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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 nærmiljø og 
friluftsliv, 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, med Snorre Vaagland og Alf Louis 
Solvang som fagansvarlige. Utredningen av tema nærmiljø og friluftsliv er utført av Asplan 
Viak AS med Tiffany Nygård har vært temaansvarlig og Mette Skarpaas som kvalitetssikrer. 

 

Oslo, 05.11.2010 

 

 

 
 
Tiffany Nygård 
Temaansvarlig 

 
 
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 konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv er summen av områdenes verdi 
og tiltakets omfang. Konsekvensgraden rangeres på en skala fra meget stor positiv 
konsekvens til meget stor negativ konsekvens.  

Overordnete karakteristiske trekk  

Veg- og stinett 

Dagens rv. 35 er en sentral åre gjennom Jevnaker. I sør ligger vegen i utkanten av 
boligområdene på Samsmoen og sør for Nesbakken, Jevnaker sentrum. Fra Hadeland 
Glassverk og videre nordøstover er dagens rv. 35 hovedgaten gjennom tettbebyggelsen på 
Toso. Her er det ensidig fortau. Mellom Toso og Olimb ligger rv. 35 sentralt i 
jordbrukslandskapet med spredt gårdsbebyggelse. Dagens rv. 35 er en sentral ferdselslinje 
for nærmiljøet i området, men trafikkmengden på veien skaper utrygghet for de myke 
trafikantene.  

Andre ferdselslinjer: det er et rikt stinett og skogsbilveger fra bebyggelsen og ut til viktige 
målpunkt i Nordmarka øst for tiltaket. Det er også flere stier oppover mot Vangsåsen i nord. 

Boliger og møtesteder 

Nesbakken og tettstedet Toso er de eneste områdene innenfor plan- og influensområdet 
med konsentrert bebyggelse. Ellers er det spredt bebyggelse langs eksisterende rv. 35 og 
lokalveg mellom Jevnaker kirke og Olimb. 

Friluftsliv  

Moesmoen: området er i kommuneplanen avsatt som friluftsområde. Området er et godt 
utnyttet friluftsområde for lokalbefolkningen i Jevnaker. Moesmoen er et unikt område for 
orienteringsidrett og et mye brukt rekreasjonsområde.  

Nordmarka: Svenådalen og Søtbakkdelen er mye brukte friluftsområder. 

Standsone ved Randsfjorden: Badeplass i deltaområdet ved Bjertnes Sag. Her finnes også 
en idrettsbane med tilhørende klubbhus. 

Idrettsbane ved Myrskogen: her finnes en grusbane for ballidrett. Anlegget har også etablert 
et klubbhus.  

Nærmiljø og friluftsliv 

Planområdet er delt inn i 15 ulike delområder. Disse områdenes geografiske plassering er 
vist på kart i vedlegg 1. Dagens vegstrekning er totalt ca 9 km. Fastsetting av delområdenes 
verdi er knyttet til bruksfrekvens, dvs. at det skal vurderes om et område er lite, noe eller mye 
brukt/benyttet/bebodd. Dette er relative størrelser og må vurderes i forhold til stedets skala. 
Når det gjelder bebygde områder er utgangspunktet at et vanlig boligområde skal ha middels 
verdi. Innenfor planområdet er det i hovedsak spredt bebyggelse med lav tetthet av boliger. 
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Disse delområdene har derfor fått liten eller middels til liten verdi. Toso og Nesbakken har 
fått stor verdi fordi det er relativt stor konsentrasjon av boliger her, samtidig som områdene 
har flere nærmiljøfunksjoner som skoler og barnehager.  

Konsekvensvurdering av alternativene 

Sammenstilling og rangering av alternativene 

Nr Tema, områder Verdivurdering   Konsekvenser  
 

   Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

Alt. 
4 

Alt.5  Alt. 
6  

1 Moesmoen Stor-middels -- -- -- -- -- -/-- 
2 Hermannstjern/Bergertjern Middels 0 0 0 - - - 
3 Nesbakken/Jevnaker sentrum Stor  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
4 Hadeland Glassverk Stor  ++ ++ ++ ++ ++ - 
5 Kleggerud Liten - - - - -  
6 Nordmarka Stor -middels -/-- -- -- -- --  
7 Toso Stor - - - - -  
8 Toso langs rv. 35 Stor-middels ++ ++ ++ ++ ++ + 
9 Bade- og idrett Randsfjorden inkl. 

