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FORORD
Statens vegvesen Region Øst er i gang med planarbeidet med kommunedelplan og
konsekvensutredning for ny rv 35 mellom Jevnaker og Olimb i Oppland fylke.
Som grunnlag for arbeidet foreligger det et godkjent planprogram fra Jevnaker kommune.
Planprogram ble godkjent i kommunestyret 14. mai 2009.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra et idéseminar avholdt 7. og 8. desember
2009 på Thorbjørnrud hotell.
Hos Statens vegvesen ledes arbeidene av planprosessleder Siri Solem Walseth. Asplan Viak
AS er engasjert som rådgiver med Olav Schou Knutsen som Asplan Viak sin oppdragsleder.

Sandvika, 18. desember 2009

Olav Schou Knutsen
Oppdragsleder
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1 INNLEDNING
Statens vegvesen har nettopp startet opp arbeidet med Kommunedelplan
Konsekvensutredningen for ny Rv 35 mellom Jevnaker og Olimb i Oppland fylke.

og

Rammebetingelsene for arbeidet med kommunedelplanen og Konsekvensutredningen vil
ligge i:
•
•

Godkjent planprogram
Og Kommunestyrets vedtak

Idéseminaret (Work shop 1) er gjennomført som et første ledd i det videre arbeidet med å få
fram mulige traseer og løsninger som grunnlag for videre arbeid.
Idéseminaret ble avholdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker i perioden 7. og 8. desember
2009. På seminaret deltok representanter fra følgende:
•
•
•

Jevnaker kommune
Statens vegvesen
Asplan Viak (konsulent for SVV)

Som grunnlag for videre bearbeidelse skal beskrivelsene i godkjent planprogram,
korridorutredning fra Statens vegvesen og tidligere planforslag legges til grunn.
Forut for idéseminaret ble det sendt ut forslag til agenda med navneliste over deltagerne, jfr.
vedlegg 1.
Statens vegvesen har uttalt følgende målsetting med arbeidet:
•

Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på rv. 35.

Samt følgende delmål:
•
•
•
•
•

Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på rv. 35 og tilførselsveger
Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker
Trygge bomiljø langs eksisterende rv 35
Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
Sammenhengende tilbud til syklende og gående.
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2 INNSPILL TIL IDÉSEMINARET
2.1 Innledning / bakgrunn og velkommen til seminaret
2.1.1 Presentasjon
Planprosessleder Siri Solum Walseth, Statens vegvesen, ønsket deltagerne velkommen og
orienterte kort om rv 35 og videre framdrift med planarbeidet og denne parsellen sett i
sammenheng med resten av rv 35 og videre mot Ørje / Magnor.
Som del av presentasjonen ble det foretatt en kort gjennomgang av følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

Rv 35 og parsellen sett i forhold til NTP 2010 – 2019, med nøkkeltall og
virkningsberegninger.
Det ble vedtatt et planforslag for en fjord-/dallinje i september 1993. Revisjon pga
utgått hjemmel ble igangsatt 2006/07.
Statens vegvesen har uttalt tydelige mål for prosjektet, jfr. kap. 1.
Kort gjennomgang av planprogrammet.
Presentasjon av de aktuelle korridorene for prosjektet.
Framdrift, både for hele prosjektet og dette planoppdraget.
o Prosjektet vil få oppstartsbevilgning i 2013 og 2014.

Kopi av presentasjonen følger med som vedlegg 2.
Prosjektet vil få en statlig finansiering samlet på 120 mill kr. Det resterende beløpet på antatt
75 – 80 % må dekkes som brukerfinansiering.
2.1.2 Deltagere på idéseminaret.
Som innledning til seminaret presenterte alle deltagerne seg og hvilken rolle man hadde i
prosjektet.
Følgende deltok:
Deltagere
Siri Solem Walseth,
Vidar Olderkjær,
Alf Luis Solvang,
Katinka Wingerei,
Per Parborg,
Vibeke Malvik,
Steinar Robøle,
Snorre Vaagland,
Asbjørn Moen,
Trond Henriksen,
Einar Teslo
Kristin Strand Amundsen,
Mette Skarpaas,
Tiffany Nygård,
Ruth Heidi Pedersen,
Astrid Storøy,
Olav Schou Knutsen,
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2.2 Målsetting med seminaret
Olav Schou Knutsen, Asplan Viak foretok enn kort gjennomgang av hvordan de to dagene
var planlagt organisert. Følgende ble gjennomgått:
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til agenda,
Forslag til organisering av idéseminaret
En kort gjennomgang av hva vi kan forvente av et idéseminar og hva som er
hensikten med et slikt opplegg
Krav til vegstandard
Temaer for gruppearbeid
Temaer som forventes gjennomgått i løpet av seminaret
Gruppeinndeling

Jfr. for øvrig presentasjon vist i vedlegg 3.
Informasjon, faglig og aktuelle korridorer som grunnlag for seminaret er det som framkommer
gjennom
•
•
•

Vedtatt Planprogram
Korridorutredning gjennomført av Statens vegvesen
Kommunestyrets vedtak

2.3 Befaring
Det ble gjennomført en kort og felles befaring av planområdet. Dette ble gjort ved felles
transport gjennom planområdet.
Befaringen skjedde ved at man kjørte etter følgende rute:
•
•
•
•
•
•

Fra Thorbjørnrud Hotell til kort stopp ved Nesbakken for oversikt av områdene ved
Hermannstjern,
videre til kryss mellom rv 35 og rv 245 vest for Randsfjorden,
og så tilbake til kryss med rv 241 mot Norderhov og et stopp i kryss med
Gamlevegen. I dette krysset fås det god oversikt over områdene ved Moe gård.
Videre ble rv 241 kjørt der bussen snudde om lag ved fylkesgrensen,
tilbake rv 241 og så rv 35 til Jevnaker kirke der bussen igjen stoppet for å få oversikt
over store deler av både nedre og øvre korridor.
Videre ble gruppen kjørt opp rv 35 til Olimb, snudde og kjørte ned igjen Canadaveien
for så til bake til Thorbjørnrud.

