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1 INNLEDNING 

Dette notatet omhandler forholdet mellom ny trase for rv 35 og eksisterende jernbanetrase 

gjennom Jevnaker.  

De aktuelle tiltakene for rv 35 er omtalt i kap. 2, og der de konkrete konfliktpunktene er omtalt 

i kap 3. 

2 TILTAKSBESKRIVELSE 

2.1 Planområdet og alternativer 

Planområdet strekker seg fra Bergertjern bru ved Jevnaker i sørvest til ny Rv 35 over til Roa 

ved Olimb i nordøst. Strekningen er ca. 9 km lang. 

Planområdet ble i innledningsfasen inndelt i 3 delstrekninger:  

 Delstrekning A: Bergertjern bru – Rønnerudmarka / Jevnaker Stasjon 

 Delstrekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 

 Delstrekning C: Røste– Olimb  

I henhold til planprogrammet og vedtatt Silingsrapport etter idéfasen (vedtatt i Jevnaker 

kommunestyre 11.3.2010) skal følgende alternativer utredes: 

Øvre korridor: 

 Alternativ 1: tidligere omtalt som A1 + B1 + C1/C2 

 Alternativ 4: tidligere omtalt som A3 /A1 øst for Opperud + B1 og C1/C2 

 Alternativ 5: tidligere omtalt som A3 + B1 + C1/C2 

I tillegg ønsker Statens vegvesen å utrede et A1- alternativ uten tunneler og med korte 

tunneler. Dermed er det ytterligere to, og til sammen fem alternativer som skal utredes i øvre 

korridor: 

 Alternativ 2: tidligere omtalt som A1 med kortere tunneler + B1 + C1/C2 

 Alternativ 3: tidligere omtalt som A1 uten tunneler 

Nedre korridor: 

 Alternativ 6: tidligere omtalt som A5 + B3+ C3 

I tillegg er det besluttet å utrede 2 varianter ved Gullen, en variant nord for Gullen og en 

variant i tunnel under. De 6 ulike alternativene og 2 variantene er vist i figur 1. Tabell 2 gir en 

kort beskrivelse av nøkkeltall for det enkelte alternativ i illustrasjonsplanen. (Litt. [x]) 
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Figur 1: Aktuelle traseer 



 

NOTAT 

 

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Konsekvenser i forhold til jernbanen  6 
 

Alt 
 

Kort beskrivelse Total 
Lengde 
(m) 

Tunnel 
(m)* 

Bruer 
(m)* 

Strekning A: Bergertjern bru/Rønnerudmarka / øst for Hadeland glassverk 
 

Alternativ 1 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35). 
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og videre over 
landbruksareal fram til 700 m tunnel fram til 
Moeselva. Ca. 100 m bru over Moeselva. Deretter 
850 m tunnel fram til Svenådalen og ca. 150 m bru 
over Svenådalen før traseen fortsetter på fylling 
fram til Søtbakkdalen og en ca. 120 m lang bru 
over denne.  Videre med fylling og skjæring fram til 
Rønnerudmarka og en trase som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5700 m 1550 
m 

400 m 

Alternativ 2 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35).  
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og deretter langs 
kanten av jordet langs Kleggerud og videre 
gjennom skogholtet fram til 50 m bru over 
Moeselva. Videre dagstrekning vest for Opperud 
gård. Deretter i en ca 350 m tunnel fram til 
Svenådalen og ca 100 m lang bru over denne. 
Deretter som dagstrekning til forbi Søtbakkdalen, 
og så i en ca. 500 m lang tunnel forbi boligområdet 
ved Torshov. Dagstrekning som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5940 m 850 m 155 m 

Alternativ 3 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru som 
alternativ 2. Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 
35).  Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og deretter langs 
kanten av jordet langs Kleggerud og videre 
gjennom skogholtet fram til 50 m bru over 
Moselva. Videre dagstrekning vest for Opperud 
gård. Følger terrengformasjonen og skråningen 
150 m øst for bebyggelsen ved Toso og ca 100 m 
lang bru over Svenådalen. Deretter følger den 
skogkanten inn mot Søtbakkdalen. Nordøst for 
innløpet til dalen følger terrenget skråningen i en 
avstand på drøye 100 meter fra bebyggelsen på 
Torshov. Dagstrekning som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5930 m 
 
 

0 m 170 m 

Alternativ 4 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 

4970 m 500 m 305 m 
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krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 
fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. Ca. 300 m 
lang bru over Moeselva og videre som 
dagstrekning fram til Opperud gård. Deretter en 
ca. 500 m tunnel som kommer ut sør for 
Svenådalen.  Ca. 100 m bru over Svenådalen og 
videre dagstrekning forbi Haugen gård. 150 m lang 
bru over Søtbakkdalen og videre på terreng. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 

Alternativ 5 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 
fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. 100 m bru 
over Moeselva før linja svinger og går i dalsiden 
nord for Opperud gård. Forbi bebyggelsen ved 
Torshov er det en 400 m lang tunnel som kommer 
ut ved Svenådalen. 100 m lang bru over 
Svenådalen og på terreng forbi Haugen. Nord for 
Søtbakkdalen en ny tunnel på ca 500 m lengde. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 
Alternativ 5 er vurdert også med en variant der 
traseen kobles sammen med alternativ 3. 
 

