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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 registreringer og vurderinger for temaet
landskapsbilde, og vurderer konsekvenser for alternative traseer både i øvre og nedre
korridor.
Hos Statens vegvesen Region Øst har Siri Solem Walseth ledet arbeidet med
kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning. Alf Luis Solvang har vært fagansvarlig
hos Statens vegvesen for temaet landskapsbilde. Utredningen av tema landskapsbilde er
utført av Asplan Viak AS. Tiffany Nygård har vært temaansvarlig og Mette Skarpaas
kvalitetssikrer.

Sted, 08.11.2010

Tiffany Nygård
Temaansvarlig

Statens vegvesen

Olav Schou Knudsen
Oppdragsleder
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SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG
Metode
Konsekvensutredningen bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140,
der prinsippet er at de landskapsmessige konsekvensene er summen av landskapets verdi
og tiltakets omfang. Konsekvensgraden rangeres på en skala fra meget stor positiv
konsekvens til meget stor negativ konsekvens.
Beskrivelse av landskapets overordnete trekk
Landskapet på Jevnaker domineres av kulturlandskap rammet inn av skogkledde åsrygger
som stiger opp øst og vest for Randsfjorden som det dominerende landskapselementet i
dalbunnen. Mellom Randsfjorden (134moh) og de skogkledde åssidene (300-400moh) flater
terrenget ut i et sammenhengende jordbrukslandskap på sør og østsiden av Randsfjorden.
Det sammenhengende jordbrukslandskapet er atskilt med vegetasjonsbelter langs
Bekkedragene og/eller bebyggelse. Vegetasjonsbeltene er med på å avgrense de ulike
landbruksarealene og landskapsrommene.
Bebyggelsen er hovedsakelig konsentrert rundt sørenden av Randsfjorden med Jevnaker
sentrum og Toso som de mest avgrensede og konsentrerte byggeområdene. Fra Toso til
Olimb er det mer spredt bebyggelse. Det er relativt høy konsentrasjon av store gårdstun i
planområdet, noe som representerer en visuell kvalitet. Randsfjorden kirke og Jevnaker kirke
samt Hadeland glassverk er landemerker innenfor planområdet.
Landskap
Landskapet i planområdet er delt inn i 14 ulike delområder. Utgangspunktet for vurderingen
er at et typisk landskap i regionen har middels landskapsverdi. Størstedelen av det norske
landskapet vil med dette få middels verdi. Innenfor planområdet har alle delområdene fått
middels verdi.
Konsekvensvurdering av alternativene
Sammenstilling og rangering av alternativene
Nr Landskapsbilde,
områder

Verdivurdering Konsekvenser
Alt.
1

Alt. 2

Alt. 3

Alt.
4

Alt. 5

Alt. 6

---/---

---

-/---

1
2
3
4
5

Moesmoen
Hermannstjern/Bergertjern
Hadeland Glassverk
Kleggerud
Mo gård

Middels
Middels
Middels-stor
Middels
Middels-stor

--

--

--

--

--

--

6
7
8
9

Nordmarka
Toso
Toso v/ rv. 35
Thorbjørnrud inkl.
strandsone

Middels
Middels
Middels
Middels-stor

-/--

--

--
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10 Næringsvirksomhet
Bjertnes
11 Kulturlandskap
Rønnerud
12 Kulturlandskap
Vang-Røste
13 Nordmarka
14 Kulturlandskap
Røste-Olimb
Reiseopplevelse
Samlet
konsekvensvurdering
Rangering

8

Liten

-

Middels

-

Middels-stor

0

0

0

0

0

---

Middels
Middels

---/---/--

---/---

---/---

---/---

-/--

-/---

--

-/---/---

---

1

2

2

---/--/---/-4

3

5

Tiltaket vurderes ikke å ha positive konsekvenser for landskapet. Ellers varierer
konsekvensgraden fra liten negativ konsekvens (-) til stor negativ konsekvens (---).
I vurderingen av konsekvens for tema landskapsbilde er reiseopplevelse og de øvrige
konsekvenser for landskapsbildet behandlet hver for seg, men de inngår til slutt i den totale
vurderingen av tiltaket.
Alternativ 1 anbefales for tema landskapsbilde. Alternativet har den lengste
tunnelstrekningen og ligger lengst inn i skogsområder og eksponerer seg mot færrest folk.
Alle alternativene i øvre korridor går flere steder går på tvers av landskapets hovedform, og
medfører fyllinger og skjæringer. Disse vil imidlertid i mindre grad eksponere seg mot
omkringliggende områder da de ligger i skogkledde områder, som på sikt vil revegetere
terrenginngrep.
Nedre korridor gir størst negative konsekvenser for landskapet. Tiltaket er dårlig tilpasset og
forankret i landskapet, og står i et lite harmonisk forhold til skalaen i landskapet. Alternativet
vil få negative konsekvenser for Hadeland Glassverk og det verdifulle småskala
kulturlandskapet mellom Vang og Røste. Alternativ 6 vil få størst nærvirkning fordi den ligger
i bebygde områder. Alternativet vil få en stivere linjeføring og vil kunne sees på hele
strekningen. Med støyskjerm vil tiltaket bli enda mer dominerende. Tiltaket innebærer også
et dominerende kryss nært glassverket og er dominerende i strandsonen. Alternativet gir
best reiseopplevelse.

Samlet vurdering av konsekvenser for landskapsbilde
Sammenstilling av alternativene
Alternativ

Vurdering av konsekvenser for landskapsbilde

Alt. 1

Nytt kryss mellom Bergertjernet og Hermannstjern vil medføre utfylling i Bergertjernet,
noe som vil virke dominerende fra bebyggelsen på Samsmoen. Det er i andre
alternativer også vist et annet kryssløsning. Begge løsninger kan tilpasses ny rv 35 ved
Bergertjern. Alternativet er stedvis dårlig tilpasset terrenget, men vegens dimensjon står
stort sett i et harmonisk forhold til landskapets skala, og følger randsonen mellom
Nordmarka og kulturlandskapet ved Kleggerud. Nord for Kleggerud går alternativet inn i
to lange tunneler. Alternativet vil krysse flere bekkedaler, blant annet Svenådalen og
Søtbakkdalen. I disse områdene har tiltaket en dimensjon som ikke harmonerer med
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landskapets skala og går på tvers av landskapets hovedform. Alternativet ligger høyere
oppe i åssiden enn alternativ 2, men vil ikke bli synlig fra bebyggelsen på Toso og
Randsfjorden, bortsett fra noe lysforurensning på kveldstid. Videre nordøstover ligger
vegen delvis i skjæring og delvis på fylling som stedvis eksponerer seg mot dagens rv.
35 og omkringliggende bebyggelse, og er identisk for alle alternativene i øvre korridor
frem til like sør for Gullen. Alternativet krysser Brennelva ved Aslaksrud, og ligger
forholdsvis høyt opp i åssiden. Dette bidrar til at vegen vil være mer eksponert for
omkringliggende områder. Dette alternativet vil gi størst negative konsekvenser for
reiseopplevelsen.
Alt. 2

Alternativet er relativt identisk med alternativ 1 frem til Kleggerud, men vil komme noe
nærmere gårdstunet på Kleggerud. Alternativet er stedvis dårlig tilpasset terrenget, men
vegens dimensjon står stort sett i et harmonisk forhold til landskapets skala, og følger
randsonen mellom Nordmarka og kulturlandskapet ved Kleggerud. Alternativet vil videre
nordøstover gå i to korte tunneler og krysse flere bekkedaler, blant annet Svenådalen og
Søtbakkdalen. I disse områdene har tiltaket en dimensjon som ikke harmonerer med
landskapets skala og går på tvers av landskapets hovedform. Tiltaket ligger relativt langt
ned i åssiden, og vil i liten grad eksponere seg mot bebyggelsen på Toso og ved
Randsfjorden, bortsett fra noe lysforurensning på kveldstid. Videre nordøstover ligger
vegen delvis i skjæring og delvis på fylling som stedvis eksponerer seg mot dagens rv.
35 og omkringliggende bebyggelse, og er identisk for alle alternativene i øvre korridor
frem til like sør for Gullen. Variant C2 går i tunnel ved Gullen og kommer ut på en lang
og dominerende fylling samtidig som den krysser Brennelva. Den totale
reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alternativ 1.
Reiseopplevelsen vurderes som tilsvarende alternativ 4.

Alt. 3

Alternativ 3 følger samme trasé som alternativ 2, men er uten tunneler. Traséen ligger
derfor noe lavere i terrenget og lengre ut i skråningen der det er tunneler. Alternativet
representerer små endringer med tanke på landskapsinngrep i forhold til alternativ 2
bortsett fra at vegen går i dagen der alternativ 2 går i to tunneler. Den totale
reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alle
tunnelalternativene (dvs. alternativ 1,2,4 og 5). Alternativet vurderes som noe dårligere
enn alternativ 6 med tanke på reiseopplevelse.

Alt. 4

Alternativet går i et skogkledd og småkupert område på nordsiden av Moesmoen før den
følger randsonen av kulturlandskapet på sørvestsiden ved Mo gård. Alternativet vil ha et
relativt omfattende kryss mellom rv. 35 og fv. 241. Alternativet krysser Moselva i en
37meter høy bru som vil være synlig fra Mo gård og store deler av bebyggelsen på
Toso. Alternativet er dårlig tilpasset linjene i landskapet og har en dimensjon som ikke
harmonerer med skalaen i landskapet. Videre nordøstover sammenfaller alternativet
med alternativ 1. Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet og
alternativ 6, men bedre enn de resterende alternativene.