2.4 Gjennomgang av foreløpig oversikt over konsekvenser av tiltak
i korridorene fra planprogrammet
Kristin Strand Amundsen, Asplan Viak foretok en kort gjennomgang av de ikke prissatte
konsekvensene som kan ha betydning for trase- og korridorvalg.
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Sentrale temaer som ble gjennomgått var:
•
•
•
•
•
•
•

Kulturminner og kulturmiljø
Landskapsbilde
Nærmiljø- og friluftsliv
Naturmiljø
Trafikk, mønster og mengder
Trafikale konsekvenser
Myke trafikanter

Det ble stikkordsmessig opplistet forhold som kan ha betydning for valg av korridor og trase,
og hvordan traseen bør legges innenfor den aktuelle korridoren.
Presentasjonen er gjengitt i vedlegg 4.

2.5 Jevnaker kommune
Trond Henriksen, Jevnaker kommune gjennomgikk kommunens framtidige arealbruk for
Jevnaker. Kommuneplanens arealdel forventes vedtatt i uke 50.
Jevnaker er det 4. største tettstedet i Oppland, der Nesbakken er handelssenteret. Utvikling
av tettstedet vil i hovedsak skje i dette området med miljøgate, leilighetsbygg osv. Dette
gjelder både arealer for næringsutvikling og boligbygging.
Kommunen har bl.a. tatt ut områder ved Prestemoen (nordvest for Jevnaker kirke) som
framtidig utbyggingsområder i kommuneplanen.
Jevnaker kommune har i sin kommuneplan innarbeidet følgende fokus områder:
•
•
•
•

Universell utforming.
Barn og unge.
Helse og miljø er blitt et tema som det fokuseres sterkere på.
Jevnaker kommune har en stor utfordring i forbindelse ved at det er langt flere
kvinner med hjerte og karsykdommer enn det som er gjennomsnitt i andre
kommuner. Hvorfor?

I forhold til andre arealplaner (reguleringsplaner) innenfor planområdet er det lite konflikter.
De reguleringsplanene som eventuelt synes å bli berørt er eldre planer. Følgende planer
synes å ligge nær inntil de aktuelle korridorene:
•
•

Like nord for Toso skole er det vedtatt en plan for nytt boligområde
Hadeland glassverk er regulert til næringsutvikling og er Norges 3. mest besøkte
turistanlegg.

Videre har kommunen tanker om å legge til rette for å utvikle arealene rundt Thorbjørnrud
med en visjon om en strandpromenade langs Randsfjorden forbi Glassverket mot
Nesbakken. Kommunen ser også for seg at overskuddsmasser fra veganlegget kan benyttes
til å etablere dette.
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Videre er det en rekke områder som kulturhistorisk er viktig. Dette ble også kommentert over,
men i tillegg bør det sees følgende:
•
•

Grønland, et mindre område ved rv 241 opp mot Moesmoen. Her er det flere
rekkehus som arbeiderboliger for Hadeland glassverk
Natur- og kulturtemaet er også god beskrevet på kommunen hjemmeside

Jordet ut mot Randsfjorden vest for jernbanen like nord for Thorbjørnrud er en gammel fylling
fra Glassverket. Det er stor usikkerhet om hva den fyllingen består i.

2.6 ”Vakre vegers pris”
’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter - er en prestisjetung
hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.
Alf Støle, Landskapsarkitekt i Vegdirektoratet, presenterte en rekke enkelt prosjekter som var
godt tilpasset som både hadde fått prisen og som kunne være gode forbilder for det
planarbeidet vi skal gjennomføre i forbindelse med rv 35 gjennom Jevnaker.
Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det
kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være
en del av det offentlige vegnettet.
Det er en forutsetning at kvalifiserte prisobjekter er helhetlig utformet i forhold til sine
omgivelser, og fungerer godt for sine formål med tanke på miljø, trafikksikkerhet,
fremkommelighet og teknologi.
I 2008 ble det i tillegg innført en Vakre vegers pris for anlegg som fremhever seg når det
gjelder drift og vedlikehold. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.
Presentasjonen følger vedlagt som vedlegg 5.
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3 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL TRASÉ OG LØSNINGER
3.1 Innledning
Ihht planprogrammet skal det bearbeides traseforslag for en Nedre og en Øvre korridor, i
tillegg til en variant av Øvre korridor som ligger nordvest for Moesmoen.

Figur 1.

Aktuelle korridorer i vedtatt planprogram.

Kommunestyret i Jevnaker har i imidlertid i vedtaket av planprogrammet begrenset dette
ytterligere. Kommunestyrets vedtak 14.05.2009 lyder som følge:
”Det videre arbeidet med planavklaring for rv 35 på strekningen Jevnaker – Olimb skjer ved
at det utarbeides kommunedelplaner med konsekvensutredninger for nedre korridor og øvre
korridor alt. A og B. Disse korridorene avgrenses i hovedtrekk slik de er beskrevet i forslag til
planprogram datert 23. mars 2009 med den endring at øvre korridor alt. A ikke skal gå
gjennom Moesmoen, men utenom Moesmoen i sør og vest. Begge korridorer skal utredes
med vesentlig skadeavbøtende tiltak (tunneler etc.). Øvre korridor og nedre korridor skal
utredes slik at ulemper ved nærføring til boligområder og barrierevirkninger er minimalisert
ved linjeføring og avbøtende tiltak. Mulighet for tilkobling til en eventuell ny trase over
fylkesgrensen i en senere fase skal beskrives. Trafikksikkerhetstiltak på eksisterende riksveg
skal inkluderes i planprosessen. Planprosessen skal ta hensyn til eventuelle endringer i
forutsetninger for endelig planvedtak.

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

13

Oppsummering idéseminar 1.

Planprogram for konsekvensutredning for rv 35 Jevnaker – Olimb godkjennes som grunnlag
for det videre planarbeidet.
Jevnaker kommunestyre forutsetter at planarbeidet prioriteres slik at kommunedelplan kan
vedtas senest høsten 2010 og at arbeidet med reguleringsplan deretter prioriteres slik at
reguleringsplan kan vedtas senest 2012 og videre byggestart kan skje senest våren 2013.”
I dette kapitlet har vi gått gjennom de trasealternativene som er skissert og de vurderingene
som den enkelte gruppen har gjort. Presentasjonen blir av den grunn noe ulik og kan virke
som om enkelte korridorer er vurdert bredere enn andre. Det er nok ikke tilfelle.

3.2 Øvre Korridor
Gruppen som arbeidet med denne korridoren har delt strekningen inn i 3 delparseller.
•
•
•

Området over Moesmoen er vurderte som et område der flere traseer er vurdert.
Strekningen Mellom Moesmoen til forbi Toso
Strekningen øst for Toso til Olimb som en parsell

Årsaken til inn delingen er vel tilfeldig, men det er sett litt på at disse tre områdene ligger
med noe av de samme og med felles utfordringer.