4660 m 900 m 140 m 

Alternativ 6 Tar av fra dagens Rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg forbi sentrum 
(dagens RV 35). I skjæring mellom Bergertjern og 
Hermannstjern. Krysser under jernbanen og går på 
sørsiden av denne langs Moesmoen. Går under  
ny fv 241 og under jernbanen igjen ved Jevnaker 
stasjon. Det må etableres kryss i tre i dette 
området, der jernbanen må legges på en bro på ca 
200 m strekning mellom ny rv 35 og ny bru for fv 
241. 
 

2000 m 
 
 

0 m 0 m 
(Jern-
banebru 
200 m) 

Strekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 
 

Alternativ 1 – 5 Følger i hovedsak terrenget østover fram til 
høyden ved Røste gård. Unntakene er en 
strekning ved Bekkestua samt vest for Røste hvor 
det blir noe større fyllinger på vestsiden og 
skjæringer på østsiden av traseen. 
 
 

2000 m 0 m 100 m 
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Alternativ 6 Dagstrekning som ligger nord for jernbanestraseen 
fram til Vang. Ved nedre Vang gård krysser Rv 35 
under jernbanen. Toplanskryss med dagens RV 
35. Videre østover langs Vangselva, krysser 
denne og går på nordsiden av Brattvalkollen før 
linja igjen krysser elva og går i stor skjæring ved 
Presthagen. 
 

4440 m 0 m 65 m 

Strekning C: Røste – Olimb 

C1  
(Alternativ 1 – 5) 

Dagstrekning over jordbruksområder nede i dalen. 
Delvis relativt høye fyllinger. To korte bruer over 
gårdsveiene ved Røste og ved Gullen, samt 
atkomstvei til idrettsplassen 
 

2785 m 0 m 30 m 

C2 
(Alternativ 1 – 5) 

Sammenfallende med C1 på første del, men linja 
ligger høyere enn C1, på bru over adkomst ved 
Røste og ved Gullen og går tvers gjennom (nedre) 
Gullen før den går i tunnel gjennom kollen. Krysser 
atkomstvei til idrettsplassen på bro, og fortsetter 
på fylling fram til toplanskryss ved Olimb. 
 

2775 m 440 m 30 m 

Alternativ 6 Traseen ligger på nordsiden av Vangselva. 
Krysser under atkomstvei til idrettsplassen. Først 
på fylling og deretter på skjæring fram mot 
toplanskryss ved Olimb. 
 

2650 m 0 m 40 m 

 

I tabellen under er det satt opp en oppsummering av lengder for det enkelte alternativ.  

Alternativ  Veg i dagen Tunnel Bru i veglinja Total lengde 

Alternativ 1 8405 1550 530 10485 

Alternativ 2 9395 850 285 10530 

Alternativ 3 10205  300 10505 

Alternativ 4 8480 500 590 9570 

Alternativ 5 8250 900 140 9290 

Alternativ 6 8550  65 8615 

 
Alle alternativene oppgis med variant C1 ved Gullen. Variant C2 er ca 10 meter kortere enn 

C1, og inneholder en 430 m lang tunnel. 

2.2 Utforming 

Dimensjoneringsklasse S5 i henhold til håndbok 017 Veg- og gateutforming skal legges til 

grunn. Dimensjonerende hastighet er 90 km/t. Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst 

mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. Minimumskurvatur etter 

vegnormalene benyttes der det er behov i forhold til terrengform, arealbruk og andre ikke -

prissatte konsekvenser. Eventuelle avvik fra vegnormalene skal godkjennes av 

Vegdirektoratet. 

I tillegg er det krav om forbikjøringsfelt for hver 10 km i hver retning. Hvert forbikjøringsfelt 

bør være minimum 1 km langt. På en 10 km lang S5 veg vil dermed totalt 6 km være en 3 
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felts veg ihht til figur 4 eller 5 I lange og store stigninger skal det etableres egne 

forbikjøringsfelt når hastighetsforskjellen mellom personbiler og store biler overstiger 15 % 

(15km/t) 

Dimensjoneringsåret er år 2040 og da er forventet trafikkmengde i størrelsesorden 8000-

12000 ÅDT. Disse forutsetningene gir følgende tverrprofiler, vist i figur 2, 3, og 4.  