Alt. 5

Alternativet går i et skogkledd og småkupert område på nordsiden av Moesmoen før den
følger randsonen av kulturlandskapet på sørvestsiden ved Mo gård. Alternativet vil ha et
relativt omfattende kryss mellom rv. 35 og fv. 241. Alternativet krysser Moselva i en 15
meter høy bru som vil være synlig fra Mo gård og deler av bebyggelsen på Toso. Videre
nordøstover sammenfaller alternativet med alternativ 2. Den totale reiseopplevelsen blir
redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alternativ 1. Reiseopplevelsen
vurderes som tilsvarende alternativ 2.

Alt. 6

Alternativ med den lengste eksponerte traséen, og det alternativet som vil gi størst
nærvirkning fordi den ligger i bebygde områder. Alternativet vil medføre nytt kryss på
vestsiden av Hermannstjern, og gå delvis i skjæring og delvis i fylling i det småkuperte
skogsområdet på sørsiden av Hermannstjern. Vegen kan få nærføring til tjernet og
redusere de visuelle kvalitetene i området. Nytt kryss øst for Hadeland Glassverk kan bli
dominerende med sine bruer i 3 plan. Videre forankres vegen i linjene i landskapet ved å
ligge parallelt med jernbanen langs Randsfjorden, men tiltaket vil dominere strandsonen
og vil eksponere seg for store deler av bebyggelsen på strekningen opp til Olimb. Nytt
dominerende kryss ved Vang. Opp den åpne sidedalen fra Vang til Olimb har vegen en
dimensjon og linjeføring som ikke harmonerer med det småskala landskapet i området.
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Vegen underordner seg imidlertid landskapets hovedform. Støyskjerming inn mot Toso
vil bidra til at anlegget sees parallelt med jernbanen, også på kveldstid pga belysning.
Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men er det alternativet
som gir minst negative konsekvenser i forhold til reiseopplevelse.

Avbøtende tiltak
Etter at vegalternativ er valgt bør det utarbeides illustrasjoner som grunnlag for å vurdere
eksponering og mer detaljert utforming av konstruksjoner i området. Ved videre planlegging
og prosjektering bør det utarbeides formingsveileder som legger føringer for utformingen av
anlegget. For at vegen så tidlig som mulig skal oppfattes som godt plassert i landskapet, er
det viktig å minimalisere inngrep og skader på høyere vegetasjon i anleggsfasen. Etablering
av støttemur ved høye løsmasseskjæringer vurderes.
Midlertidige inngrep forsøkes begrenset, og ny vegetasjon etableres suksessivt etter hvert
som anlegget er ferdigstilt. For å redusere risikoen for vindfall eller skade på eksisterende
vegetasjon som skal bevares, utføres tilpasset hogst. Det skal i reguleringsplanen utarbeides
en rigg og marksikringsplan som videreføres i byggeplanfasen. Den skal vise blant annet
hvilke områder som skal bevares, hvilke som skal revegeteres naturlig, samt hvor det skal
plantes.
I den kommende mer detaljerte planleggingen av tiltakene vil en rekke grep kunne nyttes for
å redusere de negative effektene i forhold til landskapet:
Utforming av sideterreng så dette glir naturlig inn i omgivelsene.
Tilrettelegging for revegetering av skråninger langs veg samt soner for
skjermvegetasjon for å dempe fjernvirkning.
Tilrettelegging for revegetering av sidearealene etter hvert som anlegget er ferdig
bygd.
God utforming og terrengforming ved kryssing av bekkedalene (Svenådalen,
Søtbakkdalen (øvre alternativ)
Uthogging og tynning langs vegen for å sikre god reiseopplevelse med utsyn mot
Randsfjorden (øvre alternativ). Konkrete vurderinger av hvilke områder der dette er
aktuelt, gjøres i neste planfase.
Fyllinger utformes som en del av omkringliggende område, avrundes i bunn og topp,
revegeteres og tilbakeføres som en del av naturområdet, eller som en del av
nærmiljøområde.
Vurdere innpassing av støttemur ved høye løsmasseskjæringer.
Bedre terrengtilpassing ved å flate ut eller fylle opp vegfyllinger, aktuelt i nedre
korridor i kulturlandskapet mellom Vang og Røste.
Etablering av rasteplass gir den reisende mulighet for å stoppe opp og se. Etablering
av rasteplass er mest aktuelt i øvre trasé.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

11

1 TILTAKSBESKRIVELSE
1.1 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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Alt

Kort beskrivelse

13

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 denn. 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
Moeslva. 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 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

4970 m

500 m

305 m
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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.

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.

1.2 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 800012000 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.
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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 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.
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1.3 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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2 METODE
2.1 Avgrensning av fagområdet
Landskap kan defineres som et område som er formet under påvirkningen fra og samspillet
mellom naturlige og menneskelige faktorer. (Håndbok 140, Konsekvensanalyser, Statens
vegevesen )
Landskapsbilde avgrenses til å omfatte de visuelle kvalitetene i omgivelsene. For å
tydeliggjøre dette er det definert følgende avgrensinger:
De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og
vektOHJJHVXQGHUWHPD´/DQGVNDSVELOGH´/DQGVNDSHWVKLVWRULVNHLQQKROGIRUVWnHOVHQ
DYKLVWRULHQYHNWOHJJHVXQGHUWHPD´.XOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOM¡´
Stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område, er
EHKDQGOHWXQGHUWHPDHW´1 UPLOM¡RJIULOXIWVOLY´,WHPD/DQGVNDSVELOGHHUGHW
områdenes visuelle kvaliteter som blir behandlet.
De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra
YHJHQVRPJLYHOVHURPWDOHVXQGHU´/DQGVNDSVELOGH´5HGXNVMRQDYXWHDUHDOHQHV
funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske
HQGULQJHURPWDOHVXQGHU´1 UPLOM¡RJIULOXIWVOLY´
Vegetasjon som visuelt element i landskapet behandles under tema
´/DQGVNDSVELOGH´PHQVDUWHQHVEHW\GQLQJLHW¡NRORJLVNSHUVSHNWLYEHKDQGOHVXQGHU
WHPD´1DWXUPLOM¡´

2.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer
Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging.
Offentlige dokumenter som underbygger argumentasjonen finnes i:
Den europeiske landskapskonvensjonen
Den europeiske landskapskonvensjonen ble ratifisert i Norge i 2004. Den gir føringer for
planlegging og forvaltning av landskap. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne
nasjonallandskap, verne og pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe
rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i Europa. I NTP (Nasjonal transportplan) for
2006 til 2015 har transportetatene forpliktet seg til å ivareta hensynet til landskapsverdiene
både i by- og tettstedslandskapet og det landlige landskapet i tråd med konvensjonens
intensjoner.
Stortingsmeldinger:
-

St. meld. nr. 23 (2001±2002), Bedre miljø i byer og tettsteder legger føringer for mer
miljøvennlig by- og tettstedsutvikling.
Stortingsmelding nr 24 (2003-2004), Nasjonal transportplan 2006 - 2015 (NTP). Her
VWnUGHWVNUHYHW´7UDQVSRUWHWDWHQHYLOLYDUHWDKHQV\QHWWLOODQGVNDSVYHUGLHQHJMHQQRP
prosjektering, planlegging og forvaltQLQJ´´Det skal tillegges økt vekt ved trasevalg,
IOHNVLEHOXWIRUPLQJDYDQOHJJRJDYE¡WHQGHWLOWDN´
Plan og bygningslovens formålsparagraf

1.7. 2009 ble ny plan- og bygningslov vedtatt. Her fremholdes det at estetiske hensyn skal
vektlegges i all planlHJJLQJRJE\JJHVDNVEHKDQGOLQJ(NVHPSHOVDPOLQJHQ´*RGHVWHGHU´

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

20

(Miljøverndepartementet, Kommunal ± og regionaldepartementet 1999) vektlegger statens
ansvar for god tettstedsutvikling og stedsforming.

2.3 Planprogrammet
Konsekvensutredningen skal klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Denne temarapporten skal belyse
virkninger for landskapsbilde med bakgrunn i de krav som er beskrevet i planprogrammet:
´Den visuelle virkningen av tiltaket må utredes. Det skal utarbeides realistiske illustrasjoner
som viser tiltakets innvirkning på omgivelsene. Både fjernvirkning fra viktige
turmål/utsiktspunkt og nærvirkning ved tettbebyggelse og viktige kulturlandskap må belyses.
Analysene skal legges til grunn for å oppnå en best mulig tilpassing av vegen til landskapet,
og det skal gis føringer for utforming av konstruksjoner og kryssområder og
terrengbehandling ved inngrep som skjæringer og fyllinger. Konsekvensene for endringer av
reiseopplevelse på strekningen vil inngå i vurderingene. Det skal utarbeides realistiske
illustrasjoner som viser tiltakets innvirkning på omgivelsene. Både fjernvirkning i
kulturlandskapet og nærvirkning ved tettbebyggelse skal illustreres for de mest aktuelle
løsninger.
Spesielle fokus områder: Tiltaket gir store fyllinger og skjæringer. Terrengforming er viktig for
å unngå for store sår i landskapet. Avbøtende tiltak skal beskrives.´

2.4 Metode og datagrunnlag
2.4.1 Generelt
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, se kapittel 6.3.2.
Metodisk bygger konsekvensutredningen på håndbok 140. Trinn 1 i konsekvensutredning er
kartlegging og karakteristikk av landskapets visuelle verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og
trinn 3 er konsekvensvurderinger. Se for øvrig de etterfølgende kapitler.
Planområdet er inndelt i 14 strekninger /områder som er vurdert hver for seg mht verdi,
omfang og konsekvens. Det er utarbeidet et temakart for hele strekningen.

