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1 INNLEDNING 

I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for rv 35 Jevnaker – Olimb er det foretatt 

masseberegninger av de aktuelle traseene presentert i kap. 2, Tiltaksbeskrivelse.  

Massene er beregnet for traseene og kryssene hver for seg og som tfm3 (teoretisk faste 

masser). Dette danner grunnlag for beskrivelsen for det enkelte alternativ i denne 

beskrivelsen. 

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 idefasen (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.  
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Figur 1:  Aktuelle traseer 
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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 1550m 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 

4970 m 500 m 305 m 
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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. 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 plan 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 
gårdsvegene ved Røste og ved Gullen, samt 
atkomstveg 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 
atkomstveg 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 atkomstveg 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 foretatt en oppsummering av lengder for det enkelte alternativet.  

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 i henhold til 

planprogrammet 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. 
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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 

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

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.   

 

 

 

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

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. 
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 Eksisterende holdeplassmønster for buss skal opprettholdes. 

 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 med 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 framtidens trafikkbelastning på rv 35 

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

dagens standard på strekningen.  
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3 AVGRENSING OG PLANPROGRAMMETS KRAV 

Planprogrammets krav lyder: 

”Behov for masseflytting for de ulike vegalternativer skal beregnes og behov for eventuelle 

massetak og massedeponier skal avklares. Ved store masseoverskudd skal det foretas en 

vurdering av mulige massedeponier og en grov vurdering av disse for de samme tema som 

for selve tiltaket.” 

 

4 MASSEBALANSE OG MASSEDEPONI 

4.1 Masseberegninger 

Det er foretatt følgende masseberegning av de aktuelle alternativene. Massene er beregnet 

ved hjelp av VIPS (planleggingsverktøy) som teoretiske masser i forhold til et teoretisk 

vegprofil. Massetallene for de ulike alternativene er spesifisert i tabellen under.  

I de massene som er oppgitt i tabellen under er det ikke tatt hensyn til oppbygging av bl.a. 

kryss, støyvoller og andre terrengbearbeidelser som skal gjennomføres som del av de ulike 

alternativene. Massene oppgis som tfm3 (teoretisk faste m3). 

Tabell 1: Masseberegning tfm3  

 
 

Fjellskjæring 
Tfm3 

Jord-
skjæring 

Tfm3 
Fylling 
tfm3 

Over- / 
under-

skudd tfm3 

  dagsone tunnel Total      

Alternativ 1 Alt. A1 med lang 
tunnel 330.500 122.500 453.000 595.500 737.000 

 
+311.500 

Alternativ 2 Alt. A1 med kort 
tunnel 614.000 85.000 699.000 403.500 791.000 

 
+311.500 

Alternativ 3 Alt. A1 uten 
tunnel 483.000 - 483.000 431.000 913.500 

 
+0,5 

Alternativ 4 Alt. A3 mot A1 
med lang tunnel 379.500 39.500 419.000 456.000 974.000 

 
-99.000 

Alternativ 5 Alt. A3 mot A1 
med kort tunnel 303.500 86.000 389.500 552.000 865.000 

 
+76.500 

Alternativ 6 Alt. A5+B3+C3 i 
nedre korridor 76.000 - 76.000 1.244.000 434.000 

 
+886.000 

  
     

 

 

Masseberegningene oppsummert i tabell 1 viser at alternativ 3 har tilnærmet massebalanse. 

Alternativ 4 har et underskudd på ca 99.000 m3, mens alternativ 6 i Nedre korridor er det 

alternativet med størst masseoverskudd i underkant av 900.000 m3.   
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Overskuddsmassene på den første strekningen i alternativene 1 – 5 er i hovedsak grus og 

sand i Moesmoen. På resten av strekningen er det tilnærmet massebalanse. 

I tabellen over er variant C1 ved Gullen med i beregningene. Variant C2 medfører om lag det 

samme masseuttaket ca 220.000 m3, men med større andel fjellmasser. I variant C1 utgjør 

fjellmasser ca 85.000 m3, mens det i alternativ C2 utgjør ca 175.000 m3. 

 

4.2 Masser til deponi 

De ulike alternativene har ulikt behov for eventuelle deponier. En ideell målsetting kan være 

å oppnå massebalanse mellom skjæring og fylling for alle alternativer. Dette er imidlertid 

svært vanskelig å oppnå. Videre i dette kapitlet blir det enkelte alternativet omtalt. Det er i 

denne oversikten ikke tatt hensyn til massenes kvalitet og om de egner seg til fyllmasser i en 

vegfylling eller ikke. I utgangspunktet legger vi til grunn at det meste av massene egner seg 

som fyllmasser og at grunnen består av svært lite masser som ikke egner seg for slik bruk.  