 

Figur 2. Tverrprofil S5, min. vegbredde = 12,5 m 

 

Figur 3  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt, min. vegbredde = 14,5 m 

 

Figur 4  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt i begge retninger, min. vegbredde = 16,5 m 

I tillegg til tverrprofilet over kommer nødvendige bredder for grøfter, sikkerhetssoner og plass 

for skjæringer og fyllinger. Sikkerhetssonen fra vegkant skal utformes ihht regler gitt i 

rekkverkshåndboka. For veger med hastighetsnivå på 90 km/t og ÅDT større enn 5.000 

kj.t./døgn er denne fastsatt til 8 m. Det stilles krav til utforming og helning på arealet i 

sikkerhetssonen, jfr. figur 5. Oppnås ikke dette skal det settes opp rekkverk.  
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Figur 5. Prinsipiell utformings av sikkerhetssonen (Kilde: SVV håndbok 231, rekkeverk) 

 

Dette vil resultere i en total vegbredde på mellom 18,5 m og 32,5 meter. 

I henhold til krav i håndbok 021 Vegtunneler (utgave mars 2010), tilsier trafikkmengder på 

under 12.000 kj.t./døgn og tunnellengder på under 2,5 km at 2 felts tunneler for trafikk i 

samme tunnelløp, kan bygges. Tunnelforskriftene stiller også krav om at det må bygges 

rømningsveger ved tunneler lengre enn 500 m.   

Figur 6 viser forslag til tverrsnitt for to- og trefelts tunneltverrsnitt, T 10,5 og T 13,5. 

 

 

 
 
Figur 6. Tunneltverrsnitt på rv 35 Jevnaker - Olimb, med og uten forbikjøringsfelt. 

Videre er det lagt til grunn at det skal kan være forbikjøringsfelt også i tunneler.   

Eksisterende trase for rv 35 vil måtte opprettholdes som lokalveg for å betjene lokaltrafikken 

for alle alternativer som omfatter lengre tunnel. Det legges ikke til grunn spesielle 

standardendringer av eksisterende rv 35.   

Nedenfor beskrives en rekke tiltak som er inkludert i ny rv 35.  Det vil si at det er tatt hensyn 

til at disse tiltakene gjennomføres samtidig med utbyggingen av valgt alternativ for Rv 35 

gjennom Jevnaker: 

 Nødvendig avkjørselssanering og etablering av nye lokalveger slik disse er vist i 

illustrasjonsplanen. 

 Eksisterende holdeplassmønster for buss skal opprettholdes. 
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 Støyskjermingstiltak.  Det skal primært anlegges støyvoller og eventuelt støyskjermer 

dersom det blir plassmangel.  Om nødvendig skal det gjennomføres fasadetiltak på 

enkelthus og eventuelle lokale tiltak for å skjerme uteplass. Støytiltakene er enda ikke 

konkretisert. 

 Nedklassifisering og tiltak på eksisterende rv 35 skal gjennomføres. Statens 

vegvesen og Jevnaker kommune har satt i gang et arbeid for å utrede aktuelle tiltak 

som grunnlag for sluttbehandlingen av planforslaget. 

 Vegbelysning vil planlegges iht. gjeldene retningslinjer og bestemmelser. For en S5 

veg er det i vegnormalene krav om det skal være belysning.  

 Det er i planprogrammet omtalt at det skal sees på muligheter for å etablere 

rasteplasser langs traseene på strekningen. Det vil vurderes plassering i samarbeid 

med Jevnaker kommune, interessenter og grunneiere. For traseer i Øvre korridor er 

det foreløpig vurdert som en mulighet å etablere plasser langs ny rv 35 øst for 

Rønnerud. For trase i nedre korridor er det ikke funnet arealer som er egnet for 

rasteplass.  

 

2.3 Alternativ 0 

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og omfatter i tillegg forventede endringer 

uten tiltaket i analyseperioden. 

Det er ikke planlagt vesentlige endringer eller utbedringstiltak på rv 35 mellom Jevnaker og 

Olimb.  Alternativ 0 er dermed dagens situasjon med framtidig trafikkbelastning på rv 35 

mellom Jevnaker og Olimb med nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak for å opprettholde 

dagens standard på strekningen. 

 

2.4 Jernbanen 

Trafikkbelastningen på Roa-linjen er i dag ca 7 godstog hver veg, og som trafikkerer 

strekningen mellom Oslo og Bergen. Dvs det er 14 tog passeringer pr. døgn forbi Jevnaker. 

Planforslaget forutsetter ingen endring av jernbanetraseen, verken i forhold til 

horisontalkurvatur eller vertikalkurvatur. Eventuelle tiltak legger til grunn at jernbanelinja 

opprettholdes som i dag.   

