aslaksrud som
ligger i dyp skjæring samt vegen videre som
skjærer seg brutalt inn i terrenget helt nord i
Åsbygda har derimot stor negativ virkning på
landskapsopplevelsen i delområdet.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Konsekvens med skråstagbru
Skråstagbrua har også synlige konstruksjoner
over vegbanen. På grunn av et langt bruspenn
blir tårnet veldig høyt. Bruas høyde og
dimensjoner vil virkelig ruve i landskapet og
bli et markert landemerke. Sett fra avstand vil
tårnet med kabler ned på sidene gi en
skulpturell effekt, som kan virke positivt for
landskapsopplevelsen
i
delområdet.
Skråstagbrua ruver langt mer i landskapet
sammenlignet med buebrua, som underordner
seg landskapets dimensjoner.
Det omfattende vegkrysset på Aslaksrud som
ligger i dyp skjæring samt vegen videre som
skjærer seg brutalt inn i terrenget helt nord i
Åsbygda har derimot stor negativ virkning på
landskapsopplevelsen i delområdet.
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Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

landskapsbilde i dette delområdet.
Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Omfang
Vegen opparbeides til standard H2 fra
kryssområdet på Kleggerud frem til alleen ved
Mo
gård.
Tiltaket
gjelder
små
breddeutvidelser enkelte steder, mindre
kurveutrettinger og høydejusteringer langs
dagens veg.
Konsekvens
Tiltaket berører ikke delområdet. Fylkesvegen
er heller ikke særlig eksponert mot
omgivelsene, da vegen ligger mest inn i
skogen på strekningen mellom Kleggerud og
Mo gård. Tiltaket langs fv. 241 er såpass
begrenset i omfang at det er ubetydelig for

0-alternativ
0-alternativet er et sammenlignings-alternativ
og skal beskrive hvordan forholdene vil
utvikle seg på og langs eksisterende veg
dersom prosjektet ikke blir gjennomført.
Landskapsbildet vil stort sett ikke endres, men
gjengroing kan redusere utsikt og gi et mer
lukket landskapsbilde.

Figur 4-68: Vegalternativ 1 og 2 sett fra Nordmarka, nedre åsside. Utsnitt fra 3-D modellen.

Figur 4-69: Vegalternativ 3 sett fra Nordmarka nedre åsside. Utsnitt fra 3-D modellen. Bruene
er ikke modellert opp her Kryssområdet ligger bak høydedraget på Åsgård.
Statens vegvesen Region øst

137

Rv. 35 Eggemoen – Kleggerud med ny tilførselsveg til Jevnaker
Kommunedelplan med konsekvensutredning

4.4.6

Oppsummering av
konsekvenser for
alternativer

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike
kartlagte og verdisatte delområder er vist i
tabellen under. I den samlede vurderingen er
det naturlig å vektlegge tyngst de områdene
som blir direkte berørt.
I tabell 4-7 er det for alle vegalternativene tatt
utgangspunkt i en type fritt frambygg bru over
Randselva, slik at sammenligningsgrunnlaget
blir
likt
for
alle
alternativene.
Konsekvensvurderingene for buebrua og
skråstagbrua er ikke tatt med i tabellen, men
finnes i beskrivelsen for hvert delområdet.
Fv. 241 atkomst Jevnaker innebærer en
standardheving av eksisterende veg, som skal
fungere som atkomst fra ny rv. 35 til
Jevnaker. Tiltaket ligger inne i alle
alternativene, 1-3.
Alternativ 1 nordre linje
Veglinjen har en god landskapstilpasning.
Den ligger lett i terrenget gjennom Eggemoen,
med god visuell kontakt til omgivelsene. Ved
kulturlandskapet på Aslaksrud ligger vegen
helt i ytterkanten av dyrket mark, delvis
skjermet inni skogsterreng.
De største konsekvensene vil være i forhold til
kryssområdet på Kleggerud og brua over
Randselva. Krysset på Kleggerud plasseres
helt
i
ytterkanten
av
det
åpne
jordbrukslandskapet og vil stort sett kunne
være tilpasset omgivelsene. Tiltaket vil være
eksponert mot de nære omgivelsene.
Ulempen med alternativ 1 er at vegen kun lar
seg bygge med fritt frambygg brua, på grunn
av for krapp kurveradius for de andre
brutypene. Selve brukonstruksjonen i fritt
frambygg brua tilfører ikke stedet nye verdier.
Den bidrar heller ikke til noen ekstra
opplevelse/spenning for den reisende. Denne
type bru har en tradisjonell utforming hvor
konstruksjonen er helt skjult for bilistene. De
veldig høye søylene under brua er uheldig for
landskapsbilde sett fra elverommet. Brutypen
er heller ikke like elegant med fall på brua,
som i dette tilfelle.
Alternativ 2 midtre linje
Vegtraséen i alternativ 2 er nesten lik
alternativ 1. Den største forskjellen er hvordan
vegen passerer gjennom kulturlandskapet på
Aslaksrud. Alternativ 2 ligger her noe mer
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eksponert på dyrket mark, men dette har
relativt liten virkning på landskapsbilde.
Det er derimot positivt for alternativ 2 at
vegen kan bygges med alle de tre
brualternativene; fritt frambygg bru, buebru
eller skråstagbru. Både buebrua og
skråstagbrua vil tilføre stedet en positiv
kontrast, samt bidra til god reiseopplevelse.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet har en stiv linjeføring, som gjør at
vegen i liten grad tar hensyn til
landskapet/omgivelsene. Vegen har generelt
en dårlig visuell forankring til landskapet.
Vegens plassering gjennom Eggemoen er noe
dårligere tilpasset landskapet sammenlignet
med alternativ 1 og 2, da vegen ligger tyngre i
terrenget. Sett utenfra vil anlegget her være
lite eksponert på grunn av et flatt landskap
med høyreist skog.
De største negative konsekvensene er
kryssområdet på Aslaksrud og hvordan
tiltaket i hele dette området behandler
landskapet. Vegen skjærer seg dypt inn i
terrenget
ved
jordbrukslandskapet
på
Aslaksrud og videre gjennom terrenget helt
nord i Åsbygda. Helt nord i Åsbygda ligger
vegen som en kløft i landskapet med to-sidige
fjellskjæringer opp mot 20 meter høye.
Fjellskjæringene vil også være godt synlig fra
kulturlandskapet på Keggerud. Kryssområdet
på Aslaksrud er stort i utstrekning med dype
løsmasseskjæringer. Krysset ligger i sin helhet
på dyrket mark, som gjør at anlegget blir mer
eksponert mot omgivelsene.
Det er derimot positivt at alternativet kan
bygges med alle brualternativene. Både
buebrua og skråstagbrua vil her kunne tilføre
stedet positive kvaliteter og bidra til god
reiseopplevelse.
Fv. 241 atkomst Jevnaker
Tiltak langs vegen er små breddeutvidelser
enkelte steder, mindre kurveutrettinger og
høydejusteringer, samt etablering av gang- og
sykkelveg/fortau fra Mo gård til Glassverket.
Tiltaket langs fv. 241 (Hadelandsvegen) har
generelt liten virkning på landskapsbilde, da
det kun er snakk om mindre justeringer langs
eksisterende veg. Tiltaket har størst virkning
for delområdet ved Mo gård, da det her skal
etableres gang- og sykkelveg/fortau. Gang- og
sykkelvegen er plassert på nedsiden av alléen
ved Mo gård, slik at alléen bevares.
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4.4.7

Oppsummering

Alternativ 1 kommer best ut når en
sammenligner alternativene med samme type
bru (fritt frambygg bru). Veglinjen i alternativ
1 er godt tilpasset landskapet. Det er relativt
små forskjeller på alternativ 1 og 2. En
rangering av alternativene fra best til dårligst
blir da følgende:
1)
2)
3)

ut, da denne har bedre stedstilpasning
samtidig som den har en originalitet som
tilfører stedet en positiv kontrast.
En rangering av alternativene vurdert opp i
mot de ulike brualternativene blir som følger:
1)
2)
3)

Alt. 2
Alt. 1
Alt. 3

Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3

Ulempen med alternativ 1 er at denne kun lar
seg bygge med fritt frambygg brua, på grunn
av for krapp kurveradius.
Dersom en vurderer alle alternativene med de
ulike brutypene, vil alternativ 2 komme best
ut. Dette fordi alternativ 1 bare kan bygges
med fritt frambygg brua, som ikke har noen
positiv effekt for landskapsopplevelsen i de
ulike delområdene. Det vil si at alternativ 2
med buebru eller skråstagbru vil skåre best, da
det ellers er liten forskjell i linjeføringen på
alternativ 1 og 2. Buebrua og skråstagbrua
bidrar også til god reiseopplevelse, da de har
synlige og skulpturelle konstruksjoner over
vegbanen. Av disse vil buebrua komme best
Tabell 4-7: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde med fritt frambygg bru, rv. 35 EggemoenKleggerud. Alternativ 0 er rangert som nr 1.
Alternativ 1
Delområde

Verdi
Omfang

LA1: Bergermoen
LA2: Bergermoen
industriområde
LA3: Furumoen
boligområdet

Middels Lite negativt
Liten

Intet

Middels Lite negativt

LA4: Landskapet langs Middels
til stor
Randselva

Lite til
middels
negativt

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

–

Lite negativt

–

Middels
negativt

––

Intet

0

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

–

Lite negativt

–

–

Intet

0

––

Intet

0

Middels Lite negativt

LA6: Mosmoen

Middels

LA7: Kulturlandskapet
på Kleggerud

Middels

LA8: Mo gård

Middels
Lite negativt
til stor

–

LA9: Toso sør

Middels

Intet

LA10: Hadeland
glassverk og
Thorbjørnrudområdet

Middels
til stor

Intet

LA11: Nordmarka

Middels Lite negativt
–/– –
2

Fv. 241

Omfang

LA5: Åsbygda og
kulturlandskapet på
Aslaksrud

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Alternativ 3

Konsekvens

––

Intet til lite
negativt
Lite til
middels
negativt

Alternativ 2

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Intet til lite
negativt
Lite til
middels
negativt

––

Lite
negativt
Lite til
middels
negativt

–/– –

Stort
negativt

–––

Intet

0

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0

–

Middels
negativt

––

Intet til lite
negativt

0

Lite negativt

–

Lite
negativt

–

0

Intet

0

Intet

0

0

Intet

0

Intet

0

–

Lite negativt

–

–
0/–
–

––
3

Lite til
middels
–
negativt
– – /– – –
4

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt

0/–
0

Intet

0

Intet

0
0/–
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Tabell 4-8: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde med skråstagbru og buebru, rv. 35 EggemoenKleggerud.
Delområde

Verdi

Alternativ 2
Buebru
KonseOmfang
kvens
Lite til
middels pos.

+/+ +

Liten

Intet

0

Middels

Middels til
stort pos.

++

LA4: Landskapet langs Middels
til stor
Randselva

Middels til
stort pos.

+++

Middels
positivt

++

LA1: Bergermoen
LA2: Bergermoen
industriområde
LA3: Furumoen
boligområdet

Middels

LA5: Åsbygda og
kulturlandskapet på
Aslaksrud

Middels

LA6: Mosmoen

Middels

LA7: Kulturlandskapet
på Kleggerud

Middels

LA8: Mo gård

Middels
Lite negativt
til stor

Intet til lite
negativt
Lite til
middels
negativt

0/–
–
–

Alternativ 2
Skråstagbru
KonseOmfang
kvens

Alternativ 3
Buebru
KonseOmfang
kvens

Alternativ 3
Skråstagbru
KonseOmfang
kvens

Lite neg.

–

Lite neg.

–

0

Intet

0

Lite til
middels pos.

+/+ +

Intet

0

Intet

+/+ +

Middels til
stort pos.

++

Middels
positivt

+

Stort
negativt

– –/– – –

Stort
negativt

– –/– – –

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/-

–

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

–

Lite
negativt

–

Lite negativt

–
–

Lite til
middels pos.
Lite til
middels
positivt
Lite positivt
Intet til lite
negativt
Lite til
middels
negativt
Lite negativt

Lite til
++
middels pos.
Lite til
+ +/+ + +
middels
positivt

+/+ +
++

LA9: Toso sør

Middels

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet til lite
negativt

LA10: Hadeland
glassverk og
Thorbjørnrudområdet

Middels
til stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

LA11: Nordmarka

Middels

Intet til lite
negativt

0/–

0/–

Lite
negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen
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++
1

Intet til lite
negativt
+/+ +
2

––
4

––
4
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4.5 Nærmiljø og
friluftsliv
4.5.1

Metode

Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (17).
Tematisk avgrensing
I håndbok 140 defineres nærmiljø og friluftsliv slik:
Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres
som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse.
Begge
disse
definisjonene beskriver opphold og
fysisk aktivitet i friluft knyttet til boligog tettstedsnære uteområder, byrom,
parker og friluftsområder.
Luftforurensing og innendørs støy behandles
som prissatte konsekvenser. Støy på uteplass,
støy i områder med spesielle krav til stillhet
og konsentrasjoner av luftforurensning, skal
inngå i vurderingene for nærmiljø og friluftsliv. Eventuell støy i følsomme naturområder/
friluftsområder må beregnes spesielt.
Syklistenes behov behandles også under
nærmiljø og friluftsliv.
Registreringskategorier
På bakgrunn av registreringer inndeles
influensområdet i enhetlige delområder. Følgende registreringskategorier ligger til grunn:
x boliger og heldøgnsinstitusjoner (antall
boliger, tetthet, boligenes uteplasser,
fellesområder for opphold og lek
mellom husene)
x skoler, barnehager, kulturinsitusjoner,
arbeidsplasser, butikker og servicetilbud
(bygninger der mange oppholder seg
store deler av dagen)
x møtesteder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
x felles uteområder (type, aktivitet,
brukergrupper, beliggenhet, klimatiske
forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
x veg- og stinett for gående og syklende
(type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/trafikkomfang, fremkommelighet, hindre og barrierer, ubehag/utrygghet for brukerne, betydning som inn-

fallsport til turområder,
opplevelseskvaliteter)
x identitetsskapende områder og elementer (beskrivelse av hva som gjør at
området/elementet er identitetsskapende,
hvor mange som kjenner til området/
elementet, og hvem området har
betydning for)
x friluftsområder (omfatter områdetype,
størrelse, aktivitet, brukergrupper,
beliggenhet, sti- og løypenett,
opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens)
Verdi
Håndbok 140 har kriterier for verdisetting av
områder i forhold til nærmiljø og friluftsliv.
Kriteriene er gitt i tabell 4-9.
Alle boliger har stor verdi for dem som bor
der uavhengig av standard, utsikt, solforhold
og miljøproblemer. Det er ikke slik at det er
mindre alvorlig å belaste en bolig med
reduserte kvaliteter enn en bolig med gode
kvaliteter, eller av mindre betydning å bedre
forholdene for disse.
Vurdering av omfang
Vurdering av tiltakets omfang gjøres ut fra
kriteriene vist i tabell 4-10.
Konsekvensen fremkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfanget, se
kapittel 4.1.5.
Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
x kart (grunnkart, turkart, løypekart mv.)
x kontakt med kommunene
x egne befaringer høst 2011 og vinter
2012
x bruk av tilgjengelig litteratur og
relevante nettsteder for å finne
informasjon om temaet
x statistikk fra SSB
Influensområde
Influensområdet er begrenset til områder hvor
det kan oppstå støymessige virkninger, endret
tilgjengelighet eller endret barrierevirkning.
Konkret for dette prosjektet er det vurdert å
omfatte:
x Samsmoen (søndre del)
x Kistefossområdet og Randselva sør for
Kistefoss
x Bergermoen
x Åsbygda (nordre del)
x Kleggerud
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Influensområdet fremgår av kartet i figur
4-70.
Tabell 4-9:Verdikriterier for delområder
innen tema nærmiljø og friluftsliv

S

-

tette konsentrasjoner av boliger

-

lav bruks- og oppholdsintensitet

-

ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud
for barn og unge

-

virksomheter med middels bruks- og
besøksintensitet

-

virksomheter med svært stor bruks- og
besøksintensitet

-

Grunnskoler eller barnehager

-

uteområder som er lite brukte

-

få aktivitetsmuligheter

-

brukes ofte (i deler av året) og har ulike
aktivitetsmuligheter

Boligområder
Funksjonsblandes og andre
bebygde områder
Offentlige eller felles uteområder,
møtesteder

L

M

S

L

M

S

Veg- og stinett for gående og
syklende

L

M

S

-

områder eller elementer som noen grupper
knytter stedsidentitet til

-

mye brukt og har spesielle kvaliteter

-

har betydning for et større område

-

områder eller elementer som svært mange
knytter stedsidentitet til

-

lite brukt eller oppleves utrygge, flere
barrierer eller omveier

-

mye brukt

-

til sentrale målpunkter

-

svært mye brukt, god fremkommelighet og
oppleves som trygge.

-

viktige forbindelse til områder og
målpunkter, spesielle
opplevelseskvaliteter.
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Friluftsområder

vanlige boligfelt og boligområder

Områder/elementer som få knytter
stedsidentitet til

-

Områder/elementer som noen knytter
stedsidentitet til

-

Områder/elementer som mange knytter
stedsidentitet til

-

områder som er mindre brukt til friluftsliv

-

områder som brukes av mange til friluftsliv

-

regionale friluftsområder som er særlig
godt egnet til friluftsliv

-

områder som brukes svært ofte eller av
svært mange til friluftsliv

-

området som er en del av større
sammenhengende områder for langturer
over flere dager

-

områder som er attraktive nasjonalt og
som i stor grad tilbyr stillhet og
naturopplevelse

S

Tabell 4-10: Kriterier for å vurdere omfang
for tema nærmiljø og friluftsliv
Omfang

Tiltaket vil:

stor positiv

i stor grad bedre

Bruksmuligheter

-

-

middels positiv

bedre

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt

redusere

stort negativt

ødelegge

Barriere for ferdsel
og opplevelse mellom viktige målpunkt

M

L

S

M

stor positiv

fjerne betydelige

middels positiv

redusere

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt

medføre nye

stort negativt

medføre betydelige nye

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt

gjøre mindre attraktivt

stort negativt

i stor grad redusere

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

forringe

stort negativt

ødelegge

Attraktivitet

lav tetthet av boliger og få boliger (plasser
på heldøgnsinstitusjon regnes også som
bolig)

M

L

Kriterier
-

Kriterier

L

Identitetsskapende
betydning

Verdi

Verdi

Identitetsskapende
elementer

x Mosmoen
x Randbebyggelse langs fv. 241 fra
Kleggerud til jernbaneundergangen ved
Hadeland glassverk
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Figur 4-70:
Registreringskart nærmiljø og friluftsliv. Nummerne henviser til
delområdeinndelingen i kapittel 4.5.3 Verdivurdering av delområder.
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Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor nærmiljø og friluftsliv:
Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal
belyse tiltakets virkninger for beboerne
i og brukerne av det berørte området. I
analysen av nærmiljø vurderes hvordan
tiltaket svekker eller bedrer de fysiske
forholdene for trivsel, samvær og fysisk
aktivitet i uteområdene. Indirekte har
dette betydning for helse.
Uteaktiviteter, som en del av hverdagslivet i nærmiljøet, er en viktig arena for
fysisk aktivitet.
De to temaene nærmiljø og friluftsliv er
derfor overlappende, og skal behandles
samlet. I noen tilfeller kan temaene
nærmiljø og friluftsliv stå i motsetning
til hverandre. Antall beboere i forhold
til hvor mange som bruker et
friluftsområde, alternative områder osv.
må også vurderes. Utredningen skal
peke på motsetningene og deretter
foreta en faglig vurdering og
begrunnelse av hvilket aspekt som skal
tillegges størst vekt.
Barn og unges muligheter for
aktiviteter ute, samt forhold for gående
og syklende skal vurderes under dette
temaet.

4.5.2

Bakgrunnsinformasjon

Befolkning
Jevnaker kommune hadde 6 359 innbyggere
ved årsskiftet 2011/2012 (18). Influensområdet
berører også utkanten av Ringerike kommune.
Ringerike hadde 28 946 innbyggere ved
årsskiftet 2011/2012.
Influensområdet berører bebyggelse i 4 ulike
grunnkretser i Jevnaker, og 1 grunnkrets i
Ringerike, se kartene i figur 4-71 og figur
4-72. Innbyggertall i disse ved Folke- og
boligtellingen i 2001 er gitt i tabell 4-11.

Figur 4-71: Kart over berørte grunnkretser i
Jevnaker. Figur fra SSB (19)

Barrierevirkninger og arealforbruk som
følge av tiltaket skal vurderes i forhold
til bebyggelse og fritidsaktiviteter. For
friluftsliv skal den samlede effekten av
veganlegget ses i sammenheng med
annen infrastruktur. Forhold som påvirker kvaliteten på opphold utendørs
grunnet støy, luftforurensning, mangel
på tilgang til rekreasjonsområder etc
skal beskrives og avbøtende tiltak skal
vurderes. Omfang og konsekvens av
tiltaket skal vurderes i fht arealbeslag,
linjeføring, terrengendring, barrierevirkning, tilgjengelighet og miljøbelastning.

Figur 4-72: Kart over berørte grunnkretser i
Ringerike. Figur fra SSB (20)
Samlet sett bodde det i 2001 om lag 2 200
innbyggere i de berørte grunnkretsene.
Samsmoen er den største berørte grunnkretsen, med knapt 1 100 innbyggere. I
Åsbygda (Ringerike) var det i 2001 590
innbyggere.

Tabell 4-11: Fordeling av befolkning i grunnkretsene som berøres av influensområdet. Tall fra Folke- og
boligtellingen 2001.
Krets
nr.

Grunnkretsnavn

I alt

0-5 år

6-15 år

16-19
år

20-24
år

25-29
år

30-49
år

50-59
år

60-66
år

67-69
år

70-79
år

80 år

0203
0206
0305
0306
0301
Sum

Glassverket
Mosmoen
Samsmoen
Moløkka/Kistefoss
Åsbygda
Influensområde

437
21
1087
69
590
2204

38
2
100
9
35
184

45
5
158
14
78
300

16
0
66
2
25
109

27
1
82
2
48
160

36
2
81
4
42
165

121
7
346
31
169
674

51
1
179
1
81
313

34
0
38
3
26
101

10
1
14
2
12
39

35
2
19
1
47
104

24
0
4
0
27
55
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4.5.3

Verdivurdering av
delområder

NF 1 Samsmoen
Kategori: Boligområder
Boligområdet Samsmoen/Furumoen ligger
vest for Randselva, nord og vest for Kistefoss.
Området består hovedsakelig av eneboliger på
forholdsvis romslige tomter, men deler av
feltet har noe tettere utnyttelse. Som helhet
har området middels tetthet.
Det er få servicetilbud i selve boligområdet,
men forholdsvis kort avstand (2,5 til 3 km
gangavstand) til sentrumsområdet Nesbakken
i nord. Hit er det også trafikksikker gang- og
sykkelforbindelse. Mot østsiden av elva er det
gangforbindelse over bru ved Kistefoss og ved
Bergerfoss.
Det er ballplass nord for Samsmoveien
(utenfor influensområdet).
Samsmoen barnehage ligger i vestre del av
boligområdet (se egen beskrivelse, delområde
NF3).
Området har liten miljøbelastning fra trafikk
eller annen virksomhet, og kort avstand til
nærfriluftsområder på Bergermoen

Figur 4-73: Samsmoen er hovedsakelig
bebygd med eneboliger

Verdivurdering
Området har middels tetthet og god tilgang til
nærfriluftsområder. Delområdet vurderes å ha
middels verdi.
Liten Middels Stor

NF 2 Kistefoss
Kategori: Møtesteder/identitesskapende
elementer
Kistefos-museet har basis i de gamle lokalene
til AS Kistefos Træsliberi. Museet drives av
en stiftelse som ble opprettet i 1996 gjennom
gaver fra Christen Sveaas og Jevnaker
kommune (21).
Museet har ansvaret for bevaring av den
gamle fabrikken og tradisjonene rundt den. De
kombinerer dette temaet med en betydelig
satsing på kunstformidling, delvis innendørs i
de årlige utstillingene i Nybruket, og i den
utendørs skulpturparken.
På museumsområdet er det kafé og
museumsbutikk.
Museet
driver
også
undervisningsopplegg for skoler etc.
I 2010 hadde museet i overkant av 22 000
besøkende (22), de fleste i sommersesongen.

Figur 4-75: Fra skulpturparken

Figur 4-76: Deler av den gamle industribebyggelsen
Figur 4-74: Deler av Samsmoen har tettere
utnyttelse

Verdivurdering
Kistefosmuseet har middels besøkstetthet og
er et viktig identitetsskapende element i
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Jevnaker. Delområdet vurderes å ha stor
verdi.
Liten Middels Stor

Verdivurdering
Delområdet har lav boligtetthet og de mindre
skogområdene som inngår har heller ikke
vesentlig verdi i friluftssammenheng.
Delområdet vurderes å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

NF 3 Samsmoen barnehage
Kategori: Funksjonsblandede
bebygde områder

og

andre

Samsmoen barnehage ligger i utkanten av
boligfeltet på Samsmoen/Furumoen. Barnehagen åpnet i 1984, og er en av de eldste
barnehagene i kommunen. Den har et romslig
uteområde, og beliggenhet i skogkanten inn
mot friluftsområder på Bergermoen. I skogområdet har barnehagen etablert 2 leirplasser
som brukes flittig.
Barnehagen har to avdelinger med til sammen
42 barn (23).
Verdivurdering
I henhold til metodikken har grunnskoler og
barnehager stor verdi.

Figur 4-77: En av boligene langs fv. 241

Liten Middels Stor

NF 4 Kulturlandskapet Aslaksrud –
Kleggerud
Kategori: Boligområder
Delområdet er avgrenset av Randselva i vest
og fv. 241 i øst. I nordøstre del av området
inngår likevel boliger og dyrket mark øst for
fv. 241 ved Kleggerud.
De to gårdsbrukene Nordre og Søndre
Aslaksrud og bruket Frankrike med tilhørende
jorder dominerer storparten av delområdet.
For øvrig går jernbanen gjennom området, i
skråningen på østsiden av Randselva.
Kistefossveien krysser under jernbanen ved
nordre Aslaksrud. Langs Kistefossveien ligger
det tre boliger. Mellom Frankrike og
Kleggerud er det randbebyggelse langs fv.
241. Fem boliger ligger langs oversiden av fv.
241, to på nedsiden av vegen. Flere av
boligene ligger tett inntil vegen, og har høy
miljøbelastning fra denne.
For øvrig består området av beitemark og
kantsoner med skog langs jernbanen og
Randselva.
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Figur 4-78: Nordre Aslaksrud

Figur 4-79: Undergangen langs
Kistefossveien.
NF 5 Åsbygda
Kategori: Boligområder
Delområdet Åsbygda er i denne sammenhengen definert som bebyggelsen mellom fv.
241 Hadelandsveien og Gamleveien, samt

Samfunnsøkonomisk analyse

bebyggelse
langs
Gamleveien.
Hele
delområdet ligger i Ringerike kommune.
Området har en blanding av eneboliger og
gårdsbebyggelse, med hovedsakelig mindre
teiger med jordbruksarealer mellom boligene.
Deler av området ligger utenfor det som er
definert som influensområdet, herunder
Steinerskolen og Almgrenda barnehage
(Steinerbarnehage) og Åsbygda skole.

NF 6 Bergermoen industriområde
Kategori: Funksjonsblandede og andre
bebygde områder
Industriområdet på Bergermoen ligger langs
eksisterende rv. 35. på vestsiden av vegen.
Området inneholder en rekke forskjellige
virksomheter, både produksjonsbedrifter,
verksteder, avfallsmottak og innslag av mer
publikumsrettet virksomhet.

Nede langs fv. 241 er det også et område med
næringsvirksomhet (brønnboringsfirma).
Området har god tilgang til rekreasjonsområder i markaområdene i øst. Nærmeste
servicetilbud er i Jevnaker, og administrative
funksjoner er i Hønefoss.
Verdivurdering
Delområdet har lav til middels boligtetthet.
Gamleveien binder grenda sammen på en god
måte, og skole og barnehage utgjør et viktig
tilbud for delområdet. Mangel på øvrige
servicetilbud trekker verdien noe ned.
Delområdet vurderes å ha liten til middels
verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-82: Fra næringsområdet på
Bergermoen
Verdivurdering
Området har noen få publikumsrettede
virksomheter, men har generelt lav
besøkstetthet utover arbeidstakere i området.
Delområdet vurderes å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

NF 7 Bergermoen
Kategori: Friluftsområder
Delområdet består av skogområdene sør for
Samsmoen mot Randselva, øst for Eggemoen
flyplass. Dagens rv. 35 og Bergermoen
industriområde deler området, og de viktigste
delene ligger øst for rv. 35.
Figur 4-80: Bebyggelse langs Gamleveien

Området har en rekke stier, og i tillegg
traktorveger anlagt i forbindelse med tømmerdrift. Skogbildet er lite variert, og det er få
utsiktspunkter eller andre opplevelsesverdier i
området. Skråningene ned mot Randselva er
bratte med svært tett vegetasjon, og generelt
lite tilgjengelige. Et tråkk går ned til elva i
søndre del av området. Oppe på grusplatået er
imidlertid området er lett å ta seg frem i, og
godt egnet til turer og mosjon. Det er laget
orienteringskart for området, og Ringerike Olag har jevnlig konkurranser her.

Figur 4-81: Næringsbebyggelse ved fv. 241
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Området har en viktig funksjon som
nærturområde for befolkningen på Samsmoen.
Til dels kommer det også brukere lenger unna
fra, som parkerer ved avkjørsel langs østsiden
av rv. 35 sør for Bergermoen industriområde.
Verdivurdering
Området har en viktig funksjon som
nærturområde for tettbebyggelsen vest for
Randselva og er godt egnet for korte turer og
trening.

