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FORORD
Statens vegvesen har sammen med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til kommunedelplan
med konsekvensutredning for utvikling av rv. 35 mellom Jevnaker og Olimb. Rv. 35 går fra
Gardermoen og E6 mot E16 / rv. 7 ved Hønefoss og videre mot Hokksund med forbindelse mot
indre del av Vestfold. Vegen er klassifisert som stamveg, og er en viktig forbindelse som ytre
ring rundt Oslo. Stamvegen har varierende standard, og det er strekninger med store behov for
forbedringstiltak. Strekningen Jevnaker – Olimb er en av disse, og prosjektet er prioritert i
Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019, med til sammen 120 mill.
Plan for utbedring av rv. 35 mellom Jevnaker og Olimb faller inn under plan- og bygningslovens
bestemmelser for konsekvensutredninger. Statens vegvesen som tiltakshaver, har utarbeidet et
program for planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger av 01.05.2005.
Planprogrammet ble vedtatt av Jevnaker kommune 14.05. 2009.
Planprogrammet klargjør forutsetningene for planleggingen, og redegjør for utredningsbehovet
for
den videre planleggingen.
Det
skal utarbeides kommunedelplaner med
konsekvensutredninger for to korridorer, øvre og nedre korridor. Plan og utredningsmaterialet
som skal være gjenstand for offentlig ettersyn omfatter kommunedelplanen med
underlagsdokumentasjon. Det er utarbeidet temanotater for de fleste utredningsoppgavene
som er omtalt i planprogrammet.
Foreliggende temanotat dokumenterer støyberegninger som er utført med Nova Point støy og
oppsummerer beregningsresultatene. Det er gjort støyberegninger for alternative traseer i både
i øvre og nedre korridor. I tillegg er det gjort beregninger med som grunnlag for grove
vurderinger av behov for støyskjermingstiltak. Endelig vurdering av støyskjermingstiltak
(støyskjerm/-voll, plassering og høyde) vil gjøres for valgt alternativ i seinere planfaser.
Hos Statens vegvesen Region Øst har Siri Solem Walseth ledet arbeidet med kommunedelplan
og tilhørende konsekvensutredning. Utredningen av tema ROS-analyse er utført av Asplan Viak
AS ved Kristin Strand Amundsen.

Sandvika, 07.11.2010
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SAMMENDRAG
1.1 Metode
For strekningen som helhet er det gjennomført en analyse av mulige hendelser som er
karakterisert mht sannsynlighet for at hver enkelt hendelse inntreffer, og konsekvensen av dem.
Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon.

1.2 Generelt risikonivå
Bortsett fra i alternativ 6 er det i de øvrige alternativene vurdert liten risiko knyttet til dårlig grunn
med fare for utrasing, skred osv.
Sårbare natur- og kulturmiljøer samt allmenne oppholdsarealer er det redegjort for i ulike
temarapporter. For å redusere sannsynlighet for ikke forutsatte inngrep i verdifulle områder, er
det viktig å sette vilkår for anleggsgjennomføringen. Aktuelle tiltak er avrensning av
anleggsområde og krav til håndtering av drivstoff, oljer etc.
Utbyggingen kan påvirke samfunnsmessig viktig infrastruktur. Nødvendig ledningsomlegging
og midlertidige omlegging av lokalveger synes uproblematisk. Det er utfordringer knyttet til
behov for omlegging av jernbanen i alle alternativer, og behovet er størst i alternativ 6.
Ny RV 35 gjennom Jevnaker er bla begrunnet med krav om bedre trafikksikkerhet og bedre
framkommelighet. Utbyggingen vil redusere sannsynligheten for flere typer vegtrafikkulykker;
dette gjelder både møteulykker og utforkjøringsulykker.
Også for trafikksikkerheten er anleggsperioden kritisk. Grensesnittet anleggsområde/veg i drift
representerer en særskilt risikofaktor.
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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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Aktuelle traseer
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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

0m

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
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

4970 m

500 m

305 m
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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.

4660 m

900 m

140 m

2000 m

0m

0m
(jernbanebru
200 m)

Alternativ 5 er vurdert også med en variant der
traseen kobles sammen med alternativ 3.
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.