 

2.5   Konkretisering av konfliktene og konfliktpunktene 

Jernbanen over Jevnaker benyttes av godstrafikken mellom Oslo og Bergen. Likeledes er 

banen en reservebane for godstrafikk fra Sørlandsbanen og Vestfoldbanen samt for 

persontrafikk mellom Oslo og Bergen. Således er Roa-linjen en viktig forbindelse for at 

jernbanen skal opprettholde et forutsigbart og pålitelig tilbud.  
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Jernbaneverket har uttalt at det ikke er akseptabelt at Roa-linjen stenges over lengre tid, og 

det må sikres kontinuerlig drift også i anleggsperioden. De vil i utgangspunktet kun akseptere 

kort nedetid i forbindelse med helger, ferier og når trafikkbelastningen på Drammensbanen 

er mindre. Vegtiltaket må heller ikke begrense Jernbaneverkets eventuelle mulighet til å 

utvide/forlenge krysningsspor på Jevnaker. Krysningssporene på Jevnaker er i dag ca 700 

meter og må ihht Jernbaneverket forlenges for å kunne betjene lengre godstog og for å gi økt 

kapasitet.   

 

 

2.6 Beskrivelse av tiltakene som krysser jernbanen 

Følgende konfliktpunkter vil inntreffe i forhold til de ulike alternativene: 

2.6.1 Alternativ 1 - 3 

Alle 3 alternativer vil krysse jernbanen i området mellom Hermannstjern og Bergertjern. Ny rv 

35 tar av fra eksisterende rv 35 like sør for Nesbakken sentrum, krysser under jernbanen i 

området mellom Hermannstjern og Bergertjern og følger jernbanen videre mot sørøst, før 

traseen for rv 35 dreier mer østlig og mot nord og bort fra jernbanen.  

Konfliktpunktene ligger i, jfr. figur på neste side: 

 Krysningspunktet av jernbanen 

 Parallellføring langs jernbanen 

 

Figur 7.  Konfliktpunkt i alternativ 1 – 3. 
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Konfliktpunktene er i hovedsak relatert til anleggsperioden. I driftsfasen vil det ikke være 

andre konfliktpunkter enn det som er normalt når en veg krysser under jernbanen eller ligger 

parallelt med en jernbanelinje. 

2.6.2 Alternativ 4 – 5 

Begge alternativene vil krysse jernbanen i området mellom Hermannstjern og Bergertjern 

som alternativene 1-3. Traseen tar av fra eksisterende rv 35 like sør for Nesbakken sentrum, 

krysser under jernbanen, men for disse alternativene i nordlig retning og følger jernbanen 

videre mot nord, før traseen for rv 35 dreier mer østlig og inn mot Moesmoen. Denne traseen 

følger korridor for tidligere regulert ny rv 35. 

Konfliktene ligger i: 

 Krysningspunktet av jernbanen 

 Parallellføring langs jernbanen 

Også i dette alternativet er dette relatert til anleggsperioden og ikke i driftsfasen, tilsvarende 

alternativ 1-3. 

 

Figur 8. Konfliktpunktene for alternativene 4 – 5. 

2.6.3 Alternativ 6 

I forhold til alternativ 6 er det flere konfliktpunkter 

a) Bergertjern - Hermannstjern forbi Glassverket. 

Traseen tar av fra eksisterende rv 35 like sør for Nesbakken sentrum, krysser under 

jernbanen i nordlig retning og følger jernbanen videre mot nord, før traseen for rv 35 

dreier mer østlig og inn mot Moesmoen. Jfr. beskrivelsen under pkt 2.5.2. 

Konfliktene ligger i: 
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o Krysningspunktet av jernbanen 

o Parallellføring langs jernbanen 

Konfliktene vil også her skje i hovedsak i anleggsperioden. 

b) Jevnaker stasjon 

Ved Jevnaker stasjon vil konflikten ligge i at ny rv 35 legges under jernbanen i 

området med dagens undergang, fv 241 legges over både ny rv 35 og jernbanen og 

ramper legges under jernbanen i forbindelse kryssing. I tillegg må det også bygges 

ramper på nordsiden av jernbanen 

 

Illustrasjon av krysset er vist på figur under, der jernbanen er vist med en rød strek, 

mens veglinjene er blå. 

 

Som for de øvrige strekningene vil konfliktperioden i hovedsak ligge i 

anleggsperioden, og ikke i driftsfasen senere. 

 

Figur 9. Konfliktpunktene i alternativ 6 ved Jevnaker stasjon. 
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Figur 10. Ny jernbanebru over rv 35 ved Jevnaker stasjon 

 

c) Jevnaker Stasjon – Vang 

På denne strekningen er problemstillingen nærføring til jernbanen. Traseen vil bli 

liggende på nordvestsiden av banen, og så tett inntil banen som mulig både i forhold 

til sikkerhet og krav til nærføring. Dette for bl.a. å redusere arealinngrepene mellom 

jernbanen og riksvegen. I kommunedelplanen ligger ny vegkant ca 8 meter fra 

gjerdelinja til Jernbanen, og 12 – 13 meter fra jernbanesporet. Vegen antas å ligge 

noe lavere enn jernbanen på deler av strekningen, men ikke så lavt at det antas å 

være nødvendig å grave ned i løsmassene, bortsett fra å ta bort nødvendig matjord 

og vegetasjonsdekke.  