Thorbjørnrud 
Stor-middels      -- 

10 Næringsvirksomhet Bjertnes Liten      - 
11 Strandsone Randsfjorden Middels-liten      -- 
12 Kulturlandskap Vang-Røste Middels-liten + + + + + -/-- 
13 Nordmarka Middels -- -- -- -- --  
14 Kulturlandskap Røste-Olimb Liten -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- - 
15 Myrskogen idrettsbane Middels -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- - 
 Samlet vurdering  -/-- -/--  -- -- -- 
 Rangering av alternativene  1 2 2 4 4 6 

 

Noen steder vil tiltaket gi middels positiv konsekvens. Dette er i hovedsak der alternativene 
går utenom området slik at bruksmulighetene bedres og barrierer reduseres, for eksempel 
ved Nesbakken, Hadeland Glassverk og nedre deler av Toso. Alle alternativene berører 
verdifulle områder for nærmiljø og friluftsliv, som for eksempel Moesmoen og Nordmarka. 
Alternativene i øvre korridor vil gi størst negativ konsekvens med hensyn til fri ferdsel til 
Nordmarka.  

Nedre korridor alternativ 6 vil være mest negativt for nærmiljø og friluftsliv. Den vil berøre 
deler av Moesmoen samt ligge i strandsonen og nær bebyggelsen på nedre Toso og 
gårdsbebyggelsen mellom Vang og Olimb. Alternativene 4 og 5 vil gi negative konsekvenser 
ved Hermannstjern og tilgjengelighet til Hadeland Glassverk. Alternativ 1 vil ha den lengste 
tunnelen i Nordmarka og ligger lengst unna bebyggelse, og anbefales for tema friluftsliv og 
nærmiljø. 
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Samlet vurdering av konsekvenser for tema nærmiljø og friluftsliv 

Sammenstilling av alternativene 

Alternativ  Vurdering av konsekvenser fornærmiljø og friluftsliv 
1 Alternativet utgjør en barriere mellom Moesmoen og Samsmoen. Dersom det etableres 

nye tverrforbindelser vil ikke tiltaket endre bruksmulighetene for området selv om 
områdets attraktivitet vil bli redusert samt at tiltaket medfører økt arealbeslag. Tiltaket vil 
gi nærføring til gårdstunet på Kleggerud. Tiltaket innebærer to tunneler på til sammen 
1400 meter i skogsområder i Nordmarka med bru over Svenådalen og Søtbakkdalen. 
Videre nordøstover representerer alternativet en barriere mellom bebyggelsen og 
Åsrudmarka. Tiltaket vil redusere opplevelseskvalitetene ved rekreasjon og ikke-
motorisert ferdsel og reduserer bruksmulighetene for området dersom det ikke etableres 
tilstrekkelige tverrforbindelser til marka. Mellom Røste og Olimb medfører variant C1 at 
bebyggelse nordøst for Gullen må innløses. Variant C2 går i en kort tunnel ved Gullen, 
og vil få nærføring til dette gårdstunet. Like etter nordre tunnelutløp ligger vegen nær 
idrettsbanen ved Myrskogen. Alternativet vil punktere et småskala nærmiljø og 
kulturlandskap, og stedets attraktivitet og identitet vil bli svekket. Dagens rv. 35 vil på 
strekningen fremstå som en lokalveg med mindre trafikk, slik at den oppleves som 
tryggere og mer attraktiv å ferdes langs.  
 

2 Alternativet er relativt lik alternativ 1 forbi Moesmoen, men innebærer to kortere tunneler 
på til sammen 850 meter i Nordmarka sørøst for bebyggelsen på Toso. Videre 
nordøstover samsvarer tiltaket med alternativ 1. 
 