Verdivurdering
Område særlig godt egnet til friluftsliv med
stinett som er mye brukt med flere
innfallsporter, men størrelsen begrenser
bruksområdet, og det har generelt mest en
lokal funksjon som friluftsområde.
Delområdet har middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

I kommuneplan for Jevnaker er det lagt opp til
videre utbygging av boligområdene på
Samsmoen mot sør, inn i skogområdene på
Bergermoen. Dette vil redusere friluftsområdene, men området vil fremdeles ha
viktige verdier for temaet
Delområdet vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-84: Jordet vest for Mo gård ved fv.
241 er et mye brukt utgangspunkt for turer på
Mosmoen. Flere stier starter her.
NF 9 Mo gård
Kategori: Boligområde
Delområdet består av de delene av
kulturlandskapet rundt Mo som inngår i

Figur 4-83. Oppkjørt skispor på Bergermoen
NF 8 Mosmoen
Kategori: Friluftsområder
Mosmoen er et småkupert skogkledd område
med flere stier og skogsbilveger på kryss og
tvers. Dette er ferdselslinjer som er en del av
sammenhengende ruter. Området er et viktig
nærfriluftsområde som brukes mye av
innbyggerne i nærområdet. Variert skogbilde
med mye gammel grov furuskog gir
opplevelsesverdi.
Området er særlig godt egnet til orientering,
og brukes til orienteringsløp for hele regionen.
Jernbanen ligger i utkanten av området i nord
og vest, og danner en barriere mot Hadeland
Glassverk, Hermannstjern og Randselva. Det
er imidlertid etablert flere innfallsporter blant
annet ved Bergefoss over Randselva til
Samsmoen og Kistefos-museet.
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Figur 4-85: Innkjøringen til Mo gård

Figur 4-86: Hovedhuset på Mo
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influensområdet. Hoveddelen av området er
dyrket mark, men også selve tunet på Mo gård
inngår, i tillegg til den skogkledde kantsonen
mellom dyrket mark og østsiden av fv. 241.
Verdivurdering
Delområdet har lav boligtetthet og de mindre
områdene med skogområder som inngår har
heller ikke vesentlig verdi i friluftssammenheng. Tunet på Mo gård har for noen en
betydning som identitetsskapende element for
Jevnaker og får liten til middels verdi. For
øvrig vurderes området å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

NF 10 Toso sør
Kategori: Boligområder
I delområdet inngår bebyggelsen inn mot fv.
241 fra Mo gård til og med jernbaneundergangen og krysset med rv. 35. Dette er
en del av et større sammenhengende boligområde nordover. Denne søndre delen (også
kalt Nybygget/Grønland) består hovedsakelig
av eldre eneboligbebyggelse. Noen av de
gamle arbeiderboligene på Grønland er
rekkehus.
Området
ligger
nær
sentrumsog
servicefunksjoner og har god tilgang til
friluftsområder på Mosmoen og langs
Randsfjorden. Fv. 241 og rv. 35 gir
miljøbelastning for deler av området.

NF 11 Randselva
Randselva er en viktig elv i forhold til
sportsfiske. Ringerikes sportsfiskere driver et
aktivt arbeid med stamfiskutsetting og anenn
tilrettelegging for fiske, og salg av fiskekort.
Hovedaktiviteten skjer imidlertid nedenfor
Viulsfossen, da denne er vandringshinder for
storørret
fra
Tyrifjorden.
Strekningen
gjennom influensområdet er mindre brukt.
Stille partier av elva kan også brueks til
bading, men innefor inlfuensområdet er det i
hovedsak strekninger med for sterk strøm til
dette. Elva er imidelrtid viktig for
opplevelsesverdi og bruk av områdene rundt.
Verdivurdering
Randselva brukes til fiske og er generelt
viktig for opplevelsesverdien for friluftsliv i
områdene rundt. Delområdet vurderes å ha
middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-88: Randselva nedstrøms Kistefoss
Veg- og stinett for gående og syklende

Figur 4-87: Eldre arbeiderboliger på
Grønland
Verdivurdering
Toso sør har middels boligtetthet og god
tilgang til servicefunksjoner og friluftsområder. Delområdet vurderes å ha middels
verdi.

Gang- og sykkelvegnett
Langs rv. 35 er det gang- og sykkelveg langs
deler av strekningen mellom Eggemoen og
Nesbakken. Mellom Nesbakken og Hadeland
glassverk og videre mot Toso er det
langsgående fortau. Langs de delene av rv. 35
som ligger i influensområdet og langs fv. 241
er det ikke noe eget tilbud for gående og
syklende.
Verdivurdering
Tilbudet til gående og syklende i influensområdet er dårlig. Veg- og stinettet for gående
og syklende vurderes å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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Figur 4-89: Verdikart nærmiljø og friluftsliv. Nummerne henviser til delområder, se tabell 4-13
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Pilegrimsleden
Pilegrimsleden går gjennom influensområdets
østre del, for en stor del langs fv. 241.
Gjennom Åsbygda følger traseen Gamleveien
og gjennom Mosmoen delvis traktorveg/sti.
Leden er en del av Gudbrandsdalsleden Oslo–
Trondheim. Sør for Lillehammer har denne to
varianter, en via Bærum og Hadeland og en
via Romerike og østsiden av Mjøsa.
Verdivurdering
Leden gjennom influensområdet følger for en
stor del ordinært vegnett og kvaliteten er
forholdsvis lav. Bruken er trolig også høyst
moderat. Leden er likevel en del av en
sammenhengende rute med nasjonal verdi
Samlet vurderes Pilegrimsleden å ha liten til
middels verdi for tema nærmiljø og
friluftsliv.
Liten Middels Stor

bebyggelse unngås. Den gule sonen er en
vurderingssone, hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres
tilstrekkelig med avbøtende tiltak.
Beregninger
Beregningene er utført etter Nordisk
beregningsmetode for vegtrafikk, ved hjelp av
programmet Cadna/A versjon 4.2.140.
Beregningene er utført med utgangspunkt i
oppgitt trafikkmengde, andel tungtrafikk,
skiltet hastighet og topografiske forhold.
Trafikktall er fremskrevet til år 2040. Digital
terrengmodell er benyttet.
Det er utført beregninger av støykoter i høyde
4 meter over terreng, med 1. ordens
refleksjoner. Det er antatt markabsorpsjon = 1
(”myk mark”) for hele planområdet, bortsett
fra vannflater. Her er det antatt markabsorpsjon = 0 (”hard mark”).
Fv. 241 er inkludert i de ulike vegalternativene i alle alternativer.

4.5.4

Konsekvenser

Støy
Regelverk
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler
etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442) (8).
Støyretningslinjen (T-1442) har anbefalte
utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger, sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og
barnehager. Grensene er forskjellige avhengig
av hvilken type kilde som lager støyen.
Retningslinjen anbefaler også at det stilles
krav til innendørs støy som følger grenseverdiene i Norsk standard NS 8175 klasse C.
Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk
bindende, men kommunen bør i henhold til
KLIFs veiledning TA-2115 vedta juridisk
bindende støygrenser for nye anlegg ved å
nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i
planen (9). For dette prosjektet vil dette ivaretas i reguleringsplan, når veglinje er valgt og
støy mer detaljert utredet.
Støyretningslinjen deler de områdene som har
støy over anbefalte grenseverdier inn i to
soner, gul og rød sone. For disse sonene er det
gitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød
sone skal i utgangspunktet ny støyfølsom

Forutsatte skjermingstiltak
Det er valgt å bruke langsgående støyskjermer
kun langs fv. 241 Ringeriksvegen mellom
Gamlevegen og Melkevegen. For alle langsgående skjermer er overkant skjerm satt til 2
meter over vegbane (2 meter over terreng der
en av skjermene knekker og går langs lokalveg).
Fordi støysonene er beregnet i 4 meters
høyde, gir de ikke et riktig bilde av forventet
støysituasjon på lokale uteplasser for de
boligene som blir liggende skjermet fra vegen.
Ved detaljerte beregninger på lokale
uteplasser beregner man gjerne i en høyde på
1,5 meter over terreng, og her vil støynivået
være lavere enn det som er angitt på
støysonekartene for de skjermede boligene.
Antall løpemeter støyskjerm er 445 meter for
samtlige alternativ.
Konsekvenser
Alle alternativer for ny veg innebærer
avlastning av dagens veg gjennom Jevnaker
sentrum. Det blir derfor en reduksjon i antall
boliger som ligger nær veg og har høye
støynivåer langs denne strekningen.
Ny veg vil imidlertid gi støybelastning for nye
områder, og totalt sett er det bare en mindre
reduksjon i antall boliger i gul og rød
støysone. For boliger som kommer i gul sone
fra ny veg må det gjennomføres tiltak som
sikrer at grenseverdiene i T-1442 overholdes.
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Lokal skjerming vil trolig være det mest
aktuelle tiltaket.
Det er totalt sett liten forskjell støymessig
mellom alternativ 1, 2 og 3. 15-16 boliger vil
ligge i rød sone, og 118-121 boliger i gul
sone.
Tabell 4-12: Antall støyutsatte boliger og
fritidsboliger i ulike alternativer. Basert på
beregninger med Nordisk beregningsmetode i
programmet Cadna A.
Gul sone (Lden
55-65 dB)

Rød sone (Lden
>65 dB)

Alt. 0

131

38

Alt. 1

121

16

Alt. 2

118

15

Alt. 3

118

16

Alternativ

Luftforurensning
Bakgrunnskonsentrasjonene i influensområdet
er lave, og med de avstander til bebyggelse
som er aktuelle vil det erfaringsmessig ikke
bli overskridelser av anbefalte grenseverdier i
nasjonalt mål for luftkvalitet. Det er derfor
ikke vurdert å være behov for å gjennomføre
beregninger av situasjonen.
Som for støy vil situasjonen langs eksisterende veg gjennom Jevnaker (fra Glassverket
til Eggemoen) bli betydelig bedre en i dag.
Heller ikke her er det sannsynlig med overskridelser av nasjonalt mål i dagens situasjon.

Delområde 1: Samsmoen
Rv. 35 alle alternativer
Ny veg vil være synlig fra deler av bebyggelsen, og kan være hørbar. Støynivået er
imidlertid under anbefalte grenseverdier.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen
utover det rent visuelle som er behandlet
under tema landskapsbilde blir ubetydelig (0).
Delområde 2: Kistefoss
Rv. 35 alle alternativer
Ny veg med bru over Randselva vil være godt
synlig fra delområdet, og trafikken på vegen
kan være hørbar. Støynivået er imidlertid
under anbefalte grenseverdier.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen utover
det rent visuelle som er behandlet under tema
landskapsbilde blir ubetydelig (0).

Figur 4-90: Kistefossparken vil ikke få støynivåer ov er anbefalte grenseverdier for uteområder
ved bolig.
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Figur 4-91: Støysonekart alternativ 0. Gul sone er støynivåer fra Lden 55 dB til Lden 65 dB. Rød
sone er nivåer over 65 dB.
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Figur 4-92: Støysonekart alternativ 1. Gul sone er støynivåer fra Lden 55 dB til Lden 65 dB. Rød
sone er nivåer over 65 dB.

Statens vegvesen Region øst

154

Samfunnsøkonomisk analyse

Figur 4-93: Støysonekart alternativ 2. Gul sone er støynivåer fra Lden 55 dB til Lden 65 dB. Rød
sone er nivåer over 65 dB.
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Figur 4-94: Støysonekart alternativ 3. Gul sone er støynivåer fra Lden 55 dB til Lden 65 dB. Rød
sone er nivåer over 65 dB.
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Delområde 3: Samsmoen barnehage
Rv. 35 alle alternativer
Ny veg vil ikke berøre delområdet. Trafikken
nær
barnehagen
påvirkes
ikke,
og
beregningene viser at støy fra ny veg ikke vil
få nivåer over anbefalte grenseverdier ved
barnehagen.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Delområde 4: Kulturlandskapet
Aslaksrud - Kleggerud
Alternativ 1 nordre linje
Ny veg vil ligge nær inntil to boligeiendommer langs Kistefossveien, og medføre innløsning av seks boligeiendommer ved Kleggerud. Eierne av disse vil få erstatning, og innløsning er således først og fremst en prissatt
konsekvens.
Ny veg vil bli en barriere gjennom delområdet, men det er lite ferdsel over de
dyrkede områdene her i dag, og dagens
ferdselsårer langs veger opprettholdes. Siden
det er de nordligste boligene i delområdet som
innløses, vil bomiljøet ikke bli fragmentert.

Alternativ 3 søndre linje
Ny veg vil ligge nærmere bruket på Aslaksrud
nordre enn alternativ 1 og 2, og også
alternativ 3 vil medføre innløsning av seks
boligeiendommer ved Kleggerud, herunder
småbruket Frankrike. Eierne av disse vil få
erstatning, og innløsning er således først og
fremst en prissatt konsekvens.
Ny veg vil bli en barriere gjennom delområdet, men det er lite ferdsel over de dyrkede områdene her i dag, og dagens ferdselsårer langs veger opprettholdes. Bomiljøet vil
imidlertid bli fragmentert, ved at de boligene
som innløses ligger midt i delområdet, og det
vil være boliger på begge sider av riksvegen.
Denne delingen vurderes som uheldig, og
innebærer en markert økning i miljøbelastningen for boligene i delområdet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).
Delområde 5: Åsbygda

Store deler av delområdet vil bli støyusatt.

Alternativ 1 nordre linje og alternativ 2
midtre linje
Ny veg vil ligge et stykke unna størsteparten
av bebyggelsen i Åsbygda. De nordligste
delene vil bli noe mer støyutsatt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).

Verdien er satt til liten til middels.
Konsekvensen blir liten negativ (-).

Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 ligger litt lenger oppe (sør) i
terrenget enn alternativ 1, men forskjellene
mellom alternativ 1 og 2 i dette delområdet er
ubetydelige i forhold til nærmiljø og
friluftsliv.

Alternativ 3 søndre linje
Ny veg vil ligge nærmere bebyggelsen i
Åsbygda enn alternativ 1 og 2. Støynivået for
bebyggelsen i nordre deler av delområdet vil
øke, og det etableres en barriere mellom gjenværende boliger ved Kleggerud og boligene i
Åsbygda.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).
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Verdien er satt til liten til middels.
Konsekvensen blir liten til middels negativ
(-/- -).

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv
(0/+).

Delområde 6: Bergermoen
industriområde

Delområde 9: Mo gård

Rv. 35 alle alternativer
Trafikkmengden forbi delområdet reduseres,
og støybelastningen vil bli noe mindre. Dette
har liten betydning for bruken av området.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Delområde 7: Bergermoen
Rv. 35 alle alternativer
Ny veg gjennom friluftsområdene vil gi store
arealbeslag og innebære at det etableres en
kraftig barriere gjennom området. Mer enn
halvparten av friluftsområdene vil ligge i gul
sone i forhold til støy, noe som er en vesentlig
økning i forhold til 0-alternativet.
Veglinjen vil i stor grad redusere områdets
attraktivitet og bruksmuligheter som nærfriluftsområde, selv om de nordre delene av
området er intakt.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels til stort
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (- -/- - -).
Delområde 8: Mosmoen
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 langs delområdet vil gi
mindre arealbeslag i kantsonen, uten at dette
har noen betydning for bruken av området.
Adkomsten for gående og syklende fra Jevnaker vil bli forbedret.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Fv. 241
Utbedring av fv. 241 langs delområdet vil gi
mindre arealbeslag i kantsonen, uten at dette
har noen betydning for bruken av området.
Ved Mo gård er det forutsatt at alle bygninger
står som i dag, og alléen vil trolig kunne
opprettholdes, selv om det er noe usikkerhet
knyttet til dette. Støyforholdene vil være
uendret.
Adkomsten for gående og syklende fra
Jevnaker vil bli forbedret, og dette oppveier
de begrensede negative konsekvensene.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Verdien er satt til liten til
Konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Delområde 10: Toso sør
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 langs delområdet vil gi
mindre arealbeslag på boligeiendommer.
Langsgående støyskjerm vil bedre støynivået
for deler av bebyggelsen vesentlig.
Adkomsten for gående og syklende fra Jevnaker vil bli forbedret.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten positiv (+).
Delområde 11: Randselva
Rv. 35 alle alternativer
Ny veg på bru over elva vil ikke være til
hinder for aktiviteter som turgåing, fiske eller
bading. Området vil imidelrtid bli noe
påvirket av støy, og inngrepet i form av en
stor bru vil redusere områdets attraktivitet og
som friluftsområde, selv om selve elveløpet
vil være intakt.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Stort
positivt

Middels
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten positiv (0/+).

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Pilegrimsleden
Rv. 35 alle alternativer
Pilegrimsleden må legges om gjennom kryssområdet ved Kleggerud i alle alternativer.
Leden vil imidlertid opprettholdes som
gjennomgående ferdselsrute. Kryssingen av
rv. 35 kan redusere opplevelsesverdien noe.

Gang og sykkelvegnett
Rv. 35 alle alternativer
Ny rv. 35 vil i liten grad påvirke tilbudet for
gående og syklende.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Stort
positivt

M iddels
positivt

Lite el.
intet

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Lite el.
intet

Stort
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Fv. 241
Pilegrimsleden følger fylkesvegen på det
meste av strekningen fra Kleggerud til
Jevnaker. Utbedringen av fv. 241 vil ha liten
betydning for leden. På det siste stykket fra
Mo gård vil forholdene bli noe bedre.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite positivt.
Middels
negativt

Middels
positivt

Lite el.
intet

Verdien er satt til liten til middels.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten
negativ (0/-).

Fv. 241
Etablering av tilbud for gående og syklende
frem til Mosmoen ved Mo gård vil bedre
sikkerheten for myke trafikanter på denne
strekningen.

Stort
negativt

Middels
negativt

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite positivt.

Tabell 4-13: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternativ 0 er rangert som nr. 1, da
dette alternativet pr definisjon har ingen konsekvens.
Alternativ 1
Delområde

Verdi

1. Samsmoen
2. Kistefoss
3. Samsmoen
barnehage
4. Kulturlandskapet
Aslaksrud-Kleggerud
5. Åsbygda
6. Bergermoen
industriområde
7. Bergermoen
8. Mosmoen
9. Mo gård

Alternativ 3

Fv. 241

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

0

Intet

0

Intet

0

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Liten

Middels
negativt

-/- -

Middels
negativt

-/- -

--

Intet

0

-

Lite negativt

-

-/- -

Intet

0

0

Intet

0

- -/- - -

Intet

0
0/+

Liten til
Lite negativt
middels
Intet til lite
Liten
positivt
Middels til
Middels
stort negativt
Middels
Intet
til stor
Liten til
Intet
middels

10. Toso sør

Middels

11. Randselva

Middels Lite negativt

Gang- og
sykkelvegnett

Liten

Pilegrimsleden

Liten til
middels

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Alternativ 2

Intet

Intet
Intet til lite
negativt
–/– –
2

0
- -/- - -

Intet til lite
positivt
Middels til
stort negativt

0
- -/- - -

Stort
negativt
Middels
negativt
Intet til lite
positivt
Middels til
stort negativt

0

Intet

0

Intet

0

Intet til lite
positivt

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

0

Intet

0

Intet

0

Lite positivt

+

-

Lite negativt

-

Lite negativt

-

Intet

0

0

Intet

0

Intet

0

Lite positivt

0/+

0/-

Intet

0

0/-

Intet til lite
negativt
–/– –
3

0/-

Intet til lite
negativt
––
4

0/+
-
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv
(0/+).

4.5.5

Oppsummering av
konsekvenser for
alternativer

Alternativ 1 nordre linje
Alle alternativer for ny rv. 35 vil ha
betydelige negative konsekvenser for friluftsområdene på Bergermoen, hvor det blir store
arealbeslag, barrierevirkning og støy. Deler av
området langs Randselva vil få noe redusert
attraktivtet som følge av ny bru. Alternativet
har også konflikt med bebyggelse ved
Kleggerud, hvor seks boliger blir innløst.
Støynivået ved Aslaksrud og Kleggerud og i
nordre del av Åsbygda vil øke.
Totalt sett innebærer alternativet en mindre
reduksjon i antall støyutsatte, da dagens veg
gjennom Jevnaker får redusert trafikk.
Alternativ 1 vurderes samlet å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -).
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 er tilnærmet identisk med
alternativ 1 i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Det er noen mindre forskjeller i
området ved Aslaksrud og Kleggerud, hvor
alternativ 2 ligger noe lengre sør, men dette
har ingen vesentlig betydning for konsekvensene.
Alternativ 2 vurderes samlet å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativ 3 har de samme negative
konsekvensene for Bergermoen som alternativ
1 og 2.
Ved Kleggerud ligger alternativ 3 vesentlig
nærmere bebyggelsen i Åsbygda, og innebærer at boligområdene langs fv. 241 deles i
to. Alternativet er derfor mer negativt enn de
to andre for boligene i dette området.
Alternativ 3 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -).
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Fv. 241
Utbedringen av fv. 241 gir små arealbeslag i
kantsonen langs Mosmoen, men dette har
ingen betydning for bruken av området.
Atkomst for gående og syklende fra Jevnaker
til Mo gård og Mosmoen bedres, og
skjermingstiltak gir redusert støybelastning
for boligene langs vegen ved Grønland/Toso
sør.
Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten positiv konsekvens (0/+).

4.5.6

Konsekvenser i
anleggsperioden

Midlertidige stengninger
Anleggsperioden vil medføre midlertidige
stengninger av veger og ferdselsårer. Barn og
unge er spesielt sårbare for om ferdselsårer
mellom bolig og skole og områder som brukes
til lek blokkeres. For å forhindre dette må det
etableres midlertidige veger/stier som
erstatning for de som stenges, samtidig som
nye ruter merkes godt.
Støy, rystelser og støv
Anleggsaktivitet gir forstyrrelse i form av
støy, vibrasjoner og rystelser, samt at det kan
gi støvproblemer. Dette kan medføre plager
for beboere og brukere av nærområdene til ny
rv. 35. Det vil bli stilt krav til anleggsdriften
iht. støyretningslinjene, noe som skal
begrense disse plagene. Videre vil Ytre miljøplan ta for seg problemer knyttet til rystelser
og vibrasjoner, og stille krav til entreprenør/
byggherre.
Støvplager begrenses ved gode anleggsrutiner
som rengjøring av maskiner, salting/vanning
av anleggsveger, tildekking av lass etc. Dette
vil bli behandlet i YM-plan for anleggsperioden.
Et viktig tiltak for personer som blir direkte
berørt er god informasjon om planlagt
anleggsaktivitet.

4.5.7

Avbøtende tiltak

Det vil være behov for avbøtende tiltak i
forhold til støy for å tilfredsstille anbefalte
grenseverdier i Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442.
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4.5.8

Usikkerhet

Det er ikke identifisert vesentlige usikkerheter
knyttet til beslutningsgrunnlaget for tema
nærmiljø og friluftsliv.

4.5.9

Oppfølgende
undersøkelser

I den videre planleggingen må det gjøres
detaljerte støyfaglige utredninger for alle
boliger utsatt for støy over anbefalte
grenseverdier, og nødvendige tiltak må
prosjekteres.
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4.6 Naturmiljø
4.6.1

Metode

Håndbok H140 definerer naturmiljø slik:
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har
betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.
Begrepet naturmiljø omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske
(ferskvann) og marine forekomster
(brakkvann og saltvann), og biologisk
mangfold knyttet til disse.
Tematisk avgrensing
I mange tilfeller har naturmiljøet betydning
for, og vil dermed være en del av, andre fagtemaer. Skillelinjen går på at det er ulike
aspekter som vektlegges under de ulike
temaer. For å unngå dobbeltvekting ved at de
samme aspekter konsekvensvurderes innenfor
flere tema, er det for temaet naturmiljø
definert følgende avgrensinger (fra Håndbok
140):
x Naturmiljøet avgrenses til å omfatte
naturens egenverdi, og ikke dens verdi
og funksjon for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles her under
fagtema landskapsbilde
(reiseopplevelsen 2.2.5).
x Naturen som livsmiljø for planter og dyr
samt spesielle geologiske forekomster
behandles under temaet naturmiljø,
mens naturressursaspektet (ressurser for
mennesker) som vilt, fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, berggrunn og
løsmasser behandles under fagtema
naturressurser.
x De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjon og den landskapsmessige betydningen av disse
behandles under tema landskapsbilde,
mens artenes betydning i et økologisk
perspektiv behandles under tema
naturmiljø.
x I den grad luft, vann og grunn forurenses skal betydningen av dette for
biologiske mangfoldet vurderes under
naturmiljø.

Registreringskategorier
Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to
nivåer:
x landskapsnivå, dvs. større områder og
systemer, samt regional grønnstruktur
x viktige enkeltområder
Landskapsnivå
Både viktige arter og økosystemer er avhengig
av at større områder, systemer av områder og
sammenhenger mellom dem. Det gjelder for
eksempel villrein, elg, store rovdyr, samt en
rekke fuglearter. Følgende registreringskategorier legges til grunn:
Inngrepsfrie områder (INON): Områder i en
viss avstand fra tyngre inngrep som veger,
jernbane, kraftlinjer, vassdragsutbygginger
etc. i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings oversikt over inngrepsfrie områder i
Norge.
Store viltområder: Leveområder og trekkveger for hjortevilt og andre arter som utnytter
store arealer og/eller fremviser faste sesongmessige trekk.
Landskapsøkologiske sammenhenger: Fordeling av ulike naturtyper (antall, størrelse og
innbyrdes avstander) og funksjonsområder, og
deres
betydning
for
artsmangfoldet.
Vurderingene bygger på registrering av
naturtyper og viltområder.
Viktige enkeltområder
Som grunnlag for registrering og verdisetting
er viktige enkeltområder lagt til grunn (se
også tabell 4-15):
Naturtyper er den viktigste biologiske kartleggingsenhet slik det er definert i DNhåndbok 13. ”Kartlegging av naturtyper,
verdisetting av biologisk mangfold” (24). De
kartlagte lokalitetene er videre verdsatt etter
DN sitt system som deler lokalitetene i:
x svært viktige (A)
x viktige (B)
x områder med lokal betydning (C)
Det er laget en egen oversikt over truete
vegetasjonstyper i Norge (25) (rødliste for
naturtyper). Noen utvalgte naturtyper er også
underlagt spesielle restriksjoner gjennom
forskrift til naturmangfoldloven (26).
Rødlistearter: Arter som er oppført på
Nasjonal rødliste for truete arter i Norge fra
2010 (27). Rødlistekategoriene er vist i tabell
4-14. For alle rødlistete arter som er omtalt
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her er rødlistekategorien tatt med i parentes
etter artsnavnet.
Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av
fugl, pattedyr, amfibier, insekter, fisk og annet
dyreliv i ferskvann og sjø og deres funksjonsområder (hekke-/yngleområder, trekkveger,
beite-/næringsområder, reirplasser, etc.). Ved
viltkartlegging etter DN-håndbok 11 (28) gis de
kartlagte enhetene (funksjonsområder) vekt
etter hvor viktige de er. Skalaen er femdelt der
1 er den laveste verdien og 5 den høyeste.
Vegetasjon: Viktige forekomster av karplanter, moser, sopp og lav, herunder både
naturlig forekommende planteliv og eventuelle menneskelig introduserte arter.
Arts- og individmangfold: Områder med
spesielt stort arts- og eller individmangfold.

Inngrepsfrie og sammenhengende
naturområder, landskapsøkologiske sammenhenger

L

Naturtypeområder/
vegetasjonsområder

Verdi Kriterier

L

-

ordinær landskapsøkologisk betydning

-

over 1 km fra nærmeste tyngre inngrep

-

Sammenhengende områder (over 3 km2)
med et urørt preg

-

områder med lokal eller regional,
landskapsøkologisk betydning

-

over 3 km fra nærmeste tyngre inngrep

-

områder med nasjonal landskapsøkologisk
betydning

-

biologisk mangfold som er representativ for
distriktet

-

naturtyper eller vegetasjonstyper i
verdikategori B eller C for biologisk mangfold

-

naturtyper eller vegetasjonstyper i
verdikategori A for biologisk mangfold

-

representativt for distriktet

-

viltområder og vilttrekk med viltvekt 1

-

stort artsmangfold i lokal eller regional
målestokk

-

arter i kategoriene ”nær truet” eller
”datamangel”

-

arter på fylkesvis rødliste.

-

viltområder og vilttrekk med viltvekt 2-3

-

stort artsmangfold i nasjonal målestokk

-

arter som er ”kritisk truet”, ”sterkt truet” eller
”sårbar, eller forekomst av flere rødlistearter i
lavere kategorier

-

viltområder og vilttrekk med viltvekt 4-5

-

geologiske forekomster som bidrar til
distriktets geologisk mangfold og karakter

-

geologiske forekomster som i stor grad bidrar
til distriktets eller regionens geologiske
mangfold og karakter

-

geologiske forekomster og områder som i
stor grad bidrar til landsdelens eller landets
geologiske mangfold og karakter

M

S

M

S

L
Områder med arts og individmangfold

Rødlistekategorier
Lokalt utryddet – Arter som tidligere har
RE (Regionally
reprodusert i Norge, men som nå
extinct)
er utryddet (gjelder ikke arter
utryddet før år 1800).
Kritisk truet – CR Arter som i følge kriteriene har
(Critically
ekstrem høy risiko for utdøing
endangered)
(50 % sannsynlighet for utdøing
innen 10 år).
Sterkt truet – EN Arter som i følge kriteriene har
(Endangered)
svært høy risiko for utdøing (20 %
sannsynlighet for utdøing innen
20 år).
Sårbar – VU
Arter som i følge kriteriene har
(Vulnerable)
høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100
år).
Nær truet – NT
Arter som i følge kriteriene ligger
(Near
tett opp til å kvalifisere for de tre
threatened)
ovennevnte kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i
nær fremtid (5 % sannsynlighet
for utdøing innen 100 år).
Datamangel –
Arter der man mangler gradert
DD (Data
kunnskap til å plassere arten i en
deficient)
enkel rødlistekategori, men der
det på bakgrunn av en vurdering
av eksisterende kunnskap er stor
sannsynlighet for at arten er truet
i henhold til kategoriene over.

Tabell 4-15: Verdikriterier tema naturmiljø

Naturhistoriske områder
(geologi, fossiler)

Tabell 4-14: Rødlistekategorier

M

S

L

M

S

Funksjonsområder:
Kantsoner,
grønnstruktur, sammenhengende naturområder og
andre områder med betydning for biologisk
mangfold etc.

Verdi
Håndbok 140 har kriterier for verdisetting av
naturområder. Kriteriene er gitt i tabell 4-15.

Eksisterende inngrepsituasjon: Tilstedeværelse eller fravær av tekniske inngrep, støy
og annen forurensing.

Vurdering av omfang
Kriterier for vurdering av omfang er vist i
tabell 4-16.

Naturhistoriske/geologiske elementer: Viktige berggrunns- og kvartærgeologiske
elementer som morenerygger, raviner,
grytehull, fossilforekomster etc.

Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
x kommunens vilt- og
naturtypekartlegging generelt
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Influensområde
Influensområdet for naturmiljø avgrenses av
de arealene som berøres av veglinjer og en
buffersone på om lag 3-400 meter rundt som
kan bli påvirket av forstyrrelser (eksemplevis
støy), lokalklimatiske endringer og barriereeffekter, samt direkte tilgrensende områder
som inngår i sammenhengende lokaliteter
eller naturtyper og viktige trekkveger som kan
bli berørt. De vassdragsavsnittene som ligger i
direkte tilknytning til planområdet omfattes
også av influensområdet. Influensområdet er
vist på registreringskartet i figur 4-104.
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor temaet naturmiljø:
Viktige lokaliteter og sammenhengen
mellom
disse
skal
beskrives,
verdivurderes
og
kartfestes.
Konsekvensene og omfanget av
alternativene må belyses i forhold til
arealbeslag, linjeføring, fragmentering
av områder, forurensning i grunnen,
endringer i grunnvannsnivå, inngrep i
bekker og terrengendringer. Vegens
barrierevirkning må belyses og
vurderes. Eventuelle virkninger av
anleggsarbeider skal belyses og
avbøtende tiltak vurderes.