 

d) Vang 

Ved Vang vil rv 35 igjen krysse under jernbanen i en undergang. Her vil både ramper 

og ny rv 35 krysse jernbanen. 
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Figur 11. Illustrasjon som viser rv 35 under ny jernbanebru ved Vang. 

 

 

 

3 AVGRENSING OG PLANPROGRAMMETS KRAV 

Planprogrammet inneholder ikke krav om å utrede konflikter i forhold til jernbanen spesielt. 

Konflikter med jernbanen ved utbygging av rv 35 vil imidlertid belyses gjennom følgende 

utredninger:  

 Tiltaksbeskrivelsen 

 Anleggskostnader 

 Risiko og sårbarhetsanalysen 

 Anleggsmessige konsekvenser 
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4 FORSLAG TIL TILTAK. 

4.1 Problemstilling 

Tiltakene i forhold til jernbanen går i hovedsak ut på hvordan anlegget skal gjennomføres. 

Det er ikke forutsatt noen omlegging av jernbanetraseen eller øvrige tiltak for jernbanen. 

I hovedsak er det 2 prinsipielle løsninger for anleggsgjennomføring som omtales her: 

- Stenge jernbanen, la all trafikk over Roa-linjen gå via Drammen og Drammensbanen i 

den perioden anlegget som berører jernbanen gjennomføres. 

- Midlertidig sporomlegging i anleggsperioden. 

 

 

4.2 Stenge jernbanen over Jevnaker 

Hvis det gis tillatelse til å stenge jernbanen i perioden mens byggearbeider for nye 

jernbanebruer pågår vil det ikke være påkrevd med spesielle tiltak for jernbanedriften 

innenfor planområdet i anleggsperioden.  

Det kan være aktuelt med tiltak på andre områder som følge av det å stenge banen, bl.a. 

framskaffe tilstrekkelig kapasitet for å øke muligheter for antall godstog gjennom 

Oslotunnelen. Nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika åpnes 2011. Dette innebærer 

bedre banekapasitet på denne strekningen, men det er Oslotunnelen som er flaskehalsen.  

Vi ser 2 muligheter for at mer godstrafikk kan overføres til Drammensbanen: 

- ved at godstrafikken gjennom Oslotunnelen i større grad gjennomføres på natt enn 

det gjøres i dag. 

- Anleggsarbeidene (stenging av jernbanelinja ved Jevnaker) gjennomføres i perioden 

juli – august. I sommerperioden er det noe mindre trafikk på Drammensbanen, som 

gjør at kapasitet på dagtid også kan bli bedre. 

Jernbaneverket har uttalt at det ikke er realistisk/mulig med omlastning hverken på Hønefoss 

eller i Drammen. På Hønefoss er det ikke terminal og i Drammen er det kun omlasting av 

nybiler og ikke annen type gods på bane. 

For å redusere tiden som jernbanen er stengt kan brukonstruksjonene bygges av 

prefabrikkerte elementer som heises og monteres på stedet. Det er foreløpig ikke tatt stilling 

til om konstruksjonene skal utføres av stål eller betong. 

 

4.3 Midlertidige omlegginger av jernbanen 

For å redusere ulempene for godstransporten og for å opprettholde sporet som en 

reserveløsning, kan det bygges midlertidige spor i anleggsperioden. Dette innebærer at det 
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må bygges ny trase og det må legges nye spor, ny strømforsyning osv som er påkrevd for en 

jernbane. Kurvaturen kan i en kortere periode være krappere, noe som innebærer redusert 

kjørehastighet gjennom anleggsområdet.  

Anleggsarbeidene må også foregå i hht retningslinjene for anleggstrafikk ved og langs spor. 

Det vil primært være behov for en løsning for å legge jernbanen i en midlertidig trase mens 

nye brokonstruksjoner bygges.  

Brulengder over 50 m, (jfr.kap. 2) innebærer at de ikke kan bygges eller presses gjennom 

jernbanefyllinga i ”løpet av en week-end”. Dette krever lengre anleggstid, og dermed et krav 

om midlertidig omlegging av sporene som følge av at det ikke er akseptabelt med så lang 

nedetid som er nødvendig for å bygge de nye bruene.  