3.2.1 Området over Moesmoen
Traseene tar av fra eksisterende rv 35 rett øst for Bergstjern bru med et toplankryss inn mot
Nesbakken og eksisterende rv 35 i retning Hadeland Glassverk. Videre ligger traseen vest
for Hermannstjern.
Ny trase krysser jernbanen. Her foreligger det to forslag til traseer.
Alternativ 1;
etter å ha krysset jernbanen dreier traseen mot høyre (syd) og traseen følger søndre
ytterkant av korridoren vist i planprogrammet gjennom Moesmoen. Traseen krysser rv 241
like etter at rv 241 går inn i skogsområdene ved Moesmoen, den krysser videre over jordene
mellom Kleggerud og Gruer.
I det traseen går inn i skogområdene øst for jordbruksområdene deler den seg i 2 varianter,
1a går rett øst og passerer like sør for Opperud og går inn i tunnel. Traseen foreslås i en ca
500 m lang tunnel før den krysser over nedre deler av Svenådalen på bru like nord for
Haugen.
Variant 1 b dreier mer mot nord og ligger i lia nord for Opperud og i området mellom Haugen
og bebyggelsen på Toso.
Like nordøst for Haugen går disse to variantene sammen i en felles trase videre.
Traseene er vist på (overført) på kartutsnitt på figur 2 på neste side.
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Det forelås krysstilknytning til Jevnaker og lokalvegnettet ved start av parsellen og der linja
krysset rv 241.
Alternativ 2;
Alternativet krysser jernbanen noe lengre nordøst enn alt. 1, dreier mot øst og ligger parallelt
med Hermannstjern og jernbanen til forbi Hadelands Glassverk. Ved Glassverket dreier linja
mer mot øst og krysser rv 241 100 – 150 meter sør for krysset med Gamlevegen. Traseen
går over jordene mellom Mo gård og bebyggelsen på Toso der alternativet tilknyttes variant
1b, som omtalt under alternativ 1.
I alternativ 2 foreslås det kryss som i alternativ 1.

Figur 2.

Løsninger over Moesmoen

Vurderinger Alternativ 1
Positive
• I god avstand fra bebyggelse, kan
unngå støyskjerming.
• Innenfor korridor i vedtatt
planprogram, men ikke helt i tråd
med kommunens vedtak
• God plass til kryss med rv 241
• Store deler av Moesmoen får god
tilgjenglighet
• God framtidig kobling mot sørvest
(Eggemoen)

Statens Vegvesen

Negative
• Deler store jordbruksarealer
• Deler Moesmoen
• Bør vurdere å støyskjerme
friluftsområdet på Moesmoen
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Åpner for å utvikle strandsonen foran
Glassverket på en god måte med
mulighet for lokalveg øst for
Glassverket

Figur 3.

Forslag til løsning for lokalvegnettet forbi Glassverket

Vurderinger variant 1a opp mot variant 1b
•
•
•
•
•

1a synes å gi mindre synlige sår i landskapet med mindre fjernvirkning enn 1b
1a har lengre avstand til bebyggelse, 1b ligger nærmere
Kryssing av bru over Svenådalen åpner for fri kryssing på tvers av ny trase
1b synes å kunne være en mindre kostbar løsning
Reiseopplevelsen synes å være bedre ivaretatt i 1a

Vurderinger Alternativ 2
Positive
• Nærhet til bebyggelse som krever
støyskjerming.
• Berører mindre av Moesmoen

Statens Vegvesen

Negative
• Beslaglegger store jordbruksarealer
• Mer komplisert kryssløsning opp mot
lokalvegnettet
• Mo gård berøres i stor grad
• Barriere for gangtrafikk opp mot
Moesmoen

Asplan Viak AS
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•
•

Lengre og større nyanlegg for
viderekobling mot Eggemoen
Lokaltrafikken må opprettholdes
foran Glassverket

3.2.2 Strekningen øst for Toso til Olimb
Fra området der traseene faller sammen til en trase ligger den i skogen og skråningen ned
mot jordbruksarealene og bebyggelsen.
Traseen ligger 150 – 200 meter sør øst for bebyggelsen på Skogtun, 150 meter sør for
Røste og 100 – 150 meter nord for Gullen. Videre ligger traseen 200 – 250 meter nord for
idrettsanlegget før den dreier mot nord mellom Aslaksrud og Sagenga for tilknytning til ved
Olimb.
Utfordringen her vil i stor grad være:
•

•
•

Få linjen til å ligge godt i terrenget slik at eventuelle store landskapsinngrep kan
unngås. Det bør søkes etter løsninger som reduserer skjæringer og fyllinger mest
mulig.
Etablere nok kryssinger på tvers av traseen for tur, drift, vilt/husdyr
Støyskjerming langs vegen, etter behov. Lav skjerming kan vurderes.

Figur 4.

Løsning videre til Olimb i Øvre korridor
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3.3 Nedre Korridor
Forslag til trase i Nedre korridor fraviker fra tidligere regulert linje ved at den krysser
jernbanen allerede sør for Hermannstjern, som traseene for Øvre korridor. Traseen ligger på
østsiden av jernbanen og følger parallelt med denne forbi Glassverket, krysser over rv 241 i
dagens kryssområde med rv 35 og videre nordøstover.
Dette medfører at ved Jevnaker stasjon må stasjonsbygningen flyttes og eksisterende rv 35
som lokalveg må legges om. Denne foreslås å krysse under ny rv 35 og jernbane i området
der stasjonsbygningen i dag ligger. Det foreslås her at ny rv 35 legges på en lang viadukt,
150 – 200 meter lang over kryss og jernbaneområdet. En lang bru vil åpne for kontakten
mellom området øst for jernbanen og arealet ned mot Randsfjorden. Jfr. figur 6 på neste
side.

Figur 5.