2.4.2 Kriterier for verdi
Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk
og verdi innenfor temaet. Verdien fastsettes normalt ut fra en regional vurdering.
Verdiskalaen er inndelt i en tredelt skala som vist under.

Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
Figur 2-1: Verdien av delområdene blir fastsatt langs en trinnløs skala
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Verdien skal angis på en glidende skala og markeres ved hjelp av en pil på en linjal.
Verdivurderingen for tema landskapsbildet tar utgangspunkt i 3 ulike områdetyper:
områder der naturlandskapet er dominerende
områder i spredt bebygde strøk
områder i by og tettbygde strøk
Utgangspunktet for vurderingen er at et typisk landskap i regionen har middels
landskapsverdi. Størstedelen av det norske landskapet vil med dette få middels verdi.
Har delområdet høyere visuell opplevelsesverdi enn de omkringliggende områdene
får delområdet stor landskapsverdi. I de tilfellene området kan sies å ha nasjonal
verdi vil dette gi stor verdi.
Dersom delområdet har lavere visuell opplevelsesverdi enn de omkringliggende
områdene får delområdet liten landskapsverdi.
Kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på Statens vegvesen (2006) og er
gjengitt i tabell 2-1.

Tabell 2 -1

Kriterier for vurdering av landskapsbildets verdi
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Områder der
naturlandskapet er
dominerende

- Områder med reduserte
visuelle kvaliteter

Områder i spredtbygde
strøk

- Områder med reduserte
visuelle kvaliteter
- Områder hvor landskap
og bebyggelse /anlegg til
sammen gir et godt totalt
inntrykk

- Områder med visuelle
kvaliteter som er
typisk/representative for
landskapet i et større
område/region
- Områder med vanlig
gode visuelle kvaliteter
- Områder med visuelle
kvaliteter som er
typiske/representative for
landskapet i et større
område/region
- Landskap og
bebyggelse/anlegg med
vanlige gode visuelle
kvaliteter

- Områder med spesielt
gode visuelle kvaliteter,
som er uvanlig i et større
område/region
- Områder der landskapet
er unikt i nasjonal
sammenheng
- Områder med spesielt
gode visuelle kvaliteter,
som er uvanlig i et større
område/region
- Områder hvor landskap
og bebyggelse/anlegg til
sammen gir et spesielt
godt eller unikt
totalinntrykk

Områder i by og
tettbygde strøk

- Områder som bryter
med byformen og utgjør
et mindre godt
totalinntrykk
- Områder som har
reduserte eller dårlige
visuelle kvaliteter eller
utgjør et mindre godt
totalinntrykk.

- Områder med vanlig
gode visuelle kvaliteter
- Områder som er tilpasset
byformen og gir et vanlig
godt totalinntrykk

- Områder som forsterker
byformen og utgjør et
spesielt godt totalinntrykk
- Områder som har
spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør et
spesielt godt totalinntrykk

Reiseopplevelse
Fra planprogrammet fremgår det at de ulike alternativenes reiseopplevelse skal utredes:
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´Konsekvensene for endringer av reiseopplevelse på strekningen vil inngå i vurderingene.´
For at reiseopplevelsen skal kunne karakteriseres som meget god bør følgende være oppfylt:
Linjeføring skal gi trafikanten en god opplevelse av omgivelsene, og man skal kunne
oppleve landskapets identitet.
Strekningen skal ha en spesielt god opplevelseskvalitet. Reisens sekvenser bør ha
omgivelser som er lette å lese og som samtidig gir en god stimulanse.
Reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall referansepunkter som skal fungere som
orienteringspunkter og høydepunkter, og skape en forventning.
Reisen skal ha en god rytme.
Reiseopplevelsen vurderes strekningsvis og ikke for hvert delområde.
Reiseopplevelsen er vurdert i en tredelt skala: meget god, god og mindre god.
2.4.3 Kriterier for omfang
Omfanget er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket
(alternativet) vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes i forhold til 0alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert
vedtatte planer).
Et veganlegg vil påvirke et område gjennom direkte inngrep eller nærføring. I hvilken grad et
tiltak vil endre det visuelle bilde av landskapet avhengig av:
tiltaket lokalisering og linjeføring
tiltakets dimensjon og skala
tiltakets utforming
Omfanget rangeres på en skala fra stort positivt til stort negativt.

Stort negativt

lite
Middels negativt negativt

Intet
Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
Figur 2-2:
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Kriterier for vurdering av omfang i håndbok 140 er i sin helhet gjengitt i tabell 2-2
Tabell 2-2: Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for landskapsbilde.
Stort positivt
omfang
Tiltakets
Neppe aktuell
lokalisering kategori
og
linjeføring

Tiltakets
dimensjon
/skala

Tiltakets
utforming

Middels positivt
omfang

Lite/ intet
omfang

Tiltaket vil stedvis
framheve
landskapets/stedets
form og elementer,
og tilføre landskapet
nye kvaliteter

Tiltaket vil stort sett
være tilpasset
/forankret til
landskapets/stedets
form og elementer

Middels negativt
omfang

Stort negativt
omfang

Tiltaket vil stedvis
være dårlig tilpasset
eller forankret til
landskapets/stedets
form og elementer

Tiltaket vil
være dårlig
tilpasset eller
forankret
til
landskapets/
stedets form
og elementer
Tiltaket vil erstatte Tiltaket vil
Tiltakets dimensjon Tiltakets dimensjon Tiltakets
eller
vil stå i et lite
dimensjon vil
erstatte/endre
vil stort sett stå i et
endre
sprenge
eksisterende veger
harmonisk forhold til harmonisk forhold
eksisterende vege eller anlegg slik at
til landskapets
landskapets
landskapets/
eller anlegg
tiltaket vil stå i et noe omgivelsenes skala omgivelsenes skala /omgivelsenes
slik at tiltaket
skala
mer harmonisk
vil stå i et
forhold til
harmonisk
landskapets/
forhold til
omgivelsenes skala
landskapets/
omgivelsenes
skala
Tiltakets
Tiltakets utforming Tiltakets utforming vil Tiltakets utforming vil Tiltakets utforming
vil stedvis være
utforming vil
vil framheve
styrke omgivelsenes stort sett være
tilpasset
dårlig tilpasset
være dårlig
omgivelsenes
kvaliteter/særpreg
omgivelsene
omgivelsene
tilpasset
kvaliteter/særpreg
omgivelsene

2.4.4 Konsekvenser
Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av
endringer tiltaket vil påføre landskapet for å få den samlede konsekvensen. Konsekvenser er
de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede
konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til
svært positiv konsekvens. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å bruke
systematikk i konsekvensviften vist under.
I vurderingen av konsekvens for tema landskapsbilde er reiseopplevelse og de øvrige
konsekvenser for landskapsbildet behandlet hver for seg, men de inngår tilslutt i den totale
vurderingen av tiltaket.
Konsekvensene er områdvis sammenstilt i en tabell.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

Figur 2-3

Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140.

Meget stor positiv konsekvens
Stor / meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels / stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten / middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen / liten positiv konsekvens

++++
+ + +/ + + + +
+++
+ + /+ + +
++

Ingen / liten negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens
Liten / middels negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Middels / stor negativ konsekvens

0/- / ----/---

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

+

Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - -/ - - - -

0/+

Meget stor negativ konsekvens

----

Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt
Karakteristikker og fargekoder for konsekvens.

Ubetydelig konsekvens
Tabell 2-4
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0

2.4.5 Definisjon av tiltaks- og influensområdet
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag av den
planlagte utbyggingen, dvs. veg inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss samt alternative
anleggsveger, massetak, deponi som er kjent på dette tidspunktet.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

25

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket og/eller har en betydning for vurdering av verdi for landskapsbilde innenfor
tiltaksområdet. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet.
Planområdet omfatter hele korridoren de 5 alternativene befinner seg innenfor.

2.4.6 Kilder og feltarbeid
Denne utredningen baserer seg på befaring i området og kartstudier og studier av ortofoto.
VR-modell av de ulike alternativene har i tillegg vært et viktig grunnlag for å vurdere omfang i
forhold til tema landskapsbilde. Planprogrammet har også dannet et viktig
grunnlagsdokument.
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3 TILSTAND, VERDIER OG KONSEKVENSER
Analysen omfatter området fra Bergertjernet til Olimb i en korridor mellom Randsfjorden og
marka i øst.
Strekningen er delt inn i tilsammen 14 delområder. Innenfor dette fagtema er området delt
inn i enhetlige landskapsområder som er beskrevet og gitt en vurdering av hvilken visuell
verdi landskapsområdet har.

3.1 Overordnet landskapskarakter
3.1.1 Landform/terrengform

Figur 3-1.