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

0m

100 m

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

0m

65 m
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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

0m

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

0m

40 m

I tabellen under er det foretatt en oppsummering av lengder for det enkelte alternativet.
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
Alternativ 5
Alternativ 6

Veg i dagen
8405
9395
10205
8480
8250
8550

Tunnel
1550
850
500
900

Bru i veglinja
530
285
300
590
140
65

Total lengde
10485
10530
10505
9570
9290
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.
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.
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Tverrprofil S5, min. vegbredde = 12,5 m

Figur 1-3

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

Figur 1-4

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.

Figur 1-5.

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.
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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 1-6.

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.
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
Statens vegvesen
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mellom Jevnaker og Olimb med nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak for å opprettholde
dagens standard på strekningen.
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3 OM ROS-ANALYSEN
3.1 Avgrensning av fagområdet
Temaet samfunnssikkerhet er omfattende. I praksis er de fleste relevante forhold på en eller
annen måte belyst i andre delutredninger; fra trafikksikkerhetsvurderinger til
forurensningsvurderinger. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er en strukturert måte
å sammenstille slik dokumentasjon, samt at en får identifisert andre mulige uønskede
hendelser. ROS-analysen vil slik sett være en revisjon/kvalitetssikring av andre tematiske
vurderinger, og en samlet gjennomgang av samfunnssikkerheten i prosjektet. Som en del av
samfunnsøkonomisk analyse vil en da få dobbelttellinger. ROS-analysen drøftes derfor som et
tillegg til nytte- / kostnadsanalysen.

3.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer
Analysen legger til grunn Statens vegvesens 0-visjon mht trafikkulykker. For flom og ras legges
NVEs retningslinjer av februar 2007 til grunn for prosjekteringen. Det betyr at infrastrukturanlegg
skal dimensjoneres for å tåle en flom som gjentas hvert 200. år (200 årsflommen).
Kommunens mål for samfunnssikkerhet er ikke klarlagt som en del av denne utredningen.

3.3 Planprogrammet
Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker den 14. mai 2010. I kapittel 6.4.2
Risiko og sårbarhet står det følgende:
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsnanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. ROS-analyse
er en god og realtistisk framstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt den planlagte
veien vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og / eller materielle verdier. Analysen skal
gjennomføres for både anleggsfasen og driftsfasen. Hovedhensikten med en ROS-analyse er å
gjøre en systematisk gjennomgang av uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse
hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe må anslås.

3.4 Metode
3.4.1 Teoretisk grunnlag
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i en sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1.
Analysen er basert på utkast til temarapporter som grunnlag for kommunedelplan per oktober
2010. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og
kun unntaksvis kommentert.
I oppstarten av arbeidet med KDP for Rv 35 i Jevnaker, ble det gjort en innledende
fareidentifisering (desember 2009) som er brukt som grunnlag i prosjektering og utvikling av

1

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid i kommunene (2001).
Statens vegvesen
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trasealternativer.
Dette arbeidet er dokumentert i en egen rapport datert 17.01.2010
(Innledende fareidentifisering, Asplan Viak AS).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år)
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert
100. år
Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:
Tabell 1: Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser.

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan føre
til skade dersom
reservesystem ikke fins

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlingskrevende skade

System settes ut av
drift over lengre tid;
alvorlig skade på
eiendom

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade

System settes varig ut
av drift; uopprettelig
skade på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Tabell 2 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

12

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres
Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

Statens vegvesen
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3.4.2 Arbeidsform
Asplan Viak AS v/ Kristin Strand Amundsen og Olav Schou Knutsen har gjennomført analysen
på grunnlag av foreliggende temautredninger (kulturminner, naturmiljø, naturressurser,
anleggsperioden, landskapsbilde, kulturminner / kulturmiljø, støy, trafikk, foreliggende
illustrasjonsplan mv.)
Prosjektgruppen hos Statens vegvesen har lest og kommentert et utkast til rapport fra ROSanalysen.