4.6.2

Registreringer

Naturgrunnlag og klima
Klima
Klimaet i Jevnaker er innlandspreget og
forholdsvis tørt, med en normal årsnedbør på
660 mm (30). Årsmiddeltemperaturen er 3,5 qC.
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Viktige sammenhenger mellom
naturområder
Artsmangfold, vekstog levevilkår (dyr og
planter)

Beskrivelsen av delområdene er i stor grad
basert på data fra Naturbase, supplert med
data fra de kildene som er nevnt ovenfor.

Tabell 4-16: Kriterier for vurderinger av
omfang for naturmiljø

Naturhistoriske
forekomster

x registreringer utført i forbindelse med
vegprosjektet sommer/høst 2011 og vår
2012 (29)
x kartlegging og registrering utført i
forbindelse med KU for tilstøtende
parsell av rv. 35 (2010)
x sporregistreringer av hjortevilt vinteren
2012
x egne befaringer
x bruk av tilgjengelig litteratur og
Internett for å finne relevant informasjon
om temaet

Omfang

Tiltaket vil:

stor positiv

i stor grad styrke

middels positiv

styrke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

svekke

stort negativt

bryte

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

i noen redusere

stort negativt

i stor grad redusere eller
fjerne

stor positiv

Ikke relevant

middels positiv

Ikke relevant

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

forringe

stort negativt

ødelegge

Temperaturen er typisk nok lavest i januar,
med en normaltemperatur på -9,0 qC og når
sitt maksimum i juli med en normaltemperatur
på 15,5 qC.
Berggrunn
Berggrunnen i influensområdet er variert. I
nordvest ligger det et område med glimmerskifer og omdannet sandstein (metasandstein).
Øst for dette beltet er det ulike sedimentære
bergarter, først et belte med alunskifer,
underordnet kalkstein og sandstein, stedvis
konglomerat, deretter et smalt belte med
kalkstein og et belte med kalkrik skifer og
sandstein. Helt i øst finner man syenittporfyr,
en vulkansk bergart. Berggrunnskart er vist i
figur 4-95.
Løsmasser
Løsmassene i influensområdet er dominert av
grusmoer med svært stor mektighet. Eggemoen er en av Norges største grusforekomster. Grusmassen er avsatt av breelver
under siste istid, og danner et stort platå, i
hovedsak vest for Randselva. Noe grus er det
også langs østsiden av Randselva men i mer
beskjedne tykkelser. I hovedsak er løsmassene
øst for Randselva forvitringsmateriale (fra lett
forvitrelig berggrunn) og morenemasser.
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Figur 4-95: Berggrunnskart
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Figur 4-96: Løsmassekart
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Vann og vassdrag
Randselva
Randselva renner gjennom influensområdet.
Dette er utløpselva fra Randsfjorden, som er
Norges fjerde største innsjø. Elva møter
Begnavassdraget nedstrøms planområdet, og
kalles derfra Storelva frem til den renner ut i
Tyrifjorden. Elva hører til i vassdragsområde
Drammensvassdraget.
Elva er regulert med flere kraftverk. Oppstrøms er det kraftverk ved Bergerfoss og
Kistefoss, nedstrøms ved Viulsfossen sør for
influensområdet.
Vannføringen i elva blir målt ved kraftverket
på Bergerfoss. Den varierte i 2001 fra i
underkant av 20 m3/s i tørre perioder til over
200 m3/s under høstflom.

og en rekke karpefiskarter. Elva er kjent for
storørretstammen, med storørret fra Tyrifjorden som kommer opp i elva for å gyte. Det
er registrert ørret opp mot 15 kg (32). Storørret
går opp til Viulsfossen, som er et vandringshinder. Strekningen i influensområdet har
dermed ikke forekomst av denne storørretstammen, men det lever stedegen ørret også i
denne delen av elva. Undersøkelser av bunnforholdene på elvestrekningen i influensområdet i 2011 har påvist egnete bunn- og
strømforhold både for ørret (gyte- og
oppvekstområder) og elvemusling (33).
Bunnforholdene er varierte og stedvis forekommer det rikelig med død ved på bunnen.
Dette er en fordel for elvemuslingen, da dette
skaper roligere strømforhold der musling kan
etablere seg.

Det foreligger ikke vannkvalitetsdata for
elvestrekningen, men den er vurdert til å ha
bra vannkvalitet, og det er både elvemusling
og storørret i elva (31). I Randsfjorden
oppstrøms er vannkvaliteten vurdert som god,
og samlet tilstandsvurdering i henhold til
vannrammedirektivets metodikk er også god.

Under oppfølgende undersøkelser våren 2012
ble det funnet både levende muslinger og skall
innenfor influensområdet. Siden hele den
undersøkte
strekningen
innehar
goda
biotopkvaliteter og flekkvise observasjoner av
elve-musling, vurderes det at arten er vanlig
forekommende langs hele den undersøkte
strekningen.

Randselva har gode bestander av ørret, gjedde

I forhold til ørret har strekningen innenfor

Figur 4-97: Områder hvor det ble kartlagt elvemusling våren 2012 (rød markering). Det er
sannsynlig at utberedelsen er større i området, men deler av elva kunne ikke undersøkes på grunn
av strømforholdene. Figur: Norconsult AS.
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Figur 4-98: Klassifisering basert på gyteområdekvalitet for ørret på ulike delstrekninger
innenfor undersøkt område av Randselva. Blå områder har svært gode gyteforhold, rosa har
gode og gul har mulige gyteforhold. Ingen delstrekninger vurderes å være helt uegnet. Turkis
markeringer utgjør observerte gyteområder eller stryk med særdeles høyt potensial. Figur:
Norconsult AS.
influensområdet blitt klassifisert til å ha
middels til gode gyteområder. Tilsvarende
klassifisering av oppvekstområder for ørret
viser også svært gode forhold, og det er også
gode forhold for voksen ørret på strekningen
(29)
.
Naturtypelokaliteter
Innenfor influensområdet er det registrert en
naturtypelokalitet i Naturbase. I tillegg er det
registrert tre nye lokaliteter i forbindelse med
vegprosjektet, og for Mosmoen er det gjort
registreringer
i
forbindelse
med
kommunedelplan for rv. 35 Jevnaker – Olum.
Nummereringen henviser til registreringskartet i figur 4-104.

"halvøy" ved Randselva, rett sør for Kistefoss
museum og fylkesgrensen. Østre del er åpen
beitemark, vestre er beiteskog med små
lysåpninger nede ved strandkanten hvor
dyrene kan nå ned til elva. Skogen består av
trær i alle aldre og en del død ved (viktig for
biologisk mangfold). Variert natur gir høyt
artsmangfold. Mindre areal med knausvegetasjon lengst i nord, og partier med
verdifull flommark.
Kulturspor: Det har ligget fire husmannsplasser i området. På Aslakrud har det vært
beita så godt som uavbrutt fra 1800-tallet og
frem til i dag. Slik kontinuitet er verdifull.

N1: Naturbeitemark ved Randselva
Nede ved Randselva ved Aslaksrud er det
registrert en naturbeitemark, et om lag 110 da
stort areal på flat mark (34). Dyrene kan beite
helt ned til vannkanten. Dels er arealene åpen
eng, dels beiteskog. Det har vært beite med
hest tidligere, nå beiter primært kjøttfe her.
Arealene har lang kontinuitet.
Lokalitetskarakteristikk: Større areal med
naturbeitemark, til dels skogkledd, på
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inkludert i
lokaliteten.

Figur 4-100: Storvokst furuskog i naturtypen
på Mosmoen
Verdivurdering: Stort sammenhengende areal,
forekomst av den sjeldne naturtypen
beiteskog, beite ned til vannkanten og lang
kontinuitet tilsier regional verdi (B).
N2: Gammel barskog (sandfuruskog) på
Mosmoen
Beskrivelse og avgrensing av naturtypen på
Mosmoen er hentet fra notat utarbeidet i
forbindelse med kommunedelplan rv. 35
Jevnaker – Olum (35). Avgrensningen er
kartografisk noe tilpasset for å få en
sammenheng i de registrerte områdene.
Lokalitetskarakteristikk: Mosmoen består i
hovedsak av eldre tidligere plukkhogget
naturskog av furu og gran (barblandingskog),
men det finnes også et fåtall mindre
hogstflater og en del partier med ungskog. Det
er den eldre skogen som er avgrenset som
naturtypelokalitet sammen med et fåtall
mindre felt med yngre skog som ligger som
enklaver mellom større parti med eldre skog.
Eventuelle nærmere artsregistreringer for
bakkeboende sopp og insekter kan føre til at
også andre partier med yngre skog bør
inkluderes i naturtypelokaliteten. Langs stier i
yngre skog vokser det ofte spredte eldre
furutrær, og disse har naturverdi uten at de er

avgrensningen

av

naurtype-

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert å være
svært viktig (A) da dette er en stor lokalitet
med eldre skog på tykke løsmasseavsetninger
som historisk har hatt og fremdeles har god
kontinuitet i tre- og rotsjikt. Området har
trolig aldri vært flatehogd. Lokaliteten har
stedvis baserike løsmasser, slik at den har et
klart potensial for forekomster av rødlista og
krevende sopparter av bakkeboende arter som
har mykhorriza (sopprot) med særlig furutrær.
Naturskoger på løsmasseavsetninger er svært
sjeldne på Østlandet og i landet for øvrig.
Positivt er også spredte forekomster av død
ved. Skogen er gjennomgående høyreist og
har stedvis mange furutrær som er grove og
gamle (>150 år) med typiske karaktertrekk
som panserbark, vridde grove greiner og
stagnerende
høydevekst.
Verdisettingen
baserer seg (så langt) i hovedsak på at
lokaliteten har eldre skog på tykke løsmasser,
og at lokaliteten til skogtypen å være er både
gammel og stor. Eventuelle funn av
rødlistearter vil styrke verdisettingen, men om
slike funn ikke gjøres, vil ei heller dette
medføre at verdisettingen settes ned til Bviktig. Dette begrunnes med skogtypens
sjeldenhet uavhengige av artsfunn.
Kvalitetene på Mosmoen er høyere og
forskjellig fra andre kjente sandfuruskoger i
regionen, og er den største kjente lokaliteten i
regionen. Skogtypen er svært sjelden i
naturtilstand også i nasjonal sammenheng, og
alle slike områder i naturtilstand er svært
verdifulle uavhengig av hvor i landet de finns
og om det finns andre området i naturtilstand i
samme region. Skogtypen er klart underdekt i
skogvernet. Området vil trolig også bli rangert
høyt i en nasjonal sammenheng med andre
områder i andre regioner (35).
N3: Skog (furuhei) øst for Eggemoen
flyplass
Lokalitetskarakteristikk: Lokaliteten ligger på
begge sider av eksisterende rv. 35 rett øst for
flyplassen Eggemoen, og består av furuskog
med ikke altfor gamle trær. Skogen er
tidligere tynnet, noe som gjør at det er god
sikt og at feltsjiktet har kunnet utvikles.
Feltsjiktet er av urtetype med innslag av
gressarter og med et relativt stort innslag av
orkidéen nattfiol Platanthera bifolia. Flere
enn 200 eksemplarer kunne telles i hele
området. Furuskogen har blitt uttynnet på en
måte som favoriserer undervegetasjonen.
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N5: Bekkekløft ved Branndalsbekken
Lokaliteten ligger ved Branndalsbekken øst
for Kleggerud, like ovenfor de dyrkede
områdene.
Lokalitetskarakteristikk: Bekkekløft med stor
variasjon i treslag og alder. Området er svært
fuktig ettersom en bekk renner igjennom og
møter en annen bekk før et mer åpent
landskap overtar lengre nord. I området finnes
en rik undervegetasjon med urter.

Figur 4-101: Nattfiol i den registrerte naturtypen ved Eggemoen. Foto: Norconsult AS
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til verdi
C på grunn av den store orkidébestanden (29).
N4: Gammel barskog ved Kleggerud
Den registrerte naturtypen ved Kleggerud
ligger like ved det gamle millitærlageret ved
fv. 241, og grenser inntil Mosmoen.
Lokalitetskarakteristikk: Gammel granskog
med feltsjikt av lågurttype med rikelig med
død ved. Disse trærne har høy alder.
Feltsjiktet er svært artsrikt, med blant annet
trollbær, kranskonvall, firblad, skrukkelav,
laven Lecanactis abietina, pusledraugmose,
strutseving, tyrihjelm, samt innslag av eldre
spisslønn, selje og ask (NT). Gjennom
utdypende studier kan man forvente å finne
andre interessante arter.

Tresjiktet er en blanding av løv- og bartrær.
Mange spisslønner med høy alder er helt
overdekkede av mose og lav. Ask (NT), rogn
og
flere
eldre
hassel
forekommer.
Undervegetasjonen består stort sett av
tyrihjelm, strutseving og trollbær. Ved
utdypende studier kan man forvente å finne
flere interessante arter.
Lokaliteten synes å være stort sett upåvirket i
selve ravinen. På høydene fantes derimot
tydelige spor av beitende sau.
Verdisetting: Området er vurdert som en Clokalitet pga. strukturen og det store
artsmangfoldet (29).

Skogen er stort sett upåvirket gammelskog
med stor variasjon og har dessuten høy
fuktighetsgradient i midten av området.
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som en Clokalitet med tanke på den fine strukturen og
det store artsmangfoldet (29).
Figur 4-103: Bekkekløften ved Branndalsbekken, med ulike treslag, bla. spisslønn.
Foto: Norconsult AS
Rødlistearter
Det er registrert i alt 8 rødlistearter innenfor
influensområdet, jf. tabell 4-17.
Registreringene av dverglo (NT) og
hønsehauk (NT) er imidlertid geografisk svært
usikre, og kan reelt sett være lokalisert utenfor
influensområdet. Disse tillegges derfor liten
vekt.
Figur 4-102: Trollbær i den registrerte naturtypen ved Kleggerud. Foto: Norconsult AS
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Tabell 4-17: Registrerte rødlistearter innenfor
influensområdet. Rødlistekategoriene er
forklart i tabell 4-14.
Registrert Rødlisteår
kategori

Type

Navn

Insekter

Sansebie

2011

NT

Sopp

Rosenkjuke

2011

NT

Fugl

Tårnseiler

2010

NT

Sopp

Rynkeskinn

2008

NT

Fugl

Dverglo

2000

NT

Fugl

Hønsehauk

1975

NT

Pattedyr

Gaupe

2011

VU

Karplanter

Ask

2011

NT

Rosenkjuke (NT) og rynkeskinn (NT) er
sopparter knyttet til eldre barskog. Disse er
registrert i skogområdet Mosmoen, mellom
Kistefoss og Kleggerud.
Insektarten sansebie (NT) er registrert ved
Kistefoss.
Tårnseiler (NT) er registrert ved fv. 241
sørvest for Mo gård.
Gaupe (VU) er påvist i Åsbygda i 2011, etter
funn av sauekadaver.
Like
nord
for
influensområdet,
på
Bergermoen sør for Statoilstasjonen, er
karplantene bittergrønn (EN) og mogop (NT)
registrert.
Viltområder
Innenfor influensområdet er det registrert tre
viltlokaliteter (34):
x Beiteområde for rådyr fra Branndalsbekken til Randselva, viltvekt 1
x Beiteområde for elg fra Randselva og
hele veien østover mot skogområdene
ovenfor Mo og Kleggerud, viltvekt 1
x Beiteområde for ulike vannlevende fugl
i Randselva fra Bergertjern og ned til
Kistefoss: sangsvane, andefugler,
fossekall og gråhegre, viltvekt 2.
Like nedstrøms influensområdet er det
registrert overvintringsområde for fossekall og
rasteområde for andefugler. Dette området har
viltvekt 3.
Vilttrekk
I viltdata fra Naturbase er det registrert en
trekkveg for elg fra Kleggerud mot Kistefoss.
Denne har viltvekt 1, og er trolig mer et
beitetrekk enn et regionalt trekk. I henhold til

opplysninger fra grunneiere på medvirkningsmøte (36) trekker det generelt mye elg fra
skogområdene øst for Mo og Kleggerud (del
av Nordmarka) ned mot Mosmoen og
Randsfjorden og tilbake, spesielt vinterstid.
Dette er trolig dyr som oppholder seg i
området i vinterhalvåret.
Sporregistreringer vinteren 2012 viser at det
er forholdsvis mye trekkaktivitet av både elg
og rådyr over aktuell vegtrase mellom
kommunegrensen mot Ringerike og Moselva.
På denne strekningen er det et relativt stort
beiteområde ned mot Randselva. Dette er et
tradisjonelt vinteroppholdssted og det vil være
faste trekk ned og opp mot åssida.
Registreringene er jevnt fordelt over hele
strekningen (37).
Fremmede skadelige arter
Svartelista gir oversikt over økologiske
risikovurderinger for et utvalg av fremmede
arter som er påvist i Norge (38). Med økologisk
risiko menes om arten kan ha negative
effekter på økosystemer, stedegne arter,
genotyper eller kan være vektor for andre arter
(parasitter og sykdommer) som kan være
skadelig for stedegent biologisk mangfold.
Artene er vurdert etter følgende risikoskala:
x

x

x

Lav risiko – Arter som med stor
sannsynlighet har ingen eller ingen
vesentlig negativ effekt på stedegent
biologisk mangfold.
Ukjent risiko – Arter der kunnskapen
ikke er tilstrekkelig til å vurdere om
de har negative effekter på stedegent
biologisk mangfold.
Høy risiko – Arter som har negative
effekter på stedegent biologisk
mangfold.

I
influensområdet
er
høyrisikoartene
hagelupin og vinterkarse registrert en rekke
steder langs rv. 35 og fv. 241, se figur 4-104.
I henhold til Statens vegvesens regionale
handlingsplan mot fremmede skadelige arter
(39) er hagelupin en plante hvor målsettingen
er å hindre videre spredning. Tiltak mot
planter i denne kategorien skal rettes mot å
begrense
spredning,
for
eksempel
gjennombestemt slåtetidspunkt, flere slåtter
per sesong eller tidlig slått. I verneområder og
prioriterte naturtyper skal mer direkte rettede
tiltak vurderes av miljøfaglig kompetanse,
men dette synes mindre aktuelt for rv.35. For
vinterkarse er det ikke satt konkrete mål.
Statens vegvesen Region øst

171

Rv. 35 Eggemoen – Kleggerud med ny tilførselsveg til Jevnaker
Kommunedelplan med konsekvensutredning

Figur 4-104: Registreringskart naturmiljø.. Nummerne henviser til verdisatte delområder, se
tabell 4-18.
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4.6.3

Verdivurdering av
delområder

Verdi for hver enkelt lokalitet etter
naturtypekartlegging og viltkartlegging er gitt
i tabell 4-15. Ved å benytte metodikken i
Håndbok 140 gis A-lokaliteter og viltlokaliteter med vekt 4 og 5 stor verdi, mens B
og C-lokaliteter og viltlokaliteter med vekt 2
og 3 middels verdi. Videre gir forekomst av
rødlistearter grunnlag for middels (NT, DD)
og stor verdi (CR, EN, VU).

Randselva gjennom influensområdet er ikke
gitt verdi i naturtypekartleggingen. Etter
metodikken i Håndbok 140 får elva stor verdi,
da den direkte truede arten elvemusling lever
her.

Andre områder uten spesielle registreringer
gis liten verdi. Det er viktig å poengtere at
dette ikke er ensbetydende med ingen verdi.
Både skogsområder, dyrket mark og hager er
viktige for mange ulike arter. En vurdering av
de verdisatte delområdene er gitt i tabell 4-18
og vist på figur 4-105.
Tabell 4-18: Verdisatte delområder. Områdene er vist på kart i figur 4-105
Delområde

Beskrivelse

Verdi

1. Randselva

Elva er påvirket av kraftutbygging. Forekomst av elvemusling i elva, men
usikkerhet om hvorvidt den lever i influensområdet. Rik fiskebestand i elva
generelt, men elvekraftverk oppstrøms og nedstrøms er vandringshinder.
Kantsonene inntil 20 m fra elva er inkludert i delområdet. Disse er viktig for
biologisk mangfold, spesielt fugleliv. Samlet vurderes området å ha middels
til stor verdi.
Registrert naturtype (C-lokalitet) med rik bestand av orkideen nattfiol.
Lokaliteten er fragmentert av rv. 35. Verdien vurderes som liten til middels.

Liten Middels Stor

3. Bergermoen

Skogområdene på Bergermoen er en forholdsvis ensartet produksjonsskog
dominert av furu. Ingen spesielle registreringer i område, bortsett fra en
forekomst av ask (NT). Verdien vurderes som liten.

Liten Middels Stor

4.
Naturbeitemark
Aslaksrud

Naturbeitemark med lang kontinuitet, forekomst av den sjeldne naturtypen
beiteskog, og beite ned til vannkanten ved Ranselva. Registrert som Blokalitet i naturbase. Verdien vurderes som middels.

Liten Middels Stor

5. Kantsoner og
skogarealer
langs østsiden
av Randselva

Skogområde avgrenset av Randselva i vest, dyrket mark på Aslaksrud i øst og Liten Middels Stor
Mosmoen i nord. Selve kantsonen langs Randselva i 20 m bredde, inngår i
delområdet Randselva og er ikke en del av dette området. Delområdet har en
blanding av løvskog og barskog, til dels plantet gran. Ingen spesielle verdier
er registrert her, og verdien vurderes som liten.
Liten Middels Stor
Delområdet omfatter dyrket mark og bebygde områder (Kistefoss og
bebyggelsen langs fv. 241). Ingen spesielle verdier er registrert i delområdet
utover et par forekomster av ask (NT), og verdien vurderes som liten.

2. Furuskog øst
for Eggemoen

6. Dyrkede og
bebygde
områder
7. Mosmoen

8. Gammel
barskog ved
Kleggerud
9. Barskogområder øst for
Kleggerud
10. Bekkekløft
ved Branndalsbekken

Liten Middels Stor

Gammel furuskog med høy kontinuitet på løsmasseavsetninger, en naturtype
som er svært sjelden på Østlandet og i landet for øvrig. Stedvis kalkrk grunn.
Klart potensial for forekomster av rødlistede og krevende sopparter. Vurdert
som A-lokalitet. Verdien vurderes som stor.
Stort sett upåvirket gammelskog med stor variasjon og høy fuktighetsgradient
i midten av området. Vurdert som en C-lokalitet i naturbase. Verdien vurderes
som middels.

Liten Middels Stor

Skogområdene øst for Kleggerud er en del av større sammenhengende
arealer i Nordmarka. Delområdet er preget av aktivt skogbruk og det er ikke
registrert spesielle verdier. Skogområdet er et beiteområde for hjortevilt.
Verdien vurderes som liten.
Bekkekløft med stort artsmangfold, vurdert som C-lokalitet. Verdien vurderes
som middels.

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Statens vegvesen Region øst

173

Rv. 35 Eggemoen – Kleggerud med ny tilførselsveg til Jevnaker
Kommunedelplan med konsekvensutredning

Figur 4-105: Verdikart naturmiljø
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4.6.4

Konsekvenser

Forholdet til elvemusling i Randselva
Elvemusling – en introduksjon
Stoff om elvemuslingens biologi og bestand er
hentet fra NINA-rapport 122 (40) og
Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan for elvemusling (41).
Innledning
Elvemuslingen har en særegen biologi. Den
lever lenge, opptil 200 år, den har et
parasittisk larvestadium på fisk, den er en
effektiv vannrenser og nøkkelart og den lagrer
miljøinformasjon i skallet. Elvemuslingen har
også en interessant plass i historien. Det ble
tidligere drevet fangst av elvemusling da man
i enkelte muslinger kunne finne perler.
Overbeskatning av ressursen kombinert med
forurensning og tap av leveområder og førte
til en dramatisk bestandsnedgang over store
deler av Europa på 1900-tallet.
Norge har pr. i dag den største levedyktige
bestanden i Europa, med over halvparten av
totalbestanden. I Norge er det påvist
muslinger på ca. 370 lokaliteter. Arten er
oppført på den norske rødlista som en sårbar
art (VU). Det er utarbeidet en egen handlingsplan for å ta vare på arten.
Livssyklus
Elvemuslingen er normalt særkjønnet med
hann- og hunnindivider, men i enkelte
populasjoner finnes en større eller mindre
andel av individer med anlegg for både
hunnlige og hannlige kjønnsceller.
Befruktede egg utvikler seg til muslinglarver,
som kalles glochidier, mens de oppbevares i
gjellebladene til mormuslingen. Gjellene
fungerer som "yngelkammer" for muslinglarvene i omlag fire uker inntil de støtes ut i
de frie vannmassene gjennom utblåsningsåpningen.
Etter at muslinglarvene er sluppet ut i
vannmassene vil de dø i løpet av svært kort tid
(inntil noen få dager) hvis de ikke kommer i
kontakt med gjellene på en fisk. Først etter et
obligatorisk stadium på gjellene til laks eller
ørret er muslinglarvene ferdig utviklet og kan
starte et liv som bunnlevende musling i elva.
Muslinglarvene vil bare utvikle seg normalt
på laks eller ørret i Norge. På andre fiskearter
vil de også feste seg, men faller av etter 1-3
uker. Det parasittiske stadiet på fisk varer
vanligvis fra september – oktober frem til

neste vår (april–juni). Muslingen (ca. 0,45
mm lang) slipper seg da av vertsfisken, og
vandrer eller graver seg ned i mellomrom i
bunnsubstratet i elva.
Stadiet i bunnsubstratet er en kritisk fase for
muslingene, og mer enn 95 % dør i denne
fasen. De som overlever vil etter 4-8 år ha
nådd en størrelse på 15-30 mm. De vandrer da
opp, og kan observeres i øvre del av
substratet. Her starter de nå et frittlevende liv
på elvebunnen. Når muslingene er 10-15 år
gamle vil de vanligvis ha nådd en størrelse på
50-60 mm og blir kjønnsmodne.
Elvemuslingene blir i voksen tilstand normalt
en 10-13 cm lange, noen ganger opp til 15-16
cm. Skallet er mørkt brunlig, nesten svart hos
eldre individer, og er som oftest
nyreformet/avlangt.
Næring
En elvemusling får næring ved å filtrere ut
partikler fra vannet. En voksen musling
filtrerer 50 liter vann hvert døgn (2,1 liter pr.
time). Gjellene fanger opp den organiske
delen og skiller ut den uorganiske
komponenten som synker til bunns. Dette er
med på å rense og klarne vannet, noe som gjør
muslingen til en nøkkelart med stor betydning
for andre vannlevende organismer.
Habitat
Muslingene har flere ulike stadier i
utviklingen mot voksne individer, og setter
derfor ulike krav til habitatet i ulike faser av
livet. Den må oppholde seg i et område der
også vertsfisken trives. Forandringer i habitat
og vannkvalitet kan medføre at de unge
stadiene dør selv om de voksne muslingene
fortsatt er til stede.
Normalt står elvemuslingen med "hodet" i
grusen, og bare den bakre delen av dyret er
synlig. Elvemuslingen lever hovedsakelig i
rennende vann (på 0,5-2 m dyp), men finnes i
et vidt spekter av elver og bekker. Muslingene
finnes oftest i næringsfattige lokaliteter der
grus- og sandbunn dominerer mellom små og
store steiner og steinblokker som er med på å
stabilisere substratet. Sedimentering av mudder og finpartikulært materiale hindrer de
unge elvemuslingene i å etablere seg, og arten
finnes derfor mer unntaksvis i områder med
løs mykbunn.
For de unge muslingene må strukturen i
substratet være slik at det er en god
utskiftning av vann mellom de frie
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vannmasser og mellomrommene i substratet.
Det er årsaken til at erosjon og nedslamming
må holdes under kontroll i vassdrag med
elvemusling.

Støy
Ny rv. 35 vil innebære støybelastning i
områdene nær vegen. Støykart er vist i
kapitlet Nærmiljø og friluftsliv.

Vannkvalitet
Elvemusling unngår lokaliteter i vassdrag med
høyt partikkelinnhold. Når vannet i forbindelse med nedbør og høy vannføring i perioder
tilslammes og får uvanlig høy turbiditet, kan
muslingen trekke seg sammen og lukke
skallet. Den trives også dårlig i områder med
høyt innhold av humussyrer.

Viltgjerding
Viltgjerder vil øke barriereeffekten av vegen
på de strekningene hvor dette settes opp, her
fra krysset med fv. 241 og nordover. Det
legegs til rette for at vilt kan krysse under bru
over Branndalsbekken.

For voksne muslinger er det en klar sammenheng mellom overlevelse og pH. Muslingene
blir negativt påvirket ved pH lavere enn 5 og
forsuring leder også ofte til en heving av
aluminiumsinnholdet som er svært giftig i
uorganisk form.
Tilførsel av næringsstoffene fosfor og
nitrogen samt utslipp av organisk stoff virker
negativt på elvemuslingen på grunn av økende
eutrofiering. Dette gir økt sedimentering, og
økt forbruk av oksygen i substratet går ut over
overlevelsen til de unge muslingene.
I Mellom-Europa vurderer man at bestander
av voksne elvemusling klarer seg langsiktig
om konsentrasjonen av fosfat ikke overstiger
30-35 mgTot-P/l. Vassdrag som har små
muslinger er derimot næringsfattige eller
svært næringsfattige (0-15 mgTot- P/l). Det er
også en tendens til at innholdet av nitrogen er
lavere på lokaliteter med små muslinger.

Belysning
Belysning i kryssområdene vil øke
avvisnings- og barriereeffekten i forhold til
vilt.
Delområde 1: Randselva
Rv. 35, alle alternativer
Etablering av ny bru over Randselva innebærer anleggsaktivitet på begge sider av
elveløpet, men ingen av bruløsningene er
forutsatt å ha fundamenter i selve elvestrengen. Valg av brutype har derfor mindre
betydning for naturmiljøet i elva.
Det forutsettes at det gjennomføres tiltak for å
hindre tilslamming av elveløpet i anleggsfasen, da dette kan ha negativ påvirkning på
elvemusling. Stor vannføring i elva gjør
imidlertid at sårbarheten er liten.
Forurensningssituasjonen i elva påvirkes lite
sammenliknet med 0-alternativet, siden trafikken i dag krysser elva på bru lenger nord.

Mulige konsekvenser for muslingbestanden
Største
risikofaktor
i
forhold
til
muslingbestanden
vurderes
å
være
nedslamming i anleggsfasen. Dersom
bunnsubstratet dekkes av for tykt lag med
sedimenter, vil larvene i bunnsubstratet dø på
grunn av for lite oksygen. Selv en forbigående
nedslamming kan redusere rekrutteringen
vesentlig, da mange årsklasser kan bli rammet
(larvene lever 4-8 år i bunnsubstratet). Med
forutsatte tiltak og ingen direkte inngrep i
elvestrengen vurderes likevel tilførselen av
finpartikler å bli liten, slik at konsekvensene
for muslingbestanden blir små.

Det vil være risiko for at noe av kantvegetasjonen må fjernes i forbindelse med
anleggsaktivitet.

Påvirkning på vannkvaliteten som følge av
vegsalting og annen tilført vegforurensing
vurderes å utgjøre en liten risiko, da
vannføringen i Randselva er stor i forhold til
tilført mengde forurenset vann.