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. Videre 
nordøstover samsvarer tiltaket med alternativ 1. Alternativet vil ligge noe nærmere 
bebyggelsen på Toso, men støyskjerming langs ny RV 35 gjør at boligbebyggelsen 
fortsatt ligger utenfor gul støysone med støynivåer under 55 dB. 
  

4 Tiltaket går på nordøstsiden av Moesmoen, og kommer i konflikt med etablert sti med 
forbindelse til Hadeland Glassverk i øst og jernbanekryssing i vest. Dersom det etableres 
ny sti og nye tverrforbindelser vil ikke tiltaket endre bruksmulighetene for området selv 
om områdets attraktivitet vil bli redusert samt at tiltaket medfører økt arealbeslag. 
Tiltaket vil gå i dyrkamarka like sør for gårdstunet på Opperud og ha nærføring til denne, 
før tiltaket går i en 500 meter lang tunnel som kommer ut sør for Svenådalen. Videre 
nordøstover samsvarer tiltaket med alternativ 1. 
 

5 Tiltaket samsvarer med alternativ 4 forbi Moesmoen med innebærer to tunneler på til 
sammen 900 meter i skogsområder i Nordmarka med bru over Svenådalen og 
Søtbakkdalen. Sørøst for bebyggelsen på Toso og videre nordøstover samsvarer tiltaket 
med alternativ 1. 
 

6 Alternativet kommer i konflikt med etablert sti nord på Moesmoen med forbindelse til 
Hadeland Glassverk i øst og jernbanekryssing i vest. Dersom det etableres ny sti og nye 
tverrforbindelser vil tiltaket ikke endre bruksmulighetene for området selv om områdets 
attraktivitet vil bli redusert. Tiltaket innebærer en ekstra infrastrukturåre i nærheten av 
Hadeland Glassverk som er et viktig rekreasjonsområde og identitetsskapende element, 
og kan forringe opplevelseskvalitetene og områdets identitesskapende betydning. 
Alternativet vil generelt medføre mindre trafikkbelasting langs dagens rv. 35 slik at den 
oppleves som tryggere og mer attraktiv å ferdes langs. Alternativet representerer 
imidlertid en betydelig barriere mot strandsonen.  Alternativet går i bekkedalen oppover 
mot Røste, og vil få nærføring til flere gårdstun og annen bebyggelse.  
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Avbøtende tiltak  

Følgende avbøtende tiltak foreslås: 

Øvre korridor: 

 Etablere tilstrekkelige tverrforbindelser mellom Moesmoen og omkringliggende 
områder som Samsmoen, Hadeland Glassverk og Toso. 

 Etablere tilstrekkelige og gode tverrforbindelser til Nordmarka, både ved Svenådalen, 
Søtbakkdalen og Åsrudmarka. 

Nedre korridor: 

 Etablere gangforbindelse i strandsonen på utsiden av ny veg.  
 Sikre tverrforbindelser mellom Vang-Olimb. 

Annet: 

 Fortau langs hele dagens rv. 35. 
 Vurdere innpassing av støttemur ved høye løsmasseskjæringer for å redusere 

arealbeslag, som for eksempel ved Moesmoen. 
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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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Figur 1-1: Aktuelle traseer 
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Alt 
 

Kort beskrivelse Total 
Lengde 
(m) 

Tunnel 
(m)* 

Bruer 
(m)* 

 
Strekning A: Bergertjern bru/Rønnerudmarka / øst for Hadeland glassverk 
 
Alternativ 1 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 

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

5700 m 1550m 400 m 

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

5940 m 850 m 155 m 

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

5930 m 
 
 

0 m 170 m 

Alternativ 4 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
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. 
 
Alternativ 5 er vurdert også som en variant der 
traseen kobles sammen med alternativ 3.   
 

4660 m 900 m 140 m 

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

2000 m 
 
 

0 m 0 m 
(jern-
banebru 
200 m) 

 
Strekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  Røste 
 
Alternativ 1  5 Følger i hovedsak terrenget østover fram til 

høyden ved Røste gård. Unntakene er en 
strekning ved Bekkestua samt vest for Røste hvor 
det blir noe større fyllinger på vestsiden og 
skjæringer på østsiden av traseen. 
 