Dalen sett nedover mot Randsfjorden fra gårdsbebyggelsen på Røste

Landskapet på Jevnaker domineres av kulturlandskap rammet inn av skogkledde åsrygger
som stiger opp øst, vest og sør for Randsfjorden som det dominerende landskapselementet i
dalbunnen. Mellom Randsfjorden (134moh) og de skogkledde åssidene (300-400moh) flater
terrenget ut i et sammenhengende jordbrukslandskap på sør og østsiden av Randsfjorden.
Det sammenhengende jordbrukslandskapet er atskilt med vegetasjonsbelter langs
bekkedragene og/eller bebyggelse. Dette er med på å avgrense de ulike landbruksarealene
og landskapsrommene.
Jordbrukslandskapet strekker seg nordøstover i den åpne sidedalen fra Vang og opp til
Olimb. Landskapet her er småskala. Dalen har en svært variert, småkupert terrengform med
flere mindre småbruk og enkelte storgårder. I dalbunnen renner Brennelva. Øst for
jordbrukslandskapet stiger terrenget opp mot marka med Svarttjernshøgda på 717moh.
Ned fra dette høydedraget går det flere markerte bekkedaler. Den mest markerte er
Svenådalen. Nord for denne er Søtbakkdalen og sørvest for denne danner Moselva og
Branndalsbekken også markerte terrengformer i dalsiden.
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Moesmoen ligger som et sammenhengende småkupert skogsområde sør-sørøst for
Hermannstjern og avgrenses av fv. 241 i øst.
3.1.2 Bebyggelse
Bebyggelsen er hovedsakelig konsentrert rundt sørenden av Randsfjorden med Jevnaker
sentrum og Toso som de mest avgrensede og konsentrerte byggeområdene. Fra Toso til
Olimb er det mer spredt bebyggelse. Det er relativt høy konsentrasjon av store gårdstun i
planområdet som representerer en visuell kvalitet. Randsfjorden kirke og Jevnaker kirke
samt Hadeland glassverk er landemerker innenfor planområdet.
Dagens trasé for rv. 35 går i hovedsak gjennom landbruksområder med spredt
bebyggelse/randbebyggelse og tettbebyggelse på enkelte strekninger. Jernbanen ligger
langs sør og østsiden av Randsfjorden.
Det meste av området kan kategoriseres som ´RPUnGHULVSUHGWE\JGHVWU¡N´.
3.1.3 Vegetasjonsmønster
Området er preget av skogkledde åssider opp mot Nordmarka. Jordbruket ligger primært
langs strandlinjen til Randsfjorden og langs Prestegårdselva / Brennaelve opp til Olimb.
3.1.4 Elver og vann
Randsfjorden er det mest dominerende landskapselementet innenfor plan- og
influensområdet. I sørenden av Randsfjorden renner Randselva ut. Elva renner gjennom
Bergertjernet før den videreføres sør-sørvestover i en markert ravinedal.
Hermannstjern, som ligger på sørsiden av Jevnaker sentrum, er et viktig landskapselement
for Jevnaker sentrum.
I dalbunnen fra Vang til Olimb renner Brennaelva. Opp mot marka går det også flere
markerte bekkedaler. I den mest markerte går Svenåa.
3.1.5 Skala og landskapsrom
Med skala menes størrelsen på rommene som dannes når landform/terrengform, vegetasjon
og bebyggelse settes sammen til et landskap. Randsfjorden danner det overordnede,
storskala landskapsrommet. Skalaen på lokalt nivå er åpne landskapsrom av forskjellig
utstrekning i hovedsak avgrenset av vegetasjon og terreng. Innenfor bebygde arealer danner
bygningskroppene og vegetasjon romavgrensningen, noe som gir liten skala.

3.2 Samlet vurdering av landskapets sårbarhet for tiltaket
Avhengig av trasévalg er det to typer landskap som er spesielt sårbare for inngrepet.
Terrenget i den øvre traseen er sidebratt med flere markerte daldrag, noe som vil medføre
terrenginngrep og en vegføring som vil bryte med linjene i landskapet. Vegen vil også gå
gjennom naturområder uten tekniske inngrep. I den nedre korridoren er det spesielt det
småskala landskapet mellom Vang og Olimb som har stor sårbarhet i forhold til etableringen
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av ny rv. 35 med stivere linjeføring og større dimensjon enn dagens veg. Mellom Moesmoen
og Vang er ikke landskapet like sårbart for inngrep på grunn av topografien med slakere
terreng som vil gi mindre terrenginngrep.
Tunnelpåhugg vil medføre store terrenginngrep i sidebratt terreng. Øvre trasé med
tunnelalternativ vil imidlertid bare medføre terrenginngrep ved tunnelpåslagene. Disse
kommer hovedsakelig i områder som i dag ikke har veganlegg. Ved valg av øvre trasé vil
dagens rv. 35 kunne fremstå som i dag, som en lokalveg og turistveg med skala og
dimensjon tilpasset landskapet.
Randsfjorden er eksponert til et forholdsvis stort område og inngrep langs åssiden kan gi
fjernvirkning. Fjernvirkningen av vegtraséen i øvre alternativ bli fremtredende på grunn av
skjæringer og fyllinger samt kryssing av bekkedaler. Belysning langs vegen vil også medføre
at vegen blir mer eksponert og kan sees fra et større omland.
Alle alternativene har en stivere kurvatur, og fanger opp mindre av omgivelsene i synsfeltet.
Vegbanen er bredere og rettere i kurvaturen. Enkelte alternativer har deler av strekningen i
tunnel, noe som vil virke negativt inn på reiseopplevelsen. Tynning av vegetasjon langs
vegen i skogsområdene i øvre trasé vil kunne sikre bedre utsyn til Randsfjorden som vil virke
positivt inn på reiseopplevelsen.

3.3 Delstrekning A, Bergertjernet til Rønnerudmarka
Se temakart i vedlegg 1 for områdeavgrensning av delområdene.
3.3.1 Delområde 1, Moesmoen
Området ligger på sørsiden av Randsfjorden og avgrenses av Hermannstjern i nord og
Bergertjern/Randselva i vest. I sør og øst grenser området til jordbruksområder med spredt
bebyggelse og enkelte gårdstun. I nordøst grenser området til tettstedet Toso.
Selve Moesmoen er småkupert og skogkledd med markerte skråninger ned mot
Hermannstjern og Randselva. Jernbanen følger randsonen i nord og vest. Moesmoen er et
område med visuelle kvaliteter som er typisk/representativt for landskapet i området.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
1-6
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Utfartsparkering ved Moesmoen.

Omfang:
Alternativ 1 ligger i utkanten av området på vestsiden langs jernbanen, og vil ligge i skjæring
der rv. 35 krysser lokalvegen ned til bebyggelsen langs Bergertjernet. Alternativet vil deretter
en kort strekning ligge på fylling før den går over i en stor (løsmasse)skjæring på vegens
østside. Videre sørover gjennom skogspartiet er vegen tilpasset terrenget frem til krysset
med fv. 241. Kryssområdet vil være dominerende i det småskala kulturlandskapet.
Alternativet er stedvis dårlig tilpasset til landskapets form, men vegens dimensjon står stort
sett i et harmonisk forhold til landskapets skala. Alternativet vil kunne eksponere seg mot
bebyggelsen på Samsmoen.
Alternativ 2 og 3 skiller seg fra alternativ 1 ved at de ligger noe høyere i terrenget. Dette
medfører mindre dominerende løsmasseskjæring ved profil 750-1000 men større og lengre
fylling ned mot jernbanen og bebyggelsen langs Bergertjernet.
Alternativ 4,5 og 6 går på nordsiden av Moesmoen i skogkledde områder. Området er
småkupert, og alternativene ligger delvis i skjæring og delvis på fylling. Alternativ 6 har den
korteste strekningen som berører Moesmoen, men likevel den mest dominerende
løsmasseskjæringen.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ

Ÿ

1,2,3,4,5 6
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Figur 3-3.

Alternativ 6 ligger i en dominerende løsmasseskjæring ved Moesmoen som beslaglegger areal.
Alternativet har imidlertid den korteste strekningen som berører dette delområdet.

Figur 3-4.

Alternativ 1 ligger i utkanten av området på vestsiden langs jernbanen, og vil ligge i skjæring på
deler av strekningen
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Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5: Middels negativ konsekvens (--)
Alternativ 6: Liten til middels negativ konsekvens (-/--)
3.3.2 Delområde 2, Hermannstjern/Bergertjernet
Området grenser mot Jevnaker sentrum og Randsfjorden i nord mens Moesmoen grenser
mot området i sør. Hermannstjern og Bergertjern er markerte landskapsrom og
karakteriseres av vannet med bratt sideterreng og kantvegetasjon av blandingsvegetasjon.
Randsfjorden kirke, som ligger rett på nordsiden av rv. 35, er et viktig referansepunkt og
landemerke i området. Området er et viktig landskapselement for Jevnaker sentrum, og
vurderes som vanlig i regionen.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
3-6

Figur 3-5.

Hermannstjern sett mot sørøst. Jernbanen ligger i randsonen, men er i liten grad synlig på
grunn av kantvegetasjon ned mot tjernet.
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Hermannstjern sett mot sørvest. Randsfjorden kirke er et viktig landemerke og referansepunkt i
området.

Omfang:
Alle alternativene innebærer nytt kryss på vestsiden av Hermannstjern. Alternativ 1 - 3 er vist
med det mest dominerende krysset med utfylling i Bergertjernet, og vil således virke mest
dominerende fra Samsmoen. Alternativene vil bare berøre delområde Hermannstjern/
Bergertjern i dette området fordi alternativene føres videre sørover mot Bergefoss.

Figur 3-7.

Alternativ 1, 2 og 3 kan få et dominerende kryss med ut fylling i Bergertjernet som er synlig fra
Samsmoen
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Alternativ 4,5 og 6 går alle på sørsiden av jernbanen og vil ikke berøre delområdet. Vegen
kan imidlertid få nærføring til Hermannstjern og redusere de visuelle kvalitetene i området på
grunn av eksponering fra nord- og østsiden av tjernet.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet
Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
1,2,3,4,5,6
Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5,6: Liten negativ konsekvens (-)
3.3.3 Delområde 3, Hadeland Glassverk
+DGHODQG*ODVVYHUNOLJJHU´LQQHNOHPW´PHOORPUYLQRUGRJMHUQEDQHQLV¡U2PUnGHWHUL
nivå med strandsonen, og det er vidt utsyn til Randsfjorden fra området samt en liten strand.
I sør avgrenses området visuelt av en bratt skogkledd åsside. Mesteparten av området er
bebygd med eldre bygninger som tilhører virksomheten. Det er flere plassdannelser mellom
bebyggelsen. Bebyggelse med spesielle visuelle kvaliteter som er identitetsskapende for
området.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
4-6
Omfang:
Alternativ 1 ,2 og 3 ligger utenfor det kartlagte området og vil derfor ikke berøre området.
Alternativ 4,5 og 6 går på nordsiden av Moesmoen i skogkledde områder. Området er
småkupert, og alternativene ligger delvis i skjæring og delvis på fylling. Alternativ 6 ligger
imidlertid nær delområdet, og i en stor og dominerende løsmasseskjæring sør for Hadeland
glassverk. Alternativ 6 vil også gi et nytt og dominerende kryss øst for Hadeland Glassverk
der veg og jernbane krysseR hverandre i 3 plan.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet
Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
ŸŸ
6
4,5
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Figur 3-8.