Rv. 35, alle alternativer
Av- og påramper og breddeutvidelse av vegen
vil i alle tre alternativer medføre arealbeslag i
furuskogslokaliteten ved Eggemoen. Mye av
verdien her kan gå tapt i forbindelse med
anleggsarbeidene, og ny veg vil bli en noe
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Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten
negativ (0/-).
Delområde 2: Furuskog øst for
Eggemoen

Samfunnsøkonomisk analyse

bredere barriere gjennom lokaliteten enn
dagens veg.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels til stort
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).
Delområde 3: Bergermoen
Rv. 35, alle alternativer
Ny veglinje og kryssområde vil medføre
betydelige arealbeslag og en ny barriere
gjennom skogområdene på Bergermoen.
Større deler av området blir utsatt for støy fra
rv. 35 enn i 0-alternativet. Verdien som
leveområde for fugl og hjortevilt vil bli
redusert, men det er ikke registrert spesielle
forekomster her pr. i dag
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen
blir liten negativ (-).
Delområde 4: Naturbeitemark
Aslaksrud
Rv. 35, alle alternativer
Ny veglinje medfører etablering av bru over
naturbeitemarka i alle alternativer. Tre ulike
bruløsninger er aktuelle, alle vil i noen grad gi
inngrep i søndre del av beitemarksområdet, i
form av fundamenter, anleggsveg etc. Etter at
brua er ferdigstilt vil imidlertid beiteområdet
kunne brukes som før, med unntak av arealet
som går tapt til selve fundamentene. I områder
som har vært påvirket i anleggsfasen vil
artsmangfoldet bli redusert.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen blir middels negativ (- -).

Delområde 5: Kantsoner og
skogarealer langs østsiden av
Randselva
Rv. 35, alle alternativer
Alternativene 1 og 2 vil gi inngrep i
skogarealene i delområdet to steder, på
sørsiden av Randselva ved østre del av brua
og sør for Mosmoen. Dette medfører
arealbeslag og barriereeffekter for plante- og
dyrelivet i delområdet. Ingen spesielle
lokaliteter blir berørt. Alternativ 3 gir kun
inngrep i området ved brua, men forskjellen
mellom alternativene er så liten at det ikke er
grunnalg for å skille mellom dem.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/-).
Delområde 6: Dyrkede og bebygde
områder
Rv. 35, alle alternativer
Ny veglinje medfører arealbeslag på dyrkede
områder ved Aslaksrud og ved Kleggerud og i
bebygde områder ved Kleggerud/Åsbygda.
Vegen danner en ny barriere i dette området,
og vil påvirke vilttrekket til og fra Mosmoen
negativt.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen
blir liten negativ (-).
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 medfører mindre arealbeslag langs hele vegstrekningen. Barriereeffekten påvirkes lite i forhold til 0alternativet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen
blir ubetydelig (0).
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Delområde 7: Mosmoen
Alternativ 1 nordre linje og alternativ 2
midtre linje
Ny veglinje vil ligge nær inntil delområdet, og
støy vil påvirke delområdet i noen grad. Dette
har liten betydning for de registrerte naturverdiene, da det i hovedsak er plantelivet som
er årsak til områdets verdi.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen
blir liten negativ (-).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet berører ikke del området.
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 medfører mindre arealbeslag langs hele vegstrekningen. Barriereeffekten påvirkes lite i forhold til 0alternativet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen
blir liten negativ (-).

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Stort
positivt

Middels
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/-).
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 medfører mindre arealbeslag i lokaliteten. Barriereeffekten påvirkes
lite i forhold til 0-alternativet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Stort
positivt

Middels
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/-).
Delområde 9: Barskogområder øst for
Kleggerud
Rv. 35, alle alternativer
Ingen av alternativene vil berøre delområdet
direkte, men barskogsområdene vil påvirkes
av støy og barriereeffekt av ny veg.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområde 8: Gammel barskog ved
Kleggerud

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/-).

Alternativ 1 nordre linje og alternativ 2
midtre linje
Ny veglinje med tilhørende kryss vil beslaglegge storparten av arealet i lokaliteten.

Delområde 10: Bekkekløft ved
Branndalsbekken

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen blir middels til stor negativ (- -/- - -).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet vil ligge like i utkanten av
området og bidra med forstyrrelser i form av
lys og støy.
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Rv. 35, alle alternativer
Ingen av alternativene vil berøre delområdet
direkte, men bekkeløftene vil påvirkes av støy
og forstyrrelser fra ny veg. Dette vil ha liten
betydning for de registrerte verdiene.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Verdien
er
Konsekvensen
negativ (0/-).

Lite el.
intet

Middels
positivt

vurdert
som
blir ubetydelig

Stort
positivt

middels.
til liten

Samfunnsøkonomisk analyse

4.6.5

Oppsummering av
konsekvenser for
alternativer

Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 berører en registrert furuskogslokalitet med rik orkidéforekomst på Eggemoen.
Bru over Randselva medfører inngrep i kantvegetasjon nær elva, men det er forutsatt at
fundamenter i elveløpet unngås. Naturbeitemarka nede ved elva, som er en registrert
naturtype med middels verdi (B-lokalitet) vil
bli berørt av inngrep som følge av
brufundamenter og anleggsveger.

Kleggerud, men går her litt lenger unna
registrert lokalitet i Mosmoen. Konflikten
med barskogslokaliteten ved Kleggerud er lik
som i alternativ 1. Også alternativ 2 vurderes
å ha middels negativ konsekvens (- -).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativ 2 har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1 fra Eggemoen og frem til Aslaksrud. Fra Aslaksrud og forbi Kleggerud går
linjen lengre sør enn de andre, og konflikter
med Mosmoen og barskogslokaliteten ved
Kleggerud unngås. Samlet er alternativet
vurdert å ha liten til middels negativ
konsekvens (-/- -).

Ved Kleggerud går alternativet langs kanten
av registrert naturtype med stor verdi i
Mosmoen, og midt gjennom en registrert
gammel barskog med middels verdi (Blokalitet).

Fv. 241
Breddeutvidelser og kurveutretting langs fv.
241 vil gi mindre inngrep langs randsonen av
registrert naturtype i Mosmoen flere steder.
Også kanten av barskogslokaliteten ved
Kleggerud berøres.

Alternativ 1 medfører også betydelige arealbeslag i skogområder på Bergermoen, men
disse har liten verdi.

4.6.6

Samlet er alternativet vurdert å ha middels
negativ konsekvens (- -).
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1 fra Eggemoen og frem til

Konsekvenser i
anleggsperioden

I dette kapittelet gis en grov vurdering av
konsekvenser i anleggsfasen. Dette vil bli
grundig gjennomgått gjennom plan for Ytre
Miljø i senere planfaser.
Fare for forurensning
Partikkeltilførsel er et aktuelt problem i

Tabell 4-19: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø. Alternativ 0 har ingen konsekvens, og er rangert
som det beste alternativet (nr. 1)
Alternativ 1
Delområde

Verdi
Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Intet til lite
negativt

0/-

Intet til lite
negativt

0/-

--

Middels til
stort negativt

--

1. Randselva

Middels
til stor

2. Furuskog øst for
Eggemoen

Middels til
Liten til
middels stort negativt

3. Bergermoen
4. Naturbeitemark
Aslaksrud
5. Kantsoner og skogarealer langs østsiden
av Randselva

Liten
Middels
Liten

6. Dyrkede og bebygde
områder

Liten

7. Mosmoen

Stor

Alternativ 2

Middels
negativt
Middels
negativt
Lite negativt
Lite til
middels
negativt
Intet til lite
negativt
Stort
negativt

8. Gammel barskog
Middels
ved Kleggerud
9. Barskogområder øst
Liten
Lite negativt
for Kleggerud
10. Bekkekløft ved
Intet til lite
Middels
Branndalsbekken
negativt
Samlet konsekvens
––
Rangering på parsellen
4

-0/-

- -/- - 0
0/-

Middels
negativt
Middels
negativt
Lite negativt
Lite til
middels
negativt
Intet til lite
negativt
Stort
negativt
Lite negativt
Intet til lite
negativt
––
3

--

Alternativ 3
Omfang
Intet til lite
negativt
Middels til
stort
negativt
Middels
negativt
Middels
negativt

Fv. 241

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

0/-

Intet

0

--

Intet

0

-

Intet

0

--

Intet

0

0/-

Lite
negativt

0/-

Intet

0

-

Lite til
middels
negativt

-

Intet til lite
negativt

0

-

Intet

0

- -/- - 0
0/-

Intet til lite
0/negativt
Lite
0
negativt
Intet til lite
0/negativt
–/– –
2

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt

0/-

Intet

0

Intet

0
0/–
-
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anleggsfasen. De berørte områdene er ikke
spesielt erosjonsutsatte, med unntak av de
bratte skråningene ned mot Randselva.
Anleggsaktivitet
vil
medføre
store
vegetasjonsløse flater, og ved kraftig regnvær
kan det bli betydelig erosjon og økt
partikkelinnhold i Randselva og sidebekker
som kan påvirke livet i vassdraget negativt.
Enten som direkte død (tetting av gjeller) eller
ved nedslamming av bunnsubstratet. Gyteplasser for ørret og muslinglarver i bunnsubstratet er spesielt utsatt. Randselvas store
vannføring gjør den mindre sårbar, men
avrenning bør likevel begrenses.

4.6.7

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres
for å begrense de negative effektene av ny
veg. I en del tilfeller kan avbøtende tiltak
redusere de negative konsekvensene betydelig. I denne planen er det ingen avbøtende
tiltak som gir stor effekt. Noe av det som er
beskrevet her er også tiltak som inngår i de
ulike alternativene, og er derfor strengt tatt
ikke avbøtende tiltak. De er likevel tatt med
her for å gi en samlet beskrivelse av
mulighetene.

Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for
forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, utslipp av kjemikalier og lignende.
På samme måte som for erosjon må YMplanen stille krav for å begrense faren for
forurensing.

Sikring av registrerte naturtyper og
kantvegetasjon
Ny rv. 35 med bru over Randselva kommer i
direkte konflikt med kantvegetasjon til elva.
Kantvegetasjonen fanger opp avrenning, er
viktig som næringskilde og skjul for
vannlevende organismer og viktig leve- og
vandringsområde for mange landlevende
dyrearter. I tillegg berøres registrert naturtype
ved Eggemoen, naturbeitemarka ved Randselva og gammel barskog ved Kleggerud.
Justering av trase i senere planfaser er mest
aktuelle tiltak i forhold til å redusere
konflikten med disse. Det bør derfor legges
vekt på å skåne disse lokalitetene i
detaljplanleggingen. Det kan også søkes å ta
vare på en del av toppjorden fra lokalitetene,
for senere å prøve å reetablere naturtypen.

Støy og forstyrrelse
Anleggsaktivitet er støyende. Flere arter er
sårbare for støy og forstyrrelse, eksempelvis
ulike fuglearter. Det er imidlertid ikke
registrert spesielt sårbare lokaliteter innenfor
influensområdet.

Retablering av kantvegetasjon
Ved inngrep i og nær Randselva og sidebekker bør det legges til rette for reetablering
av kantvegetasjon. Naturlig revegetering
supplert med planting av stedegne arter er
aktuelt.

Unngå unødvendig påvirkning av
naturtyper og kantvegetasjon
Som beskrevet under avbøtende tiltak er det
også viktig at en tar hensyn til registrerte
verdier i anleggsperioden. Områder med
verdier bør merkes av slik at en unngår
unødvendige inngrep under vegbyggingen.

Faunapassasjer
I det berørte området er det ikke vurdert å
være spesielle behov for faunapassasjer for
hjortevilt utover foreslått tilrettelegging for
kryssing under bru ved Branndalsbekken. Det
bør legges til rette for at mindre dyr kan
krysse under underganger for driftsveger og
lignende I tillegg vil det være kryssingsmuligheter under brua over Randselva.

Alle typer masse må lagres i områder hvor
avrenning og forurensning av elva ikke vil
utgjøre noen risiko.
Begrensning av faren for partikkelavrenning
gjøres ved god anleggsplanlegging slik at
store flater ikke vegetasjonsavdekkes samtidig, og tiltak i form av avskjærende grøfter,
tildekking og lignende. Dette må detaljeres
gjennom Ytre Miljø-planer for prosjektet, og
det må stilles krav til entreprenør.
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4.6.8

Usikkerhet

Det er ikke identifisert vesentlige usikkerheter
knyttet til beslutningsgrunnlaget for tema
naturmiljø.

4.6.9

Oppfølgende
undersøkelser

Plan for Ytre Miljø
Som en del av den videre planlegging skal det
utarbeides en plan for ytre miljø i en senere
planfase. Den sammenstiller behov og krav
fra alle fagområder og som er forpliktende
både for vegvesen og fagmyndigheter.
Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området
utover det rene arealbeslaget knyttet til valgt
alternativ. I vurderingene som er gjort er det
tatt hensyn til inngrep i anleggsbeltet. Videre
er det behov for arealer til rigg, midlertidige
massedeponier og anleggsveger. På dette
nivået er dette ikke klart hvilke områder som
blir berørt av dette. Dette må avklares i den
videre detaljplanleggingen, og det må tas
hensyn til de verdier som er registrert.
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4.7 Kulturmiljø

i en sammenheng med dette, bør inngå i
gårdsmiljøet (se nedenfor).

4.7.1

Gårdsmiljøer/fiskebruk omfatter gårdsbruk,
småbruk og husmannsplasser med våningshus
og driftsbygninger, samt den delen av innmark/utmark som er vesentlig for opplevelsen
av kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Fiskebruk
med våningshus og driftsbygninger inkludert
naust/strandlinje.
Samiske
bosetninger.
Kvernhus, setre, høyløer, sommerfjøs, sager
og annen bebyggelse som vitner om landbruksdrift.

Metode

Tematisk avgrensing
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140
legges til grunn. Der heter det om
kulturminner og kulturmiljø:
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder
til kunnskap om fortidens samfunn og
levevilkår. Kulturminner, som ikkefornybare ressurser, må forvaltes på en
slik måte at vi tar vare på spor fra
tidligere generasjoner, slik at disse kan
overleveres til nye generasjoner. Da
man ikke kan ta vare på alt mennesker
har skapt gjennom tidene, er det
nødvendig å prioritere hva som er
viktig å bevare. Temaet kulturmiljø tar
utgangspunkt i den kulturhistoriske
verdien av berørte områder, og
vurderer om tiltaket vil redusere eller
styrke verdien av disse.
Med kulturminner menes alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til (Lov om
kulturminner kap. I § 2). Med kulturmiljøer
menes områder hvor kulturminner inngår som
del av en større helhet eller sammenheng (Lov
om kulturminner kap. I § 2). I forvaltningen
av kulturminner skilles det mellom automatisk
fredete kulturminner (fra før år 1537 –
reformasjonen), også kalt fornminner, og
nyere tids kulturminner (etter år 1537).
Siden landskapet og er en viktig komponent i
kulturmiljøbildet, vil det være en overlapping
mellom fagtemaet kulturmiljøer og fagtemaet
landskapsbilde. For fagtemaet kulturmiljø, er
det landskapets historiske innhold og opplevelsen av historien som skal vurderes.
Visuelle og estetiske forhold knyttet til
kulturminner som landskapselementer vektlegges under temaet landskapsbilde.
Registreringskategorier
Følgende registreringskategorier er lagt til
grunn (utdrag fra Håndbok 140):
Fornminner omfatter bosetningsspor, graver,
kullgroper, jernvinneanlegg, fangstanlegg,
bergkunst, rester av åkerbruk, forsvarsverker,
industri etc. Fornminner som ligger i
tilknytning til et gårdsbruk, og som kan settes
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Tekniske/industrielle kulturmiljøer omfatter
industribebyggelse, spor av gruvedrift, fløtningsminner, kulturminner knyttet til sjøfart
(marine kulturminner), veger, jernbane, bruer,
utmarksdrift som jernvinne/kullproduksjon,
fangstanlegg etc.
Andre kulturmiljøer omfatter miljøer med
monumentalbygg, monumenter, parker, kirker
og kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler
med mer. Jordbrukets kulturlandskap.
Urbane kulturmiljøer omfatter boligområder,
bymiljøer, tettsteder med mer.
Viktige sammenhenger/strukturer omfatter
historiske og visuelle, funksjonelle eller
strukturelle sammenhenger.

Samfunnsøkonomisk analyse

Verdi Kriterier

Kulturmiljøer i tettbygde områder (bymiljøer,
boligområder)

Kulturmiljøer knyttet til primærnæringene (gårdsmiljøer/fiskebruk/småbruk og lignende)

Fornminner/ samiske kulturminner
(automatisk fredet)

L

-

Vanlig forekommende enkeltobjekter ute av
opprinnelig sammenheng

-

Representative for epoken/funksjonen og
inngår i en kontekst eller i et miljø med noe
tidsdybde.

M
-

Steder det knytter seg tro/tradisjon til

-

Sjeldent eller spesielt godt eksempel på
epoken/funksjonen og inngår i en svært viktig
kontekst eller i et miljø med stor tidsdybde

S
-

-

Miljøet ligger ikke i opprinnelig kontekst

-

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende
eller inneholder bygninger som bryter med
tunformen

L
-

Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst.

-

Enhetlig bygningsmiljø som er representativt
for regionen, men ikke lenger vanlig og hvor
tunformen er bevart.

-

S

Inneholder bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning

-

Miljøet ligger i en opprinnelig kontekst.

-

Bygningsmiljø som er sjeldent eller særlig
godt eksempel på epoken/funksjonen og
hvor tunformen er bevart

-

Inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning.

-

Miljøet er vanlig forekommende eller er
fragmentert

-

Inneholder bygninger som har begrenset
kulturhistorisk betydning

-

Enhetlig miljø som er representativ for
epoken, men ikke lenger vanlig

-

Inneholder bygninger med arkitektoniske
kvaliteter og/eller kulturhistorisk betydning

-

Enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig
godt eksempel på epoken.

-

Inneholder bygninger med spesielt store
arkitektoniske kvaliteter og/eller av svært stor
kulturhistorisk betydning

S

M

Inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning

-

M

L

Spesielt viktige steder som det knytter seg
tro/tradisjon til

Tekniske og industrielle kulturmiljøer og
rester etter slike

Tabell 4-20: Verdikriterier for delområder
innen tema kulturmiljø

Verdi Kriterier

Andre kulturmiljøer (miljøer knyttet til spesielle
enkeltbygninger, kirker, kulturlandskap, parker o.l

Verdi
Kriteriene for verdivurdering er hentet fra
Håndbok 140 og er gitt i tabell 4-20.

L

M

S

L

M

S

-

Miljøet er vanlig forekommende

-

Inneholder bygninger uten spesielle
arkitektoniske kvaliteter

-

Miljøet er representativt for epoken, men ikke
lenger vanlig

-

Inneholder bygninger med arkitektoniske
kvaliteter

-

Miljøet er sjeldent og spesielt godt eksempel
på epoken

-

Inneholder bygninger med spesielt store
arkitektoniske kvaliteter.

-

Miljøet er vanlig forekommende og/eller er
fragmentert

-

Bygninger uten spesielle kvaliteter

-

Vanlig kulturlandskap med endret topografi

-

Miljø som er representativ for epoken, men
ikke lenger vanlig

-

Bygninger/objekter med
arkitektoniske/kunstneriske kvaliteter

-

Vanlig kulturlandskap med noe endret
topografi

-

Miljø som er sjeldent og/eller særlig godt
eksempel på epoken.

-

Bygninger/objekter med svært høy
arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet

-

Sjeldent/gammelt kulturlandskap

Omfang
Omfang og konsekvens av de ulike alternativene er vurdert. Kriterier for å bedømme
omfang er gitt i tabell 4-21. Omfangvurderingene baseres på i hvilken grad
kulturmiljøer endres direkte og indirekte.
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Barriere for ferdsel og opplevelse
mellom viktige målpunkt

1

Kulturminner og -miljøers
endring/forhold og lesbarhet

Tabell 4-21: Kriterier for å vurdere omfang
for tema kulturmiljø

1

Omfang

Tiltaket vil:

stor
positiv

i stor grad bedre forholdene eller øke
lesbarheten

middels
positiv

bedre forholdene eller lesbarheten

lite eller
intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

kulturminner blir skadet, lesbarheten
reduseres

stort
negativt

ødelegge kulturminner eller lesbarheten

stor
positiv

i stor grad styrke

middels
positiv

Styrke

lite eller
intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

svekke/redusere

stort
negativt

bryte/ødelegge

Herunder historiske kommunikasjonsårer

Konsekvensen fremkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfanget, jf.
beskrivelse i kapittel 4.1.5.
Innhenting av informasjon
Det er utført arkivsøk og gjennomgang av den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden,
registeret over innkomne funn til kulturhistoriske museum (tidl. Oldsaksamlingen) og
registeret over bygninger fra før år 1900
(SEFRAK).
Fylkeskommunen har nylig utført arkeologiske undersøkelser i forbindelse med
prosjektet, men ytterligere undersøkelser vil
bli utført i 2012. Det er i den forbindelse tatt
kontakt med Oppland og Buskerud fylkeskommuner for informasjon om deres
arkeologiske registreringer i 2011, samt med
Jernbaneverket i forbindelse med deres arbeid
med Nasjonal verneplan.
Det er også foretatt litteratursøk i relevante
verneplaner og lokalhistorisk litteratur.
Det ble foretatt befaring i tiltaksområdet
24.januar 2012, men på grunn av mye snø ble
ikke alle kulturminnelokalitetene befart.
Befaringen gir sammen med det øvrige kilde-
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grunnlaget likevel et tilstrekkelig grunnlag for
verdi- og konsekvensanalysen.
Influensområde
Tiltaksområdet består av alle områder som
blir direkte påvirket av arealbeslag av den
planlagte utbyggingen, dvs. veg inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss samt alternative
anleggsveger, massetak, deponi som er kjent
på dette tidspunktet. Influensområdet er
arealer utenfor det definerte planområdet som
kan bli påvirket av det planlagte tiltaket
og/eller har en betydning for vurdering av
verdi
for
landskapsbilde
innenfor
tiltaksområdet. Områder tiltaket vil eksponere
seg
mot
inngår
i
influensområdet.
Planområdet omfatter korridoren som
alternativene befinner seg innenfor.
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor temaet kulturmiljø:
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i
den kulturhistoriske verdien av berørte
områder, og vurderer om tiltaket vil
redusere eller styrke verdien av disse.
Kulturminner og kulturmiljøer er
definert i Lov om kulturminner.
Kulturminner er definert som alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro
eller tradisjon til. Begrepet
Kulturmiljøer er definert som områder
hvor kulturminner inngår som en del av
en større helhet eller sammenheng. Ved
avgrensing av kulturmiljøer må det
påvises
hvilken
helhet
eller
sammenheng kulturminnene inngår i.
Automatisk fredete kulturminner
omfatter
arkeologiske
og
faste
kulturminner fra før 1537 og alle
erklærte stående byggverk med
opprinnelse fra før 1650, jf. lov om
kulturminner § 4.
Kulturlandskap er landskap som er
preget av menneskelig bruk og
virksomhet.
Undersøkelsesplikten skal oppfylles
med reguleringsplanen.

Samfunnsøkonomisk analyse

4.7.2

Bakgrunnsinformasjon

Historisk oversikt
Forskjellige typer aktiviteter i landskapet
bidrar med å forstå sammenhenger mellom
kulturminner. «Handlingslandskapet» utgjør
derfor et grunnlag for å definere kulturmiljøer.
Gårds-/bosetningshistorie, samferdselshistorie, industri-/tettstedshistorie og krigshistorie
utgjør fire slike dominerende historiske typer
av aktiviteter som det finnes minner av i planområdet.
Gårds-/bosetningshistorie
Gårds- og bosetningshistorie utgjør et sentralt
strukturerende element for å forstå kulturminnene og deres sammenheng i landskapet. I
arkeologisk litteratur er Jevnakerområdet først
og fremst kjent gjennom arkeologen Sigurd
Griegs avhandling «Hadelands eldste bosetningshistorie» fra 1926, som også dannet
grunnlaget for hans kapittel om «Hadeland i
Oldtiden» i det bygdehistoriske verket om
Hadeland som ble utgitt i 1932. I sin bosetningsarkeologiske studie, som var basert på
spredningskart av arkeologiske funngrupper
og stedsnavn, argumenterer Grieg for at en
fastboende befolkning holdt til i området ved
Jevnaker i sørenden av Randsfjorden allerede
i yngre steinalder (fra ca.4000 f.Kr.). Funn av
kullgroper i utmarka tidfestes gjerne til jernalderen og middelalderen, men kan også være
fra senere tid. Kullgroper gir indikasjoner om
kullfremstilling og annen aktivitet i den gårdsnære utmarka, og sett i sammenheng med
gravhauger fra jernalderen og gårdstun med
stor tidsdybde gir de en indikasjon om tradisjonell gårdsorganisering med inn- og utmarksdrift. Jevnaker kirke og det nærliggende
Torshov kan i denne sammenheng forstås som
et bygdesentrum med dype røtter, herav også
om gamle ferdselsforbindelser mellom kirkesteder.
Samferdselshistorie
En annen strukturerende faktor for kulturminnenes landskapssammenheng er Jevnakers
beliggenhet ved Randsfjordens utløp, med
vannveier og landveier til byene Drammen og
Oslo i sør. Jevnaker har også dannet et
kryssende møtepunkt for ferdsel fra Østlandet
til Vestlandet og Midt-Norge. Ferdselshistorien i området er derfor omfattende. Det nylig
initierte friluftslivprosjektet ”Pilegrimsleden”
(42)
som bygger på historiske beretninger om
en reiserute over Hadeland til Nidaros, gir en
indikasjon om middelalderens ferdsel

gjennom Jevnaker (jfr. Hvattum 1995 (43)). De
norrøne sagaene fra middelalderen forteller
om ferdselen gjennom Hadeland på
landeveger og på vinterføre over islagte vann.
Men vår kunnskap om hvor middelalderens
veger faktisk gikk er mer uviss i påvente av
flere arkeologiske funn av hulveier (slitespor
etter rideferdsel) og andre ferdselsindikerende
spor i landskapet.
Med introduksjonen av kjøreveger for
vogntransport under den dansk-norske
unionstiden (fra 1600-tallet og fremover) ble
det bygget en rekke «kongeveier».
Kongeveiene ble bygget for å gi bedre vilkår
for transporten mellom utskipningsbyene og
ressurssentra i innlandet, slik som gruvene på
Kongsberg og Bærums verk, men etter hvert
også for å skape bedre kommunikasjon for
folk flest. Et historisk vitnesbyrd etter en slik
gammel hovedveg er «Ringeriksvegen» (fv.
241) mellom Hønefoss og Jevnaker som
gjenfinnes på de historiske kartene fra 1800tallet og som på dagens økonomiske kartverk
går parallelt med eldre vegfar med
betegnelsen
«gamlevegen»
ettersom
hovedvegen har blitt omformet utover 1900tallet og lagt deler av vegstrekningen ute av
bruk som hovedferdselsåre (jfr. Crøger
1932:342-364 (44)).
I 1868 ble det første jernbanespor til
Randsfjordbanen ferdig fra Hønefoss til
Jevnaker med stasjonsbygning på vestsiden av
Randsfjorden. I 1909 ble jernbanelinjen flyttet
i forbindelse med byggingen av Bergensbanen
slik at stasjonsbygningen i Jevnaker nå ble
etablert på østsiden av Randsfjorden. Den
gamle linja fra 1868 utgjør i dag en tursti inn
mot Jevnaker, mens linja fra 1909 er fortsatt i
bruk for godstransport. Ferdselshistorien i
området har ikke bare etterlatt tekniske
kulturminner i landskapet, men også
ferdselsrelaterte kulturminner slik som
stasjonsbygninger og vertshus. Ferdselen har i
tillegg etablert møteplasser for en rekke
aktiviteter
forbundet
med
gårdsliv,
ressursutnyttelse og militære installasjoner.
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Figur 4-106 På kartet er både pilegrimsleden, som i stor grad følger den gamle Ringeriksveien,
samt jernbanelinjen fra 1909 avmerket. De historiske ferdselslinjene krysser influensområdet
(sort), men de er derimot ikke prioritert i de nasjonale verneplanene til Statens vegvesen og
Jernbaneverket.

Statens vegvesen Region øst

186

Samfunnsøkonomisk analyse

Industri-/tettstedshistorie
En tredje strukturerende faktor for hvor
kulturminnene finnes i landskapet er med
bakgrunn i det ovenstående knyttet til industriforetak ved Randsfjordens utløp og ved
Randselva. Hadeland Glassverk utgjør i dag
Norges eldste industriforetak med kontinuerlig drift. Glassverket ble grunnlagt av kong
Christian VI og tilhørte det dansk-norske
handels- og industrikompani som anla det
under gården Mo på Jevnaker ved sørenden av
Randsfjorden i 1762, hvorpå glassproduksjon
startet i 1765. Bakgrunnen for dette var at:
«… her blev hytten [glassblåseranleggets smeltehytte] beliggende nær ved
vassdrag med noenlunde rimelige
fløtningsforhold for verkets tømmer og
vedtilførsel, her var plass til tømmer og
vedoplag, anledning til stampeanlegg
med vannkraft i elven… […] Hvad
transportforholdene for hyttens tilførsel
av råmaterialer og produktenes avsetning angikk, så var veiforholdene til
kompaniets magasin på Bragernes ved
Drammen […] efter datidens forhold
ganske gunstige.»
(Christiansen 1932:427-428 (45)). Glassene ble
fraktet til Drammen eller gjennom Nordmarka
til Oslo, fortrinnsvis vinterstid med slede som
var den enkleste og sikreste fraktmåten
(Rogan 1998:240 (46)). Senere var det
jernbanen som sikret den mest effektive
transporten av glassproduksjonen. Glassverket
skapte en urban strukturutvikling i Jevnaker
med tettstedsbebyggelse omkring utløpet av
Randsfjorden. Lenger sør langs Randselvas
bredder ble industriforetakene «Randsfjorden
Træmasse og papirfabrikk» etablert i 1883
(nedlagt i 1932, fra 1936 Bergerfoss
kraftverk) og «Kistefos Træsliberi» grunnlagt
i 1889 som var en tremassebedrift (nedlagt i
1954) og kraftstasjon. Fra 1996 har stiftelsen
Kistefos-Museet hatt ansvaret for bevaring av
den gamle fabrikken og tradisjonene rundt
den. Sett på bakgrunn av disse store industriforetakene er det ikke så merkelig at arbeiderbevegelsen fikk et sterkt fotfeste i lokalsamfunnet på Jevnaker i århundreskiftet mellom
1800- og 1900-tallet, noe som også reflekteres
ved tettstedsutvikling med arbeiderboliger og
bygninger med andre funksjoner etablert i
nærheten av industriarbeidsplassene (jfr.
Bjørnhaug 1999:31-33 (47)).