Forslag til trase i Nedre Korridor mellom Jevnaker og Vagn

Linja følger øst for jernbanen til området like nedenfor Kveldsrud gård og sørvest for dagens
kryss mellom rv 35 og rv 240 mot Brandbu, der den vil krysse rv 35 og starte stigningen opp i
dalen. Stigningen vil starte før den krysser eksisterende rv 35. Forbi boligområdene like øst
for jernbanestasjonen synes det som om ingen av husene blir direkte berørt hvis jernbanen
sideforskyves noe gjennom stasjonsområdet. Løsningen forutsettes det at det blir etablert
støyskjermingstiltak.
Ny veglinje legges så høyt som mulig i terrenget for å få mest mulig høyde nederst i dalen.
Traseen vil bli liggende 100 – 150 meter nord for Kveldsrud gård.
Det må etableres et toplankryss med alle svingebevegelser i områden der ny rv 35 krysser
eksisterende. Et kryss i dette området vil gi utfordringer ved at rampene starter i et lavere
nivå enn rv 35 og rv 35 må legges i så stor stigning som mulig for å overvinne
høydeforskjellen opp mot Olimb. Påkjøringsfelt fra krysset vil gå over i forbikjøringsfelt.
Traseen videre går rettlinjet mot Brattval, videre inn i en tunnel under høyden som gården
ligger på. Traseen snor seg videre oppover i dalen og legges så lett i terrenget som mulig.

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 1.

Figu 6.

Forslag til løsning ved Jevnaker stasjon

Figur 7.

Forslag til trase mellom Vagn og Olimb i Nedre korridor
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Traseen er forsøkt lagt i utkanten av jordbruksarealene for å redusere ulempene mest mulig
og for om mulig å redusere inngrepet.
Den blir liggende like sør for Hensrud og Farmen før den igjen dreier mer mot nord for en
tilknytning til rv 35 ved Olimb i samme trase som Øvre korridor.

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.
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Konsekvenser ved alternativet
Positive
•

•

•
•
•
•
•
•

Dette viser en løsning med kortest
veglinje som kan tilpasses alle
trafikantgrupper. Trase i denne
korridoren har størst avlastning på
eksisterende veg.
Traseen vil i motsetning til korridoren
fra tidligere reguleringsplanforslag
legges sør for Vangsleva. Verdifull
naturtype og elvelandskap kan
bevares. Forslaget krysser elven
vinkelrett like øst for Brattval.
Traseen vil også berøre færre gårder
og gårdveier enn tidligere
traseforslag i Nedre korridor.
Forslaget berører ikke Moesmoen,
annet enn langs jernbanen sør for
Hermannstjern.
Berører ikke Mo gård.
Kan bidra til mindre gjennomkjøring
på lokalvegnettet og småveger enn i
Øvre korridor.
Vegen gir god kontakt til Jevnaker
sentrum.
Berører ikke naturområdet ved Nedre
Vang og registrert rødlistearter.

Negative
• Det beslaglegger mye jordbruksareal.
• Landskapsinngrep i et
småskalalandskap i dalen mellom
Vang og Olimb.
• Støy i forhold til 2 gårder som vegen
ligger midt mellom, utfordrende
skjermingstiltak.
• Vegen er synlig fra Jevnaker kirke,
men avstand til tiltaket er 500 – 600
meter mot dagens veg som ligger
nært til kirken.
• Det må bygges støyskjermer.
• Tilpasses dårlig en ny veglinje
utenom Jevnaker videre mot
Eggemoen, men kan videreføres fra
sørenden av Hermannstjern

3.4 Trase vurdert i henhold til kommunens arealbruk for Jevnaker
En gruppe hadde ansvar for å se på en veglinje som ivaretok kommunens arealutvikling på
en best mulig måte. Utgangspunktet for gruppens arbeid var kommuneplanens arealplan
som var oppe til sluttbehandling i uke 50.
Av viktige arealer som gruppen la vekt på var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moesmoen friluftsområde
Sentrumsutvikling og boliger i Jevnaker sentrum, Nesbakken
Boligområder nordøst for Jevnaker sentrum
Friområde/strandpromenade fra Haugerstranda forbi Glassverket mot Nesbakken
Naturområde med registrerte rødlistearter ved Nedre Vang
Næringsområdene ved Berger
Mo Gård
Boligområde ved Toso
Fugleliv i Hermannstjern
Minst mulig inngrep i Jordbruksarealer

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 1.

20

Denne gruppen konkluderte med at for store deler av strekningen ville Øvre korridor best
ivareta dette i forhold til tidligere veglinjer i Nedre korridor. De konkluderte med et tilsvarende
linjevalg som gruppen med ”Øvre korridor” bearbeidet.
Gruppen konsentrerte seg derfor om å finne en løsning som ivaretok traseen fra Nesbakken
til forbi Mo gård.
Nedre korridor:
•
•
•

Lite forenlig med ønsket arealutvikling
Forsterker barriere mot fjorden
Beslaglegger store jordbruksarealer

Øvre korridor:
•
•
•

Foreslår linje langs sørsiden av Hermannstjern og videre i skogbelte i ytterkant av
Moesmoen og vest for Mo gård, jfr. linje 3 på figur 7.
Alternativt linje øst for Mo gård, men denne beslaglegger langt mer dyrket mark (linje
2 figur 7).
Linje 1, figur 7, har for store inngrep i Moesmoen og er dermed uforenelig med
ønsket arealutvikling.

Figur 7.

Alternativ trase over Moesmoen i Øvre korridor

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.
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Traseen er lagt inn med sort strek, merket ”3” på samme illustrasjon som gruppe ”Øvre
korridor” viser alternativer over Moesmoen. Utfordringen med anbefalt trase (linje 3) er å få til
tilfredsstillende kurvatur ihht de kravene som er gitt.

3.5 Forslag til kryssløsninger
3.5.1 Generelt
Det er sett på en rekke forslag til hvordan løse kryssene i de ulike alternativene. I dette
alternativet har vi listet opp de kryssløsningene som framkom gjennom idéseminaret.
Primært skal det søkes etter planskilte løsninger for kryss i en veg av denne standard og
med de trafikkmengder som forventes. Planprogrammet åpner imidlertid for at det også skal
sees på kryss i plan der toplansløsninger synes å bli vel omfattende og vanskelig å få
etablert.
Videre i kapitlet har vi bare vist hvilke løsninger som framkom uten noe mer utdypende
forklaringer.

3.5.2 Kryss mellom ny rv 35 og eksisterende rv 35 ved Hermannstjern (alle løsninger)

Figur 8:

Toplankryss mellom ny og eksisterende rv 35 sørvest for Nesbakken

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Figur 9.

Oppsummering idéseminar 1.
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Kryss i plan samme sted

3.5.3 Kryss med rv 241, alternativ 1

Figur 10.

Toplankryss med rv 241 sør for Moesmoen, Alt. 1 i Øvre korridor

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 1.
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3.5.4 Kryss med rv 241, alternativ 2

Figur 11.