2000 m 0 m 100 m 

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

4440 m 0 m 65 m 
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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. C1 ligger nedfor 
bebyggelsen på Gullen. 
 

2785 m 0 m 30 m 

C2 
(Alternativ 1  5) 

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

2775 m 440 m 30 m 

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

2650 m 0 m 40 m 

 

I tabellen under er det foretatt en oppsummering av lengder for det enkelte alternativet.  

Alternativ  Veg i dagen Tunnel Bru i veglinja Total lengde 
Alternativ 1 8405 1550 530 10485 
Alternativ 2 9395 850 285 10530 
Alternativ 3 10205  300 10505 
Alternativ 4 8480 500 590 9570 
Alternativ 5 8250 900 140 9290 
Alternativ 6 8550  65 8615 
 
Alle alternativene oppgis med variant C1 ved Gullen. Variant C2 er ca 10 meter kortere enn 
C1, og inneholder en 430 m lang tunnel. 

 

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 8000-
12000 ÅDT. Disse forutsetningene gir følgende tverrprofiler, vist i figur 2, 3, og 4.  
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Figur 1-2. 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 

Nærmiljø: 

Nærmiljø er 
omfatter tradisjonelt både fysiske og sosiale forhold, og 

veg og trafikk på det sosiale vil være avledet av fysiske endringer. Temaet avgrenses derfor 
til fysiske forhold som har betydning for nærmiljøet (redusert bruk).  

Friluftsliv:  

den aktiviteten som bedrives og de fysiske omgivelsene aktiviteten foregår innenfor.  

Nærmiljø og friluftsliv: 

I denne utredningen er temaene nærmiljø og friluftsliv slått sammen for å få en helhetlig 
forståelse av menneskers bruk av omgivelsene. Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres her 

- og tettstedsnære uteområder, 
friluftsområder, samt byrom og parker .  

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og være en del av andre fagtema: 

 Reduksjon av utearealenes kvaliteter på grunn av luftforurensing, støynivå og/eller 
støytiltak behandles under dette fagtema, mens helsemessige konsekvenser pga 
luftforurensing omtales under prissatte konsekvenser.  

 De visuelle kvalitetene i omgivelsene/opplevelsesverdier behandles under fagtema 
landskapsbilde. 

 Innløsning av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget og er 
ikke med under dette fagtema. Betydningen dette har for det gjenværende nærmiljøet 
skal imidlertid vurderes. 

 
2.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

Nærmiljø 

Statlige myndigheter har i flere sammenhenger gitt uttrykk for et ønske om sterkere satsing 
på miljøvennlig utvikling i byer og tettsteder. Regjeringens mål for byer og tettsteder er gitt i 
Stortingsmelding 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder (MD 2002), og kan 
oppsummeres i følgende punkt: 

 Trygge, vakre og opplevelsesrike byer og tettsteder med høy miljø- og bokvalitet for 
befolkningen 

 Funksjonelle og attraktive byer og tettsteder for et konkurransedyktig næringsliv 
 Bystrukturer og bymiljø som stimulerer til helsefremmende livsstil 
 Et funksjonelt og miljøvennlig transportsystem med sterkere satsing på 

kollektivtransport, sykling og gange 
 Byer og tettsteder som ivaretar natur- og kulturmiljøet 
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Friluftsliv 

Mål for friluftslivspolitikken i Norge er gitt i Stortingsmelding 39 (2000-2001) Friluftsliv - en 
veg til høgare livskvalitet (MD 2001). Målsetningene i denne er følgende: 

 Alle skal ha anledning til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers. 

 Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen 
 Barn og unge skal få anledning til å utvikle ferdigheter innen friluftsliv 
 Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel, 

opphold og høsting, og at naturgrunnlaget blir ivaretatt. 
 Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og 

annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur, men gode 
forbindelser til omkringliggende naturområder. 