Militær-/forsvarshistorie
En fjerde strukturerende faktor vedrørende
kulturminnenes landskapssammenheng er
terrengets og ferdselsforbindelsenes rolle i
krigføring. På Moesmoen på høyden sør for
Hadeland Glassverk var det eksersisplass på
1700-/1800-tallet samt tysk militærleir under
den andre verdenskrigen (med bl.a. ammunisjonslager, minehus, forlegningsbrakker, stall,
spisesal, forsvarsstillinger) som det fortsatt er
spor av spredt utover i området på moen som
går under betegnelsen «Eksersisplassen».
Også på Eggemoen lenger sør (i Buskerud
fylke, Ringerike kommune) finnes en nedlagt
militærleir hvor tyskerne anla en flyplass
under den andre verdenskrigen. På vegstrekningen mellom Hønefoss og Jevnaker var det i
aprildagene 1940 harde kamper mellom tyske
og norske militære styrker, noe som medførte
at mange gårder ble brent. Kampene på blant
annet Moesmoen var særdeles harde (Mork
1953:340, se 333 og 339 for situasjonskart
(48)
). Krigshistorie utgjør således en viktig
dimensjon av samferdselshistorien i området.

4.7.3

Verdivurdering av
delområder

Kulturmiljø 1: Hadeland Glassverk
Kategori: industriminner, tettsted.
Det flate sletteområdet øst for utløpet av
Randsfjorden og Moselva har vært i
menneskelig bruk over et langt tidsspenn.
Området har gjennomgått en transformasjon
fra å være et bosetnings- og jordbruksområde
i forhistorisk tid og i historisk tid, til å bli et
industri- og tettstedsområde fra 1700-tallet og
fremover. Området ligger under gårdene Mo
(gårdsnr. 148) og Torbjørnrud (gårdsnr.149).
Området utgjør også et historisk knutepunkt
for ferdsel.
Fornminner
Nord for Torbjørnrud, ved utløpet av Moselva, er det funnet en skafthulløks (C16262)
som gir indikasjon om bosetningsaktivitet i
området i yngre steinalder/bronsealder.
Nyere tids kulturminner
Kulturmiljøet utgjør det historiske tettstedet
forbundet med produksjon, utskiping og
boligbebyggelse anlagt i forbindelse med
Hadeland Glassverks virksomhet fra 1765 og
fremover. Hadeland Glassverk er Jevnaker
kommunes tusenårssted og en av Norges
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Figur 4-107: Glassverket på 1800-tallet. Kilde, Hadeland Glassverks nettside
fremste turistdestinasjoner (se også Statens
vegvesen 2010:29-33 (49)). I tillegg til selve
produksjonsområdet på glassverket inngår
forpakterboligen på Torbjørnrud samt
arbeiderboligstrøkene kalt «Nybygget» og
«Grønland» i kulturmiljøet. Kulturmiljøet har
også kulturhistoriske verdier knyttet til
samferdselshistorie. Historiske vegfar og
gatestruktur i området gir innsikt i 1700/1800-tallets
samferdselshistorie,
likeså
etableringen av en stasjonsbygning i
sveitserstil i forbindelse med byggingen av
Bergensbanen 1909 når det gjelder
jernbanehistorien.

1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet for
de som arbeidet ved glassverket.
Verdivurdering
Kulturmiljøet representerer en viktig del av
norsk industrihistorie med stor teknologisk og
kulturhistorisk verdi. Miljøet er sjeldent og
spesielt godt eksempel på epoken, selv om
flere av bygningene har fått en annen funksjon
(restaurant, butikker osv.) i dag. Miljøet
inneholder bygninger med arkitektoniske
kvaliteter og/eller kulturhistorisk betydning.
Samlet verdivurdering blir stor kulturhistorisk
verdi.

Bygninger av kulturhistorisk verdi på selve
glassverket er fra begynnelsen av 1800-tallet
til 1930-tallet. Arbeiderboliger av kulturhistorisk verdi spenner over et stort tidsrom,
fra 1800-tallet og inn på 1920-tallet («Egne
Hjem»-boliger, se også Bjørnhaug 1999:25 (47)
med historiske bilder av boligene).

Liten Middels Stor

Området som inngår i planområdet utgjør for
det vesentligste ulike boligtyper fra slutten av
Tabell 4-22: Kulturminner i delområde 1 Hadeland glassverk
Kulturminnenr.

Kilde

Kulturminnetype

Datering

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sefrak 0532 203 11
Sefrak 0532 203 12
Sefrak 0532 203 13
Sefrak 0532 203 14
Sefrak 0532 203 15
Sefrak 053 203 17
Sefrak 0532 203 18
Sefrak 0532 203 20
Sefrak 0532 203 21
Sefrak 0532 203 22
Sefrak 0532 203 23
Sefrak 0532 203 24
Sefrak 0532 203 25
Sefrak 0532 203 26
Sefrak 0532 203 27
Sefrak 0532 203 28
Sefrak 0532 203 31
Sefrak 0532 203 32

Torbjørnrud, forpakterbolig
Meieri
Bolig
Uthus/anneks til bolig
Låve/arbeidshus, kafé
Låve, butikk
Kontorbygg, «julehuset»
Diverse hus på glassverket
Diverse hus på glassverket
Diverse hus på glassverket
Diverse hus på glassverket
Bedehus/meninghetshus
Arbeiderbolig
Arbeiderbolig
Bolig, renovert
Anneks, nå garasje
Arbeiderbolig, rekkehus
Arbeiderbolig, rekkehus

1912
1920/1930-tallet
Tidlig 1900-tallet
Tidlig 1900-tallet
1800-tallet
1909
1800-tallet
1800-tallet
1800-tallet
1800-tallet
1800-tallet
1800-tallet
Sent 1800-tallet
Sent 1800-tallet
Sent 1800-tallet
Sent 1800-tallet
1890-tallet
1890-tallet
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Figur 4-108: Registreringskart kulturmiljø. Nummerne henviser til inndeling i kulturmiljøer
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Kulturmiljø 2: Storgården Mo
Kategori: Gårdsbruk, hageanlegg, fornminner.
Kulturmiljøet utgjør gårdstunet på Mo
(gårdsnr.148) og omkringliggende dyrka mark
samt nærliggende utmark. Gården Mo har
vært en storgård over et langt tidsrom, og var
trolig et attraktivt bosetningsområde allerede i
forhistorien. De kulturhistoriske verdiene
knyttet til kulturmiljøet gir innsikt i
gårdsorganisering over tid med inn- og
utmarksdrift. Drift (med bl.a. skogdrift) og
eiendomsforhold på Mo utgjør et sentralt
grunnlag for å forstå historien i Jevnaker, ikke
minst de landeiende bøndenes forhold til
Hadeland
Glassverk.
Kulturmiljøets
plassering ved Ringeriksveien (fv. 241) og
som
innfartsåre
til
Hadelands
Glassverk/Jevnaker kirke gir innsikt i
samferdselshistorien
gjennom
Jevnaker.
Gården Mo har også vært attraktiv som
militærplass og forsvarslinje ved Ringeriksvegen.
Fornminner
Sigurd Grieg viser til at det på Mo i 1889 ble
funnet en skafthulløks fra yngre steinalder/eldre bronsealder (Grieg 1932:6), noe
som indikerer bosetning på Mo i dette
tidsrommet. Det er dessuten et stort potensiale
for funn av gravminner fra bronsealderen og
jernalderen i åkeren omkring gården. I følge
Sigurd Grieg var det på 1800-tallet «…
fortidsminner på Mo […] på slettene der
nedover mot glassverket og opover til Nedre
Vang fantes noen kretser, med opreiste sten,
mulig har det her vært en stensetning» (Grieg
1932:87). I åkeren omkring gårdstunet er også
potensialet stort for funn av bosetningsspor fra
forhistorisk tid.

Figur 4-109: Hovedhuset på Mo, fra Coldevin
1950:67.
I den gårdsnære skogkledde utmarka er det
registrert
flere
kullgroper
(A137039,
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A137043, A137048, A137049), blant annet
ved Oppland fylkeskommunes registreringer i
2011 (åtte kullgroper), som vitner om
kullfremstilling som en type utmarksaktivitet
tilbake til forhistorisk tid. Kullgropene er
automatisk fredet, men de representerer en
vanlig forekommende funntype i regionen.
Nyere tids kulturminner
Gården Mo er nevnt i de skriftlige kildene fra
1400-tallet. Bygningsmiljøet på Mo består i
dag av bevaringsverdige hus på tunet og ved
innkjørselsvegen til gården, vegfar og allé inn
til tunet og et historisk hageanlegg.
Hovedhuset brant i 1806 og ble erstattet med
en ny hovedbygning som igjen i 1914 ble
erstattet med hovedbygningen som står på
tunet i dag. Hageanlegget (oppført i
Askeladden under id.nr.143947) er fra 1920tallet. Dagens hovedhus og hageanlegg inngår
i flere oversiktsverk over Norges storgårder
(bl.a. Coldevin 1950:67-76; Engelstad
1962:249-251). Om de historiske bygningene
og tunet er følgende betraktning verdt å nevne
(50)
:
Den 130 m lange fjøs- og stallbygningen danner en god arkitektonisk
motvekt mot våningshuset. Omtrent
midt på plassen er en lund av kjempemessige, ca. 200 år gamle lindetrær
som er noe av en severdighet. Inne i
lunden er Abraham Rechertsens
[gårdsslektens
historiske
røtter,
gårdeier på 1600-tallet] gravstein lagt
ned. Litt bortenfor, inn mot skogen
ligger «telthuset» og «kanonhuset», de
siste levninger fra den tid da Valdres og
Hallingdal
bataljon
hadde
ekserserplass på Mosmoen.»
I utmarka på Mo er det registrert krigsminner
fra 1700-tallet og frem til den andre
verdenskrigen, noe som fremgår av
stedsnavnet «Eksersisplassen» (49).
Pilegrimsleden går gjennom kulturmiljøet og
følger dagens Ringeriksvei forbi gården. I
tillegg til alleen inn til gården Mo har
Ringeriksveien i strekningen fra gårdens
innkjørsel til vegkryss i nord ned mot
Hadeland Glassverk en allé. Selv om alleenes
alder er uviss (trolig fra midten av 1900tallet), gir de gården en karakter som
forsterker dets historiske storhet.
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Tabell 4-23: Kulturminner i delområde 2 Mo
Kulturminnenr.
19
20
21
22
23
24
25
26

Kilde

Kulturminnetype

Datering

Askeladd143947
Sefrak 0532 203 1
Sefrak 0532 203 2
Sefrak 0532 203 3
Sefrak0532 203 4
Sefrak0532 203 5
Askeladden 137039, 137043,
137048, 137049
Oppland fylkeskommunes
registr. 2011

Hageanlegg
«Kanonhuset»
«Telthuset»
Stabbur
Stabbur
Gjestehus

1920-tallet
1780
1780
Sent 1800-tallet
Sent 1800-tallet
1800-tallet

4 kullgroper

Automatisk fredet

8 kullgroper ved nr.20 og nr.21.

Automatisk fredet

Kulturmiljø 3: Kleggerud
Kategori: Gårdsbruk, fornminner.
Kulturmiljøet utgjør et landskapsrom bestående av jordbruksarealer som er omkranset av
nord-sørgående skogkledde åser. Miljøet gir
uttrykk for gårdsorganisering over tid.

Figur 4-110: Fra Coldevin 1950:69.
Storgården Mo på 1800-tallet.
Verdivurdering
Mo har stor tidsdybde og fremstår i dag som
en storgård med mange historiske elementer
og strukturer bevart. Miljøet er et særlig godt
eksempel
på
epoken/funksjonen
hvor
tunformen er bevart, og inneholder bygninger
med stor kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning.
Området vurderes samlet å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

Fornminner
En gravminnelokalitet oppført som «steinringer» (gravminner, A45044, A19101) ligger
i kant med Ringeriksveien og et gravfelt
ligger ved «Gruer» under lokaliteten «FollumMinne» (A29119). Sigurd Grieg skriver i
1932 om disse gravminnene: «Lengst mot syd
i Jevnaker ved Klepperud [Kleggerud] finnes
ca. 200 m. nord for gårdens huser rester av
fotkjeden til en stor gravhaug. Fortsetter vi
nordover til Gruen under Mo så finner vi der
en langhaug og 6 røiser» (Grieg 1932:87).
Gravminnene ligger i kant med dyrkamark og
omkranser nordre deler av landskapsrommet
som Kleggerud gård ligger i. Gravminnene
har nødvendigvis ikke tilknytning til dagens
gårdstun, men kan ha relasjon til et tapt
gårdstun fra forhistorien som ligger i dagens
dyrkamark.
I den skogsnære utmarka på hver side av
Ringeriksveien er det registrert fire kullgroper
(A137037, A137041, A137045 og A137051)
og
i
forbindelse
med
Oppland
fylkeskommunes registreringer ble det funnet
11 nye kullgroper i det samme området

Tabell 4-24: Kulturminner i delområde 3 Kleggerud
Kulturminnenr.
27
28
29
30
31
32
33

Kilde

Kulturminnetype

Datering

Askeladden 29119
Askeladden 45044, 19101
Askeladden 137037, 137041,
137045, 137051
Oppland fylkes-kommunes
registr. 2011
Sefrak 0532 206 8
Sefrak 0532 206 9
Sefrak 0532 206 10

Gravhaugslokalitet
2 steinringer

Automatisk fredet
Automatisk fredet

4 kullgroper

Automatisk fredet

11 kullgroper ved nr.29.
Uthus
Uthus
Husmannsplass

Automatisk fredet
1800-tallet
1800-tallet
Ikke befart
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(A155641). Lokal informant har opplyst om at
det finnes hulveispor i området også, m.a.o.
indikasjon på en rideveg fra jernalderen/
middelalderen
gjennom
området.
Pilegrimsleden går gjennom kulturmiljøet et
stykke vest for dagens Ringeriksvei og dens
løp samsvarer således ikke med den lokale
kjennskapen om hulveier som er lokalisert rett
ved dagens hovedveg.
Nyere tids kulturminner
Gården Kleggerud har blitt utskilt fra gården
Mo og har i dag tre historiske bygninger
oppført i SEFRAK registeret, ingen av dem
lokalisert på selve tunet. To av bygningene
står midt på jordet (Sefraknr.05322068 og
Sefraknr.0532206 9) og utgjør løer bruk i
forbindelse med jordbruksdriften, mens den
tredje
bygningen
ligger
på
eldre
husmannsplass i gårdens nærliggende utmark
(Sefraknr.05 3220610). I skogen rundt gården
registrerte Oppland fylkeskommune i 2011
rydningsrøyser og tufter fra nyere tid som
trolig stammer fra nedlagte husmannsplasser
(49)
.
Verdivurdering
Fornminnene er vanlig for epoken/funksjonen,
men viser variasjon. Gårdstunet er også vanlig
forekommende og inneholder bygninger av
begrenset
kulturhistorisk/
arkitektonisk
betydning.

Kulturmiljø 4: Husmannsplasser
under/ved stedsnavnet «Frankrike»
Kategori: Husmannsplass, fornminner.
Kulturmiljøet utgjør husklynger på hver side
av Ringeriksveien med småskala dyrka mark i
skogområde.
Fornminner
Følgende automatisk fredete kulturminner er
kjent innen kulturmiljøet: en kullgrop
(A137044) samt ytterligere to kullgroper og et
flintfunn registrert av Oppland fylkeskommune i 2011. Alle disse funnene ligger i
skogkledd åskant ved dyrka mark. Lokal
informant har opplyst om at det finnes en
hulvei (rett nord for 148/90) på vestsiden av
og
parallelt
med
Ringeriksveien.
Pilegrimsleden krysser i så fall denne hulveien
idet pilegrimsleden her tar av fra
Ringeriksveien mot nordvest.
Nyere tids kulturminner
På det økonomiske kartverket står oppført
«ruin» i åkermark som kan være spor etter
eldre husmannsplass under stedsnavnet
«Frankrike», et stedsnavn som ble populært
på 1700-tallet. På dagens tun (148/90) er det
to SEFRAK-registreringer; ett våningshus
(nr.0532 206 1) som i dag er fjernet og
erstattet med et nybygg og en bolig fra slutten
av 1800-tallet/tidlig 1900-tallet (nr.0532 206

Området vurderes samlet å ha liten til
middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-111: Historisk bygning på eldre husmannsplass, sefraknr.05322064.
Tabell 4-25: Kulturminner i delområde 4 Frankrike
Kulturminnenr.
34
35
36
37
38

Kilde

Kulturminnetype

Datering

Askeladden137044
Oppland fylkes-kommunes
registr. 2011
Sefrak 0532 206 1, Sefrak 0532
206 2
Sefrak 0532 206 3
Sefrak 0532 206 4

1 kullgrop
2 kullgroper og 1 flintfunn
ca.200 meter sør for nr. 34.

Automatisk fredet

Våningshus/bolighus
Uthus
Stue

Fjernet/renovert
Sent 1800-tallet/tidlig 1900-tallet
Mulig 1700-tallet
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2) som er påbygget/ betydelig renovert. På
den andre siden av Ringeriksveien er det på
tunet (148/1 F113) et uthus (nr.0532 206 3).
På husmannsplassen noe lenger nord (tilhører
hovedbruket, 148/1) står en stue som kan ha
1700-tallskjerne (sefraknr.05322064) samt
flere andre bygninger, trolig fra 1800-tallet.
Verdivurdering
Miljøet er vanlig forekommende, fragmentert
og inneholder bygninger som har begrenset
kulturhistorisk betydning.
Området vurderes samlet å ha liten kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

Kulturmiljø 5: Aslaksrud
Kategori: Gårdsbruk, samferdsel, fornminner.
Kulturmiljøet består av to store gårder, et
søndre og nordre tun, vest for Ringeriksveien,
frittliggende på åsrygg omkranset av dyrka
mark i vesthellende terreng.

Nyere tids kulturminner
Fra Aslaksrud søndre under lokaliteten
«Hundeslandet» og sørover er det registrert
spor etter et gammelt vegfar med betegnelsen
«kongevei» (A79247) som fortsetter sørover.
Jernbanelinjen fra 1909 krysser kulturmiljøet i
kant med Randselva. På de to tunene er det
registrert flere historiske bygninger fra andre
halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet.
Verdivurdering
Bygningsmiljøet er enhetlig og representativt
for epoken, inneholder bygninger med
arkitektoniske kvaliteter og kulturhistorisk
betydning. Kombinasjonen av flere ulike typer
fornminner relatert til bosetning og samferdsel
over et stort tidsspenn trekker verdien opp.
Runesteinlokaliteter er spesielle, i lokal så vel
i nasjonal sammenheng.
Området vurderes samlet å ha middels til stor
kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

Fornminner
På Nordre Aslaksrud (120/1 i Buskerud fylke)
er det registrert stolpehull og kokegrop som
kan tyde på bosetning nær dagens gårdstun i
forhistorisk tid, trolig i jernalderen (A128988,
A129467). Ca. 200 m sørvest for Aslaksrud
søndre (120/2) er det funnet en runestein
(C129467, A23031) på jorde under lokaliteten
«Hundeslandet». Buskerud fylkeskommunene
foretok i 2011 arkeologiske registreringer i
åker og gårdsnær utmark ned mot Aslakrudmoen hvor det ble påvist rydningsrøyser,
kullgroper og fangstgroper samt flere groper
av ubestemmelig art.

Tabell 4-26: Kulturminner i delområde 5 Aslaksrud
Kulturminnenr.

Kilde

39
40

Askeladden 128988, 129467
Askeladden 23031

41
42
43
44
45
46
47
48

Buskerud fylkes-kommunes
registr. 2011
Askeladden 79247
Sefrak 0605 008 1
Sefrak 0605 008 3
Sefrak 0605 008 4
Sefrak 0605 008 5
Sefrak 0605 008 6
Sefrak 0605 008 14

Kulturminnetype
stolpehull og kokegrop,
bosetning jernalder
Runestein
Rydningsrøyser, kullgroper,
fangstgroper samt flere groper
av ubestemmelig art på
Aslaksrudmoen
Veifar, «kongevei»
Våningshus
Bryggerhus
Verksted/vognskjul
Låve
Smie
Våningshus

Datering
Automatisk fredet
Automatisk fredet

Automatisk fredet
Nyere tid
1800-tallet
Tidlig 1900-tallet
1800-tallet
1800-tallet
Sent 1800-tallet
Tidlig 1800-tallet
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Kulturmiljø 6: Kistefoss
Kategori: Industriminner.
Kulturmiljøet utgjør bebyggelse og produksjonsområde tilknyttet en tremassebedrift som
ligger ved Randselva, og som er omkranset av
bratte skråninger på hver side.
Nyere tids kulturminner
«Kistefos Træsliberi» (grunnlagt i 1889,
nedlagt i 1954) er et industriminne bestående
av infrastruktur, produksjonslokaler og
arbeiderboliger tilknyttet bedriften. Området
har i dag et museum og en utendørs
skulpturpark. «Kistefos Træsliberi» er ett av ti
utvalgte anlegg som får støtte fra
Riksantikvaren over statsbudsjettet til
vedlikehold og istandsetting.
Verdivurdering
Kulturmiljøet representerer en viktig del av
norsk industrihistorie med stor teknologisk og
kulturhistorisk verdi. Miljøet er sjeldent og
spesielt godt eksempel på epoken. Miljøet
inneholder bygninger med arkitektoniske
kvaliteter og kulturhistorisk betydning.
Området vurderes samlet å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

Kulturmiljø 7: Eggemoen/Bergermoen
Kategori: Militærleir, samferdsel, fylkesgrense, fornminner.
Kulturmiljøet utgjør et stort skogområde på en
dominerende skogflate under betegnelense
«Eggemoen» i sør og «Bergermoen» i nord,
og som er avskåret i øst av Randselvas dype
ravineformasjon. Den skogkledde moflaten,
med sin karakteristiske ravinekant ned mot
Randselva
utgjør
et
strukturerende
landskapselement for en rekke forskjellige
kulturminnetyper der ferdselshistorie utgjør en
hovedfortelling.
Fornminner og nyere tids kulturminner
Ferdsel er i forhistorisk og tidlighistorisk tid
forbundet med både gravminners og
grensemarkeringers plassering i landskapet. I
miljøet er det registret to gravhauger, trolig fra
jernalderen; den ene lokalisert rett vest for
Eggemoveien, R35 (A45400) og den andre
330 meter sørøst for den førstnevnte på kanten
av moen ovenfor Randselva (A71183).
Området utgjør også en grenselinje mellom
Oppland og Buskerud fylke, der det rett sør
for lokaliteten «Eggestein» står en kopi av en
bautastein fra 1200-tallet med runeinnskrift
som vitner om et grensedele mellom
storgårder i området (i følge kulturminneskiltet mellom Egge i Ringerike og Berger på
Hadeland). Bautaen har også innskrift fra
1300-tallet og 1689, og vitner således om lang
tradisjon som minnested relatert til områdets
funksjon som grenseskille over tid. En ny
fylkesgrensestein er oppført på stedet.
Ferdsel i utmarka er også relatert til andre
typer kulturminner. I det store utmarksområdet er det tidligere registrert en fangstgrop
(A5883), men Oppland og Buskerud
fylkeskommuner registrerte i 2011 fangstgroper og kullgroper spredt utover hele moen.

Figur 4-112: Deler av den gamle
bygningsmassen på Kistefossområdet

Sammenlignet med lignende lettdrenerende og
jordbruksdrevne sandmoer på Østlandet er det
et stort potensiale for at det finnes
bosetningsspor med huskonstruksjoner fra
bronsealderen og jernalderen på moen. Mer
inngående
arkeologiske
undersøkelser

Tabell 4-27: Kulturminner i delområde 6 Kistefoss
Kulturminnenr.

Kilde

Kulturminnetype

Datering

49
50
51
52
53

Sefrak 0532 306 1
Sefrak 0532 306 2
Sefrak 0532 306 3
Sefrak 0532 306 4
Sefrak 0532 306 5

Bygning revet/brent
Bolig
Bolig
Kontor
Anneks

Sent 1800-tallet/tidlig 1900-tallet
Sent 1800-tallet/tidlig 1900-tallet
Sent 1800-tallet/tidlig 1900-tallet
Sent 1800-tallet/tidlig 1900-tallet
Sent 1800-tallet/tidlig 1900-tallet
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Tabell 4-28: Kulturminner i delområde 7 Eggemoen/Bergermoen
Kulturminnenr.
54
55
56
57
58

Kilde

Kulturminnetype

Datering

Askeladden 45400
Askeladden 71183
Askeladden 5883
Buskerud og Oppland fylkeskommuners registr. 2011
Askeladden 94391

Gravhauger, bautastein
Gravhaug
Fangstgrop
Fangstgroper og kullgroper
spredt utover moen
Militærleir og flyplass

Automatisk fredet
Automatisk fredet
Automatisk fredet

(flateavdekkingsmetode) vil kunne avdekke
slike spor.
Eggemoen militærleir og flyplass, som ble
anlagt av tyskerne under den andre
verdenskrigen, var i bruk frem til 2001 da den
ble nedlagt. Bygninger etablert i leiren på
1950-tallet er i dag vedtaksfredet (A94391).
Den gamle jernbanelinjen fra 1868 mellom
Hønefoss og Jevnaker går på nordsiden av
militærleiren og ender ved Trollmyra på
Bergermoen, hvor den fortsetter som turvei til
Jevnaker.

Automatisk fredet
Vedtaksfredet

tid vitner om et sted det knytter seg
tro/tradisjon til. Når det gjelder nyere tids
kulturminner forbundet med militær- og
samferdselshistorie er miljøet representativt
for epoken, men ikke lenger vanlig.
Militærleiren inneholder bygninger med
arkitektoniske kvaliteter.
Liten Middels Stor

Området vurderes samlet å ha stor kulturhistorisk verdi.

Verdivurdering
Fornminnene er representative for epoken og
inngår i en kontekst eller i et miljø med stor
tidsdybde med en rekke typer kulturminner.
Utmarkas betydning som grensemarkør over

Figur 4-113: Kopi av bautastein med innskrift
samt kulturminneskilt på fylkesgrensen
mellom Buskerud og Oppland. Lokaliteten
ligger i kant med Eggemoveien.
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Figur 4-114:Verdikart kulturmiljø. Nummerne henviser til inndeling i kulturmiljøer, se tabell
4-29

Statens vegvesen Region øst

196

Samfunnsøkonomisk analyse

4.7.4

Konsekvenser

Kulturminnenummereringen i beskrivelsene
henviser til tabellene med oversikt over
kulturminner innenfor hvert kulturmiljø.

Det er med hensyn til temaet kulturmiljø
positivt at det historiske ferdselsløpet blir
bevart.

Kulturmiljø 1: Hadeland glassverk
Fv. 241
To historiske bygninger (KM 15 og 16,
uthus/garasje - sefraknr.053220327 og
arbeiderbolig
fra
1890-årene
–
sefraknr.053220328) ligger nær dagens
Ringeriksvei og vil få økt nærføring ved en
vegutvidelse. En utvidelse av dagens veg i
forbindelse med tiltaket vil likevel få minimal
innvirkning på kulturmiljøet Hadeland
Glassverk.

Figur
4-115:
sefraknr.053220 328.

Arbeiderboliger,

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

Figur 4-116: Alleen på Ringeriksveien ved Mo
sett mot nord.

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
Kulturmiljø 2: Storgården Mo
Fv. 241
En eventuell utvidelse av dagens veg står i
fare for å komme i direkte berøring med
alleen langs Ringeriksveien forbi storgården
Mo. Utenfor alleen er det et stort potensiale
for funn av automatisk fredete kulturminner i
dagens dyrka mark. Historisk bygning ved
innkjørselen til Mo (KM 20, «kanonhuset» fra
1780-årene – sefraknr. 05322031) står i fare
for å bli direkte berørt ved en utvidelse av
dagens veg.

Figur 4-117: «Kanonhuset» ved innkjørselen
til Mo.
Omfang og konsekvens
Under forutsetning om at alleen og de
historiske bygningene ikke blir direkte berørt
vurderes omfanget som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Kulturmiljø 3: Kleggerud
Fv. 241
En eventuell utvidelse/omlegging av dagens
Ringeriksvei nord for Kleggerud vil komme i
direkte konflikt med automatisk fredete
kulturminner (KM 19 steinringer og
hulveisystem – Askeladdennr.019101, 045044
samt KM 29 område med kullgroper under
lokaliteten «Jordbrudalen» - Askeladdennr.137041, 137045 samt flere nyregistrerte
kulturminner utført sommeren 2011(KM 30)).
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Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten mot middels.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).
De tre hovedalternativene har noe forskjellig
løp forbi gårdstunet Kleggerud. De beskrives
derfor hver for seg. Det er positivt at alle
alternativene går i kanten av kulturmiljøet og
dermed minimerer den negative effekten av
tiltaket.
Alternativ 1 nordre linje
Alternativet medfører tap av to historiske
bygninger på jordet ovenfor gården (KM 31
og 32, løer - sefraknr. 05322068 og
sefraknr.053220 69).

Alternativ 3 søndre linje
Alternativet gir nærføring til to historiske
bygninger på jordet ovenfor gården (KM 31
og 32).
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten mot middels.
Konsekvensen blir liten negativ (-).
Kulturmiljø 4: Frankrike
Alternativ 1 nordre linje
Alternativet medfører tap av husmannsplass
med historiske bygninger (KM 38, sefraknr.
05322064). Traseen går på nordvestsiden av
Frankrike gjennom område hvor det er
registrert et flintfunn og spor etter nyere tids
bosetningsaktivitet.
Traseen
krysser
pilegrimsveg/historisk vegfar i området.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stor negativt.
Stort
negativt

Figur
4-118:
Løe
sefraknr.05322068/ 69.

på

jorde,

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stor negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten mot middels.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).
Alternativ 2 midtre linje
Alternativet medfører tap av to historiske
bygninger på jordet ovenfor gården (KM 31
og 32).
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten mot middels.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).

Statens vegvesen Region øst

198

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Alternativ 2 midtre linje
Alternativet medfører tap av husmannsplass
med historiske bygninger (KM 38). Traseen
går på nordvestsiden av Frankrike gjennom
område hvor det er registrert et flintfunn og
spor etter nyere tids bosetningsaktivitet.
Traseen krysser pilegrimsveg/historisk vegfar
i området.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Alternativ 3 søndre linje
Traseen går på sørsiden av «Frankrike» og
medfører at husmannsplass med historiske
bygninger (KM 38) blir bevart, men det
medfører tap av en annen historisk bygning
(KM 37, uthus – sefraknr.0532 2063). Traseen

Samfunnsøkonomisk analyse

krysser pilegrimsveg/historisk
området.

vegfar

i

Alternativ 1 nordre linje
Alternativet har av-/tilkjørselsveg som
kommer i konflikt med kulturminnelokaliteten
«Eggestein» som i dag utgjør et
formidlingssted med kopi av bautastein,
kulturminneskilt og med gravhaug i nærheten
(KM 54, Askeladdennr.045400).

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).

Traseen går ca. 100 meter fra gravhaug (KM
55, Askeladdennr.071183). Også en kullmine
blir direkte berørt. Det er stort potensiale for
ytterligere arkeologiske funn på moen.

Kulturmiljø 5: Aslaksrud

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Rv. 35 alle alternativer
De tre alternativene viser mindre variasjon og
vurderes samlet. Traseene går i skråning vest
for gårdstunene under Aslaksrud uten å
komme i direkte konflikt med gårdsmiljøene.
Buskerud fylkeskommune registrerte i 2011
kullgroper samt flere ubestemmelige groper i
området som kan være kulturminner, men
funnomstendighetene må avklares.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (- /- -).