Det meste av fjellmassene antas å være av en kvalitet som også kan benyttes som 

forsterkningslag i vegfyllinger. Dette medfører at disse massene er en ressurs i anlegget. 

Traseene berører Moesmoen. Dette er et område med store grusforekomster. Dvs at store 

deler av de massene som tas ut fra dette området, kan også anses som en ressurs. 

Grusmassene kan for eksempel deponeres i ledige arealer i et eksisterende grustak.  

Matjord er ikke inkludert i massene oppgitt i tabell 1. Matjord forutsettes utnyttet i anlegget for 

dekning av vegskråninger og annet trafikkareal som skal beplantes eller tilsås med gress. 

Matjord forutsettes lagres i ranker og tilbakeføres til de aktuelle områdene de tas fra. 

Massene for dette formålet tas ikke med i dette regnestykke.  

  
4.2.1 Alternativ 1. 

Alternativ 1 medfører et overskudd på ca. 311.500 tfm3.  

Totalt er det ca 330.000 m3 fjellmasser som må sprenges ut og 595.000 m3 jordmasser som 

må flyttes.  

Av løsmassene er ca 130.000 tfm3 masser som kommer fra parsellen gjennom Moesmoen. 

Det forutsettes at grusmassene fra Moesmoen deponeres i et mellomlager for 

videreformidling som en ressurs i andre utbyggingsprosjekter, på lik linje med de andre 

grusmassene som tas ut fra Moesmoen. Vi legger til grunn at ca 50 % av disse massene er 

kvalitetsmasser som kan utnyttes som en grusressurs. 

Alternativ 1 vil kreve ca. 75.000 tfm3 masser som forsterkningslag. Dette kan dekkes av de 

fjelmassene som sprenges ut. 

Dette innebærer at det gjenstår ca 150.000 tfm3 som må deponeres.  
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Av dette kan: 

 60 – 70.000 tfm3 benyttes som fyllmasser i forhold til kryss ved Bergertjern bru.  

 De forutsettes ca  1 – 1,5 km med støyskjermingstiltak. Noe av dette kan bygges som 

voll, dvs at dette vil kunne ha behov for 25- 40.000 tfm3 masser. 

 I tillegg kan noe masser utnyttes for utslaking av bl.a. fyllinger, i hovedsak ved Gullen 

slik at områder kan igjen gjøres til dyrkbar mark. 

Med ovenfornevnte punkter synes det å bli et overskudd på ca 50.000 tfm3. Dette mener vi 

kan utnyttes som fyllmasser generelt i og rundt anlegget. Overskuddet er i en størrelse som 

tilsier at man kan optimalisere linjene for å redusere dette.  

På bakgrunn av dette legger vi til grunn at det ikke er nødvendig med  massedeponi i 

alternativet. 

 
4.2.2 Alternativ 2 

Som alternativ 1. 

Alternativ 2 vurderes ikke å ha behov for massedeponi. 

4.2.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 har om lag massebalanse med de beregnede tfm3. Fyllmasser i kryssene vil i 

stor grad utjevne hverandre, dvs at det som kreves av fyllmasser for kryss ved Bergertjern 

bru er tilsvarende de massene som er overskudd ved de to andre kryssene.  

Dvs at alle masser for forsterkningslag må tilføres anlegget.  

Alternativ 3 vurderes ikke å ha behov for massedeponi.  

 
4.2.4 Alternativ 4 

Alternativet medfører et masseunderskudd på ca 99.000 m3. 

Dette innebærer at det i reguleringsplanen må sees på muligheter for å optimalisere linjene 

for å utjevne dette til massebalanse. Det er et potensiale i å senke veglinja litt sør for Gulen 

for å redusere masseunderskuddet.  

Masseunderskudd på 99.000 m3, antas å være et nivå som man ved å optimalisere veglinja i 

senere planfaser vil man kunne få til massebalanse innenfor traseen og plankorridoren. 

Alternativ 4 krever verken spesielt massetak for å ta ut fyllmasser for å dekke underskudd 

eller depot for overskuddsmasser. 
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4.2.5 Alternativ 5 

Alternativ 5 medfører et masseoverskudd på ca 76.500 m3. Totalt skal ca 390.000 m3 

fjellmasser og 550.000 m3 jordmasser flyttes i linjen. 

Alternativet har behov for ca 120.000 m3 til forsterkningslag. Med en mulig videre 

bearbeidelse av veglinjene i reguleringsplanen anser vi dette for å være tilnærmet 

massebalanse.  

For alternativ 5 er det større sannsynlighet for at noen kvalitetsmasser må tilføres anlegget 

enn at det krever massedeponi.  