Hadeland Glassverk med eldre bygninger og spesielle visuelle kvaliteter som er
identitetsskapende for området (Foto: www.google.no)

Figur 3-9.

Alternativ 4,5 og 6 ligger i en stor og dominerende løsmasseskjæring sør for Hadeland
Glassverk. Bildet viser alternativ 6.
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Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 4,5: Liten negativ konsekvens (-)
Alternativ 6: Middels negativ konsekvens (--)

3.3.4 Delområde 4, Kleggerud
Kulturlandskap sørøst for Moesmoen. Nordmarka rammer inn landskapsrommet i sørøst. En
kraftledning skjærer gjennom området. Område med vanlig gode visuelle kvaliteter.

Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|--------------Ÿ
1-5

Figur 3-10.

Dyrket mark ved Kleggerud

Omfang:
Alternativ 1,2 og 3 innebærer planskilt kryssing av eksisterende fv. 241. Alternativ 1 vil gå
over fv. 241 mens alternativ 2 og 3 vil gå under. Alle alternativene medfører rundkjøringer og
av- og påkjøringsramper som krever at eksisterende bebyggelse i dette området må
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innløses. Alternativ 1 vil komme noe nærmere gårdstunet på Kleggerud og i noen grad dele
opp det sammenhengende kulturlandskapet i sør. Alternativ 2 og 3 vil imidlertid medføre
større terrenginngrep i form av fyllinger og skjæringer, og eksponere seg over en lengre
strekning enn alternativ 1 som går i tunnel ved Branndalsbekken.
Både alternativ 4 og 5 går på nordsiden av buffervegetasjonen mellom Kleggerud og Mo, og
vil i liten grad berøre delområde 4. Alternativene innebærer imidlertid en henholdsvis 35
meter og 15 meter høy bru over Moselva som vil kunne eksponere seg mot området.
Alternativ 6 går utenfor/berører ikke det kartlagte delområdet.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|

Figur 3-11.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2,3

1

4,5

Alternativ 1 gjennom Kleggerud. Kryss med fv 241 vil bli dominerende i det åpne
kulturlandskapet. Alternativet går i tunnel ved Branndalsbekken.

Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3: Middels negativ konsekvens (--)
Alternativ 4,5: Liten negativ konsekvens (-)
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Alternativ 6: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
3.3.5 Delområde 5, Mo gård
Jordbruksområder med tilhørende gårdsbebyggelse. Gården med tilgrensende jorder
rammes inn av et frodig vegetasjonsbelte og avgrenser landskapsrommet mot sør og vest.
Bebyggelsen på Toso danner den romlige avgrensningen i øst. Terrenget stiger slakt
sørover.
Gårdsanlegget Mo ligger flott plassert og er et fremtredende element når man kjører
nordover langs rv. 35. Område hvor landskap og bebyggelse til sammen gir et godt
totalinntrykk.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
4-5

Figur 3-12.

Mo gård sett fra bebyggelsen på Toso ligger flott plassert og er et viktig landskapselement med
spesielt gode visuelle kvaliteter.

Omfang:
Alternativ 1,2,3 og 6 går utenfor/berører ikke det kartlagte delområdet.
Alternativ 4 og 5 vil ligge sørvest i området, og gå i bru over Moselva. Alternativ 4 vil ha den
mest dominerende brukonstruksjonen, og ligge hele 37 meter over Moselva for å komme opp
til Opperud. Begge alternativene vil være synlig fra Mo gård og deler av bebyggelsen på
Toso. Alternativene vil også ha et relativt omfattende kryss mellom rv. 35 og fv. 241 like vest
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for delområdet. Begge alternativene er dårlig tilpasset linjene i landskapet, men spesielt
alternativ 4 har en dimensjon som ikke harmonerer med skalaen i landskapet.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
ŸŸ
4 5

Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,6: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 4: Middels til stor negativ konsekvens (--/---)
Alternativ 5: Middels negativ konsekvens (--)

3.3.6 Delområde 6, Nordmarka (Svenådalen og Søtbakkdalen)
Øst for jordbrukslandskapet stiger terrenget opp mot marka med Svarttjernshøgda på
717moh. Ned fra dette høydedraget går det flere markerte bekkedaler. Den mest markerte er
Svenådalen. Nord for denne er Søtbakkdalen og sørvest for denne danner Moselva og
Branndalsbekken også markerte terrengformer i dalsiden. Område med visuelle kvaliteter
som er typiske/representative for landskapet i regionen.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
1-5
Omfang:
Alternativ 1 føres i tunnel like øst for Branndalsbekken før den kommer ut i et kort parti med
dagstrekning i bru over Moselva. Brua vil ligge ca 5 meter over Moselva. Vegen går videre i
tunnel før den kommer ut like vest for Svenådalen. Alternativet går i to korte bruer med
høyder på mellom 5 og 10 meter over Svenåa og Søtbakkdalen. Alternativet går i tunnel på
store deler av strekningen, men vil over bekkedalene gå på tvers av landskapets hovedform,
og vil kunne bli synlig fra bebyggelsen ved Toso og Randsfjorden. Tunnelpåslagene vil gi
terrenginngrep i naturområdet.
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Utsikt mot Svenådalen som er den mest markerte bekkedalen innenfor planområdet.

Alternativ 2 vil følge randsonen mellom Nordmarka og kulturlandskapet ved Kleggerud.
Vegen ligger i tosidig skjæring vest for Branndalsbekken, men vil ellers stort sett ligge på en
liten fylling frem til Moselva hvor alternativet går over i kort bru. Videre nordover ligger vegen
i skogsområder og går i to korte tunneler mellom dagstrekninger over Svenådalen og
Søtbakkdalen. Alternativet vil krysse flere bekkedaler og gå på tvers av landskapets
hovedform. Tiltaket har en dimensjon som ikke harmonerer med landskapets skala. Tiltaket
ligger imidlertid såpass langt ned i åssiden at den i liten grad vil eksponere seg mot
bebyggelsen på Toso og ved Randsfjorden.
Alternativ 3 vil i likhet med alternativ 2 følge randsonen mellom Nordmarka og
kulturlandskapet ved Kleggerud. Alternativet følger samme trasé som alternativ 2, men har
ingen tunneler. Terrenginngrepet vil være tilsvarende alternativ 2.
Alternativ 4 vil fra den høye brua (37 meter) over Moselva gå i dyrkamarka like sør for
gårdstunet på Opperud og fragmentere et helhetlig område. Videre nordøstover
sammenfaller dette alternativet med alternativ 1.
Alternativ 5 vil gå i bru (høyde15 meter) over Moselva og videreføres nord for Opperud.
Videre nordvestover sammenfaller alternativet med alternativ 2.
Alternativ 6 ligger utenfor/ vil ikke berøre det kartlagte området.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ

Ÿ

2,3,4,5 1

Statens vegvesen
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Figur 3-14.

Alternativ 1 med bro over Svenådalen. Tiltaket vil i liten grad eksponere seg mot omgivelsene.

Figur 3-15.

Alternativ 1 sett fra bebyggelsen på Toso. Tiltaket vil i liten grad eksponere seg mot
bebyggelsen.

Statens vegvesen
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Konsekvenser:
Alternativ 2,3,4,5: Middels negativ konsekvens (--)
Alternativ 1: Liten til middels negativ konsekvens (-/--)
Alternativ 6: Ikke relevant/det kartlagte området vil ikke bli berørt
3.3.7 Delområde 7, Toso
Tettbebygd område bestående av i hovedsak frittliggende eneboliger med et åpent
landskapsrom i midten. Bebyggelsen avgrenses av jordbruksområder i sørøst og sørvest. I
sør avgrenses bebyggelsen av skogsområder som er en del av Nordmarka. Område med
vanlig gode visuelle kvaliteter som gir et vanlig godt totalinntrykk.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ

Figur 3-16.

Bebyggelsen på Toso sett fra Mo gård

Statens vegvesen
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Omfang:
Ingen av alternativene går gjennom boligområdet på Toso, men alternativene i øvre korridor
kan være synlig fra bebyggelsen. Dette vurderes under delområde 6.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet
Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5,6: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt

Figur 3-17.

Toso, Jevnaker sentrum og Randsfjorden sett fra Rønnerud

3.4 Delstrekning B, Svenådalen ± Røste
3.4.1 Delområde 8, Toso langs rv. 35
Tettbebygd område med bolig- og sentrumsbebyggelse. Eksisterende rv. 35 går gjennom
området, og bebyggelsen er orientert langs denne hovedgaten. Dette skaper en klar
overordnet bebyggelsesstruktur. Område med vanlig gode visuelle kvaliteter som gir et
vanlig godt totalinntrykk.
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Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
6

Figur 3-18.

Bebyggelse orientert langs rv. 35 skaper en klar overordnet bebyggelsesstruktur.