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Kulturmiljø 6: Kistefoss
Rv. 35 alle alternativer
De tre alternativene viser mindre variasjon og
vurderes samlet. Traseene går i skråning og på
flate øst og sør for Kistefoss uten å komme i
direkte konflikt med miljøet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).

Figur 4-119: Grensestein mellom Oppland og
Buskerud fylke med kulturminneskilt og kopi
av bautastein.
Alternativ 2 midtre linje
Alternativet har av-/tilkjørselsveg ca. 50 meter
fra kulturminnelokalitet «Eggestein» som i
dag utgjør et formidlingssted med kopi av
bautastein, kulturminneskilt og med gravhaug
i nærheten (KM 54).
Traseen går ca. 90 meter fra gravhaug (KM
55). Også en kullmine blir direkte berørt. Det
er stort potensiale for ytterligere arkeologiske
funn på moen.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Kulturmiljø 7: Eggemoen/Bergermoen
De tre hovedalternativene krysser Randselva
på samme punkt, men har noe forskjellig tilknytningspunkt med avkjørselsveger til
Eggemoveien. Traseene vurderes derfor hver
for seg.

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet har av-/tilkjørselsveg ca. 50 meter
fra kulturminnelokalitet «Eggestein» som i
dag utgjør et formidlingssted med kopi av
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Tabell 4-29: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø. Alternativ 0 har ingen konsekvens, og er
rangert som det beste alternativet (nr. 1)
Rv. 35 alternativ 1 Rv. 35 alternativ 2 Rv. 35 alternativ 3
Kulturmiljø

Verdi
Omfang

1 Hadeland
Glassverk

Stor

2 Storgården Mo

Stor

Konsekvens

Omfang

KonseKonseOmfang
kvens
kvens

Omfang

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt
Middels
negativt
Middels
negativt
Lite
negativt

Intet til lite
negativt
Lite
negativt
Stor
negativt

4 Frankrike

Liten

5 Aslaksrud

Middels
/stor

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt
Stor
negativt
Stor
negativt
Lite
negativt

6 Kistefoss

Stor

Intet

0/–

Intet

0/–

Middels
negativt

–/– –

Lite
negativt

–

Liten/
Middels

3 Kleggerud

7 Eggemoen/
Stor
Bergermoen
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

0
0
––
–
–

––
4

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt
Stor
negativt
Stor
negativt
Lite
negativt

––

––
3

Fv. 241

0
0

–
–

0
0
–

Konsekvens

0

–

Intet

0

Intet

0/–

Intet

0

Lite
negativt

–

Intet

0

–
2

––
-

Traseen går ca. 60 meter fra gravhaug (KM
55). Også en kullmine blir direkte berørt. Det
er stort potensiale for ytterligere arkeologiske
funn på moen.

Samlet sett er med andre ord alternativ 3 det
beste forslaget for temaet kulturmiljø.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.

4.7.6

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

4.7.5

Oppsummering av
konsekvenser for
alternativer

En omlegging eller utvidelse av fv. 241 vil
kunne få en viss negativ konsekvens for
kulturmiljø 1 og 2. Hovedalternativene 1, 2 og
3 får ingen innvirkning på kulturmiljø 1 og 2.
Når det gjelder kulturmiljø 3 vil alternativ 3
være noe bedre enn de to andre
hovedalternativene fordi det berører færre
kulturminner. Forbi kulturmiljø 4 er på
tilsvarende vis alternativ 3 noe bedre enn de to
andre. De tre alternativene slår likt ut forbi
kulturmiljø 5 og 6. Når det gjelder kulturmiljø
7 er igjen alternativ 3 noe bedre enn de to
andre.
Sett i sammenheng gjennom alle kulturmiljøer
er alternativ 2 noe bedre enn alternativ 1, i
hovedsak fordi kulturminner i kulturmiljø 7
ivaretas bedre enn alternativ 1. Men det er
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Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak blir normalt gjennomført for
å unngå eller redusere negative konsekvenser,
men tiltak kan også i verksettes for å forsterke
mulige positive konsekvenser. Slik sett vil ny
vegtrasé gi en betydelig positiv effekt for
kulturhistoriske verdier langs Hadelandsveien,
som vil bli avlastet som følge av ny veg.
Det er derimot en stor utfordring å avbøte de
negative konsekvenser som ny veg vil påføre
de historiske ferdselsårene gjennom området,
spesielt mht å ivareta opplevelsen langs
tilretteleggingsprosjektet «pilegrimsveien».

4.7.7

Usikkerhet

Det er ikke identifisert vesentlige usikkerheter
knyttet til beslutningsgrunnlaget for tema
kulturmiljø.

4.7.8

––

Intet

små forskjeller mellom alternativene når det
gjelder temaet Kulturmiljø.

M iddels
negativt

–

0/–

bautastein, kulturminneskilt og med gravhaug
i nærheten (KM 54).

Stort
negativt

0/–

Oppfølgende
undersøkelser

Oppland fylkeskommune har planlagt ytterligere arkeologiske registreringer innenfor
planområdet i 2012. De arkeologiske
registreringene utført av Buskerud og Oppland fylkeskommune i 2011 fremgår foreløpig
ikke av databasen Askeladden. Funnene vil bli
kvalitetssikret av Fylkeskommunen før de
gjøres offentlig tilgjengelig.
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4.8 Naturressurser
4.8.1

Metode

Tematisk avgrensing
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140
legges til grunn. Der er naturressurser definert
slik:
Naturressurser er ressurser fra jord,
skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt,
vannforekomster,
berggrunn
og
mineraler. Temaet omhandler landbruk,
fiske,
havbruk,
reindrift,
vann,
berggrunn og løsmasser som ressurser.
Landbruk har grenseflater mot flere andre
utredningstema. Landbrukets betydning og
verdi for friluftsliv, landskapsbilde og kulturmiljø belyses i de respektive tema.
Registreringskategorier
Følgende registreringskategorier er lagt til
grunn (relevante kategorier fra Håndbok 140):
x Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/beitemark), driftsforhold (lett/tungdrevet), jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/ størrelse,
utmarksbeite (omfang og kvalitet).
x Skogbruk omfatter type skog og
bonitetsklasse og driftstekniske forhold
(tilgjengelighet).
x Berggrunn omfatter type bergart, samt
svakhetssoner (bruddstrukturer),
egnethet og forekomster av malmer,
industrimineraler, bygningsstein fra
naturstein og byggeråstoff (pukk).
x Løsmasser omfatter type løsmasser,
egnethet og forekomster av byggeråstoff
(sand, grus og leire).
x Grunnvann omfatter type grunnvannsmagasin (i fjell og i løsmasser), grunnvannsressursens vanngiverevne og
egnethet (mengde og kvalitet) samt bruk
(drikkevann, industri- og
landbruksformål, varmepumpe).
x Overflatevann (ferskvann) omfatter type
(elver/bekker, innsjøer/tjern), nedbørfelt
(i henhold til Regine), avrenning, egnethet (mengde og kvalitet) og bruk (f.eks.
vanninntak, vannverk) til drikkevann,
industri- og landbruksformål, fiskeoppdrett og energiproduksjon/kraftproduksjon (samt varmepumpe).
x Utmarksressurser omfatter

jakt/fiske/sanking (omfang og hva som
høstes), annen økonomisk utnytting av
utmark på landbrukseiendom (naturbasert reiseliv innenfor gårdbrukets
ressursgrunnlag).
Verdikriterier
Kriteriene for verdivurdering er hentet fra
Håndbok 140 og er gitt i tabell 4-30.
Verdikriteriene for jordbruksområder med
poenggivning som gitt i tabell 4-31 er dårlig
egnet i praktisk bruk. Det er ressurskrevende å
gå inn på hver enkelt teig og vurdere verdi på
den måten, og den verdien som gis oppfattes
ikke nødvendigvis riktig for den enkelte
brukeren. En slik inndeling vil også gi et
verdikart med form av et lappeteppe som er
vanskelig å bruke praktisk i arbeidet med
ulike alternativer. Det er derfor foretatt en
forenkling av verdisettingsmetodikken. Alle
fulldyrkete lettdrevne arealer over fem dekar
er gitt stor verdi. All dyrket jord er viktig som
ressursgrunnlaget for de brukene som driver
aktivt. Tungdrevne og mindre arealer med
dyrket jord er gitt middels verdi.
Det er ikke tatt hensyn til hvilken produksjon
det er på arealene i verdivurderingen.
Arealenes egnethet for landbruksproduksjon
har vært det avgjørende, ikke produksjonen et
enkelt år.
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Tabell 4-30: Utdrag fra Håndbok 140s
kriterier for verdibedømming av
naturressurser

Områder med overflate-vann/grunnvann

Områder med løsmasser

Områder med bergarter/malmer

Skogbruksområder

L

-

arealer i kategorien 4-8 poeng, se
Tabell 4-31

M

-

arealer i kategorien 9-15 poeng, se
Tabell 4-31

S

-

arealer i kategorien 16-20 poeng, se
Tabell 4-31

L

-

skogarealer med lav bonitet

-

skogarealer med middels bonitet og
vanskelige driftsforhold

-

større skogarealer med middels
bonitet og gode driftsforhold

-

skogarealer med høy bonitet og
vanlige driftsforhold

S

-

større skogarealer med høy bonitet og
gode driftsforhold

L

-

små forekomster av egnete
bergarter/malmer som er vanlig
forekommende

M

M

-

L

-

små forekomster av nyttbare
løsmasser som er vanlig
forekommende, større forekomster av
dårlig kvalitet

M

-

større forekomster av løsmasser som
er vanlig forekommende og meget
godt egnet til byggeråstoff
(grus/sand/leire)

S

-

store løsmasseforekomster som er av
nasjonal interesse

L

-

vannressurser som har dårlig kvalitet
eller liten kapasitet

-

vannressurser som er egnet til
energiformål

-

vannressurser med middels til god
kvalitet og kapasitet til flere
husholdninger/gårder

-

vannressurser som er godt egnet til
energiformål

-

vannressurser med meget god kvalitet,
stor kapasitet og som det er mangel på
i området

-

Verdi

Størrelse

store/rike forekomster av
bergarter/malmer som er av nasjonal
interesse

vannressurser av nasjonal interesse til
energiformål

M

S

Kriterier
-

liten produksjon av matfisk og jaktbart
vilt eller lite grunnlag for salg av
opplevelser

-

liten beitebruk

-

middels produksjon av matfisk og
jaktbart vilt eller middels grunnlag for
salg av opplevelser

-

middels beitebruk

-

stor produksjon av matfisk og jaktbart
vilt eller stort grunnlag for salg av
opplevelser

-

mye beitebruk

Tabell 4-31: Bedømming av verdi for jordbruksarealer. Vekten i parentesene er forslag
til verdi som kan legges inn ved en samlet
beregning ved hjelp av et GIS-verktøy

Arealtilstand

-

S

L

større forekomster av
bergarter/malmer som er vanlig
forekommende og godt egnet for
mineralutvinning eller til
bygningsstein/byggeråstoff (pukk)

S

M

Verdi

Kriterier
Områder med utmarksressurser

Jordbruksområder

Verdi

Liten
(4-8)

Overflatedyrket (1)

Driftsforhold Tungbrukt (1)
Jordsmonnskvalitet

Middels
(9-15)

Stor
(16-20)
Fulldyrket (5)

Mindre lettbrukt (3)

Lettbrukt (5)

Uegnet Dårlig
Godt
Svært godt
Egnet (3)
(1)
egnet (2)
egnet (4) egnet (5)
Små (1)

Middels (3)

Store (5)

Omfang og konsekvenser
For landbruk er direkte arealbeslag en
vesentlig konsekvens av ny veger. På bakgrunn av vegareal og markslagsdata er det
utført arealberegninger for de ulike
alternativene i GIS-programmet ArcView 9.3.
Det er benyttet en buffer på to meter utenfor
fyllingsfot/skråningsutslag. Markslagsdataene
som ligger til grunn for beregningene er datert
2008.
Ny veg fører til at enkelte arealer med dyrket
mark blir så små eller tungdrevne at de vil
falle ut av drift. Dette er også en del av det
reelle arealbeslaget til en ny veg, og bør også
tas med i en totalvurdering. I dette arbeidet
har vi satt en grense på 5 dekar, dvs. at arealer
med dyrket jord som blir mindre enn 5 dekar
på grunn av ny veg faller ut av produksjon.
Innsamling av grunnlagsinformasjon
Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet
fra følgende kilder:
x digitalt markslagskart fra Norge digitalt
x digitalt eiendomskart (matrikkeldata) fra
Norge Digitalt
x temakart tilgjengelig via Internett og
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x
x
x
x

WMS-servere (fra Norges geologiske
undersøkelser, Norges vassdrags- og
energidirektorat og Norsk institutt for
skog og landskap)
kommuneplaner for landbruk
samtaler med landbrukskontoret for
Hadeland
søk på Internett etter relevant
informasjon
befaring senhøstes 2011 og vinteren
2012

Kilder er oppgitt fortløpende i teksten.
Flere av dataene er av eldre dato, og
registreringene kan derfor inneholde feil.
Samlet sett bedømmes datagrunnlaget å være
godt.
Gårds- og bruksnummer som er gitt i teksten
er hentet fra økonomisk kartverk.
Influensområde
Influensområdet er vist med stipling på de
ulike registreringskartene og verdikartet. Det
er i utgangspunktet definert som de ulike
alternativer av ny veg + en buffer på omtrent
250 meter. I tillegg er det gjort en vurdering
slik at enheter som naturlig hører sammen
kommer helt innenfor influensområdet.
Arealsammensetningen i influensområdet er
vist i tabellen under.
Tabell 4-32: Arealfordeling i influensområdet
Arealkategori
Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fulldyrka
jord
Overflatedyrka jord

Areal (da)

Areal (%)

1031

25,8

42

1,0

7

0,2

84

2,1

2427

60,6

0

0,0

32

0,8

Annen jorddekt fastmark

159

4,0

Annet areal

221

5,5

Sum areal

4002

100

Innmarksbeite
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Uproduktiv skog

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor naturressurser:
Naturressurser er ressurser fra jord,
skog
og
andre
utmarksarealer,
fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt,

vannforekomster,
berggrunn
og
mineraler. Temaet omhandler landbruk,
fiske, havbruk, vann, berggrunn og
løsmasser
som
ressurser.
Med
ressursgrunnlaget menes de ressursene
som er grunnlaget for verdiskaping og
sysselsetting innen primærproduksjon
og foredlingsindustri. Vurderingen av
ressursgrunnlaget
omfatter
både
mengde og kvalitet. Vurderingen
omfatter
imidlertid
ikke
den
økonomiske utnyttelsen av ressursen,
dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er
forhold knyttet til den samfunnsmessige
(samfunnsøkonomiske) nytten/verdien
av ressursene som her skal belyses.

4.8.2

Landbruk

Generelt
Landbruk er en stor næring på Hadeland, selv
om den prosentvis har noe mindre betydning
for den total sysselsettingen i Jevnaker enn i
de øvrige Hadelandskommunene.
Tabell 4-33: Nøkkeltall for landbruket i
ringerike og Jevnaker. Tall fra SSB (Kostra)
og kommunene. (51), (19), (15)
Nøkkeltall for
landbruket
Antall sysselsatte
Landbrukets andel av
total sysselsetting
Antall driftsenheter
(2011)
Gjennomsnittlig areal pr
driftsenhet i kommunen
Samlet jordbruksareal i
drift pr 2011
Samlet areal med
produktiv skog

Jevnaker

Ringerike

75
2,3 %

260
4,2 %

64

278

225 daa

264 daa

14 400 daa

73 500 daa

143 000
daa

1 207 000.
daa

De viktigste produksjonstypene i landbruket i
Jevnaker er korndyrking og grasproduksjon/
husdyrhold, både kjøttfe og melkeproduksjon.
Dominerende produksjonstype i Ringerike er
korn, fulgt av grasproduksjon/husdyr (ca. 1/3
av gårdene).
Landbruk i influensområdet
Landbruket i influensområdet er i nordre del,
fra Kleggerud og nordover, preget av store
lettbrukte arealer som primært brukes til
kornproduksjon.
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Figur 4-120: Eiendomskart
Sør for Kleggerud er de dyrkede arealene
oppdelt i noe mindre teiger, landskapet er
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brattere og grasproduksjon utgjør en større del
av produksjonen.
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Skogsområder med lav bonitet og mindre
teiger/kantsoner uansett bonitet er gitt liten
verdi.

4.8.3

Figur 4-121: Fra Nordre Aslaksrud

Utmarksressurser

Flere bruk i Ringerike og Jevnaker driver
utleie av elgjakt som tilleggsnæring. Det er
imidlertid ikke arealer i influensområdet som
benyttes til dette. Salg av fiskekort er en
tilleggsinntekt for grunneiere langs Randselva, men dette er viktigst for den storørretførende strekningen nedenfor Viulsfossen.

4.8.4

Vannressurser

Overflatevann
Innenfor influensområdet er Randselva en
betydelig vannressurs. Elva brukes til
energiproduksjon, med elvekraftverk flere
steder (Bergerfoss, Kistefoss, Viulsfossen).
Vannkvaliteten er god, og godt egnet til
jordbruksvanning etc.
Figur 4-122: Beitearealet sør for Kistefoss
Vest for Randselva er det ikke dyrkede arealer
innenfor influensområdet. Skogen her drives
imidlertid aktivt. De berørte skogeiendommene (150/6 i Jevnaker og 94/8 i
Ringerike) er rene skogeiendommer.
Eiendomsstruktur og berørte
eiendommer
Det er et begrenset antall landbrukseiendommer i influensområdet, se figur 4-120.
De to mest berørte eiendommene er Mo gård i
Jevnaker (148/1, driver også 148/134) og
Nordre Aslaksrud i Ringerike (120/1).
På Mo gård produseres korn og poteter.
Gården har også store skogeiendommer, blant
annet hele Mosmoen. Nordre Aslaksrud driver
grasproduksjon og har kjøttfe. Beiteområdene
nede ved Randselva sør for Kistefoss er
viktige for driften.

Grunnvann
Det er flere brønner i planområdet.
Figur 4-125 viser brønner registrert i den
nasjonale grunnvannsdatabasen Granada. Ved
Kleggerud er det borebrønner med drikkevannsforsyning nær veglinjene. Ikke alle
brønner er registrert her, men kartet gir en
indikasjon på antallet brønner.
Hele Eggemoenområdet er kartlagt som en
viktig grunnvannsressurs med stort potensiale.
Verdivurdering
Randselva er en vannressurs med god kvalitet
og kapasitet, og har regional til nasjonal
betydning i forhold til kraftproduksjon.
Verdien vurderes som middels til stor.
Grunnvannsressursene vest for Randselva har
stor verdi.

På bruket Frankrike (148/90) er jorda leid bort
til en driftsenhet lenger nord i Jevnaker.
Arealet brukes til kornproduksjon.
Verdi
For landbruksdrift har den dyrka jorda størst
verdi. All fulldyrket jord er derfor gitt stor
verdi.

Figur 4-123: Elvekraftverk ved Kistefoss.

Litt større sammenhengende skogsområder
med høy og middels bonitet er gitt middels
verdi sammen med beiter og overflatedyrka
jord.
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Figur 4-124: Bonitetskart.
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Figur 4-125: Registrerte brønner og grunnvannsressurser i planområdet. Fra Nasjonal
grunnvannsdatabase
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4.8.5

Geologiske ressurser

Bergarter/malmer
Det er ingen registrerte mineralforekomster
innenfor influensområdet.
Løsmasser
Eggemoen
Eggemoen er den største sand- og grusforekomsten i Norge med totalt ca. 300 mill.
kubikk masse basert på en gjennomsnittlig
mektighet på 30 meter. De største sand- og
grusmektighetene er i de sørøstlige delene og
går opp i over 50 m. Undersøkelser viser at
sand er den dominerende kornstørrelse under
dybder på 8-10 meter i nord, men bare 2-4
meter i sør. Bergarts- og mineralinnholdet
viser noe høyere innhold av svake bergarter
enn Hensmoen og Kilemoen, men massene
tilfredsstiller likevel kravene til de fleste
byggetekniske formål. Den nordre delen av
forekomsten er klassifisert som en nasjonalt
viktig ressurs (52).
Bergermoen
Forekomsten er fortsettelsen av Eggemoen
mot nord i Jevnaker. Forekomsten har store
totale volum, men massetak og skjæringer
viser at massene gjennomgående er veldig
finkornige. Svært mye ligger i sandfraksjonen
og er derfor for finkornig til de mest vanlige
bruksområdene. Mye tyder på at isen i
området har trukket seg tilbake etappevis, og
at det derfor kan være variasjoner i
kornstørrelsen. Det er tidligere tatt ut en god
del masse fra forekomsten, og uttaksområdene
er brukt som søppelplass. I dag er store deler
båndlagt av bolig- og industribebyggelse. Det
tas bare ut små mengder ensgradert sand nord
på avsetningen (52).
Moesmoen
Forekomsten er en breelvavsetning som ble
detaljundersøkt i 1985. Masser herfra er
tidligere brukt til produksjon av betongstein.
Forekomsten ble i 2000 lagt ut som LNFområde i kommuneplanens arealdel og er et
mye
brukt
friområde.
Dette
setter
begrensninger for videre drift. Forekomsten
inneholder for lite grove masser til å være
godt egnet til vegformål, men er vurdert som
en viktig ressurs i kommunen (52).
Verdi
I forhold til sand- og grusressurser vurderes
Eggemoen å ha stor verdi, mens Bergermoen
og Moesmoen har middels verdi.
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grusavsetningene gir gode vekstvilkår for furu
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Figur 4-127: Temakart sand- og grusressurser
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4.8.6

Samlet verdivurdering

Tabell 4-34 oppsummerer verdier for
delområder
for
tema
naturressurser.
Verdivurderingen er også vist på kart, se figur
4-128. Den ressursen som er verdsatt høyest
har vært styrende for verdisettingen i de
områder som har ulike naturressurser (for
eksempel dyrket jord og grus).

Tabell 4-34: Oppsummering av verdivurdering for ulike delområder
Område

Egenskaper/kvaliteter

1. Eggemoen/
Bergermoen

De delene av influensområdet som ligger vest for Randselva er store
sand- og grusressurser, god produksjonsskog og viktige
grunnvannsressurser. Området har stor verdi

Liten Middels Stor

2. Randselva

Randselva er en viktig vannressurs med god vannkvalitet og fallet i
elva utnyttes også til kraftproduksjon. Elva vurderes å være av
regional til nasjonal betydning som ressurs, og gis middels til stor
verdi.
Brukene på Aslaksrud er middels store i en regional målestokk.
Gras/kjøtt er hovedproduksjonen. Frankrike er et mindre bruk som er
leid bort til kornproduksjon. Arealene er ikke i samme grad egnet til
korndyrking som områdene lenger nord, men hovedteigene er
forholdsvis store og lettdrevne. Verdien vurderes som stor
Rundt den dyrka marka på Aslaksrud er det flere områder med
innmarksbeite. Dette er viktige arealer for husdyrholdet, men har
mindre verdi enn de fulldyrkede arealene. Tilsvarende ligger det en del
mindre teiger med dyrka mark og beite innimellom bebygde områder i
Åsbygda. Verdien vurderes som middels.
Fra Kleggerud og nordover mot Mo er det store sammenhengende
arealer med lettdrevet, fulldyrket jord. Dette er landbruksarealer av
meget høy kvalitet og svært godt egnet til korndyrking. Verdien
vurderes som stor.
Barskogsområdene på Mosmoen er et større sammenhengende
område med skog av hovedsakelig høy bonitet. Konflikter med naturog friluftshensyn kan påvirke utnyttelsen av ressursen. Verdien
vurderes som middels.
Mellom dyrkede arealer og beite i dette området er det mindre teiger
med skog, hovedsakelig løvskog. Arealene er for små til å drives
effektivt, men kan utnyttes til vedproduksjon etc. Verdien vurderes
som liten.
Barskogsområdene ovenfor (øst for) Kleggerud og Mo er del av et
større sammenhengende område med skog av hovedsakelig høy
bonitet. Verdien vurderes som middels.

Liten Middels Stor

3. Dyrket mark
Aslaksrud og Frankrike

4. Innmarksbeite og
små teiger med dyrket
mark Aslaksrud/
Åsbygda
5. Dyrket mark
Kleggerud og Mo

6. Skogområder
Mosmoen

7. Kantsoner Aslaksrud,
Åsbygda, Kleggerud

8. Skogområder øst for
Kleggerud og Mo
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Verdi

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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Figur 4-128: Verdikart naturressurser. Nummerne henviser til delområder, se tabell 4-34
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4.8.7

Felles konsekvenser

Enkelte konsekvenser av ny veg vil gjelde for
alle alternativer, og vil ikke gi grunnlag for å
skille
mellom
alternativene.
Disse
konsekvensene behandles innledningsvis.
Drenering
Ny veg over dyrket jord vil i mange tilfeller
påvirke eksisterende jordbruksdrenering. På
nåværende tidspunkt er forhold rundt
drenering ikke undersøkt. Dette vil avklares i
senere faser ved detaljplanlegging av valgt
alternativ. Da vil det bli tatt hensyn til
drenering, og all landbruksdrenering som
påvirkes av ny veg skal erstattes. Forhold
rundt drenering er derfor ikke beslutningsrelevant, og er ikke omtalt nærmere i
konsekvensvurderingene.
Vanning
Ny veg kan påvirke muligheten for å benytte
vann fra Randselva til jordbruksvanning.
Gjennom detaljplanleggingen vil ev. jordbruksvanning sikres ved at det legges rør
gjennom ny veg der valgt alternativ krysser
vanningsveg. Dette forholdet er derfor ikke
beslutningsrelevant.
Landbrukstransport
Ny rv. 35 vil splitte flere sammenhengende
jorder, og dermed avskjære eiendommer.
Atkomst vil opprettholdes gjennom kulverter,
men det vil bli lengre transportveg for en del
bruk. Detaljer rundt dette vil bli behandlet i
senere planfaser i samarbeid med berørte.
Forurensning
Vegtrafikk medfører forurensning. Dette kan
grovt sett deles i tre
x

x
x

Diffuse utslipp fra trafikk (ulike
miljøgifter som tungmetaller, PAH
knyttet til forbrenningsmotor,
kjøretøy- og asfaltslitasje)
Akutte utslipp (forurensning knyttet
til uhell/ulykker)
Salting

Alle disse forurensningsgruppene kan ha
betydning for jordbruket.
Diffuse utslipp
Tungmetaller og organiske miljøgifter
Det er utført flere undersøkelser omkring
betydningen av trafikkforurensing for dyrking
av mat langs veger. Det er sett både på
spredning via luft, tørt støv, partikler løst i
vann og vannløslige stoffer. Det konkluderes
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med at forurensninger kun er et problem for
grønnsaker som skal gå til menneskelig konsum. I rapporten ”Tungmetaller i grønnsaker
dyrket langs vei” (53) har man sett på innholdet
av tungmetaller og PAH (polyaromatiske
hydrokarboner) i grønnsaker langs veger med
6 000 til 25 000 i årsdøgntrafikk. Ingen prøver
viste overskridelser av aktuelle grenseverdier
for innhold i bladgrønnsaker eller rotfrukter.
Det ble likevel funnet forhøyede verdier i
grønnsaker dyrket nærmere enn 10 meter fra
veg. Ut fra ønsket om så lavt innhold av
fremmedstoffer som mulig anbefales det at
man unngår å dyrke bladgrønnsaker nærmere
enn 20 m fra veger med over 12 000 i årsdøgntrafikk. Dyrking av fôr og korn langs ny
rv. 35 er ikke vurdert som problematisk, og
forskjellene mellom alternativene er ikke
beslutningsrelevant.
Asfaltslitasje (vegdekke)
I driftsfasen er asfaltslitasje og eksosutslipp de
dominerende kildene til partikler. Slitasjen av
asfalt er ca. 10–15 g/km pr. kjøretøy med
piggdekk, noe varierende med asfalttype.
Asfaltslitasjen er direkte proporsjonal med
trafikken og antall meter veg med asfaltdekke.
Det er ikke registrert problemer langs dagens
veg som følge av asfaltslitasjen, og det er
heller ingen grunn til å tro at det vil bli
problemer langs ny veg. Det hefter imidlertid
en generell usikkerhet til de langsiktige virkningene av organiske mikroforurensninger.
Tiltak mot diffuse utslipp
De stedegne massene langs ny rv. 35 (sand og
grus) gjør at det ligger til rette for lokal
infiltrasjon av overvannet i grøft, som gir god
renseeffekt for de fleste stoffer. Det er ikke
registert spesielle sårbare resipienter langs
veglinjen som skulle tilsi mer omfattende
tiltak.
Akutte utslipp
Risikoen for ulykker med forurensende
utslipp henger i stor grad sammen med tankbiltransporter av flytende kjemikalier generelt
og oljeprodukter spesielt. Ulykkesrisikoen vil
generelt synke når vegstandarden øker, men
øke ved økt fart og økt trafikk. Ikke alle
ulykker med farlig gods gir utslipp av flytende
stoff, og mengden er ikke alltid stor. Risikoen
for at utslipp skal nå Randselva er svært lav
og bør kunne sies å være akseptabel. Det er
liten forskjell mellom alternativene. Forholdet
er neppe beslutningsrelevant for valg av trasé,
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men som en kilde til forurensning av vann og
grunn er den vesentlig.
Vegsalting
Salt (NaCl) brukes for på veg å bedre fremkommeligheten for kjøretøyer om vinteren.
Skogbruk
Det er et kjent problem at saltsprut fra veg kan
skade trær som vokser langs veg (sviskader).
Hvor langt unna vegen saltet kan skade
vegetasjon avhenger av fartsgrense og
værforhold. Det er dokumentert skadevirkning
på trær hele 50 meter fra veg, men vanligvis
vil skader bare opptre innenfor 0 til 10 meter
fra vegkanten. Furu og bjørk er ømfintlige for
saltskader, men det er ikke rapportert at trær
dør.
Salt i jorda kan også skade rotsystemet til
trær. Gran er spesielt utsatt for det.
Alle alternativene ligger gjennom skogområder på deler av strekningen. Bergermoen
er den delen av influensområdet hvor det
drives mest aktivt skogbruk. Vegen går
igjennom dette området også i dag, og
konsekvensen i forhold til 0-alternativet
vurderes å være moderate.
Jordbruk
. Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet
har dokumentert at åkerjord kan ta skade av
salt (54). Natrium i vegsaltet bryter ned markstrukturen. Effekten blir den samme som ved
jordpakking. Vannet trenger ikke ned i jorda
like bra som før. Resultatet blir mindre avling
og isbrann. Økt konsentrasjon av natrium er
vist inntil 20 meter fra vegkant. Gjennom
jordarbeid som pløying og harving kan natrium bli spredd over et større areal. Natrium
finnes naturlig i jord, og det kan ta tid før
stoffet akkumuleres og skadene blir synlige.

det ikke vil være saltkonsentrasjoner i jorda
som vil føre til avlingsreduksjoner.
Influensområdet har også sandrik jord, som i
liten grad vil binde saltet i jordsmonnet.
Vannressurser
Målinger på ulike vegstrekninger har vist at
saltkonsentrasjonen i overvannet i snitt ligger
5 til 8 ganger høyere enn bakgrunnsverdiene.
På vinteren er saltkonsentrasjonen langt
høyere (55). Salt er lite skadelig oppløst i vann
ved slike nivåer.
Betydningen av de ulike spredningsmekanismene varierer med forholdene på
stedet. Saltholdig overvann kan ledes bort
med veggrøftene eller sige ned i jorda langs
vegen. I jorda kan saltet bli vasket ned, hvis
massene er lett gjennomtrengelige, eller følge
sjiktninger i jordprofilet (56).
Det er også kjent at vegsalt har ført til at
grunnvannsbrønner har blitt ødelagt og at
innsjøer er påført miljøskader som følge av
vegsalting.
For
ny
rv.
35
kan
grunnvannsbrønner
nær
veglinja
ved
Klegerud/Åsbygda være utsatt. Disse må
eventuelt erstattes.
Saltbehovet er foruten temperatur/nedbørsforhold bestemt av vegareal. Saltbehovet i
dette området vil øke siden både ny og
eksisterende veg skal saltes.
Massedeponering
Behovet for massedeponier vil i sum være lite
for vegparsellen Eggemoen–Olum. Mesteparten av overskuddmasser er forutsatt brukt i
linja og til terrengforming. Massedeponier i
dyrkede områder er ikke aktuelt. Massebalanse og disponering av overskuddsmasser
vil avklares i videre planlegging.