Kryss med rv 241 nord for Mo gård, alt. 2 i Øvre korridor

3.5.5 Kryss ved Vang, alternativ Nedre Linje

Figur 12.

Kryss ved Vang. Alternativ i Nedre korridor

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 1.
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4 OPPSUMMERING OG VIDERE FRAMDRIFT
Det ble foretatt en oppsummering av idéseminaret og en presentasjon av de ideene som nå
foreligger. Disse vil danne grunnlag for videre bearbeidelse.
Det planlegges et åpent møte/folkemøte 19. januar 2010 der de bearbeidede traseene
presenteres og gjennomgås.
Videre skal det avholdes en ”Work shop 2”, 20. januar der disse løsningene, samt innspill fra
folkemøte 19. januar, ytterligere bearbeides.
I perioden fram til 22. februar utarbeides en silingsrapport som omfatter de alternativene som
er framkommet gjennom idédugnadene, dialog med de berørte og gjennom det arbeidet som
utføres av Statens vegvesen og Asplan Viak. I samme periode skal det også sees på en
mulighetsstudie for videreføring fram mot Eggemoen.
Silingsrapport og mulighetsstudie skal etter planen opp til behandling i Jevnaker kommune i
mars 2010. Behandlingen her vil danne grunnlag for videre bearbeidelse av endelig
kommunedelplan med konsekvensutredning. Det skal utarbeides en kommunedelplan med 2
alternativer, et alternativ i Nedre korridor og et alternativ i Øvre korridor.

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 1.
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5 GJENNOMGANG MED FORMANNSKAPET I JEVNAKER
Som en avslutning på idéseminaret ble det avholdt møte med Formannskapet i Jevnaker
kommune.
Følgende ble gjennomgått:
•
•

Status og framdrift ved planarbeidet, jfr. presentasjon i vedlegg.
Det ble foretatt en gjennomgang av traseer og løsninger fra idéseminaret.
Løsningene ble omfattende diskutert.

Formannskapet var mest opptatt av følgende:
•
•
•
•

Finne løsninger som ikke vil berøre Moesmoen
Løsninger som ikke kom i konflikt med boligområder og beboere
At planarbeidet i den grad det var mulig tok hensyn til en videreføring mot Eggemoen.
De var også opptatt av at de løsningene som nå skulle presenteres ikke skulle bidra
til ytterligere forsinkelser av prosessen fram mot målet om en ny rv 35 utenom
tettstedet.

Som avslutning på møtet fikk Formannskapet også bidra med forslag til løsninger. I
hovedsak gikk dette på å finne løsninger som tilfredsstilte de punktene nevnt over. Jfr.
figurene 13 og 14.

Figur 13.

Formannskapets forslag til justert veglinjer over Moesmoen

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Figur 14.
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Formannskapets forslag til justeringer opp mot Olimb i Øvre korridor.

Som det framgår av figurene 13 og 14 ønsker Formannskapet i Jevnaker veglinjer som
krysser Moesmoen enda litt med sør og utenfor den korridoren som er vist i planprogrammet
og de ser også for seg at det ble brukt lengre tunneler og mer tunneler enn det som ble
forelått gjennom idéseminaret.
Formannskapet konsentrerte seg også i stor grad om Øvre korridor og ga utrykk for at dette
var den mest aktuelle.

Statens Vegvesen

Asplan Viak AS

Rv 35 Jevnaker – Olimb.

Oppsummering idéseminar 1.
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6 VEDLEGG
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Asplan Viak AS

Møteinnkalling

Prosjekt: Rv 35 Jevnaker. Kommunedelplan. Work Shop 1.
Møtedato:
Sted:
Fra:

7. – 8. desember 2009

Til:

Deltakere på Work Shop 1

Statens vegvesen

Forslag til agenda:
Dag 1: 7. desember
09.00 – 09.10

Oppmøte ”samt finne stolen”

1.

09.10 – 09.40

Velkommen
SVV (SSW/VO)
- Kort orientering om prosjektet, framdrift osv
- Rv 35 Jevnaker sett i sammenheng med stamveg 35
- Hva er målet med prosjektet
- presentasjon av deltagerne osv

2.

9.40 – 10.00

Målsetting med idedugnaden.
De overordnede målsettingene som skal
legges til grunn for planarbeidet.
- forutsetninger

3.

4.

10.00 – 12.00

Befaring
Det kjøres til noen utvalgte punkter som gir
oversikt over planområdet.

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.10

Gjennomgang av sentrale KU-temaer som kan
ha betydning for trasevalg
- Trafikk
- Naturmiljø
- Landskap
- Kultur osv

AV (OSK)

AV (KSA)

25. november

2

5.

13.10 – 13.30

Gjennomgang av kommunens planer for
Jevnaker / planområdet
Kort gjennomgang

Jevnaker kom.

6.

13.30 – 14.00

”Vakre veier”, hva er avgjørende for denne
betegnelsen?

Rep fra sekr.
”Vakre veiers
pris”

7.

14.00 – 14.15

Kort om idédugnaden, gruppeinndeling osv

AV (OSK)

14.15 – 14.30

Pause.
Omrokkering til grupperarbeid

14.30 – 16.30

Gruppearbeid
Hver gruppe ledes av en gruppeleder som også
er referent (eller andre)

16.30 – 17.00

Pause (kaffe / matbit)

9.

17.00 – 18.00

”Stand”
Den enkelte gruppeleder sitter på ”stand”, presenterer løsningene, de andre gruppene/deltagerne får 15 – 20 minutter til å vandre rundt å kommentere, gi eventuelle innspill til andre / nye løsninger i forhold til den enkelte gruppers forslag.

10.

18.00 – 18.30

Plenumsdiskusjon, spørsmål, gjennomgang av gårsdagen. Innspill til
Morgendagens seanse

8.

3

Dag 2: 8. desember

10.

11.

08.00 – 08.15

Oppstart, gjennomgang av dagens program
og målsetting

AV (OSK)

08.15 – 10.00

Gruppearbeid fortsetter.
Bearbeidelse av gårsdagens forslag og andres innspill

10.00 – 10.20

Pause med kaffe

12.

10.20 - 11.30

Gjennomgang og presentasjon av gruppenes arbeid. 10 – 15 min ved
hver gruppe samt diskusjon spørsmål og innspill
Plenumsdiskusjon

13.

11.30 -12.00

Oppsummering, videre arbeid

12.15 – 13.00

Lunch

13.00 -

Gjennomgang med Formannskapet

14.