 

4.2.6 Alternativ 6 

Trase for alternativ 6 i Nedre korridor medfører et masseoverskudd på ca 885.000 tfm3. 

Masseberegninger av kryssene gir underskudd i kryssene ved Bergertjern og ved Vang på 

ca 75.000 m3, mens de to øvrige kryssene gir et overskudd på ca 100.000 m3. Totalt 

innebærer dette ca 900.000 m3 masseoverskudd for alternativ 6.   

Anlegget har relativt lite fjellmasser ut fra den oversikten vi pr. i dag har, ca 76.000 m3. Dette 

er ikke nok for på dekke behovet til forsterkningslag, så uansett er det stor sannsynlighet for 

at det må tilføres anlegget kvalitetsmasser til bl.a. dette. 

Bare gjennom Moesmoen er det ca 500.000 m3 masser som tas ut. Anslagsvis 50 % av dette 

er grusmasser som er en ressurs der deler av massene kan/bør flyttes til mellomlager som i 

de øvrige alternativene. Ut fra dette anslår vi at det er igjen ca 600.000 tfm3 som må til 

deponeres. 

Noe masser kan utnyttes i anlegget, bl.a.: 

 Utslaking av fyllinger slik at arealer som ellers ville gå med til skjæring kan dyrkes 

opp. 

 Støyvoller. 

 Utfylling i nye og kunstige dalsøkk som kommer som følge av ny vegtrase, annet 

vegareal i kryss osv. 

Alternativ 6 må deponere totalt 900.000 m3.      

 

4.2.7 Variant C1 og C2 ved Gullen 

Ved Gullen opp mot Olimb er det varianter. Et forslag der traseen ligger utenom Gullen og en 

variant der traseen ligger i tunnel under Gullen. Variant C1 er inkludert i masseberegningene 

presentert i tabell 1.  
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Masseberegningene av begge varianter tilsier at det er liten forskjell mellom de to variantene, 

slik at dette ikke skal være avgjørende for valg av trase. Variant C2 har imidlertid mer 

fjellmasser enn variant C1. Variant C1 forårsaker relativt store skjæringer pga skrånende 

terreng nord for Gullen, noe som bidrar til at forskjellen blir minimal. 

5 AKTUELLE DEPONIER 

I forhold til aktuelle deponier har det vært dialog med Jevnaker kommune.  

Følgende områder er vurdert som aktuell: 

a) Det er i dag regulerte næringsområder på Bergermoen som kan benyttes som deponi 

og som grunnlag for å etablere områdene. Områdene på Bergermoen har et 

potensiale for å kunne deponere ca. 40.000 m3. Arealene disponeres av Jevnaker 

kommune 

b) Dalsøkk, Skyteruddalen vest for Nesbakken har et potensiale for ca 90.000 m3. 

c) Gammelt grustak like sørvest for Nesbakken. Arealene er i privat eie. Her er det et 

potensiale for å kunne deponere inntil 250.000 m3 masser 

d) Grustak, avsatt til dette formålet i kommuneplanen. Arealene er i privat eie. Det er et 

potensiale om ca 500.000 m3 inne på området. 

e) Jevnaker kommune ønsker å etablere en strandpromenade langs Randsfjorden 

mellom Torbjørnrud og Nesbakken. Dette tiltaket kan ha et potensiale for å kunne ta 

imot 50 – 100.000 m3.  

I tillegg er det noe terrengmessige søkk i terrenget øst for eksisterende rv 35 på 

Bergermoen, like sør for boligområdene på Samsmoen. Disse områdene har et potensiale 

for ca 150.000 m3. Dette er imidlertid arealer som er fastsatt som LNF-område i 

kommuneplanen. 

De aktuelle arealene er vist på figur 7 på neste side og temakart som vedlegg 1. 
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Figur 7.   Forslag til massedeponi. 

 

 

6 ANBEFALING/KONKLUSJON 

Det er ikke behov for massedeponi ved alternativene 1 – 5. For disse alternativene er det 

tilnærmet massebalanse i anlegget. Et eventuelt masseoverskudd i alternativene 1 og 2 

ansees for å være relativt beskjedne slik at det vil kunne deponeres innenfor planområdet for 

ny rv 35, eller at det vil være mulig å optimalisere/justere veglinja i senere planfaser slik at 

deponi blir unødvendig. 

Alternativ 6 vil kreve et massedeponi med plass for ca 900.000 m3 overskuddsmasser. 

Grustakene sør for Nesbakken og i Moesmoen har kapasitet for å kunne ta ca 750.000 m3 

hensyn til at deler av grusmassene i Moesmoen kan føres til mellomlager og benyttes som 

en ressurs, samt at deler brukes i anlegget for å redusere fyllinger og som støyvoller. 
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Vedlegg 1 

Temakart 
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