Ved Hermannstjern: 

I forbindelse med midlertidig omlegging i kryssing av ny rv 35 mellom Bergertjern og 

Hermannstjern i alternativene 1 – 3, vil det være behov for å bygge ny trase over en lengde 

på 300 – 400 m. Kurveradien for midlertidig trase blir redusert til tilsvarende kurve som 

jernbanen i dag har ved Hadeland Glassverk inn mot Jevnaker stasjon. Figur 12 viser 

traseen som vil bli liggende 20 – 30 meter fra ny bru.  

Tilsvarende løsning, med tilsvarende lengde som er vist på figur 12 kan også gjøres for 

alternativene 4, 5 og 6 i dette området. Dette er vist på figur 13 på neste side. For disse 

alternativene synes det å være påkrevd med noe lengre, 3540 – 450 meter midlertidig 

sportrase. Også ved disse alternativene vil midlertidig trase bli liggende 20 – 30 meter fra ny 

bru. Dette kan reduseres hvis det er mulig å redusere kurveradien over en kortere 

tidsperiode. 
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Figur 12. Behov for midl. omlegging av jernbanetraseen ved Hermannstjern i alt. 1-3. 

 

 

Figur 13: Behov for midl. omlegging av jernbanetraseen ved Hermannstjern i alt. 4 - 6. 

 

Ved Jevnaker stasjon: 

Ved Jevnaker stasjon vil en midlertidig omlegging være langt mer omfattende og kreve langt 

mer arbeider. Eksisterende rv 35 må til enhver tid også være åpen for trafikk. Det er svært 

lite muligheter til, eller svært lange omkjøringsveger. Jfr. figur 14 på neste side. 

Det forelås bygd midlertidige spor nord for eksisterende spor som tilknyttes de nordre 

sporene på Jevnaker stasjon. Midlertidige spor foreslås på denne siden grunnet konflikter i 

forhold til eksisterende veg. Det er mulighet for mer fri høyde for rv 35 på denne siden enn 

det er sørøstsiden. På denne siden er det også mindre konflikter i forhold til arealbruken, og 

det er mulig å benytte mer av eksisterende spor. 

Det må bygges en midlertidig overgangsbru, jfr. figur 15 på neste side, og veg inn mot 

Torbjørnrud må legges om. Denne vegen er foreslått omlagt som endelig løsning, så det vil 

ikke komme ekstra tiltak eller noen ekstra utgifter i tilknytning til dette. 
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Figur 14. Midlertidig sporomlegging ved Jevnaker stasjon 

 

 

Figur 15. Forslag til midlertidig jernbanebru. 
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Ved Vang mølle: 

Ved Vang mølle foreslås det også etablert midlertidige spor som legges vest for eksisterende 

bane. Pga Vangselva og stor fylling bør det vurderes om midlertidige spor skal legges på en 

midlertidig bru, jfr. figur 16. 

 

Figur 16. Midlertidig sporomlegging ved Vang mølle.  

5 KONSEKVENSVURDERING 

5.1 Driftsforstyrrelser for jernbanen 

5.1.1 Alternativet med stenging av jernbanen 

I alternativet der man søker om å stenge jernbanen i anleggsperioden vil alternativene 1 – 5 

falle relativt likt ut. Det skal bygges en ny bru på ca 50 meter lengde. Brulengden bør 

vurderes redusert noe i senere planfaser, men den blir likevel for stor til å ”presses gjennom” 

i løpet av en helg. Sannsynlig byggetid for en konvensjonell plass-støpt bru vil være 2 – 3 

måneder. Med prefabrikkerte løsninger og god planlegging kan byggetiden reduseres noe.  

I alternativ 6 er det 3 konfliktpunkter. Det forutsettes at utbygging kan skje samtidig både ved 

Hermannstjern og ved Vang mølle, noe som ikke vil kreve noe ytterligere anleggstid når 

banen er stengt. I alternativ 6 er imidlertid omlegging ved Jevnaker stasjon noe mer 

omfattende enn kun en krysning som de øvrige alternativene. Pga dette vil alternativ 6 antatt 

kreve ca. 1 - 2 måned lengre stengingstid ved Jevnaker enn ved Hermannstjern og ved Vang 

Mølle. Ved å sette på nok ressurser vil en kunne bygge de 3 buene samtidig slik at stenging 

av banen ikke blir 3 x ”byggetid”, men at utbyggingen skjer samtidig for alle tre buene. Dvs at 

for alternativ 6 er det en estimert stengetid i inntil 5 måneder. 



 

NOTAT 

 

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Konsekvenser i forhold til jernbanen  22 
 

Velges en løsning der Roa-linjen stenges for å bygge nye bruer i krysningspunktene mellom 

ny rv 35 og jernbanen vil Roa-linjen måtte være stengt over 1 – 2 måneder lengre ved 

alternativ 6 enn i de øvrige alternativene. 