SVV

SVV / AV

4

Rv 35 Jevnaker. Kommunedelplan.
Ideséminar / Work Shop 7. og 8. desember 2009

Deltagere
Siri Solem Walseth, Statens vegvesen
Vidar Olderkjær, Statens vegvesen
Alf Luis Solvang, Statens vegvesen
Katinka Wingerei, Statens vegvesen
Per Parborg, Statens vegvesen
Vibeke Malvik, Statens vegvesen
Steinar Robøle, Statens vegvesen
Snorre Vaagland, Statens vegvesen
Asbjørn Moen, Jevnaker kommune
Trond Henriksen, Jevnaker kommune
Einar Teslo, Landbrukskontoret Hadeland
Kristin Strand Amundsen, Asplan Viak
Mette Skarpaas, Asplan Viak
Tiffany Nygård, Asplan Viak
Ruth Heidi Pedersen, Asplan Viak
Astrid Storøy, Asplan Viak
Olav Schou Knutsen, Asplan Viak
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Gruppeinndeling
Gruppe
A

Temaer

B

Nedre

C

Arealutvikling, hvor bør linjen gå for
best ivareta kommunens arealutvikling

Øvre

Bemanning
Per Parborg, SVV
Katinka Wingerei, SVV
Einar Teslo. Landbruksk. Hadeland
Tiffany Nygård, AV
Ruth Heidi Pedersen, AV (sekr)
Alf Luis Solvang, SVV
Vidar Olderkjær, SVV
Trond Henriksen, Jevnaker
Astrid Storøy, AV
Mette Skarpaas, AV (sekr)
Steinar Robøle, SVV
Vibeke Malvik, SVV
Snorre Vaagland, SVV
Asbjørn Moen, Jevnaker
Kristin Strand Amundsen AV (sekr)

Rv 35 Jevnaker – Olimb
Planfase: KU/kdp
Ideseminar 7.-8. desember 2009

2003

1

Korridor 2 Oslo – Ørje/Magnor

2003

17.12.2009

2

1

NTP 2010-2019

2003

3

Planhistorie/bakgrunn

•

Fjord/dallinje vedtatt av MD 8. september 1993

•

Reguleringsplan for rv 35 Jevnaker – Olimb godkjent 2. juli 1996

•

R id i
Revidering
av reguleringsplanen
l i
l
bl
ble iigangsatt
tt i 2006/7 på
å grunn av:
–
–
–

Ekspropriasjonshjemmelen etter plan og bygningsloven utløper ti år etter
godkjenningsdato.
Nye krav til vegstandard
Krav om KU.

•

2006-2007 - Utarbeidelse av planprogram med bakgrunn i vedtatt trase.

•

Våren 2007 - Kommunens vedtak: ønsker en ny vurdering av valg av korridorer

•

2007-2009 Utarbeidelse av nytt forslag til Planprogram

•

Våren 2009- Kommunens vedtak: KU/kdp for både nedre og øvre korridor

2003

17.12.2009

4

2

Samfunnsmål for rv 35 Jevnaker

Hovedmål:
Eff
Effektiv
kti fferdsel
d l ffor alle
ll
trafikkantgrupper på rv. 35
Delmål:
trafikksikker ferdsel for alle trafikkantgrupper på rv.35 og
tilførselveger
legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker
trygge bomiljø langs eksisterende rv.35
ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
sammenhengende tilbud til syklende og gående

2003

5

Planprogrammet
Følgende alternative korridorer vurdert og beskrevet:
• Utbedring av eksisterende rv. 35
• Nedre
N d korridoralternativer
k id
lt
ti
• Øvre korridoralternativer med et alternativ A og alternativ B
Statens vegvesen anbefaler at utbedringsalternativet mellom Olimb og
Begertjern bru ikke utredes videre.
Statens vegvesen anbefaler at strekningen Bergertjern bru-Bergermoen tas
inn i prosjektet og utredes videre med utbedringstiltak på dagens veg.
For strekningen Bergertjern bru - Olimb foreligger det to aktuelle korridorer for ny rv
35, en nedre korridor og en øvre korridor. Den øvre har to alternativer mellom Toso
og Bergertjern bru (alt A og alt B).
B)
For å få en fullstendig sammenlikning av alternativene før endelig korridor
vedtas, anbefaler Statens vegvesen at både nedre korridor og øvre
korridor med alternativ A og alternativ B, konsekvensutredes.

2003

17.12.2009
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3

Korridorer som skal utredes:
Bergertjern bru-Bergermoen tas inn i prosjektet og utredes
videre med utbedringstiltak på dagens veg
g j
g øvre korridor
Bergertjern
bru - Olimb: nedre korridor og
med alternativ A og alternativ B

2003

7

2003

8

Framdrift

17.12.2009

4

Framdrift KU/kommunedelplan

2003

17.12.2009

9
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Rv 35 Jevnaker – Olimb. Kommunedelplan / KU

Idéseminar 7. og 8. desember 2008
Jevnaker

Rv. 35 Jevnaker des 09.

Agenda for ideseminaret.
Dag 1: 7. desember
09.00 – 09.10

Oppmøte ”samt finne stolen”

1.

09.10 – 09.40

Velkommen

2
2.

09 40 – 10.00
09.40
10 00

Mål tti med
Målsetting
d idéd
idédugnaden.
d

3.
4.

SVV (SSW/VO)
AV (OSK)

10.00 – 12.00

Befaring

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.10

Gjennomgang av sentrale KU-temaer
som kan ha betydning for trasevalg

AV (KSA)

5.

13.10 – 13.30

Gjennomgang av kommunens planer for
Jevnaker / planområdet
Jevnaker kom

6.

13.30 – 14.00

”Vakre veier”, hva er avgjørende for
denne betegnelsen.

Rep fra sekr.
”Vakre veiers pris”

7.

14.00 – 14.15

Kort om idédugnaden, gruppeinnd. osv

AV(OSK)
°

1

12/17/2009

Agenda:
Dag 1, forts:
14.15 – 14.30

Pause. Omrokkering til grupperarbeid

8.

14.30 – 16.30

Gruppearbeid

16.30 – 17.00

Pause (kaffe / matbit)

• 9.

17.00 – 18.00

”Stand”
Den enkelte gruppeleder sitter på ”stand”, presenterer løsningene, de
andre gruppene/deltagerne får 15 – 20 minutter til å vandre rundt å
kommentere, gi eventuelle innspill til andre / nye løsninger i forhold til
den enkelte gruppers forslag.