 
Barn og unge  

Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger. I RPR for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen framheves to hovedmål (MD 1995): 

 Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver 
tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov 

 Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud som samlet kan gi 
den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn 
 

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 tema nærmiljø og friluftsliv med bakgrunn i de krav som er beskrevet i 
planprogrammet: 
 

 barrierevirkning og konsekvenser for tilgjengelighet til viktige turområder og 
nærmiljøfunksjoner må beskrives. Videre må støybelastning i forhold til bolignære utearealer, 
nærfriluftsområder og større sammenhengende friluftsområder beregnes og vurderes. 
Utredningen skal også belyse avlastingseffekter langs eksisterende veg og konsekvenser for 
veg- og stinett for gående og syklende. 
 
Spesielle fokus områder: 
Utredning i samarbeid med kommunen og evt lokale interessegrupper for å kartlegge og 
vurdere tiltak som kan redusere skadene og konfliktpotensialet i forhold til nærmiljø og 
friluftsområder. Konsekvenser i forhold til idrettsinteresser og da spesielt orientering skal 
vurderes. Avbøtende tiltak beskrives .  
 
 
2.4 Metode og datagrunnlag 

2.4.1 Generelt 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, se kapittel 2.3. 
Metodisk bygger konsekvensutredningen på håndbok 140, Konsekvensutredninger.  Trinn 1 i 
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konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering 
og trinn 3 er konsekvensvurderinger. Se for øvrig de etterfølgende kapitler. 

Planområdet er inndelt i 15 delområder som er vurdert hver for seg mht verdi, omfang 
(tiltakets virkning) og konsekvens.  Det er utarbeidet et temakart for hele strekningen som 
viser geografisk plassering av de ulike delområdene, samt områdenes verdi. 

2.4.2 Kriterier for verdi  

Verdivurderingen fastsettes normalt ut fra en regional vurdering. Verdivurderingsskalaen er 
inndelt i en tredelt skala som vist under.  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

       

Figur 2-1:  Verdien av delområdene blir fastsatt langs en trinnløs skala 

Kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på Statens vegvesen håndbok 140 
er gjengitt i tabell 2-1. 

Tabell 2-1:  Kriterier for vurdering av nærmiljø og friluftslivets verdi  

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Vanlige boligfelt - Lav tetthet av boliger og 

få boliger 
- Vanlige boligfelt og 
boligområder 

- Tette konsentrasjoner av 
boliger 

Øvrige bebygde 
områder 1) 

- Lav bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Ingen skoler, 
barnehager, lite fritids-
tilbud for barn og unge 

- Middels bruks- og 
oppholdsidentitet  
- Fritidstilbud der en del 
barn og unge oppholder 
seg 

- Svært stor bruks- og 
oppholdsidentitet 
- Grunnskoler/barnehager/ 
fritidstilbud der mange barn 
og unge oppholder seg 

Offentlige/ felles 
møtesteder og andre 
uteområder i byer og 
tettsteder (plasser, 
parker, løkker med mer) 

- Uteområder som er lite 
brukt 

- Uteområder som brukes 
ofte/av mange 
-Områder som har 
betydning for barn og 
unges fysiske utfoldelse 

- Uteområder som brukes 
svært ofte/av svært mange 
- Viktige områder for barn 
og unges fysiske utfoldelse 
- Områder med betydning 
for et større omland 

Veg- og stinett for 
gående og syklende 

- Veg- og stinett som er 
lite brukt, og/eller som 
mange føler ubehag og 
utrygghet ved å ferdes 
langs 
- Ferdslinjer med flere 
barrierer og/eller som 
oppleves som omveier og 
dermed er lite brukt 

- Veg- og stinett som er 
mye brukt 
- Ferdslinjer til sentrale 
målpunkter 2) 
- Ferdslinjer som er en 
del av sammenhengende 
ruter 

- Sentrale ferdslinjer for 
gående og syklende som 
er svært mye brukt, har 
god framkommelighet, og 
oppleves som trygge og 
attraktive å ferdes langs 
- Hovedferdslinjer til 
sentrale målepunkter2) 