Omfang:
Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor
dette konkrete området. Tiltaket vil medføre etablering av nye kryss/rundkjøringer fra fv. 241
med adkomst til bebyggelsen på Toso via dagens rv. 35.
Alle alternativene medfører nedbygging av dagens rv. 35 gjennom bebyggelsen, og fører til
at vegen bedre blir tilpasset omgivelsenes skala.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
6

Statens vegvesen
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Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-)

Figur 3-19.

Alternativ 6 går på nordsiden av jernbanen. Ved bebyggelsen på Toso vil vegen ligge lavt i
terrenget og i liten grad eksponere seg mot bebyggelsen.

3.4.2 Delområde 9, Thorbjørnrud inkl. strandsone Randsfjorden
Området består både av parkmessig opparbeidede arealer og strand (Haugerstranda) i vest,
idrettsbane med tilhørende klubbhus samt Torbjørnrud hotell- og konferansesenter.
Nærheten til Randsfjorden gir området en spesielt god visuell kvalitet. Landskap og
bebyggelse danner en helhet som gir området et godt totalinntrykk.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
6

Statens vegvesen
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Figur 3-20.

Strandsone langs Randsfjorden med badeplass og parkmessig opparbeiding er en visuell
kvalitet i området.

Figur 3-21.

Thorbjørnrud hotell (foto: www.google.no)

Omfang:
Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor
det kartlagte området. Alternativ 6 vil ligge i randsonen på nordsiden av jernbanen. Tiltaket
vil medføre utbedring og etablering av nye kryss/rundkjøringer. Vegen vil ligge noe lavere
enn dagens terreng, og er forankret i linjene i landskapet (følger jernbanen). Tiltakets
dimensjon og parallelle infrastrukturlinjer kan virke dominerende. Tiltaket vil eksponere seg
noe mot bebyggelsen på Toso og mot Thorbjørnrud og strandsonen Alternativet vil
beslaglegge arealer langs strandsonen og medvirker til en infrastrukturkorridor som er mer
visuelt dominerende enn dagens jernbanespor.

Statens vegvesen
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Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
6

Figur 3-22.

Alternativ 6 vil ligge noe lavere enn dagens terreng, noe som vil redusere eksponeringen mot
bebyggelsen på Toso. Tiltaket vil eksponere seg mot strandsonen.

Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 6: Middels negativ konsekvens (--)
3.4.3 Delområde 10, Næringsvirksomhet Bjertnes
Området avgrenses av jernbanen i sørøst. Det er imidlertid visuell kontakt mellom dette
delområdet og tettbebyggelsen på Toso, kun avgrenset av jernbanen som ligger mellom de
to områdene. Området karakteriseres av næringsvirksomhet med store utvendige
lagerområder (trelast, byggevarer) som gir området reduserte visuelle kvaliteter.

Statens vegvesen
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Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
6

Figur 3-23.

Næringsvirksomheter langs jernbanen med redusert visuell kvalitet.

Omfang:
Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor
det kartlagte området. Alternativ 6 vil ligge i randsonen på nordsiden av jernbanen. Tiltaket
vil medføre utbedring og etablering av nye kryss/rundkjøringer like utenfor planområdet.
Tiltaket vil eksponere seg noe mot bebyggelsen på Toso og mot strandsonen. Alternativet vil
beslaglegge arealer i delområdet, og kan komme i konflikt med eksisterende
bebyggelse/næringsvirksomhet

Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet
positivt

Lite
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
6

Statens vegvesen
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Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-)

3.4.4 Delområde 11, Kulturlandskap Rønnerud
Jordbruksområder med tilhørende gårdsbebyggelse. Gården med tilgrensende jorder
rammes inn av et frodig vegetasjonsbelte (Nordmarka) som avgrenser landskapsrommet mot
sør og øst. Bebyggelsen på Toso danner den romlige avgrensningen i sørvest.
Landskapsrommet stiger fra Randsfjorden slakt sørover.
Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
1-5
Omfang:
Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor
det kartlagte området. Alternativ 6 vil ligge i randsonen på nordvestsiden av jernbanen.
Tiltaket har stort sett en visuell forankring i landskapet, og er tilpasset linjene i landskapet.
Vegen vil beslaglegge og dominere strandsonen i nordvest.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
6
Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-)

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

Figur 3-24.

49

Alternativ 6 sett mot Rønnerud og bebyggelsen på Toso. Alternativet vil ligge i strandsonen.

3.4.5 Delområde 12, Kulturlandskap Vang-Røste
Jordbrukslandskap som strekker seg nordøstover i den åpne sidedalen fra Vang og opp til
Gullen. Landskapet er her småskala. Dalen har en svært variert, småkupert terrengform med
flere mindre småbruk og enkelte storgårder. De mest markerte er Gullen, Brattval og Vang.
Jevnaker kirke utgjør også et fremtredende element på strekningen. I dalbunnen renner
Brennelva. Utsyn til Randsfjorden.
Øst for jordbrukslandskapet stiger terrenget opp mot marka med Lamannshaugen på
701moh. Område med visuelle kvaliteter som er representativ for landskapet i regionen men
der samspillet mellom gårdsbebyggelse, landskap og landemerker til sammen gir et spesielt
godt totalinntrykk.

Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
6

Statens vegvesen
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Småskala jordbrukslandskap. Utsikt fra Jevnaker kirke mot nordøst.

Omfang:
Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor
det kartlagte området, og vil i liten grad eksponere seg mot området..
Ved nedre Vang gård krysser rv. 35 under jernbanen og i toplanskryss med dagens rv. 35.
Tiltaket har en dimensjon som ikke harmonerer med det småskala landskapet i området.
Videre nordøstover ligger vegen delvis på fylling og delvis i skjæring i det småskala og
småkuperte landskapet. Vegen krysser Brennelva flere steder og er dårlig tilpasset linjene i
landskapet. Vegen ligger nede i bekkedalen og underordner seg imidlertid landskapets
hovedform.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet
positivt

Lite
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
6

Statens vegvesen

Asplan Viak AS
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Alternativ 6 sett fra Jevnaker kirke og nordøstover. Alternativet vil i stor grad eksponere seg i
det småskala kulturlandskapet.

Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt
Alternativ 6: Stor negativ konsekvens (---)

3.4.6 Delområde 13, Nordmarka (Åsrudmarka)
Sammenhengende skogkledd åsside sør for jordbrukslandskapet og øst for Randsfjorden
som stiger opp mot marka og Lamannshaugen på 701moh. Det går en rekke mindre bekker
nedover åssiden som drenerer til Brennelva. Område med visuelle kvaliteter som er
representativ for landskapet i regionen.

Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
1-5

Statens vegvesen
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Omfang:
I dette delområdet følger alternativ 1,2,3,4 og 5 samme trasé. Alternativ 6 ligger utenfor det
kartlagte området.
Alternativ 1,2,3,4 og 5 ligger i tosidig skjæring på store deler av strekningen mellom
Søtbakkdalen og Bekkestua. Her vil tiltaket i liten grad eksponere seg mot Randsfjorden,
men reiseopplevelsen svekkes. Ved Bekkestua ligger alternativene i en stedvis dominerende
fylling. Videre nordøstover til Gullenbråtan ligger vegen delvis i skjæring på sørsiden av
vegen og delvis på fylling på nordsiden av vegen, men vil i liten grad eksponere seg fra
eksisterende rv. 35 og omkringliggende bebyggelse.
Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
1,2,3,4,5

Figur 3-27.

Alternativ 1,2,3,4 og 5 gjennom Åsrudmarka vil ligge på fylling på deler av strekningen Til tross
for terrenginngrep vil disse på sikt revegeteres, slik at tiltaket i større grad glir inn i omgivelsene.

Alternativ 1,2,3,4,5: Middels negativ konsekvens (--)
Alternativ 6: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

53

3.5 Delstrekning C, Røste - Olimb
3.5.1 Delområde 14, Kulturlandskap Røste-Olimb
Jordbrukslandskap med spredt bebyggelse som strekker seg nordøstover i den åpne
sidedalen fra Røste og opp til Olimb. Landskapet er her er småskala, og i dalbunnen renner
Brennelva. Området er noe mer kupert og med mer innslag av skog enn delområde 12.
Området har også mer bebyggelse.
Øst for området stiger terrenget opp mot marka med Lamannshaugen på 701moh. Område
med visuelle kvaliteter som er representativ for landskapet i regionen.

Verdivurdering:
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
Ÿ
1-6
Omfang:
Alle traséalternativene går gjennom dette området. Alternativ 6 utgjør nedre korridor og
innebærer en trasé som i hovedsak ligger i skjæring på strekningen. Alternativet holder seg
på nordsiden av Brennelva og går over dyrket mark og i skogspartier.
Alternativ 1,2,3,4,5 variant C1 krysser Brennelva ved Aslaksrud, og ligger noe høyere opp i
åssiden enn alternativ 6. Dette bidrar til at vegen vil være mer eksponert for omkringliggende
områder. Alternativet medfører at bebyggelse nordøst for Gullen må innløses.
Alternativ 1,2,3,4,5 variant C2 er det alternativet som ligger høyest opp i åssiden. Alternativet
vil ligge på en fylling før den går i en kort tunnel ved Gullen. Like etter nordre tunnelutløp
krysser alternativet Brennelva ved Myrvoll og ligger på en 600 meter lang og dominerende
fylling.

Tiltakets omfang for landskapsbildet vurderes som:
Stort negativt

Lite
Middels negativt negativt

Intet
Lite
positivt
Middels positivt

Stor positivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|
Ÿ
1,2,3,4,5

Statens vegvesen

Ÿ
6

Asplan Viak AS
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Figur 3-28.