Vegsalting øker også risikoen for utlekking av
fosfor og visse tungmetaller som følger med
leirpartikler i avrenningsvann.
Undersøkelser viser også at vegsalting kan
medføre økt mobilitet for tungmetaller (53),
men det er ikke funnet sammenhenger mellom
dette og redusert tilvekst. Dette kan imidlertid
ikke utelukkes, siden en kan forvente en viss
akkumulerende effekt av ev. tungmetaller.
I forhold til jordbruksproduksjon antas ikke
vegsalting av dette omfanget å ha store
negative konsekvenser. Saltingen foregår om
vinteren, og det meste av saltet vil vaskes ut
gjennom vinterhalvåret og vårflommen, slik at
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4.8.8

Konsekvenser i
delområder

Beregnet arealbeslag
Beregnet arealbeslag av ulike typer markslag
er gitt i tabell 4-35.
Tabell 4-35: Beregnet arealbeslag (i dekar)
av ulike markslag for de tre alternativene for
ny rv. 35, samt utbedring av fv. 241.
Arealkategori
Fulldyrket
lettbrukt jord
Fulldyrket mindre
lettbrukt jord

Fv. 241

Alt. 1

Alt. 2

45,1

55,3

35,6

0,0

7,2

0,3

0,1

0,0

0,3

0,0

3,7

11,4

119,1

109,5

151,8

0,0

4,1

4,1

0,3

6,7

9,6

9,4

20,2

Annet

22,4

10,8

9,8

13,5

Sum

45,3

196,2

188,4

225,2

Uproduktiv skog
Annen jorddekt
fastmark

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alt. 3

4,8

Innmarksbeite
Skog av høy
bonitet

ressursene kan vegen innebære noe økt
tilførsel av vegsalt, da et større vegareal enn
tidligere vil bli saltet. Endringen i øvrig
forurensningstilførsel er neglisjerbare, da
trafikken også i dag går over platået.

Delområde 1: Eggemoen /Bergermoen
Rv. 35, alle alternativer
Ny veglinje gir beslag av om lag 90 dekar
skog av høy bonitet, men har mindre
betydning for utnyttelse av grusressursene,
annet enn helt lokalt rundt vegen De
merbegrensningene som vegen legger på
utnyttelse av grusressursene sammenliknet
med 0-alternativet er små.

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).
Delområde 2: Randselva
Rv. 35, alle alternativer
Alle alternativer for ny rv. 35 krysser
Randselva på bru. Vegen kan innebære en økt
tilførsel av vegsalt, siden et større vegareal
enn tidligere vil bli saltet. Mengdene er
imidlertid så små at det ikke vil ha betydning
for å utnytte elva som vannressurs. Endringen
i øvrig forurensningstilførsel er neglisjerbare,
da trafikken også i dag går over elva på bru
lengre nord De tilførte mengdene vil ikke
være av en størrelsesorden som har betydning
for vannkvaliteten i elva.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.

I forhold til utnyttelse av grunnvanns-

Figur 4-129. Arealbeslag i dekar for de ulike alternativene for ny rv. 35 og for utbedring av fv. 241
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Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

Stort
positivt

M iddels
positivt

Verdien er satt til middels
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

til

stor.

Delområde 3 Dyrket mark Aslaksrud og
Frankrike
Alternativ 1 nordre linje
Alternativet beslaglegger noe areal på
innmarksbeitet ved Randselva og arealer langs
kanten av de dyrkede områdene på Aslaksrud
og Frankrike. Arronderingsmessig gir ikke
alternativet så store ulemper, da resterende
arealer blir samlet på en side, men arealbeslaget er i overkant av 13 dekar dyrket
mark.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).
Alternativ 2 midtre linje
Alternativet beslaglegger som alternativ 1 noe
areal på innmarksbeitet ved Randselva men
går mer midt over de dyrkede områdene på
Aslaksrud og Frankrike. Arronderingsmessig
gir alternativet vesentlige ulemper, da arealer
blir liggende på begge sider av den nye vegen.
Arealbeslaget er om lag 22 da dyrket mark.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (- -/- - -).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet beslaglegger som alternativ 1 og
2 noe areal på innmarksbeitet ved Randselva,
og går som alternativ 2 midt over de dyrkede
områdene på Aslaksrud. Arronderingsmessig
gir alternativet ulemper, da arealer blir
liggende på begge sider av den nye vegen.
Arealene blir imidlertid delt slik at det blir
forholdsvis store arealer på begge sider.
Arealbeslaget er om lag 19 da dyrket mark.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (- -/- - -).
Delområde 4: Innmarksbeite og små
teiger med dyrket mark Aslaksrud/
Åsbygda
Alternativ 1 nordre linje og alternativ 2
midtre linje
Alternativene medfører ingen arealbeslag i
dette delområdet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet beslaglegger om lag 4 dekar
innmarksbeite ved Aslaksrud.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Delområde 5: Dyrket mark Kleggerud
og Mo
Alternativ 1 nordre linje og alternativ 2
midtre linje
Alternativ 1 og 2 beslaglegger begge i underkant av 40 dekar dyrket mark i dette delområdet. En smal stripe blir liggende igjen
mellom skogområdene på sørsiden og vegen,
men denne vil ha tilstrekkelig størrelse til å
være drivverdig.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels til stort
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir stor
negativ (- - -).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet beslaglegger om lag 7 dekar
dyrket mark ved Branndalsbekken. Noen
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mindre teiger blir liggende igjen på oversiden
av vegen.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Fv. 241
Utbedringene av fv. 241 vil medføre et arealbeslag på om lag 5 dekar dyrket mark.
Arronderingsmessig oppstår ingen nye
ulemper.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).
Delområde 6: Skogområder Mosmoen
Fv. 241
Utbedringene av fv. 241 vil medføre et arealbeslag på om lag 11 dekar skog av høy
bonitet. Driftsmessigmessig oppstår ingen nye
ulemper.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
Delområde 7: Kantsoner Aslaksrud,
Åsbygda og Kleggerud
Rv. 35, alle alternativer
Det er små forskjeller mellom alternativene i
forhold til hvor store arealer med kantsoner og
mindre drivverdig skog som berøres. Selv om
arealforbruket i dette delområdet noe høyere i
alternativ 3, er forskjellen ikke så stor at det
har noen vesentlig betydning for utnyttelsen
av ressursene. Alternativ 3 ligger også nær en
registrert borebrønn som kan bli nødvendig å
erstatte.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).

Stort
negativt

Stort
negativt

Delområde 8: Skogområder øst for
Kleggerud og Mo
Alternativ 1 nordre linje og alternativ 2
midtre linje
Alternativene medfører ingen arealbeslag i
dette delområdet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

M iddels
negativt

Lite el.
intet

M iddels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet beslaglegger i underkant av 10
dekar skog av høy bonitet i dette delområdet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).

4.8.9

Oppsummering av
konsekvenser for
alternativer

Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 beslaglegger samlet om lag 52
dekar dyrket mark og 120 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen, beslag av noe dyrket mark på
Aslaksrud og oppdeling av jorder og arealbeslag av dyrket mark ved Kleggerud.
Alternativet er den løsningen som gir minst
konsekvenser for brukene Aslaksrud og
Frankrike, men sammen med alternativ 2den
løsningen som gir størst negative konsekvenser for landbruksområdene ved Kleggerud.
Samlet vurderes alternativ 1 å ha middels
negativ konsekvens.
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 beslaglegger samlet om lag 55
dekar dyrket mark og 110 dekar skog. De

Samfunnsøkonomisk analyse

Tabell 4-36: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser. Alternativ 0 er rangert som nr 1, da dette pr
definisjon ikke har noen konsekvenser
Alternativ 1
Delområde

Verdi

Alternativ 2

Alternativ 3

Fv. 241

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Eggemoen/
Bergermoen

Stor

Lite til
middels
negativt

--

Lite til
middels
negativt

--

Lite til
middels
negativt

--

Intet

0

2. Randselva

Middels
til stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

-/- -

Middels
negativt

- -/- - -

Middels
negativt

- -/- - -

Intet

0

0

Intet

0

Lite
negativt

-

Intet

0

---

Middels til
stort negativt

---

Lite
negativt

-/- -

Lite negativt

-/- -

0

Intet til lite
negativt

0/-

Intet

0

Intet

0

3. Dyrket mark Aslaksrud
Stor
Lite negativt
og Frankrike
4. Innmarksbeite/ små
Middels
Intet
teiger med dyrket mark
Aslaksrud/ Åsbygda
Middels til
5. Dyrket mark Kleggerud
Stor
stort negativt
og Mo
6. Skogområder
Middels
Intet
Mosmoen
7. Kantsoner Aslaksrud,
Liten
Lite negativt
Åsbygda, Kleggerud
8. Skogområder øst for
Middels
Intet
Kleggerud og Mo
Samlet konsekvens
––
Rangering på parsellen
3

0

Intet

0

0/-

Lite negativt

0/-

0

Intet

0

viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen, beslag av dyrket mark og
oppdeling av jorder på Aslaksrud og oppdeling av jorder og arealbeslag av dyrket mark
ved Kleggerud.
Alternativet vil i større grad enn alternativ 1
dele opp jorden på Aslaksrud, og har i de
samme negative konsekvenser for landbruksområdene ved Kleggerud som alternativ 1.
Samlet vurderes alternativ 2 å ha middels til
stor negativ konsekvens.

– –/– – –
4

Intet

Lite
0/negativt
Intet til lite
0/negativt
–/– –
2

–
-

4.8.10 Konsekvenser i
anleggsfasen
Påvirkning av jordbruksdrift
Anleggsvirksomhet vil gi forbigående
problemer i forhold til jordbruk. Det vil mest
sannsynlig bli nødvendig å ta i bruk dyrkete
arealer til midlertidige lagerområder, deponier
og anleggsveger. Dette vil avklares i den
videre detaljplanleggingen, men grunneier
skal få sine ulemper fullt ut erstattet.

Alternativ 3: søndre linje
Alternativ 3 beslaglegger samlet om lag 36
dekar dyrket mark og 150 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen og beslag av dyrket mark og
oppdeling av jorder på Aslaksrud.

Anleggsaktivitet kan også forstyrre dyr på
beite, og det kan bli nødvendig å finne
erstatningsbeiter i anleggsperioden.

Alternativet er den løsningen som gir minst
konsekvenser for landbruksområdene ved
Kleggerud. Samlet vurderes alternativ 3 å ha
liten til middels negativ konsekvens

Avrenningen fra veganlegget bør likevel
begrenses først og fremst ved fornuftig
anleggsplanlegging slik at ikke for store
områder er eksponert om gangen. Det finnes
har mange eksempler på at intense eller
langvarige regnvær har gitt unødvendig store
tilførsler når for store flater har vært eksponert
på en gang.

Fv. 241
Opprusting av fv. 241 fra Kleggerud til
Glassverket medfører arealbeslag av 5 dekar
dyrket mark og 11 dekar skog. Det blir ingen
nye driftsmessige ulemper. Tiltaket vurderes å
ha liten negativ konsekvens.

Partikkeltilførsel
Randselva er en så stor resipient at partikler
ikke vil innebære vesentlige problemer.

Utsatte skjæringer og fyllinger forutsettes
sikret med grøfter og en fornuftig fasedeling
på anlegget.
Olje- og kjemikaliespill
Oljeprodukter har et stort potensial for å
påvirke drikkevannskvaliteten i nivåer av
bruksmessig betydning.
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Det må innarbeides krav til anleggsgjennomføring og anleggsmetoder som
reduserer sannsynligheten for utslipp. Detet
vil behandles i videre planlegging.
Utslipp fra riggområder
Det er ingen forskjell mellom aktuelle
alternativer i mulighetene til å få akseptable
riggområder. Brakkeriggen bør tilknyttes
offentlig avløpsnett. Riggområder bør
fortrinnsvis ligge minst 100 meter fra vann og
større bekker og vurderes i forhold til nærliggende brønner.
Forurensning av grunnvann
Uhell i forbindelse med anleggsdriften kan gi
forurensning av grunnvann. Gode prosedyrer
for å redusere sannsynligheten for uhell og
gode prosedyrer for umiddelbar opprydding
etter uhell, bør gi et akseptabelt risikonivå.

4.8.11 Avbøtende tiltak
Detaljplanlegging
Valgt alternativ vil bli detaljert i regulerings/detaljplan og byggeplan. Det er viktig at en
da ser på mulighetene for å begrense arealbeslaget av dyrket jord ved å optimalisere
veglinjen. Dette må gjøres i samarbeid med de
berørte grunneierne.
Det er videre viktig at alle landbrukskryssinger av ny veg utformes med tilstrekkelig høyde for store landbruksmaskiner som
skurtresker og potetopptaker. Landbruks/høstingsveger må gis tilstrekkelig dimensjoner. Behov for husdyrkryssing må også undersøkes.
Kjøp av erstatningsareal
En kan tenke seg at Vegvesenet aktivt går inn
i markedet og erverver seg dyrket jord i
planområdet som legges ut for salg, for på den
måten ha jord og tilby til gårder som får et
stort arealtap. Problemet er at det som selges
av dyrket jord i de aller fleste tilfeller er
knyttet til gårdsbruk. Regler rundt konsesjon,
bo- og driveplikt gjør det vanskelig for
Vegvesenet å kjøpe slike bruk for senere
erstatningsarealer.
Makeskifte/jordskifte
Veglinjene splitter noen landbrukseiendommer. Gjennom makeskifter er det mulig å
rasjonalisere bruksstrukturen. Ved makeskifter kan man også redusere behovet for
antall krysningspunkter i forhold til om
dagens
eiendomsstruktur
opprettholdes.
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Jordskifte skal derfor vurderes. Ingen skifter
kan imidlertid eliminere den faktiske
reduksjon av produktiv jord og skog.
Informasjon
Et godt avbøtende tiltak i forhold til jordbruket er informasjon. Byggherre må
informere berørte grunneiere godt og i god tid
før anleggsstart. De enkelte har da mulighet til
å planlegge driften i forhold til anleggsarbeidet.

4.8.12 Usikkerhet
Det er ikke identifisert vesentlige usikkerheter
knyttet til beslutningsgrunnlaget for tema
naturressurser.

4.8.13 Oppfølgende
undersøkelser
YM-plan
I forbindelse med anleggsgjennomføringen
skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø)
for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt
gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med
YM-planen er å sørge for at alle krav til det
ytre miljøet blir videreført fra reguleringsplan
og ivaretatt i kontraktene for bygging og for
drift. Dette kan gjelde alt fra ivaretakelse av
sårbar natur og dyreliv, forurensning til
anleggsstøy, linjeføring og estetikk. Innenfor
Ytre Miljø er det flere forhold som er relevant
for tema naturressurser, neste kapittel.
Detaljering
Når endelig trasé er valgt, må konsekvenser
for hver enkelt gård undersøkes mer detaljert
for å finne avbøtende tiltak. Eksempelvis må
det ses mer detaljert på landbrukskryssinger
og behov for driftsveger. Endelig trasévalg vil
også medføre planlegging av anleggsveger,
riggområder, og massedeponier.
Brønner
Valgt alternativ kan komme i berøring med
brønner. Brønner må kartlegges mer detaljert i
senere planfaser, og berørte brønner erstattes.

Sammenstilling

5 Sammenstilling

5.2 Prissatte
konsekvenser
Tabell 5-1 viser nåverdi for hvert prissatt
konsekvenstema slik de fremkommer av
Effekt-beregningene.
Tabellen viser samfunnsøkonomisk nåverdi
for en periode på 25 år, forutsatt en
kalkulasjonsrente på 4,5 %. Positive tall viser
fordeler og negative tall viser ulemper for
samfunnet. Investering, økte kostnader til
vedlikehold og drift med mer (kostnader som
belaster offentlige budsjett) vises derfor som
negative tall i tabellen.
Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak
minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket.
Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt
i kroner når kostnadene ved å gjennomføre
tiltaket er fratrukket nytten. Beregningene
viser at prosjektet ikke er lønnsomt (negativ
netto nytte). Hele tiltaket gir en beregnet
negativ netto nytte på 420-480 mill. kr.
Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner
hvor mye samfunnet netto får igjen pr. krone
bevilget over offentlig budsjett. Størrelsen
brukes kun når den er større enn null. Når
prosjektet ikke er lønnsomt, brukes netto nytte
som sammenligningsgrunnlag da det gjelder å
begrense samfunnets tap.

Trafikanter og
transp.brukere
Operatører

Forutsetningen er at ulemper knyttet til et
tema eller en gruppe prinsipielt sett kan
oppveies ved fordeler knyttet til andre tema
eller andre grupper. Som oftest vil ikke svaret
være entydig. Da er oppgaven å tydeliggjøre
hvilke verdivalg en står overfor.

AktKomponenter
ør

Det offentlige

Sammenstilling er en samlet analyse av
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der
fordeler ved foreslått utbygging veies mot
ulempene den fører med seg. Sammenstillingen gir en illustrasjon på hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.
Sammenstillingen er en kvalitativ analyse, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noe
absolutte svar.

Tabell 5-1:Endringer i perioden 2018-2043
(nåverdi i mill. 2012 kr). Alternativ 1-3 med
fritt frambygg bru.

Kjøretøykostnader
Direkteutgifter

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

-24,3

-14,6

-7,3

8,5

8,7

8,9

Tidskostnader

979,7

992,9

997,1

SUM

963,9

987,0

998,7

Kostnader

13,1

13,5

13,8

Inntekter

-7,8

-8,1

-8,3

Overføringer

-5,2

-5,4

-5,5

SUM
Investeringer
Drift og
vedlikeh.
Overføringer
Skatte- og avgif.
SUM
Ulykker

Samfunnet
forøvrig

5.1 Innledning

Støy og luftforu.
Restverdi
Skattekostnad
SUM
Netto nytte NN
Netto nytte pr
budsjettkrone

0,0

0,0

0,0

-1551,3

-1554,3

-1526,1

-35,9

-35,7

-35,4

5,2

5,4

5,5

-12,5

-15,3

-17,4

-1594,6

-1599,8

-1573,3

265,4

266,3

266,9

23,8

24,4

25,8

181,1

181,4

178,1

-318,9

-320,0

-314,7

151,4

152,1

156,2

-479,3

-460,7

-418,4

-0,30

-0,29

-0,27

Alle alternativer gir betydelig reduserte
tidskostnader, i størrelsesorden 1 mrd. 2012kroner, som følge av høyere standard og
hastighet på vegen. Hastighetsøkningen
medfører en økning i kjøretøykostnadene,
men denne økningen er liten i forhold til 0alternativet.
Utbygging av rv. 35 vil også gi en betydelig
reduksjon i ulykkeskostnader, om lag 260
mill. kr.
Til tross for betydelige nytteeffekter, er
kostnadene ved bygging av ny rv. 35 så store
at
tiltaket
har
negativ
nytte.
Investeringskostnaden måtte ha vært om lag
400 mill kr lavere dersom tiltaket skulle ha
positiv netto nytte.
Alle alternativene har negativ netto nytte, de
er også forholdsvis like. Alternativ 3 kommer
best ut med minst negativ nytte, mens
alternativ 1 er det dårligste.
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Rv. 35 Eggem
moen – Klegg
gerud med ny tilførselsveg
t
tiil Jevnaker
Kommunedelplan med kon
nsekvensutred
dning

Figur 5-1: G
Grafisk fram
mstiling av allle kostnadsko
komponentenee. På positiv side domineerer redusertte
tidskostnadeer, redusertee ulykkeskosttnader og annleggets restvverdi. På neg
gativ side dom
minerer
investeringsskostnadene og skattekosstnadene2 forrbundet med finansiering
gen

5.2.1

Us
sikkerhe
et og
fø
ølsomhettsanalyse
e

Usikkerhe
et
De prissattte konsekveensene bygg
ger på en
rekke foruutsetninger som bidrar til total
usikkerhet. De viktigste er:
x Beregnnede investerringskostnader
x Forutsaatt utvikling i trafikk
x Forutseetninger i berregningsprog
grammet
Effekt,, særlig ulykkkefrekvenserr
Beregningerr av prissattte konsekven
nser for et
samferdselssprosjekt vil med dagen
ns metodegrunnlag væ
ære beheftett med usikk
kerhet. Det
vil være knnyttet usikkkerhet til inn
ngangsdata
både for dagens situasjoon og progno
osedata for
fremtidig siituasjon, og til
t beregning
gsmetodikk
og tolkningeen av resultaatene.
De faktorenne som er sppesielt viktig
ge for den
samfunnsøkkonomiske
lønnsomh
heten
er
trafikkvekstten og kosttnadsanslageet. Det er
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derfor gjjort følsom
mhetsberegniinger som
synliggjør hvordan virkningen fo
for prissatte
konsekven
nser vil bli med
m en 20 % øøkning eller
reduksjon i disse fak
ktorene. Reesultater fra
disse bereg
gningene er vist
v i tabell 55-2.
Tabell 5-2:Verdier for nettonytte veed
variasjon av
a trafikk og anleggskosttnader
(nåverdi i mill. 2012-krr). Basisalterrnativet er
opprinnelig
g beregning, med fritt fraambygg
bru.
Følsomhetsanalyse

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Basisalterna
ativet

-479,6

-4600,5

-418,4
4

20 % større trafikk

-203,4

-1800,8

-136,4
4

20 % mindre
e trafikk

-743,1

-7288,9

-688,7
7

-815,4

-7977,5

-749,0
0

-143,2

-1244,0

-87,8
8

20 % høyere
e
anleggskosttnader
20 % lavere
anleggskosttnader

Sammenstilling

Beregningene viser at med 20 % høyere
trafikkmengde vil netto nytte bedres med om
lag 280 mill kr. Dette er imidlertid ikke
tilstrekkelig til at noen av alternativene blir
samfunnsøkonomisk lønsomme.
Dersom trafikkmengden blir 20 % lavere enn
forutsatt vil netto nytte bli om lag 260 mill kr
dårligere.
Med 20 % lavere anleggskostnader vil netto
nytte for alternatiene bedres med om lag 340
mill. kr. Tilsvarende vil netto nytte bli om lag
330 millioner kr dårligere med 20 % høyere
anleggskostnader.

5.2.2

Oppfølgende
undersøkelser

Fram mot en eventuell investeringsbeslutning
vil prosjektet detaljeres og investeringskostnader vil bli sikrere.

5.3 Ikke-prissatte
konsekvenser
Landskapsbilde
Alternativ 1 nordre linje
Veglinjen har en god landskapstilpasning.
Den ligger lett i terrenget gjennom Eggemoen,
med god visuell kontakt til omgivelsene. Ved
kulturlandskapet på Aslaksrud ligger vegen
helt i ytterkanten av dyrket mark, delvis
skjermet inni skogsterreng.
De største konsekvensene vil være i forhold til
kryssområdet på Kleggerud og brua over
Randselva. Krysset på Kleggerud er plassert
helt
i
ytterkanten
av
det
åpne
jordbrukslandskapet og vil stort sett tilpasset
omgivelsene. Tiltaket vil være eksponert mot
de nære omgivelsene.
Ulempen med alternativ 1 er at vegen kun lar
seg bygge med fritt frambygg bru, på grunn
av for krapp kurveradie for de andre
brutypene.
Samlet er alternativet vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), og
rangeres som nr. 2 for tema landskapsbilde,
kun 0-alternativet er bedre.

2 Alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter
medfører et effektivitetstap som Finansdepartementet
beregningsmessig har fastsatt til 20 %.

Alternativ 2 midtre linje
Vegtraséen i alternativ 2 er nesten lik
alternativ 1. Den største forskjellen er hvordan
vegen passerer gjennom kulturlandskapet på
Aslaksrud, hvor alternativ 2 ligger noe mer
eksponert på dyrket mark.
Det er derimot positivt for alternativ 2 at
vegen kan bygges med alle de tre
brualternativene; fritt frambygg bru, buebru
eller skråstagbru. Både buebrua og
skråstagbrua vil tilføre stedet en positiv
kontrast og bidra til god reiseopplevelse.
Samlet er alternativet vurdert å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
3 for tema landskapsbilde.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativet har en stiv linjeføring, som gjør at
vegen i liten grad tar hensyn til
landskapet/omgivelsene. Vegen har generelt
en dårlig visuell forankring til landskapet.
De største negative konsekvensene er
kryssområdet på Aslaksrud, hvor vegen
skjærer seg dypt inn i terrenget. Helt nord i
Åsbygda ligger vegen som en kløft i
landskapet med tosidige fjellskjæringer opp
mot 20 meter høye. Fjellskjæringene vil være
godt synlig fra kulturlandskapet på Kleggerud.
Krysset ligger i sin helhet på dyrket mark og
blir mer eksponert mot omgivelsene.
Som for alternativ 2 er det positivt at
alternativet
kan
bygges
med
alle
brualternativene.
Både
buebrua
og
skråstagbrua vil her kunne tilføre stedet
positive kvaliteter og bidra til god
reiseopplevelse.
Samlet er alternativet vurdert å ha middels til
stor negativ konsekvens (- -/- - -), og
rangeres som nr. 4 for tema landskapsbilde.
Valg av brutype
Konsekvensvurderingene over er gjort med
fritt frambygg bru for å kunne sammenligne
alternativene med tilsvarende forutsetninger.
Dersom en vurderer alle alternativene med de
ulike brutypene, vil konsekvensvurderingene
og rangeringen endres. Alternativ 1 kan bare
bygges med fritt frambygg bru på grunn av
krapp kurve. Denne brutypen gir ikke noen
positiv effekt for landskapsopplevelsen i de
ulike delområdene, slik som skråstagbru og
buebru gir. Buebrua og skråstagbrua bidrar
også til god reiseopplevelse, da de har synlige
og skulpturelle konstruksjoner over vegbanen.
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Av disse vurderes buebrua å komme best ut,
da denne har bedre stedstilpasning samtidig
som den har en originalitet som tilfører stedet
en positiv kontrast.
Dette betyr videre at alternativ 2 med buebru
eller skråstagbru vil score bedre enn alternativ
1, da det ellers er liten forskjell i linjeføringen
på alternativ 1 og 2. Alternativ 3 har såpass
store negative konsekvenser i kryssområdet
ved Aslaksrud at dette alternativet vil rangeres
sist uavhengig av brutype.
En rangering av alternativene vurdert opp i
mot de ulike brualternativene blir som følger:
1)
2)
3)
4)

Alt. 0
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 3

Fv. 241 atkomst Jevnaker
Tiltaket langs fv. 241 (Hadelandsvegen) har
generelt liten virkning på landskapsbilde, da
det kun er snakk om mindre justeringer langs
eksisterende veg. Tiltaket har størst virkning
for delområdet ved Mo gård, da det her skal
etableres gang- og sykkelveg/fortau. Gang- og
sykkelvegen er plassert på nedsiden av alléen
ved Mo gård, slik at alléen bevares.
Tilstandsvurdering av trærne skal utføres, da
disse er forholdsvis gamle.
Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ 1 nordre linje
Alle alternativer for ny rv. 35 vil ha
betydelige negative konsekvenser for friluftsområdene på Bergermoen, hvor det blir store
arealbeslag, barrierevirkning og støy. Alternativ 1 har også konflikt med bebyggelse ved
Kleggerud, hvor seks boliger blir innløst.
Støynivået ved Aslaksrud og Kleggerud og i
nordre del av Åsbygda vil øke.
Totalt sett innebærer alternativet en mindre
reduksjon i antall støyutsatte, da dagens veg
gjennom Jevnaker får redusert trafikk.
Alternativ 1 vurderes samlet å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), og
rangeres som nr. 2 for temaet nærmiljø og
friluftsliv.
Dette
er
dermed
det
utbyggingsalternativet som gir minst negative
konsekvenser for dette temaet.

Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 er tilnærmet identisk med
alternativ 1 i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Det er noen mindre forskjeller i
området ved Aslaksrud og Kleggerud, hvor
alternativ 2 ligger noe lengre sør, men dette
har ingen vesentlig betydning for konsekvensene.
Alternativ 2 vurderes samlet å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), men
rangeres som litt dårligere enn alternativ 1 da
det ligger noe nærmere bebyggelsen.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativ 3 har de samme negative
konsekvensene for Bergermoen som alternativ
1 og 2.
Ved Kleggerud ligger alternativ 3 vesentlig
nærmere bebyggelsen i Åsbygda, og innebærer at boligområdene langs fv. 241 deles i
to. Alternativet medfører en markert økning i
miljøbelastningen for boligene i dette
området.
Alternativ 3 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
4 og dårligst for tema nærmiljø og friluftsliv.
Fv. 241 atkomst Jevnaker
Utbedringen av fv. 241 gir små arealbeslag i
kantsonen langs Mosmoen, men dette har
ingen betydning for bruken av området.
Atkomst for gående og syklende fra Jevnaker
til Mo gård og Mosmoen bedres, og
skjermingstiltak gir redusert støybelastning
for boligene langs vegen ved Grønland/Toso
sør.
Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten positiv konsekvens (0/+).
Naturmiljø
Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 berører en registrert furuskogslokalitet med rik orkidéforekomst på Eggemoen.
Bru over Randselva medfører inngrep i kantvegetasjon nær elva, men det er forutsatt at
fundamenter i elveløpet unngås. Naturbeitemarka nede ved elva, som er en registrert
naturtype med middels verdi (B-lokalitet) vil
bli berørt av inngrep som følge av
brufundamenter og anleggsveger.
Ved Kleggerud går alternativet langs kanten
av registrert naturtype med stor verdi i
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Sammenstilling

Mosmoen, og midt gjennom en registrert
gammel barskog med middels verdi (Blokalitet).