Identitetsskapende 
områder/elementer 

- Områder/elementer som 
få knytter stedsidentitet til 

- Områder/elementer som 
noen knytter 
stedsidentitet til 

- Områder/elementer som 
svært mange knytter 
stedsidentitet til 

Friluftsområder - Områder som er mindre 
brukt til friluftsliv 

- Områder som brukes av 
mange til friluftsliv 
- Områder som er 
godkjent særlig godt 
egnet til friluftsliv 3) 

- Områder som brukes 
svært ofte/av svært mange 
- Områder som er en del 
av sammenhengende 
områder for langturer over 
flere dager 
- Områder som er 
attraktive nasjonalt og 
internasjonalt og som i stor 
grad tilbyr stillhet og 
naturopplevelse 
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1) Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger 
inngår 

2) Sentrale målepunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter 
3) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til 

området 
 

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 
referansesituasjonen (0-alternativet) som er dagens situasjon inkludert forventet endring i 
analysesituasjonen (inkludert vedtatte planer).  

Omfanget rangeres på en skala fra stort negativt til stort positivt.  

    Stort negativt            Middels negativt     negativt             positivt           Middels positivt         Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                    

Figur 2-2:  Omfang av tiltaket angis på en trinnløs skala 

Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i Statens vegvesens håndbok 140, og er gjengitt i 
tabell 2-2.  

Tabell 2-2:  Kriterier for fastsettelse av omfang i forhold til tema nærmiljø og friluftsliv 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/ intet omfang Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Bruksmuligheter - Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
bruksmulighetene 
for området 

- Tiltaket vil bedre 
bruksmulighetene 
for området 

- Tiltaket vil ikke 
endre bruksmulig-
hetene for området 

- Tiltaket vil 
redusere 
bruksmulighete
ne for området 

- Tiltaket vil 
ødelegge 
bruksmulighetene 
for området 

Barriere for 
ferdsel og 
opplevelse 

- Tiltaket vil fjerne 
betydelige 
barrierer mellom 
viktige 
målepunkter 

- Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
barrierer mellom 
viktige 
målepunkter 

- Tiltaket vil i liten 
grad endre barrierer 

- Tiltaket vil i 
noen grad 
medføre 
barrierer 
mellom viktige 
målepunkter 

- Tiltaket vil 
medføre 
betydelige 
barrierer mellom 
viktige 
målepunkter 

Attraktivitet - Tiltaket vil i stor 
grad gjøre 
området mer 
attraktivt 

- Tiltaket vil gjøre 
området mer 
attraktivt 

- Tiltaket vil stort sett 
ikke endre områdets 
attraktivitet 

- Tiltaket vil 
gjøre området 
mindre attraktivt 

- Tiltaket vil i stor 
grad redusere 
områdets 
attraktivitet 

Identitetsskapen
de betydning 

- Tiltaket vil i stor 
grad øke 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 

- Tiltaket vil øke 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 

- Tiltaket vil stort sett 
ikke endre områdets 
identitetsskapende 
betydning 

- Tiltaket vil 
forringe 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 

- Tiltaket vil 
ødelegge 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 
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2.4.4 Konsekvenser 

Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
konsekvensene for å få den samlede konsekvensutredningen. 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.  
Grunnlaget for å vurdere verdi og konsekvens framgår av figur 7 mens figur 8 viser 
karakteristikker og fargekoder for samlet konsekvensvurdering. 

 

Figur 2-3:  Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140. 

Meget stor positiv konsekvens  + + + + Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - 

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens - 

Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens - / -- 

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - 

Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / - - - 

Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens - - - 

Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ 
konsekvens 

- - -/ - - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - - 

Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 
området blir ikke berørt 

 

 

Figur 2-4:   Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 
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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 
anleggsveier, massetak, deponi som er kjent på utredningstidspunktet. 

Influensområdet er arealer utenfor det definerte tiltaksområdet som kan bli påvirket av det 
planlagte tiltaket og/eller har en betydning for vurdering av verdi og sårbarhet innenfor 
tiltaksområdet.  

Influensområdet utgjør sammen med tiltaksområdet det som benevnes som 
undersøkelsesområdet.  