3.5 Datagrunnlag
Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon fra arbeidet med kommunedelplanen dvs.
temautredningene og illustrasjonsplanen. Videre er analysen basert på generell erfaring med
risikosituasjonen ved utbygging og drift av vegnettet.
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4 SAMFUNNSSIKKERHET PÅ RV 35 I JEVNAKER
Mulige hendelser, risikovurderinger og aktuelle tiltak er sammenfattet i tabell 2. Analysen
omfatter hele strekningen fra Bergermoen tjern til Olimb. Konkrete steder en hendelse kan
knyttes til, er identifisert så langt som mulig.
For å forenkle analysen er alternativer som er relativt like, slått sammen i vurdering av
sannsynlighet og konsekvens. Det vil si at alternativ 1, 2 og 3 er vurdert sammen, alternativ 4
og 5, samt alternativ 6.
I tabellen er det gjort en vurdering av sannsynlighet (S) og konsekvens (K) av den uønskede
hendelsen i forhold til de tre hovedgrupper av alternativer. Tallene bak S og K i tabellen er med
henvisning til tabell 1 hvor sannsynlighet og konsekvens er gitt et nummer.

4.1 Vurdering av mulige uønskede hendelser
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 3.
Tabell 3 Bruttoliste mulige uønskete hendelser, Driftsfasen
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Alt 1-3

Alt 4-5

Alt 6

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

Ja

nei

Nei

Utgraving
langs
Randsfjord
en

Dette gjelder alternativ 6.
Generelt ikke registrert
kvikkleire i området. Derfor ikke
relevant i alternativ 1-5.

S:3 K:2
2.

Snø-/isras

Nei

3.

Flomras

Nei

4.

Elveflom

Nei

5.

Tidevannsflom

Nei

6.

Radongass

Nei

Generelt lite nedbør.
Sannsynligvis ikke noe
problem, og ikke viktig.

Ikke registrert flomfare i elvene
ned mot Randsfjorden.

Vær, vindeksponering. Er området:
7.

Vindutsatt

Nei

8.

Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder. Vil planen kunne medføre utilsiktet skade på?
9.

Sårbar flora

Ja

S:2 K:2

S:2 K:2

S:3 K:3

Verdifulle områder er kartlagt.
Risiko for skader utover det
vganlegget krever, er knyttet til
anleggsgjennomføringen. Se
temarapport naturmiljø.

10. Sårbar fauna/fisk

Ja

S:2 K:2

S:2 K:2

S:3 K:3

Som 9

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Ja

S: 1, K:2

S: 1, K:2

S:2 K:3

Alternativ 1 – 5 krysser ny vei
på tvers av elver. Løses ved
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13. Fornminner (Afk) /
Kulturminne- / miljø
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Aktuelt?

Alt 1-3

Alt 4-5

Alt 6

Kommentar/Tiltak
stor nok lysåpning ved kryssing
av elvene. I alternativ 6 er
Vangselva (som er en viktig elv)
med eksponert fordi man
beveger seg langs den.

Ja

S: 1, K:1

S: 2, K:2

S: 3, K:3

Jfr. kulturminnerapport.
Alternativ 1-3 berører i liten
grad kulturminner
(Pilgrimsleden og Mo gård) i
driftsfasen. Alt 4 og 5 berører
Mo gård og Moesmoen, mens
alternativ 6 berører flere viktige
kulturminner og fornminner

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bru, knutepunkt

Ja

15. Havn, kaianlegg

Nei

16. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

17. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

18. Kraftforsyning

Nei

19. Vannforsyning

Ja

20. Forsvarsområde

Nei

21. Tilfluktsrom

Nei

22. Område for idrett/lek

Ja

23. Park; rekreasjonsområde

Ja

24. Vannområde for friluftsliv

Nei

S: 2, K:2

S: 2, K:2

S: 2, K:2

Omlegging av jernbanelinja i
anleggsfasen. Jfr. notat om
anleggsperioden og notat med
vurdering av konsekvenser for
jernbanelinja. Alternativ 6
berører i større grad
jernbanelinja enn de øvrige
alternativene.

Ikke relevant forskjell mellom
alternativene. Tunnelene er så
korte i alle alternativ, at ekstra
beredskap ikke er nødvendig.

S:1, K:2

S:1, K:2

S: 3, K:2

S:3, K:2

S: 3, K: 2

S: 3, K: 2

S:1, K:2

S: 2, K: 2

Ingen kjente private brønner
berøres, Omlegging av
ledninger ved Hermannstjern.

Gjelder Moesmoen (alle alt),
Myrvoll , variant C-2.
Badestrand og fotballbane ved
Haugerlandet berøres ikke (alt
6).