• 10.

18.00 – 18.30

Plenumsdiskusjon, spørsmål, gjennomgang av
dagens innspill og innspill til morgendagens seanse

Rv. 35. Jevnaker. Des. 2009.

Agenda:
Dag 2: 8. desember
10.

08.00 – 08.15

Oppstart, gjennomgang av dagens program
og målsetting

11.

08.15 – 10.00

AV (OSK)

Gruppearbeid fortsetter.
Bearbeidelse av gårsdagens forslag og andres innspill

10.00 – 10.20

Pause med kaffe

12.

10.20 - 11.30

Gjennomgang og presentasjon av gruppenes
arbeid.

13.

11.30 -12.00

Oppsummering, videre arbeid

12.15 – 13.00

Lunch

13.00 -

Gjennomgang med Formannskapet

Plenumsdiskusjon

14.

SVV
SVV / AV

Rv 35 Jevnaker des. 2009.

2

12/17/2009

Aktuelle korridorer.

Rv 35 Jevnaker.

Rv 35 Jevnaker. Des. 2009.

3

12/17/2009

Vegstandard:
• Stamveg
• S5, (stamveg/andre hovedveger for ÅDT 8000 -12000)
• 2 felts veg med fysisk midtdeler
• Fartsgrense 90 km/t
• Planskilte kryss. Alternative kryssløsninger skalk vurderes (rundkj).
• 3 strekninger med forbikjøringsmulighet pr. 10 km i hver retning.
Ekstra behov ved i stigninger vurderes

Rv 35 Jevnaker. Des 2009

Hvordan skal dette organiseres:
• Det gjennomføres gruppearbeid, 3 grupper, der løsninger illustreres
på kart.
• 3 grupper har 3 ulike innfallsvinkler
Gruppe A skal se på traseer i øvre korridor
Gruppe B har ansvar for nedre korridor
Gruppe C vurderer linjer ut fra kommunens arealbruk og i begge korridorer.

• Hver gruppe ledes av en sekretær som skal bidra til at gruppens
arbeid går så lett som mulig, svarer på oppgaven og for en
oppsummering av gruppens arbeid.
• Det vil bli utarbeidet en oppsummeringsrapport/referat fra
idéseminaret

Rv 35 Jevnaker des. 2009

4
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Mål
Statens vegvesen har formulert følgende mål for
prosjektet:
”Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på rv 35.”
og med følgende delmål:
• trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på Rv 35 og tilførselsveier
• legge til rette for positiv tettsteds og næringsutvikling i Jevnaker
• trygge bomiljø langs eksisterende Rv 35
• ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
• sammenhengende tilbud til de syklende og gående
Delmål i forhold til prosessen og framdrift er:
• Unngå innsigelse til planforslaget;
Rv 35. Jevnaker. Des, 2009

Hva er idédugnad / ”brainstorming”
• Dette går ut på at en rekke personer sitter sammen og kaster fram
idéer en viss tid uten at de vurderes. Absolutt alle ideer bør komme
fram. (ellers kommer de fram igjen i senere og mer upassende faser)
• Vurdering og kritikk er ikke velkomment i denne fasen der ideene skal
fram. (det vil i alle sammenhenger virke som en brems)
• Søk etter mange alternative løsninger
• Sprø, ville og spontane ideer bør ønskes velkommen
• En person skriver ned alt som måtte komme
• Når det er tomt for ideer så kan ”brainstormingen”
g
avsluttes og
g
videreutvikling av det som foreligger begynne.
• Kombinasjon og forandring av forslagene underveis er ønskelig
(ingen skal ha enerett på ideene)

° Rv 35 Jevnaker. Des. 2009
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12/17/2009

Idédugnad
Idéskapning går gjennom flere faser:
-

problemanalyse, som grunnlag for
å få opp de mulige løsningene,
g av idéer
utvikling
få innspill på fordeler og ulemper,
evaluering og bearbeidelse, innstramming

Den videre prosessen avklare hva som eventuelt er levedyktig og hva som ikke
er det.

Rv 35 Jevnaker. Des. 2009

Temaer som vi forventer vurdert i gruppearbeidene
• Trasevalg og varianter
• Krysstilknytninger og kryssløsninger. Hvordan skal ny rv 35 tilknyttes
tettstedet
• Omgivelser/sidearealer. Korridorer, siktkorridorer
• Krysningsmuligheter av traseene, både mot Randsfjorden og marka
• Støytiltak
• Gang- og sykkelveger
• Arealbruk og byggegrenser
• Rasteplasser
• Viltkrysninger
Og for å unngå innsigelser:
• Kommunikasjon! Hvordan skal vi best kunne få kommunisert
forslagene ut til de berørte

° Rv 35 Jevnaker. Des. 2009.
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Gruppearbeidene:

3 grupper som hver ser på:
• Øvre korridor
korridor, inkl
inkl. variant
• Nedre korridor
• Trasé som styres ut fra arealutvikling i kommunen
Alle:
• Hvordan vegen kan føres videre mot Eggemoen. (grunnlag for en
mulighetstudie)
• Hvordan kommunisere dette ut til kommunens befolkning og berørte
• Hvordan unngå innsigelser?
•

Kan være avgjørende for den framdriften som er satt.

Rv 35 Jevnaker. Des. 2009

Kommunikasjon
- Jo bedre vi kjenner de vi vil snakke med og de som vil snakke med
oss, desto lettere blir kommunikasjonen og desto lettere unngår vi
falske konflikter og falske enigheter.
- Det er greit at vi får pepper for det vi fortjener det, og det er greit at andre har
andre verdensbilder enn det vi selv har.
- Det er ikke greit at noen føler seg lurt og at de ikke får den informasjonen som er
nødvendig osv.
- En eventuell konflikt skal baseres på samme /omforent kunnskap

- Holdninger og tillitt til SVVs og kommunens arbeid er viktig
- Hva kan oppnås med en god kommunikasjon:
-

Vi får vårt budskap fram
Vi får en aktiv, målrettet og tilpasset medvirkning
Vi praktiserer
kti
aktiv
kti di
dialog
l og b
bedrer
d
omdømme
d
som myndighet
di h t
Og ikke minst:
- Redusere faren for innsigelser

Rv 35 Jevnaker. Des 2009
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Grupper

Rv 35. Jevnaker. Des. 2009

Opplegg for befaring

° Rv35. Jevnaker. Des. 2009
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Hva har vi til hjelp:
• Karter i ulike formater og målestokker
• Ortofoto
• Skissepapir
• Blyanter og tusjer
• Korridorvurdering utført av SVV

Rv 35. Jevnaker. Des. 2009

° E6 Kolomoen – Moelv, feb 2008.
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Tema med betydning for utvikling
av korridorene
Rv 35 Jevnaker – Work shop 07.12.09. Kristin Strand Amundsen

° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) | 17.12.2009

Sentrale tema
• Kulturminner og kulturmiljø
• Landskapsbilde
• Nærmiljø- og friluftsliv
• Naturmiljø
• Trafikale konsekvenser
• Myke trafikanter
Grunnlag:
Planprogram, korridorvurderinger, foreløpige registreringer og
vurderinger fra våre fagansvarlige.