Alternativ 6 vil stort sett ligge i skjæring på strekningen mellom Røste og Olimb.

Figur 3-29.

Alternativ 1,2,3,4,5 variant C1 ved Røste vil ligge på en fylling
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Konsekvenser:
Alternativ 1,2,3,4,5 variant C1/C2: Middels til stor negativ konsekvens (--/---)
Alternativ 6: Liten til middels negativ konsekvens (-/--)

Statens vegvesen
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3.6 Reiseopplevelse
Dagens trasé/0-alternativet:
Hele strekningen på 9 km er dagstrekning. Vegens linjeføring gir trafikanten en god
opplevelse av vegens omgivelser da den følger landskapet. Sekvensene på strekningen
varierer mellom tett skog, utsyn mot Randsfjorden og åpne jordbruksområder. Reisen har
god veksling og variasjon mellom ulike sekvenser. Dette gir god opplevelseskvalitet og
stimulans for trafikanten.
Reisen inneholder flere referansepunkter. Dette gjelder spesielt Hermannstjern og
Randsfjorden kirke, Hadeland Glassverk, Mo gård og Jevnaker kirke. Disse bidrar som
orienteringspunkter og skaper en forventning.
Det er god lesbarhet på strekningen med variasjon, inntrykksstyrke og inntrykksmengde.
Strekningen har god reiseopplevelse.
Alternativ 1:
Alternativet innebærer to lengre tunneler mellom Kleggerud og Svenådalen samt kort tunnel
ved Gullen ved variant C2. Dette vil virke negativt inn på reiseopplevelsen. Vegen holder seg
stort sett i skogsområder oppe i åssiden frem til Røste. Ved Røste endrer reiseopplevelsen
karakter til å gå i et småkupert og småskala jordbrukslandskap. Det vil være begrenset utsyn
mot Randsfjorden dersom det ikke utføres tilpasset hogst der vegen går i skogsområder.
Alternativet har ca 8,9 km dagstrekning og 1,8 km tunnelstrekning ved variant C2 eller 9,5
km dagstrekning og 1,4 km tunnelstrekning ved variant C1.
Ved valg av alternativ i øvre korridor eksisterer det potensiale til å opprettholde dagens veg
med dagens standard som en lokal- og turistveg.
Det er lite kontakt og opplevelse av Jevnaker og kulturlandskapet på strekningen. Dette
alternativet vil gi størst negative konsekvenser for reiseopplevelsen. Samlet vurderes
konsekvensen av reiseopplevelsen til å bli middels negativ (--).
Alternativ 2:
Alternativene innebærer i forhold til 0-alternativet tre korte tunneler mellom Toso og
Myrskogen. Dette vil virke negativt inn på reiseopplevelsen. Reiseopplevelse på strekningen
er likevel god med noe variasjon mellom tunnel og dagstrekning, skog, kulturlandskap og
utsyn til Randsfjorden. Alternativet har ca 9,7 km dagstrekning og 850 m tunnelstrekning ved
variant C1 eller 9,1km dagstrekning og 1,2 km tunnelstrekning ved variant C2.
Ved valg av alternativ i øvre korridor eksisterer det potensiale til å opprettholde dagens veg
med dagens standard som en lokal- og turistveg.
Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alternativ
1. Reiseopplevelsen vurderes som tilsvarende alternativ 4 og 5.
Samlet vurderes konsekvensen av reiseopplevelsen til å bli liten til middels negativ (-/--).
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Alternativ 3:
Alternativet følger samme trasé som alternativ 2, men er helt uten tunneler. Alternativet vil
derfor få bedre reiseopplevelse.
Ved valg av alternativ i øvre korridor eksisterer det potensiale til å opprettholde dagens veg
med dagens standard som en lokal- og turistveg.
Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alle de
andre alternativene i øvre korridor. Det er imidlertid lite kontakt og opplevelse av Jevnaker og
kulturlandskapet på strekningen. Reiseopplevelsen vurderes derfor som noe dårligere enn
alternativ 6.
Alternativ 4:
Alternativet går i skogsområder på nordøstsiden av Moesmoen. Alternativet vil ha en
dominerende brukonstruksjon, og ligge hele 37 meter over Moselva for å komme opp til
Opperud som vil virke positivt inn på reiseopplevelsen. Videre vil alternativet gå i en kort
tunnel ved Opperud, og følge samme trasé som alternativ 1. Alternativet har ca 9,2 km
dagstrekning og 0,5 km tunnelstrekning ved variant C1 og 8,6 km dagstrekning og 0,9 km
tunnelstrekning ved variant C2.
Ved valg av alternativ i øvre korridor eksisterer det potensiale til å opprettholde dagens veg
med dagens standard som en lokal- og turistveg.
Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet og alternativ 6, men bedre
enn de resterende alternativene.
Samlet vurderes konsekvensen av reiseopplevelsen til å bli liten til middels negativ (-/--).
Alternativ 5:
Alternativet går i skogsområder på nordøstsiden av Moesmoen. Alternativet vil gå i en kort
15 meter høy bru over Moselva. Videre vil alternativet koble seg på alternativ 1. Alternativet
har ca 8,8 km dagstrekning og 0,9 km tunnelstrekning ved variant C1 og 8,4 km dagstrekning
og 1,3 km tunnelstrekning ved variant C2.
Ved valg av alternativ i øvre korridor eksisterer det potensiale til å opprettholde dagens veg
med dagens standard som en lokal- og turistveg.
Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alternativ
1. Reiseopplevelsen vurderes som tilsvarende alternativ 4 og 2.
Samlet vurderes konsekvensen av reiseopplevelsen til å bli liten til middels negativ (-/--).
Alternativ 6:
I likhet med 0-alternativet er hele strekningen dagstrekning. Vegens linjeføring er imidlertid
stivere og vegbanen bredere, noe som vil virke negativt inn på reiseopplevelsen. Alternativet
innebærer en god veksling mellom skog, bebyggelse og kulturlandskap, og man vil fortsatt
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passere viktige referansepunkter som Hadeland Glassverk. Flott utsyn over Randsfjorden
ved Rønnerud/Vang. Dette gir god opplevelseskvalitet og stimulans for trafikanten.
Alternativet har ca 8,6 km dagstrekning.
Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet, men er det alternativet
som gir minst negative konsekvenser i forhold til reiseopplevelse.
Samlet vurderes konsekvensen av reiseopplevelsen til å bli liten negativ (-).

3.7 Konsekvensvurdering av alternativene
Sammenstilling og rangering av alternativene
Nr Landskapsbilde,
områder

Verdivurdering Konsekvenser
Alt.
1

Alt. 2

Alt. 3

Alt.
4

Alt. 5

Alt. 6

---/---

---

-/---

1
2
3
4
5

Moesmoen
Hermannstjern/Bergertjern
Hadeland Glassverk
Kleggerud
Mo gård

Middels
Middels
Middels-stor
Middels
Middels-stor

--

--

--

--

--

--

6
7
8
9

Nordmarka
Toso
Toso v/ rv. 35
Thorbjørnrud inkl.
strandsone
Næringsvirksomhet
Bjertnes
Kulturlandskap
Rønnerud
Kulturlandskap
Vang-Røste
Nordmarka
Kulturlandskap
Røste-Olimb
Reiseopplevelse
Samlet
konsekvensvurdering
Rangering

Middels
Middels
Middels
Middels-stor

-/--

--

--

10
11
12
13
14

---

Liten

-

Middels

-

Middels-stor

0

0

0

0

0

---

Middels
Middels

---/---/--

---/---

---/---

---/---

-/--

-/---

--

-/---/---

---

1

2

2

---/--/---/-5

4

6

Tiltaket vurderes ikke å ha positive konsekvenser for landskapet. Ellers varierer
konsekvensgraden fra liten negativ konsekvens (-) til stor negativ konsekvens (---).
I vurderingen av konsekvens for tema landskapsbilde er reiseopplevelse og de øvrige
konsekvenser for landskapsbildet behandlet hver for seg, men de inngår til slutt i den totale
vurderingen av tiltaket.
Alternativ 1 anbefales for tema landskapsbilde. Alternativet har den lengste
tunnelstrekningen og ligger lengst inn i skogsområder og eksponerer seg mot færrest folk.
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Alle alternativene i øvre korridor går flere steder går på tvers av landskapets hovedform, og
medfører fyllinger og skjæringer. Disse vil imidlertid i mindre grad eksponere seg mot
omkringliggende områder da de ligger i skogkledde områder, som på sikt vil revegetere
terrenginngrep.
Alternativ 6 gir størst negative konsekvenser for landskapet. Tiltaket er dårlig tilpasset og
forankret i landskapet, og står i et lite harmonisk forhold til skalaen i landskapet. Alternativet
vil få negative konsekvenser for Hadeland Glassverk og det verdifulle småskala
kulturlandskapet mellom Vang og Røste. Alternativ 6 vil få størst nærvirkning fordi den ligger
i bebygde områder. Alternativet vil få en stivere linjeføring og vil kunne sees på hele
strekningen. Med støyskjerm vil tiltaket bli enda mer dominerende. Tiltaket innebærer også
et dominerende kryss nært glassverket og er dominerende i strandsonen. Alternativet gir
best reiseopplevelse.