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning

Nei

26. Permanent forurensning

Nei

27. Støv og støy; industri

Nei

28. Støv og støy; trafikk

Ja

29. Støy; andre kilder

Nei

30. Forurenset grunn

Nei

Statens vegvesen

S: 3, K: 2

Jfr. støyrapport. Resttrafikk på
eksisterende Rv 35 er
hovedutfordringen.

Jfr. notat om forurenset grunn,
Asplan Viak AS

Temarapport: ROS-analyse- Rv 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU
Alt 1-3

Alt 4-5

23

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Alt 6

Kommentar/Tiltak
og 6 områder er funnet. Bla
knyttet til glassverkene og
sagbruk.

31. Forurensning i
Randsfjorden

Nei

Glassverkene har deponier
nært Randsfjorden. Er
gjennomført tiltak for å stoppe
utlekking, og dette har virket.

32. Høyspentlinje (em
stråling)

Nei

Uønsket hendelse er knyttet til
elektromagnetisk stråling fra
høyspentlinje, og er dermed
ikke relevant i denne planen.

33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv)

nei

34. Avfallsbehandling

Nei

35. Oljekatastrofeområde

Nei

Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt
forurensning

nei

37. Støy og støv fra trafikk

Ja

38. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

39. Forurensning til
Randsfjorden

Ja

40. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv)

Nei

Se nr. 41
S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

S: 1, K: 2

S: 1, K: 2

S: 2, K: 2

S: 1, K: 3

S: 1, K: 3

Med planlagte støytiltak
medfører ikke de nye traseene
at nye boliger utsettes for støy
over anbefalte grenseverdier.

Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods

Ja

42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

S: 1, K: 3

Uønsket hendelse er knyttet til
at en tungbil med olje eller gass
kan velte på Rv 35. Dette kan
skje, og er en hendelse man i
liten grad kan avverge.

Trafikksikkerhet
43. Fare for møteulykker

Ja

S: 1, K: 3

S: 1, K: 3

S: 1, K: 3

Sannsynligheten for
møteulykker er vesentlig
redusert sammenlignet med
dagens situasjon pga. midtdeler.

44. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

Sannsynligheten er vesentlig
redusert med nye kryss som
har en uforming hht
vegnormalene.

45. Ulykke med
gående/syklende

Ja

S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

Statens vegvesen

S: 2, K: 2

Gående syklende vil bruke
dagens Rv 35. Tilbudet vil
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Aktuelt?

Alt 1-3

Alt 4-5

Alt 6

Kommentar/Tiltak
vurdering av tiltak.

46. Viltpåkjørsler

Ja

S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

S: 2, K: 2

Viltgjerder forutsatt langs
alternativ 1 – 5.

47. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

S: 3, K: 2

S: 3, K: 2

S: 3, K: 2

Risiko knyttet til av- og
påkjøringspunkter. Krever
særlige tiltak for å redusere
sannsynligheten.

48. Andre ulykkespunkter

Ingen
kjente

Andre forhold
49. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

50. Er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Ingen
kjente

51. Regulerte
vannmagasiner, med
spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand
med mer

Nei

52. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Nei

53. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring, utilsiktet skade
54. Hensynet til naboer

Ja

S: 2, K: 2

S: 3, K: 2

55. Hensynet til
naturområder

Ja

S:2, K:2

56. Hensynet til kulturminner

Ja

57. Åpen jernbanelinje for
godstrafikk forbi Jevnaker

Ja

Statens vegvesen

S: 2, K: 2

Linje 4 og 5 ligger nærmere
boligområder enn de andre
alternativene. Men, med godt
planlagt anlegg og skjerming
bør alle traseene kunne bygges
uten veldig stor sjenanse for
naboer.

S:2,K:2

S:2,K:3

Risiko er vurdert i hendelse 9
og 10

S:2, K:2

S:2,K:2

S:2,K:3

S:2, K:2

S:2, K:2

S:2, K:2

Risiko
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4.2 Endelig risikovurdering
Alternativ 1- 3
Tabellen oppsummerer gjennomgangen av sannsynlighet og konsekvens for de aktuelle
uønskede hendelsene i alternativ 1 – 3.
Tabell 4 Endelig risikovurdering alternativ 1 – 3:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
22,23,28 47