Jernbaneverket har uttalt i en e-post 1.oktober 2010 at stenging av Roa-linjen i de perioder 

som er beskrevet over ikke er mulig i forhold til deres muligheter for å betjene det antall 

godstog som i dag går over Jevnaker. Jernbaneverket mener at det kun er et alternativ med 

midlertidig omlegging av jernbanen, jfr. kap. 5.1.2, som er et realistisk alternativ. 

 

5.1.2 Alternativet med jernbanen over på midlertidig spor 

I kap. 4.3 er det omtalt forslag til løsning der jernbanen legges midlertidig om mens ny bru 

bygges. Alternativt kan det bygges ny jernbane parallelt med eksisterende. Dette vil kreve 

langt mindre driftsforstyrrelser for jernbanen. Det vil være mulig å koble de midlertidige 

sporene til eksisterende på relativt kort tid slik at trafikken på eksisterende bane blir minimalt 

forstyrret. Med god planlegging mener vi at det også skal være mulig å koble til de 

midlertidige sporene uten at banen må stenges helt. 

I anleggsperioden vil trafikkhastigheten på den midlertidige jernbanen bli redusert pga 

krappere kurver og kanskje noe mer ujevnhet på banen. Dette er over kortere tid og 

hastighetsnivået på de strekningene er allerede lav pga at eksisterende kurver er relativt 

krappe. Vi vurderer ulempen til å være relativt liten.  

Den konkrete vurderingen av hvor stor hastighetsreduksjon vil bli, og over hvor lang tid er 

ikke utredet. Dette må det tas stilling til i forbindelse med den konkrete planleggingen av de 

midlertidige sporene. Desto bedre standard de midlertidige sporene bygges i desto høyere 

hastighet kan togene passere de aktuelle anleggsområdene i. Dette mener vi må gjøres i 

forbindelse med reguleringsplan arbeidet og konkretiseres i samarbeid med Jernbaneverket 

 

5.2 Arealmessige inngrep 

I forbindelse med ny trase forbi Jevnaker stasjon vil alternativ 6 komme nær sporområdene 

på stasjonsområdene. Det er ikke antatt behov for noe arealinngrep som vil komme i konflikt 

med noen av de gjennomgående sporene. Det kan imidlertid synes at traseen vil komme i 

konflikt med et blindspor som ligger på nordsiden av de øvrige sporene gjennom 

stasjonsområdet. Dette sporet er 150 – 200 meter langt. Eventuelle skråninger som tangerer 

inn på sporområdene vil vi kunne redusere ved ulike former for støttemurer eller mindre 

justeringer som vil detaljeres i neste planfase. 
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Figur 17. Eksisterende situasjon og framtidig situasjon ved Jevnaker stasjon 

Jernbaneverket skal sette i gang et arbeid der de vurderer behov for antall krysningsspor og 

lengden på sporene. Dette er også aktuelt for Jevnaker. Vi vurderer ikke den nye vegtraseen 

til å være til hinder for å gjennomføre en eventuell forlengelse av dagens krysningsspor. 

Ved valg av alternativene 1 – 5 vil det ikke være andre arealmessige konsekvenser enn at ny 

vegtrasé vil krysse under jernbanen ved Bergertjern/Hermannstjern. 

 

5.3 Avstand mellom veg og jernbane og krav til minste avstand 

Krav til minste avstand fremgår av JD520, kap. 15 (Jernbaneverket, Teknisk regelverk). 

 

Den minste avstanden mellom spormidt og skråningstopp på veien fastsettes i henhold til 

følgende vurderinger:  

 Bygningstekniske vurderinger  

 Faren for at motorkjøretøyer etter utforkjøring sperrer sporet og skader anleggene  

 Hensyn til snøbrøyting og snødeponering (min. 7 - 9 m)  

 Hensyn til sikkerhetsbestemmelsene angående spenningsførende deler av 

kontaktledningsanleggene  

 Hensyn til arbeidsmiljøet på jernbanens område  

Minste avstand som ikke krever sikringsanordnig er H + 9 m, hvor H er høydeforskjellen 

mellom skinnetopp og skråningstopp. Alternativet er å anordne tilfredsstillende 

sikringsanordning mot utforkjøring langs vegen, da kan avstanden reduseres, men minste 

avstand må da vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

I tillegg er det noen konkrete minimumsavstander til spenningsførende deler:  

 Den vannrette avstanden fra nærmeste sted på vei, parkeringsplass, snuplass med 

videre til spenningsførende del skal være minst 4,0 m.  
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 Direkte avstand fra terreng til spenningsførende del skal være minst 5,0 m.  

I planforslaget, slik alternativene er vist, er konflikten i forhold til vegens krysning av 

jernbanesporet og nærhet det traseen ligger parallelt. I forhold til ovenfornevnte spesifikasjon 

vil traseforslagene ikke komme i konflikt med jernbaneverkets tekniske regelverk og avstand. 