Samlet vurdering av konsekvenser for landskapsbilde
Sammenstilling av alternativene
Alternativ

Vurdering av konsekvenser for landskapsbilde

Alt. 1

Alternativet er relativt identisk med alternativ 2 frem til Kleggerud, men vil komme
nærmere gårdstunet på Kleggerud og gå i to lengre tunneler herfra. Alternativet vil
krysse flere bekkedaler, blant annet Svenådalen og Søtbakkdalen. I disse områdene
har tiltaket en dimensjon som ikke harmonerer med landskapets skala og går på tvers av
landskapets hovedform. Alternativet ligger høyere oppe i åssiden enn alternativ 2, men
vil ikke bli synlig fra bebyggelsen på Toso og Randsfjorden, bortsett fra noe
lysforurensning på kveldstid. Videre nordøstover ligger vegen delvis i skjæring og delvis
på fylling som stedvis eksponerer seg mot dagens rv. 35 og omkringliggende
bebyggelse, og er identisk for alle alternativene i øvre korridor frem til like sør for Gullen.
Alternativet krysser Brennelva ved Aslaksrud, og ligger forholdsvis høyt opp i åssiden.
Dette bidrar til at vegen vil være mer eksponert for omkringliggende områder. Dette
alternativet vil gi størst negative konsekvenser for reiseopplevelsen.

Alt. 2

Nytt kryss mellom Bergertjernet og Hermannstjern vil medføre utfylling i Bergertjernet,
noe som vil virke dominerende fra bebyggelsen på Samsmoen. Alternativet er stedvis
dårlig tilpasset terrenget, men vegens dimensjon står stort sett i et harmonisk forhold til
landskapets skala, og følger randsonen mellom Nordmarka og kulturlandskapet ved
Kleggerud. Alternativet vil videre nordøstover gå i to korte tunneler og krysse flere
bekkedaler, blant annet Svenådalen og Søtbakkdalen. I disse områdene har tiltaket en
dimensjon som ikke harmonerer med landskapets skala og går på tvers av landskapets
hovedform. Tiltaket ligger relativt langt ned i åssiden, og vil i liten grad eksponere seg
mot bebyggelsen på Toso og ved Randsfjorden, bortsett fra noe lysforurensning på
kveldstid. Videre nordøstover ligger vegen delvis i skjæring og delvis på fylling som
stedvis eksponerer seg mot dagens rv. 35 og omkringliggende bebyggelse, og er
identisk for alle alternativene i øvre korridor frem til like sør for Gullen. Variant C2 går i
tunnel ved Gullen og kommer ut på en lang og dominerende fylling samtidig som den
krysser Brennelva. Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet,
men bedre enn alternativ 1. Reiseopplevelsen vurderes som tilsvarende alternativ 4.

Alt. 3

Alternativ 3 følger samme trasé som alternativ 2, men er uten tunneler. Traséen ligger
derfor noe lavere i terrenget og lengre ut i skråningen der det er tunneler. Alternativet
representerer små endringer med tanke på landskapsinngrep i forhold til alternativ 2
bortsett fra at vegen går i dagen der alternativ 2 går i to tunneler (Sjekk VR-modell om
terrenginngrep ved tunnelportal ift alt 3 som går i dagen). Den totale reiseopplevelsen
blir redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alle tunnelalternativene (dvs.
alternativ 1,2,4 og 5). Alternativet vurderes som noe dårligere enn alternativ 6 med

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

59

hensyn til reiseopplevelse
Alt. 4

Alternativet går i et skogkledd og småkupert område på nordsiden av Moesmoen før den
følger randsonen av kulturlandskapet på sørvestsiden ved Mo gård. Alternativet vil ha et
relativt omfattende kryss mellom rv. 35 og fv. 241. Alternativet krysser Moselva i en
37meter høy bru som vil være synlig fra Mo gård og store deler av bebyggelsen på
Toso. Alternativet er dårlig tilpasset linjene i landskapet og har en dimensjon som ikke
harmonerer med skalaen i landskapet. Videre nordøstover sammenfaller alternativet
med alternativ 1. Den totale reiseopplevelsen blir redusert i forhold til 0-alternativet og
alternativ 6, men bedre enn de resterende alternativene.

Alt. 5

Alternativet går i et skogkledd og småkupert område på nordsiden av Moesmoen før den
følger randsonen av kulturlandskapet på sørvestsiden ved Mo gård. Alternativet vil ha et
relativt omfattende kryss mellom rv. 35 og fv. 241. Alternativet krysser Moselva i en 15
meter høy bru som vil være synlig fra Mo gård og deler av bebyggelsen på Toso. Videre
nordøstover sammenfaller alternativet med alternativ 2. Den totale reiseopplevelsen blir
redusert i forhold til 0-alternativet, men bedre enn alternativ 1. Reiseopplevelsen
vurderes som tilsvarende alternativ 2.

Alt. 6

Alternativ med den lengste eksponerte traséen, og det alternativet som vil gi størst
nærvirkning fordi den ligger i bebygde områder. Alternativet vil medføre nytt kryss på
vestsiden av Hermannstjern, og gå delvis i skjæring og delvis i fylling i det småkuperte
skogsområdet på sørsiden av Hermannstjern. Vegen kan få nærføring til tjernet og
redusere de visuelle kvalitetene i området. Nytt kryss øst for Hadeland Glassverk. Noe
om effekten av krysset. Videre forankres vegen i linjene i landskapet ved å ligge parallelt
med jernbanen langs Randsfjorden, men tiltaket vil dominere strandsonen og vil
eksponere seg for store deler av bebyggelsen på strekningen opp til Olimb. Nytt
dominerende kryss ved Vang. Opp den åpne sidedalen fra Vang til Olimb har vegen en
dimensjon og linjeføring som ikke harmonerer med det småskala landskapet i området.
Vegen underordner seg imidlertid landskapets hovedform. Den totale reiseopplevelsen
blir redusert i forhold til 0-alternativet, men er det alternativet som gir minst negative
konsekvenser i forhold til reiseopplevelse.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Temarapport: Landskapsbilde ± rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU

60

4 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Konsekvenser for landskapsbildet i anleggsperioden er knyttet til eksponering.
Anleggsperioden vil medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige
anlegget fordi anleggsområdet på den enkelte strekningen vil berøre større areal enn det
fremtidige anlegget. Vegetasjonen langs traseene i øvre korridor må fjernes, noe som
medfører at eksponeringen av anleggsområdet samt tilkjøringsveger til anlegget kan bli stor.
For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at det sikres skjermvegetasjon langs anleggsområdet der dette er mulig.
I anleggsperioden bør eksisterende vegetasjon som forutsettes stå uberørt nær
anleggsområdet, markeres. Det bør kontraktsfestes i kontrakter med entreprenører at
vegetasjon og trær som forutsettes skal stå ikke berøres. Anleggsområdene må holdes
ryddige og det må gjøres nødvendige tiltak med for eksempel hjulvasking for å holde
tilkjøringsvegene rene. Det tilrettelegges for revegetering av sidearealene etter hvert som
anlegget er ferdig bygd.
Områder for massedeponering er omtalt under temaet massebalanse og massedeponi.
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5 AVBØTENDE TILTAK
Etter at vegalternativ er valgt bør det utarbeides illustrasjoner som grunnlag for å vurdere
eksponering og mer detaljert utforming av konstruksjoner i området. Ved videre planlegging
og prosjektering bør det utarbeides formingsveileder som legger føringer for utformingen av
anlegget. For at vegen så tidlig som mulig skal oppfattes som godt plassert i landskapet, er
det viktig å minimalisere inngrep og skader på høyere vegetasjon i anleggsfasen. Etablering
av støttemur ved høye løsmasseskjæringer vurderes.
Midlertidige inngrep forsøkes begrenset, og ny vegetasjon etableres suksessivt etter hvert
som anlegget er ferdigstilt. For å redusere risikoen for vindfall eller skade på eksisterende
vegetasjon som skal bevares, utføres tilpasset hogst. Det skal i reguleringsplanen utarbeides
en rigg og marksikringsplan som videreføres i byggeplanfasen. Den skal vise blant annet
hvilke områder som skal bevares, hvilke som skal revegeteres naturlig, samt hvor det skal
plantes.
I den kommende mer detaljerte planleggingen av tiltakene vil en rekke grep kunne nyttes for
å redusere de negative effektene i forhold til landskapet:
Utforming av sideterreng så dette glir naturlig inn i omgivelsene.
Tilrettelegging for revegetering av skråninger langs veg samt soner for
skjermvegetasjon for å dempe fjernvirkning.
Tilrettelegging for revegetering av sidearealene etter hvert som anlegget er ferdig
bygd.
God utforming og terrengforming ved kryssing av bekkedalene (Svenådalen,
Søtbakkdalen (øvre alternativ)
Uthogging og tynning langs vegen for å sikre god reiseopplevelse med utsyn mot
Randsfjorden (øvre alternativ). Konkrete vurderinger av hvilke områder der dette er
aktuelt, gjøres i neste planfase.
Fyllinger utformes som en del av omkringliggende område, avrundes i bunn og topp,
revegeteres og tilbakeføres som en del av naturområdet, eller som en del av
nærmiljøområde.
Vurdere innpassing av støttemur ved høye løsmasseskjæringer.
Bedre terrengtilpassing ved å flate ut eller fylle opp vegfyllinger, aktuelt i nedre
korridor i kulturlandskapet mellom Vang og Røste.
Etablering av rasteplass gir den reisende mulighet for å stoppe opp og se. Etablering
av rasteplass er mest aktuelt for alternativene 1 -5 i øvre korridor.
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6 KILDER
Den europeiske landskapskonvensjonen, 2004
St. meld. Nr. 23 (2001-2002), Bedre miljø i byer og tettsteder
Stortingsmelding nr 24 (2003-2004), Nasjonal transportplan 2006 - 2015
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Temakart landskapsbilde - verdikart
Vedlegg 2: Oversikt over materiale utarbeidet i arbeidet med kommunedelplan og KU for Rv.
35 Jevnaker ± Olimb.
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Vedlegg 2: 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 idéfasen, 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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