Alternativ 1 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
4 for temaet kulturmiljø.

Alternativ 1 medfører også betydelige arealbeslag i skogområder på Bergermoen, men
disse har liten verdi.

Alternativ 2 midtre linje
Som alternativ 1 vil alternativ 2 medføre tap
av to historiske bygninger ved Kleggerud og
en husmannsplass ved Frankrike.

Samlet er alternativet vurdert å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
4 for tema naturmiljø.
Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1 fra Eggemoen og fram til
Kleggerud, men går her litt lenger unna
registrert lokalitet i Mosmoen. Konflikten
med barskogslokaliteten ved Kleggerud er lik
som i alternativ 1.
Også alternativ 2 vurderes å ha middels
negativ konsekvens (- -), men rangeres som
nr. 3 og foran alternativ 1, fordi den ligger noe
lengre unna lokaliteten Mosmoen.
Alternativ 3 søndre linje
Alternativ 3 har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1 fra Eggemoen og fram til Aslaksrud. Fra Aslaksrud og forbi Kleggerud går
linjen lengre sør enn de andre, og konflikter
med Mosmoen og barskogslokaliteten ved
Kleggerud unngås.
Samlet er alternativet vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens (-/- -), og
rangeres som nr. 2 for tema naturmiljø. Dette
er dermed det utbyggingsalternativet som gir
minst negative konsekvenser.
Fv. 241
Breddeutvidelser og kurveutretting langs fv.
241 vil gi mindre inngrep langs randsonen av
registrert naturtype i Mosmoen flere steder.
Også kanten av barskogslokaliteten ved
Kleggerud berøres.
Fv. 241 vurderes samlet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Kulturmiljø
Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 medfører tap av to historiske
bygninger
ved
Kleggerud
og
en
husmannsplass ved Frankrike.
Ved Eggemoen har alternativet -/tilkjørselsvei
som kommer i konflikt med kulturminnelokaliteten «Eggestein», og går ca. 100 meter
fra en gravhaug.

Ved Eggemoen har alternativet -/tilkjørselsvei
som ligger om lag 50 meter unna lokaliteten
«Eggestein, og går ca. 9 meter fra en
gravhaug.
Alternativ 2 vurderes samlet å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr.
3 for temaet kulturmiljø.
Alternativ 3: søndre linje
Alternativ 3 er noe bedre enn de to andre
hovedalternativene ved Kleggerud og
Frankrike fordi det berører færre kulturminner
og historiske bygninger.
Ved Eggemoen har alternativ 3 om lag
tilsvarende konsekvenser som alternativ 2.
Alternativ 3 vurderes samlet å ha liten
negativ konsekvens (-), og rangeres som nr. 2
for temaet kulturmiljø. Dette er dermed det
utbyggingsalternativet som gir minst negative
konsekvenser for dette temaet.
Fv. 241
Utbedring av fv. 241 gir vesentlige konflikter
med kulturminner ved Kleggerud, to
registrerte gravfelter, hulveisystem og
kullgroper.
Fv. 241 vurderes samlet å ha middels negativ
konsekvens (- -) for tema kulturmiljø.
Naturressurser
Alternativ 1 nordre linje
Alternativ 1 beslaglegger samlet om lag 52
dekar dyrket mark og 120 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen, beslag av noe dyrket mark på
Aslaksrud og oppdeling av jorder og arealbeslag av dyrket mark ved Kleggerud.
Alternativet er den løsningen som gir minst
konsekvenser for brukene Aslaksrud og
Frankrike, men sammen med alternativ 2 den
løsningen som gir størst negative konsekvenser for landbruksområdene ved Kleggerud.
Samlet vurderes alternativ 1 å ha middels
negativ konsekvens (- -), og rangeres som nr
3 for tema naturressurser.
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Alternativ 2 midtre linje
Alternativ 2 beslaglegger samlet om lag 55
dekar dyrket mark og 110 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen, beslag av dyrket mark og
oppdeling av jorder på Aslaksrud og oppdeling av jorder og arealbeslag av dyrket mark
ved Kleggerud.
Alternativet vil i større grad enn alternativ 1
dele opp jorden på Aslaksrud, og har i de
samme negative konsekvenser for landbruksområdene ved Kleggerud som alternativ 1.
Samlet vurderes alternativ 2 å ha middels til
stor negativ konsekvens (- -/- - -) og rangeres
som nr 4 for tema naturressurser.
Alternativ 3: søndre linje
Alternativ 3 beslaglegger samlet om lag 36
dekar dyrket mark og 150 dekar skog. De
viktigste konfliktene er beslag av skogarealer
på Bergermoen og beslag av dyrket mark og
oppdeling av jorder på Aslaksrud.
Alternativet er den løsningen som gir minst
konsekvenser for landbruksområdene ved
Kleggerud. Samlet vurderes alternativ 3 å ha
liten til middels negativ konsekvens (-/- -),
og rangeres som nr. 2.
Fv. 241
Opprusting av fv. 241 fra Kleggerud til
Glassverket medfører arealbeslag av 5 dekar
dyrket mark og 11 dekar skog. Det blir ingen
nye driftsmessige ulemper. Tiltaket vurderes å
ha liten negativ konsekvens (-).
Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser
Rv. 35
Ingen av de tre alternativene kommer ut
positivt i forhold til alternativ 0 for noe tema,
og alternativ 0 er således rangert som det
beste
alternativet
for
ikke-prissatte
konsekvenser.
Av de tre utbyggingsalternativene er alternativ
1 rangert som det beste for landskapsbilde og
nærmiljø og friluftsliv. Dette er imidlertid
basert på en sammenlikning med fritt
frambygg bru for alle alternativer. Velges
skråstagbru eller buebru vil alternativ 2 være
det beste alternativet for landskapsbilde.
Alternativ 2 plasserer seg ellers for de andre
temaene mellom alternativ 1 og 3.
Alternativ 3 er vurdert som det beste
alternativet for naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser.
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Alle alternativene vurderes samlet å ha
middels negativ konsekvens, og forskjellene
mellom dem er totalt sett små. Rangeringen
mellom dem blir derfor til dels et spørsmål om
hvilke konsekvenser som vektlegges tyngst.
Av de to beste alternativene er imidlertid
alternativ 3 den løsningen som gir alvorligste
negative konsekvenser for et enkelttema og
dette medfører at vi rangerer alternativet bak
alternativ 1.
Tabell 5-3: Oppsummering av konsekvenser
for ulike alternativer for rv. 35, forutsatt fritt
frambygg bru i alle alternativer
Tema
Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet
vurdering
Rangering

Alt.0

Alt.1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

– /– –
2
– /– –
2
––
4
––
4
––
3

Alt.2

Alt. 3

0

––

––

––

1

2

4

3

––
– –/– – –
3
4
– /– –
––
3
4
––
– /– –
3
2
––
–
3
2
– –/– – – – /– –
3
2

Fv. 241
Utbedringen av fv. 241 har middels negativ
konsekvens for kulturmiljø, liten negativ
konsekvens for naturressurser, og ellers små
konsekvenser.
Tabell 5-4: Oppsummering av konsekvenser
for fv. 241
Tema
Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Alt.0

Fv. 241

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0/–
2
0/+
2
0/–
2
––
2
–
2
–
2

Sammenstilling

5.4 Samlet analyse

Tabell 5-5: Sammenstilling av prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser.

Beregningene av prissatte konsekvenser viser
at alle alternativer kommer ut med negativ
netto nytte, altså dårligere enn å la være å
gjennomføre tiltaket. Alternativ 1 gir størst
negativ nytte, deretter alternativ 2. Alternativ
3 er alternativet som gir minst negativ nytte.

Tema

I tabell 5-3 det vist samlet vurdering for ikkeprissatte konsekvenser for ny rv. 35.
Oppsummeringen
av
ikke
prissatte
konsekvenser viser at alle alternativene
kommer ut med samlet negativ vurdering.
Forbruk av dyrket mark, konflikt med bomiljø
ved Kleggerud/Åsbygda og landskapsmessige
virkninger av veglinje og kryssområde ved
Kleggerud gir vesentlige konflikter. Også i
forhold til kulturmiljø og naturmiljø er det
konflikter
i
Kleggerudområdet,
en
barskogslokalitet og eldre gårdsbebyggelse
blir berørt. Konsekvensvurderingen av de tre
alternativene er nokså lik, og rangeringen vil
påvirkes av hvordan man vekter de ulike
temaene.

Netto nytte
prissatte (mill.
2012-kr)
Vurdering ikkeprissatte og
rangering

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt.3

0

-480

-461

-418

Ingen
1

Negativ
2

Negativ
4

Negativ
3

Samfunnsøkonomisk
vurdering

0

Rangering

1

5.4.1

Negativ Negativ Negativ
3

4

2

Usikkerhet og robusthet

Det er ikke påvist usikkerhetsmomenter av en
slik karakter at totalvurderingen vil endres.

Sentrumsområdet på Jevnaker får redusert
miljøbelastning og barrierevirkning som følge
av ny veg. Det er imidertid forholdsvis få
støyutsatte boliger langs eksisterende veg fra
Glassverket til Eggemoen, og miljøforbedringen er derfor moderat. Dette gjør at
tiltaket totalt sett vil komme negativt ut for
ikke-prissatte konsekvenser.
Når så de negative totalvurderingene for både
de prissatte og de ikke-prissatte sammenstilles, så må nødvendigvis totalvurderingen
bli negativ og utbyggingen rangeres etter
alternativ 0.
Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at
prosjektet bør gjennomføres, så bør alternativet med minst tap prioriteres først.
Alternativ 3 har ca 60 millioner kr bedre nytte
enn alternativ 1 som er best for ikke-prissatte
konsekvenser. Forskjellene mellom alternativene i forhold til ikke-prissatte konsekvenser
vurderes som for liten til å forsvare denne
merkostnaden. Alternativ 3 rangeres derfor
foran alternativ 1.
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6 Lokal og regional
utvikling
6.1 Lokalt
utviklingsmønster
6.1.1

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet lokalt utviklingsmønster:
Temaet omhandler arealbruken i
kommunen, både utbygde arealer og
planlagt utbygde arealer. Utbygging av
ny rv. 35 vil medføre endringer i
forhold til arealbruken i Jevnaker og
Ringerike kommuner. Utbyggingens
betydning for lokal tilgjengelighet,
barrierevirkninger mellom områder
som kunne/burde hatt en sammenheng,
arealer med endret bruksmulighet og
endret utviklingspotensial skal vurderes
og avbøtende tiltak beskrives.

6.1.2

Dagens situasjon,
planstatus og
målsetninger

Dagens trasé går gjennom tettstedet Jevnaker,
mens planlagte trasé ligger hovedsakelig i
Ringerike og berører grendene Kleggerud og
Åsbygda. Jevnaker har en relativt tydelig
avgrensning mellom tettbebyggelse og
landbruksområder (LNF). Tettbebyggelsen er
fordelt mellom Tosoområdet, Samsmoen,
Bergermoen,
Berger/Bergebakken
og
Nordhagen. I midten ligger sentrumsområdet
Nesbakken som har god kontakt med
Randsfjorden. Hadeland Glassverk ligger som
et bindeledd mellom Toso og Nesbakken, men
strandsonen mellom glassverket og sentrum er
dominert av rv 35.
Kommuneplan for Jevnaker 2009 – 2011 har
en overordnet visjon: ”Jevnaker – ei levende
bygd. På landet – nær byen”. I
kommuneplanens arealdel er det avsatt
framtidig boligområde øst for Bergermoen,
like nord for planlagt vestre landkar på brua
over Randselva. Bergermoen industriområde
er planlagt utvidet øst for dagens rv 35. Ved
Nesbakken er det planlagt et framtidig
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boligområde mellom Hermannstjern og
avlastet veg, som kan få en god beliggenhet
dersom dagens rv 35 nedgraderes.
I Ringerikes kommuneplan er de aktuelle
arealene avsatt til LNF-områder og benyttes
til landbruk og spredt boligbebyggelse. Det er
tilrettelagt
for
utvidelse
av
næringsvirksomheten og flyplassvirksomheten
ved Eggemoen.

6.1.3

Konsekvenser

Langs avlastet veg
Ny rv 35 vil fjerne en stor del av
gjennomgangstrafikken gjennom tettbebyggelsen i Jevnaker. Dagens rv 35 vil få en
mindre barrierevirkning som følge av redusert
hastighet.
I tillegg vil det blir gjennomført tiltak langs
avlastet veg som ikke er en del av tiltaket som
utredes i denne konsekvensutredningen.
Redusert fartsnivå og trafikkmengder, vil gi
redusert miljøbelastning og bedre forhold for
gående og syklende. Dette gjør det enklere å
utnytte arealer langs vegen. Ved å flytte eller
innsnevre dagens rv. 35 kan det også tenkes at
tiltaket vil utløse ønsker om boligutvikling
langs flere deler av strekningen. Areal langs
Hermannstjern vil kunne frigjøres til
friluftsarealer eller flere boligområder.
For virksomheter som Hadeland Glassverk
kan det tenkes at andelen kunder som i dag
stopper spontant vil bli redusert som følge av
at opplevd tilgjengelighet blir redusert.
Virksomheten har ikke kartlagt kundemassen i
forhold til dette tidligere. For Kistefoss vil
eksponeringen kunne bli bedre, og det vil
være naturlig å vurdere utbedring av
Kistefossvegen som i dag kun benyttes i
sommerhalvåret.
Det å fjerne mye av trafikken gir også
grunnlag for å gjennomføre tiltak langs
avlastet veg som kan bidra til en estetisk
opprustning av Jevnaker sentrum. Dette vil
igjen
legge
grunnlag
for
et
økt
utviklingspotensial for tettstedet i tråd med

Lokal og regional utvikling

målsetningene i kommuneplanen og jevnaker
2020.

6.2.2

Ny rv 35
Ny trasé gir redusert bruksmulighet og
innsnevring
av
friområdet
sør
for
Furumoen/Bergermoen øst for dagens rv 35.
Arealet som er avsatt til fremtidig
boligområde bør vurderes på nytt. Det kan for
eksempel være bedre egnet til ny
næringsbebyggelse, som en utvidelse av
Bergermoen mot sør og øst.

De tre kommunene Ringerike, Hole og
Jevnaker fungerer som et felles bo- og
arbeidsmarked. Jevnaker anses som en del av
Ringeriksregionen selv om kommunen også er
en del av Hadelandsregionen i Oppland fylke.

Erfaring fra tilsvarende vegprosjekter viser at
det er sannsynlig at næringsliv og
servicebedrifter ønsker å etablere seg ved nye
innfartsårer og kryssområder. Videre kan dette
gi økt interesse for nyetableringer ved
Eggemoen i Ringerike kommune. Spesielt for
Jevnaker det være utfordrende å styre
arealpolitikken slik at man unngår at lokalt
næringsliv i dagens sentrumsområder vil lide
som følge av slike nyetableringer.
I Ringerike kommune er de berørte arealene
avsatt til LNF-områder. Ved Kleggerud vil
nordre del av Åsbygda bli påvirket av ny trasé
gjennom nærføring, og flere bolighus vil
måtte rives/flyttes. Ny trasé vil virke som en
barriere i nærområdet og potensialet for en
mulig
utvidelse
eller
fortetting
av
boligområdet nær rv. 35. blir redusert. For
arealer lenger unna kan imidlertid bedre
vegforbindelse virke positivt.

6.2 Regionale virkninger
6.2.1

Planprogrammet

Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet regionale virkninger:
Temaet er knyttet til regionalpolitiske
målsettinger om bosetting, trivsel,
sysselsetting
og
næringslivets
rammebetingelser.
Influensområdet
skal vurderes bredt, og kommunale og
fylkeskommunale
målsettinger
om
næringsutvikling, arbeidsmarked og
bosetting skal belyses. Prinsippenes
konsekvenser med hensyn til disse
målsettingene skal vurderes og
beskrives.
Virkningen
for
Ringeriksregionen av at en får en
fullverdig omkjøring utenfor Jevnaker
sentrum skal omtales.

Dagens situasjon og
målsetninger

Ringerike og Hønefoss ser seg selv som en del
av en flerkjernet struktur rundt hovedstaden
og kommunen samarbeider med Osloregionen
og Vestregionen (kommunene vest i
Akershus, sør i Buskerud med Sande og
Svelvik i Vestfold) om felles areal- og
transportstrategier.
I
Utviklingsplan
for
Ringerike,
handlingsprogram 2011-13 (57) nevnes
følgende regionalpolitiske målsetninger:
x Traseen for rv 35 skal være avklart
innenfor Regionen i løpet av 2011,
herunder tverrforbindelsen Vågård –
Eggemoen.
x Utvikling av Eggemoen med flere
bedrifter og ”landets viktigste flyplass
for business-jet”.
x Effektiv forbindelse til Gardermoen.
Avstanden fra Hønefoss er ca 1 time i
dag via Roa i Lunner.
x For øvrig nevnes fire felts motorvei til
Sandvika og bygging av Ringeriksbanen
innen 2020.
Fylkesdelplan for Hadeland (Godkjent av MD
14.5.2004) nevner utbygging av rv 35
gjennom Jevnaker for at vegen skal fylle
rollen som en ytre ringveg nord for Oslo. Her
pekes også på at Hadeland skal ligge i
avlastingskorridoren nord for Oslo. Videre er
det er påpekt at økt pendling ikke er noen
målsetning i seg selv, og at pendling for
mange er en byrde. Hadelandsregionen er den
innlandsregionen med størst andel pendlere
mot Oslo, Akershus og Buskerud. Med mer
effektive transportårer vil imidlertid byrden
bli redusert for arbeidstakere og næringsliv
som er avhengig av vegtransport.
I regional planstrategi for Buskerud 2009 –
2012 er visjonen:
Ei ynskt utvikling i Buskerud skal vera
berekraftig og innovativ for å fremje
næringsutvikling og bulyst.
Ingen prosjekter i Ringeriksregionen er nevnt
under dagens utfordringer eller tema under
samferdsel med kollektivtrafikk som er ett av
åtte satsingsområder.
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6.2.3

Konsekvenser

Tiltaket bidrar til å korte ned reisetiden
mellom Ringerike og Gardermoen, noe som
kan bidra til å styrke Ringeriksregionens
attraktivitet for næringslivet og med hensyn til
tilflytting. Denne ene vegstrekningen vil ikke
alene medføre merkbare endringer, men
sammen med andre tiltak som effektiviserer
transportarbeidet
vil
tiltaket
bidra.
Dagpendling
mellom
Hønefoss
og
Hadelandskommunene blir mer effektiv slik at
tiltaket
bidrar
til
å
utvide
arbeidsmarkedsregionen.
Det er usikkert hvor stor betydning arbeidet
knyttet til omklassifisering av rv 35 til E16 vil
ha for Ringeriksregionen. En gjennomgående
standardheving gi mer effektiv transport. Det
kan også tenkes at godsstrømmer mellom
enkelte punkter på sikt vil bli lagt om til den
nye
E16.
Alle
transportavhengige
næringslivsaktører langs fremtidig E16 vil dra
nytte av en mer effektiv transportåre, men det
er tvilsomt om E16-prosjektet gir så stor
effekt at det endrer handelsruter eller alene
skaper nye markeder for næringslivsaktørene
langs traseen.
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7 Anbefaling
7.1 Måloppnåelse
I kapittel 1 presenteres målene for prosjektet.
Disse er oppsummert i tabell 7-1.
Alle alternativene har samlet sett god
måloppnåelse og ingen av alternativene
framstår klart bedre enn de andre. Grad av
måloppnåelse vil dermed ikke være
avgjørende for valg av alternativ.
Alle alternativene har god måloppnåelse på
hovedmålet «Effektiv ferdsel for alle
trafikkantgrupper på rv. 35» og det er ikke
grunnlag for å skille mellom alternativene.
Alle alternativene skårer tilsvarende godt på
delmålsetningene om trafikksikker ferdsel,
legge til rette for positiv tettsteds- og
næringsutvikling og målsetningen om å trygge

bomiljø langs eksisterende rv. 35. Ingen av
alternativene vil berøre de mest verdifulle
identitetsskapende elementene på stedet, men
inngrepet
gjennom
kulturlandskapet
Aslaksrud/Kleggerud er betydelige større i
alternativ 3. Måloppnåelsen på delmålet «Ta
vare på stedlige kvaliteter og identitet» blir
derfor middels.
Alternativene er vurdert å ha lik måloppnåelse
på delmålene om sammenhengende tilbud til
syklende og gående og at ny rv. 35 skal ta så
mye trafikk fra dagens trasé som mulig.
Alternativ 3 er bedre enn alternativ 1 og
2 i forhold til å bevare dyrket mark,
men dårligere enn alternativ 1 og 2 i
forhold til målsetningene om å framstå
som en god veg i landskapet.

Tabell 7-1: Vurdering av måloppnåelse for utbygging av ny rv. 35
Mål

Vurdering av
måloppnåelse

Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper
på rv. 35

God

Trafikksikker ferdsel for alle
trafikantgrupper på rv.35 og
tilførselveger

God

Legge til rette for positiv tettsteds- og
næringsutvikling i Jevnaker

God

Trygge bomiljø langs eksisterende rv.35

God

Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet

Middels

Sammenhengende tilbud til syklende og
gående

Middels

Ny rv. 35 skal ta så mye trafikk fra
dagens trasé som mulig.
Ny rv. 35 må fremstå som en god veg i
landskapet og ikke skape unødige
barrierer mellom de ulike boligområdene
og i forhold til friluft- og naturområdene
og boligområdene.

Begrense arealbeslag av dyrket mark

God

Middels til god

Dårlig til middels

Kommentarer
Alle alternativene har god måloppnåelse på dette
punktet. Det er ikke grunnlag for å skille mellom
alternativene
Flyttingen av trafikk fra dagens veg gjennom
sentrum til ny veg med midtdeler betyr mye. Bedre
forhold for alle trafikantgrupper på eksisterende veg
gjennom Jevnaker. Det er ikke grunnlag for å skille
mellom alternativene
Avlastingen av eksisterende veg gjennom Jevnaker
gjør at det ligger miljømessig bedre til rette for å
utvikle arealer langs vegen. Effekten er lik i alle
alternativer.
Redusert trafikkmengde og barrierevirkning langs
eksisterende veg i alle alternativer
Ny veg berører ikke de mest verdifulle
identitetskapende elementene i tettstedet, men gir
vesentlige inngrep i kulturlandskapet ved
Aslaksrud/Kleggerud og medfører en
brukonstruksjon som er godt synlig fra Kistefoss.
Tiltaket som vurderes i kommunedelplanen har
ingen nye tiltak for gående og syklende, men
reduskjon i trafikken langs eksisterende veg gjør at
det blir lettere å utvikle et tilbud der.
Trafikkberegningene viser betydelig overføring av
trafikk. Kryss ved Kleggerud er viktig for å oppnå
ønsket effekt. Likeledes er det viktig at både ny og
gammel veg får bompenger.
Alternativ 3 vurderes å ha vesentlig dårligere
måloppnåelse på dette punktet enn alternativ 1 og
2, grunnet større landskapsmessige konflikter ved
Kleggerud/Aslaksrud og delingen av bomiljøet
Kleggerud/Åsbygda. Buebru og til dels skråstagbru
vil øke måloppnåelsen for alternativ 2 og 3.
Alle alternativer berører dyrket mark, og
arealbeslaget av dyrket mark varierer fra 36 dekar i
alternativ 3 til 56 da i alternativ 2. Behov for
viltgjerder og forbikjøringsfelt kan øke beslaget
ytterligere. Alternativ 3 har best måloppnåelse,
alternativ 2 dårligst.
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Det vanskeliggjør prioriteringen at de
ulike
alternativene
gir
god
måloppnåelse på hver sine mål.

Alternativ 3 har en trafikalt sett dårligere
kryssløsning ved Kleggerud enn alternativ 1
og 2.

7.2 Anbefaling

Konsekvensene av utbedring av fv. 241 er like
for alle alternativene og vil dermed ikke være
avgjørende for valg av alternativ

7.2.1

Avveininger

Forskjellen mellom alternativene totalt sett er
vurdert som liten. Rangeringen mellom dem
blir dermed først og fremst et spørsmål om
hvordan man vekter de ulike konsekvenstemaene, og hvilke verdier man prioriterer.
Av de tre alternativene som er utredet, er
alternativ 1 og 2 forholdsvis like, mens
alternativ 3 skiller seg tydelig fra disse på
flere punkter.
Forskjellen i kostnader for de ulike
alternativene er vurdert som liten. Alternativ
3 er likevel noe bedre enn alternativ 1 og 2
i forhold til prissatte konsekvenser,
hovedsakelig på grunn av kortere brulengde
som gir en lavere investeringskostnad, men
det er størst usikkerhet ved kostnadsoverslaget
for alternativ 3.
Dette skyldes at det trolig er alunskifer i østre
del av planområdet. Deponering av
overskuddsmasser med alunskifer kan
medføre betydelige kostnader. Usikkerheten
erknyttet til at alternativ 3 har høye
fjellskjæringer/stort masseuttak i et område
som potensielt har alunskifer.
I forhold til ikke-prissatte konsekvenser har
alternativ 3 mindre beslag av dyrket mark, og
færre konflikter med naturmiljø og
kulturmiljø enn alternativ 1 og 2. Alternativ 1
og 2 er vurdert som betydelig bedre enn
alternativ 3 på tema landskap og nærmiljø.
Alternativ 1 og 2 ligger godt i terrenget og tar
i større grad hensyn til nærmiljøet enn
alternativ 3. Alternativ 3 går på tvers av
landskapsformene og skjærer seg dypt ned i
terrenget (opp mot 20 meter høye skjæringer)
og vil dele nedre del av boligområdet på
Åsbygda (Kleggerud) i to.
Alternativ 2 og 3 har bedre kurvatur enn
alternativ1, og har større fleksibilitet i
forhold til en eventuell framtidig utvidelse til
firefelts veg. Dette er særlig viktig for å sikre
lang levetid for brua over Randselva da brua
er et stort og svært kostbart element i
prosjektet.
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7.2.2

Valg av brutype påvirker
rangeringen

Alternativ 1 rangeres som bedre enn
alternativ2 med hensyn til ikke-prissatte
konsekvenser. Dersom man ønsker en annen
brutype enn en enkel fritt frambygg bru,
endres bildet. Alternativ 1 kan ikke bygges
som skråstagbru eller buebru på grunn av
horrisontalkurvaturen. Landskapsmessig er
buebru vurdert som best. Med denne brutypen
vil alternativ 2 framstå som et bedre alternativ
i forhold til ikke-prissatte konsekvenser enn
alternativ 1. I forhold til prissatte
konsekvenser er alternativ 2
bedre enn
alternativ 1, og dersom man også vektlegger å
stå fritt i valg av brutype, vil alternativ 2
rangeres klart foran alternativ 1.
Mellom alternativ 2 og 3 vil ikke valg av
brutype påvirke rangeringen, da alle de
vurderte brutypene kan velges i begge disse
alternativene.
Bruk av buebru vil i alternativ 3 vil fordyre
prosjektet betydelig og redusere netto nytte
med om lag 245 millioner kroner. Skråstagbru
er nest dyrest og vil redusere nettonytten med
om lag 110 millioner kroner (nåverdi). For
alternativ 2 er forskjellen i samme
størrelsesorden.
Spørsmålet om valg av brutype er dermed en
vurdering
av
om
de
gunstige
landskapsmessige virkningene som oppnås
kan forsvare en merkostnad på 110 til 245
millioner kroner.
Statens vegvesen mener at man på dette
tidspunktet bør velge en løsning som har
fleksibilitet med hensyn til valg av brutype.
Gjennom mer detaljert planlegging kan
tekniske løsninger og kostnader for de ulike
brutypene endres. Det er derfor ønskelig å
bearbeide bruløsninger mer detaljert før man
tar en endelig beslutning på valg av brutype.

Anbefaling

7.2.3

Anbefaling

Statens vegvesen vil anbefale alternativ 2.
På grunn av manglende fleksibilitet i forhold
til valg av brutype anbefaler Statens vegvesen
ikke alternativ 1. Det anbefales å jobbe videre
med de ulike brutypene i neste planfase.
Alternativ 3 kommer svakt bedre ut enn
alternativ 2 i den samfunnsøkonomiske
analysen, men usikkerheten i forhold til
kostnadene er større i alternativ 3 grunnet den
store fjellskjæringen i et område hvor det
potensielt er alunskifer.
Videre gir alternativ 3 betydelige konflikter i
forhold til nærmiljø og landskap ved
Kleggerud/ Åsbygda.

Forskjellene i kostnader og samlede
konsekvenser er forholdsvis små mellom de
ulike alternativene. Samlet sett vurderes
summen av de nevnte ulempene og
usikkerhetene ved alternativ 3 å veie tyngre
enn de fordelene alternativet gir i forhold til
prissatte
konsekvenser,
kulturmiljø,
naturmiljø og naturressurser sammenliknet
med alternativ 1 og 2.
Statens vegvesen anbefaler at nytt kryss på
Kleggerud og utbedring av fv. 241 fra
Kleggerud til Jevnaker inngår i tiltaket. Dette
er nødvendig for å oppnå ønskede effekter i
forhold
til
trafikkavlastning
og
trafikksikkerhet.

Tabell 7-2: Håndbok 140s tabell til oppsummering og anbefaling
Alt. 0

Prissatt netto nytte (mill. kr,
diskontert verdi)

Ikke-prissatte, samlet
vurdering og rangering

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0

-479

-461

-418

Nøytral
1

Negativ
2

Negativ
4

Negativ
3

Forklaring
/kommentar
Det er usikkerhet
knyttet til kostnader i
alt. 3 grunnet stor
fjellskjæring i et
område der det trolig er
alunskifer
Vurdert med fritt
frambygg bru. Med
buebru eller skråstagbru vil alternativ 3
rangeres som nr 2,
alternativ 2 som nr 3 og
alternativ 1 som nr 4.

Samfunnsøkonomisk
Nøytral
Negativ
Negativ
Negativ
vurdering
Rangering
1
3
4
2
Alle alternativer har negativ netto nytte. Ut fr den samfunnsøkonomiske vurderingen er dermed alternativ 0 vurdert
som best. Av utbyggingsalternativene er alternativ 3 rangert som best, deretter alternativ 1 og alternativ 2.
Forskjellene mellom alternativene er imidlertid små.
Samlet vurdering av
Dårlig
God
God
God
måloppnåelse / rangering
Måloppnåelsen er i hovedsak god for utbyggingsalternativene. Alternativ 0 oppfyller ikke de prosjektutløsende
behovene, og kan ikke anbefales.. Alt. 3 scorer dårlig i forhold til målsetning om landskap, menlitt bedre enn alt. 1 og
2 i forhold til mål om å spare dyrket mark
4
3
1
2
Alternativet
Alternativet Alternativ 2 er Landskapsoppfyller ikke rangeres lavt, vurdert som
messige
de prosjektda det bare
best av
virkninger og
utløsende
kan bare
alternativene
risiko for
Anbefaling
behovene
bygges med
som kan
merkostnader
(tekst eller rangering)
en brutype,
bygges med som følge av
flere brutyper alunskifer gjør
at alternativet
ranges bak
alt. 2
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