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

13

9, 10, 14, 37,44,
45, 46, 54, 55, 56,
57

47

12,19, 39

41, 43

Hendelser i anleggsperioden er satt i kursiv. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til
svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1.
Nærmere angitte hendelser kommenteres i kap 4.3.
Alternativ 4-5
Tabellen oppsummerer gjennomgangen av sannsynlighet og konsekvens for de aktuelle
uønskede hendelsene i alternativ 4 og 5.
Tabell 5 Endelig risikovurdering alternativ 4 og 5:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

22/23, 28,47
9,10, 13, 14, 37,
44, 45, 46, 54, 55,
56, 57

47

12, 19, 39

41,43

Hendelser i anleggsperioden er satt i kursiv. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til
svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1.
Nærmere angitte hendelser kommenteres i kap 4.3.
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Alternativ 6
Tabellen oppsummerer gjennomgangen av sannsynlighet og konsekvens for de aktuelle
uønskede hendelsene i alternativ 6
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

41

1, 28, 47

9, 10, 13

14, 22,23, 37,39,
44.45,46,54,57

12, 55, 56

19

41,43

Hendelser i anleggsperioden er satt i kursiv. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til
svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1.
Nærmere angitte hendelser kommenteres i kap 4.3.

4.3 Vurdering av risikosituasjonen og aktuelle tiltak
4.3.1 Anleggsfasen
Risikofaktorene i anleggsfasen er utilsiktede inngrep i omliggende naturområder og
kulturminner, utslipp fra ulike anleggsoperasjoner (maskinvedlikehold, drivstoff-fylling,
maskinuhell, erosjon) og trafikkuhell. Det vurderes at det er størst risiko for slike hendelser i
verdifulle områder for flora og fisk ved anleggsgjennomføring av alternativ 6. Det samme gjelder
for automatisk freda kulturminner og sammenhengende kulturmiljøer.
Generelt må slike hendelser forebygges gjennom planlegging av anleggsvirksomheten,
herunder trafikksikkerhetstiltak, tilrettelegging av og krav til riggområder, styring av
entreprenørene gjennom kontrakt, og miljø- og sikkerhetskompetanse i vegvesenets
utbyggingsorganisasjon.

4.3.2 Driftsfasen
Ny veg med nye kryss gir generelt en mer trafikksikker veg. Det er ikke identifisert punkter eller
strekninger med særlig ulykkesrisiko.
For relativt høyt trafikkerte veier som Rv 35 i Jevnaker vil det være avrenning som representerer
en forurensningsfares. Det bør gjennomføres tiltak for å skåne sårbare resipienter mot
forurensningsbelastning.
Støyberegningene viser at det fortsatt vil være mange støyutsatte boliger langs eksisterende Rv
35, selv etter bygging av ny trase for Rv 35. Støytiltak langs eksisterende Rv 35 bør vurderes
nærmere for å redusere ulempene for disse beboerne.
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Vedlegg 1: Oversikt over utarbeidet materiale i forbindelse med kommunedelplan og KU for Rv
35 Jevnaker - Olimb
Nr

Temanotat og arbeidsnotater

1.

Rv 35 Jevnaker - Olimb. Kommunedelplan med KU. Hovedrapport, oktober 2010

2.

Rv 35 Jevnaker - Olimb. Tegningshefte, oktober 2010.

3.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Landskapsbildet, oktober 2010

4.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Naturmiljø, oktober 2010

5.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Nærmiljø og friluftsliv, oktober 2010

6.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Kulturmiljø og kulturminner, oktober 2010

7.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Naturresurser, oktober 2010

8.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Støy, oktober 2010

9.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Prissatte konsekvenser, oktober 2010

10.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Risiko og sårbarhet, oktober 2010

11.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Notat, Massebalanse og massedeponi, september 2010

12.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Notat, konsekvenser i forhold til jernbanen, september 2010

13.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Silingsrapport etter idefasen, februar 2010

14.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Geoteknisk vurdering, oktober 2010

15.

Rv 35 Jevnaker – Olimb. Ingeniørgeologisk undersøkelse, oktober 2010
Annet grunnlagsmateriale

16

Rv 35Jevnaker - Olimb. Godkjent planprogram. Kommunedelplan og
konsekvensutredning.

17.

Korridorvurdering for ny rv 35 Jevnaker – Olimb i Oppland fylke. (vedlegg til
planprogram), juli 2008.

18.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Gjeldene håndbøker

19.

Jevnaker kommune, gjeldene kommuneplan vedtatt desember 2009.
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