17.12.2009
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Kulturminner og kulturmiljø
Generelt
• Kulturminner,
Kulturminner kulturmiljø og landskapstype
• Automatisk fredet, før 1537 <=> Vedtaksfredet.
• SEFRAK-registeret; oversikt over kulturminner fra nyere tid.
Bygninger fra før 1900, men også ruiner og tufter etter bygninger.
Jevnaker
• Spenner over langt tidsrom;bosetting fra stein
stein-, bronsje-,
bronsje jernjern og middelalder.
middelalder
• SEFRAK: gårdsbosetting fra 1800-tallet
• Kulturlandskap: steingarder, gamle veier, bakkemurer, rydningsrøyser mv
• Gårdsområdene mellom Jevnaker og Olimb har stor tidsdybde.
• Generelt har automatisk freda og vedtaksfreda kulturminner ha stor verdi.
17.12.2009
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Pilgrimsleden

17.12.2009
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Kulturminner - oppsummering
Nedre korridor:
Hadeland glassverk,
glassverk eksersisplass,
eksersisplass prestegården,
prestegården Jevnaker kirke,
kirke
Pilgrimsleden, gravfelt fra middelalderen og flere lokaliteter med aut.
Fredet kulturminner.
Øvre korridor:
Konflikt med automatisk freda kulturminner og kulturminner av nyere
tid, (mindre omfang enn nedre korridor)

17.12.2009
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Landskap

17.12.2009
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Landskap: Verdi og sårbarhet
• Middels verdi, typiske / representativt for landskapet i regionen. Deler
av kulturlandskapet med spesiell godt samspill mellom
gårdsbebyggelse /omgivelser /landemerker kan ha middels til stor
verdi.
• Småskala kulturlandskapet mellom Vang og Olimb er spesielt sårbart
for nytt veganlegg, (sprenge skalaen i landskapet og fragmentere
jordbruksarealene)
• Bebyggelsesområdene som ligger meget nær eksisterende rv. 35 er
også sårbare.
• Øvre korridor vil medføre kryssing av flere bekker og kupert terreng,
noe som vil medføre store terrenginngrep. Øvre korridor vil gå på
tvers av landskapets terrengform og gi store terrenginngrep, men
inngrepene kan bli ”skjult” av skogkledde områder.
17.12.2009
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Nærmiljø
Ferdselslinjer:
• Rv 35 viktig
viktig, men utrygg.
utrygg Stier og skogsbilveier mot Nordmarka +
Vangsåsen
Boligområder og møteplasser:
• Konsentrert bebyggelse Jevnaker sentrum og Toso. Stor verdi. For
øvrig, middels verdi
Friluftsliv:
• Nordmarka: Svenådalen og Søtbakkdale,
Søtbakkdale Moesmoen,
Moesmoen stor verdi
verdi.
• Badeplass i deltaområdet ved Bjertnes Sag. Middels til stor verdi.

17.12.2009
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Nærmiljø og friluftsliv
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Naturmiljø
• Nedre korridor bedre sjekket enn øvre. Potensial for mer funn i øvre
korridor. Artskart viser funn av lavt rødlista arter her.
• Beiteområder for hjortevilt (Presthagen) er mindre viktig i
verdisammenheng enn naturtypelokaliteter. Data om trekk og
beiteområder bør sjekkes nærmere.
• Hovedsak: holde seg unna viktige naturtypelokaliteter.
Naturreservatet i Svenådalen.

17.12.2009
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Naturmiljø
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Natur - / vannressuser
• Jordbruksarealer. skogbruk
• Vannressurser som utnyttes til energiproduksjon ved Kistefoss (Randselva) og noen
f k
forekomster
av massetak.
k
• Randsfjorden er drikkevannskilde. Sportsfiske i Randselva. Begge er store
vannforekomster og dermed mindre sårbare, men de er allerede påvirket. Ny veg bør
tilstrebe bedre forhold enn eksisterende mht avrenning.
• Noen brønner lang øvre korridor, kan erstattes hvis de påvirkes. Flere elver som må
krysses, særlig i øvre korridor. Avrenning, tilslamming etc må tas hensyn til .
• Moesmoen: meget viktig grus/pukk registrering.
Nedre korridor går parallelt Brennaelva,
Brennaelva det må tas særlige hensyn.
hensyn
Fra Jevnaker mot Eggemoen er det kartlagt en stor grunnvannsressurs. Må tas særlig
hensyn til . Er så stor at det er vanskelig å unngå den ved ny trase.
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Trafikk – mønster og mengder
Grunnlag: tellinger, nummerskiltundersøkelse (1989) og RTM

50 % gjennomkjøringstrafikk på Rv 35.
TA: 10 – 13 %
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Beregnede trafikkmengder, 2040
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Andre tema
• TS: 60 ulykker (8 år, 99-06). Utforkjøringsulykker (24), kryssulykker
(16). 2 med fotgjengere.
• Kollektiv: ingen ekspressbusser, men lokalruter med korrespondanse
med slike fra Hønefoss (mot Drammen og Oslo). Lokalisering av
stoppesteder nært sentrale punkt.
• Myke trafikanter:
» effektiv ferdsel for alle trafikanter på Rv 35 og tilførselsveier (hovedmål).
» Sammenhengende tilbud til syklende og gående (delmål)

• Støy: framtidige trafikkmengder tilsier (Sjablonmetoden T-1442)
» Rød støysone 65 m fra Rv 35, uten tiltak
» Gul støysone 165 m fra Rv 35, uten tiltak.
» Redusert støy langs eks veg!
Støyutfordrninger skal løses; voll, skjerm evt lokale tiltak.
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