I forhold til direkte krysninger forutsettes det at dette utformes ihht til teknisk regelverk på 

senere og mer detaljerte planfaser. 

Alle alternativer forutsetter at utbygging og avstander skjer innenfor gjeldene regelverk. 

Derfor vurderer vi ikke at det vil være forskjell mellom alternativene når det gjelder krav til 

avstand.  

 

5.4 Planoverganger 

Det ligger ikke inne forslag om noen kryssinger av jernbanen i plan. 

I dag er det ca 7 planoverganger på sterkningen mellom Hermannstjern og Vang mølle, av 

disse er 2-3 på strekningen fram til Jevnaker stasjon og 3 – 4 på strekningen videre til Vang 

mølle.  

Ny rv 35 vil ikke tillate kryss/avkjøringer eller kryssing av driftsveger i plan. På de strekninger 

der ny rv 35 ligger parallelt med jernbanen vil dette innebærer at det må finnes andre 

løsninger for de planoverganger som berøres. 

For alternativene 1 - 5 innbærer dette at det vil være nødvendig å stenge 2 planoverganger, 

begge i tilknytning til Moesmoen. Dette gjelder også for alternativ 6. Nå vil de driftsveger som 

er tilknyttet til planovergangene også bli erstattet, slik at dette ikke skal bli noen vesentlig 

ulempe som følge av planen. 

For alternativ 6 så må alle planovergangene, 3 - 4 stk, mellom Jevnaker stasjon og Vang 

mølle stenges. Nå vil ny rv 35 kreve innløsning av det meste arealet mellom jernbanen og 

Randsfjorden slik at også behovet for planoverganger reduseres, noe som medfører at dette 

ikke er noen vesentlig ulempe.  

 

5.5 Kostnader 

Det er gjort et kostnadsestimat for midlertidig omlegging av jernbanen, men det er ikke 

foretatt noen beregninger av kostnader som følge av at jernbanen stenges i 

anleggsperioden. 

I en løsning der en får aksept og har muligheter for å bruke Drammensbanen og 

Oslotunnelen vil det ikke komme noen vesentlige ekstra kostnader som følge av å stenge 

jernbanen. Kreves det omlastning for deler av eller all godsmengder så kan det påløpe 

ekstrakostnader forbundet med omlasting og biltransport. Kostnadene vil være avhengig av 
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om hvor mye gods som må lastes om og dette vil ikke være mulig å beregne før endelig 

driftskonsept foreligger. Dette vil normalt være end el av reguleringsplanarbeidet eller senere 

planfaser. 

Det ble i august 2010 avholdt et Anslagseminar. Som oppfølging på dette ble det beregnet 

kostnader for en midlertidig omlegging av jernbanen. Dette er oppgitt i tabellen under. 

Alternativ Kostnad 

Alternativ 1 - 3  Ca 21 mill kr 

Alternativ 4 – 5 Ca 32 mill kr 

Alternativ 6 Ca 92 mill kr 

 

Tabell 1. Stipulerte kostnader for midlertidig omlegging av jernbanen 

Som vist i tabell 1 vil alternativ 6 medfører langt større kostnader for midlertidig omlegging av 

jernbanen. 

6 OPPSUMMERING/KONKLUSJON 

I forhold til jernbanen så synes alternativene 1-3 å være de beste løsningene, marginalt 

bedre enn alternativene 4 og 5, mens alternativ 6 kommer mest uheldig ut.  

Dette pga: 

 Alternativ 1-3 vurderes som det beste pga av det er ett punkt ny vegtrasé krysser 

jernbanen og det må bygges mindre midlertidige omlegginger, spesielt i forhold til 

alternativ 6. Alternativ 4 og 5 synes å kreve 50 – 100 meter lengre midlertidig 

omlegging, og ny veg vil over en noe lengre strekning ligge parallelt med jernbanen.  

 Alternativ 6 kommer mer i konflikt med jernbanen over en lengre strekning og flere 

krysningspunkter. Dette innebærer at alternativet kommer dårligere ut i forhold til 

eventuelle driftsforstyrrelse, både i tilfelle banen velges å stenge eller det bygges 

midlertidige spor.  

 Velges alternativet med å stenge Roa-linjen underutbygging vil alternativ 6 medføre 

at banen må være stengt lengre enn i de øvrige alternativene 

 I forhold til antall planoverganger vil imidlertid alternativ 6 kunne bidra til nedleggelse 

av flere planoverganger enn alternativene 1 – 5. 

 Alternativ 6 kan medføre økte kostnader for midlertidig omlegging.  

 

 

 

 



 

NOTAT 

 

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Konsekvenser i forhold til jernbanen  26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010

N - 2605 Lillehammer
Tlf. (+47) 815 22 000

E-post: siri.walseth@vegvesen.no

ISSN