2.4.6 Kilder og feltarbeid 

Kilder har vært orienteringskart over Moesmoen, vedtatt planprogram og befaring i 
planområdet. Det er benyttet VR-modell på enkelte delstrekninger. 

2.5 Støyvurderinger 

Støy, støv og lokal luftforurensning inngår som en konsekvens under temaet nærmiljø knyttet 
til endringer i støynivået og luftforurensning for boligene og nærmiljøområdene. Dagens 
situasjon og virkninger av tiltaket skal oppgis, men skal ikke tas med i betydningsvurderingen 
siden støy er en prissatt konsekvens og vil inngå i nytte-/kostnadsberegningene. 

2.6 Undersøkelsesområdet 

Følgende områder inngår i influensområdet for temaet nærmiljø og friluftsliv: 

 Boligområder som bare delvis ligger innenfor plangrensen slik at boligområdet kan 
vurderes som en helhet (Jevnaker sentrum). I tillegg er Samsmoen og Kistefoss 
nevnt i rapporten der dette har relevans, men disse er likevel definert utenfor 
influensområdet. 
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3 OVERORDETE KARAKTERISTISKE TREKK 

Generelt 

Jevnaker kommune er preget av store skogområder. Kommunen har ca 500 husstander, 
hvorav 2/3 er plassert sentralt rundt sørenden av Randsfjorden. Dagens rv. 35 går i 
hovedsak gjennom landbruksområder med spredt bebyggelse og tettbebyggelse på 
strekningene Toso og langs Nesbakken. 

Offentlig og privat service 

Jevnaker sentrum, Nesbakken, er kommunesenteret i Jevnaker kommune. Her er de fleste 
kommunale funksjoner samlet. I tillegg finnes bank, post, legesenter, bibliotek, svømmehall 
og en del forretninger.  

Bortsett fra Toso er det ingen andre nærmiljøsentra innenfor plan- og influensområdet.   

Skoler og barnehager 

På Nesbakken og Toso finnes barneskoler og barnehager. Det er ellers ingen skoler eller 
barnehager innenfor undersøkelsesområdet.  

Boligområder 

Av boligområder er det hovedsakelig Nesbakken og Toso som har konsentrert bebyggelse. 
Karakteristisk for resten av bygningsstrukturen i området er spredt bebyggelse, enten 
gårdsbebyggelse eller eneboligbebyggelse, langs eksisterende rv.35 og lokalveg mellom 
Jevnaker kirke og Olimb. Her er det langt til skoler og barnehager, i tillegg til lite tilrettelagt 
fritidstilbud for barn og unge. Rv.35 ligger nær bebyggelsen noe som gir miljøulemper i tillegg 
til at vegen fremstår som en barriere.  
 

Leke- og idrettsområder 

Områder med tilrettelagt lek finnes integrert i de største boligområdene som Nesbakken og 
Toso. Ellers er tilbudet dårlig på grunn av den spredte bebyggelsen. I hager og i tilstøtende 
jordbruks- og grøntareal finnes imidlertid gode muligheter for lek. 

Innenfor tiltaks- og influensområdet finnes en gressbane med tilhørende klubbhus ved 
Bjertnes sag og en grusbane med tilhørende klubbhus på Myrskogen. Lekeplasser finnes 
ellers i tilknytning til Toso skole og barnehagene.   

Ferdselslinjer og målpunkter 

Ferdselslinjer omfatter alle veger som benyttes til ferdsel mellom ulike nærmiljøfunksjoner 
eller veger som leder ut i friluftsområder.  

Dagens rv. 35 er en sentral åre gjennom Jevnaker. I sør ligger veien i utkanten av 
boligområdene på Samsmoen og sør for Nesbakken. Fra Hadeland Glassverk og videre 
nordøstover er dagens rv. 35 hovedgaten gjennom tettbebyggelsen på Toso. Her er det 
ensidig fortau. Mellom Toso og Olimb ligger rv. 35 sentralt i jordbrukslandskapet med spredt 
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gårdsbebyggelse. Dagens rv. 35 er en viktig ferdselslinje men trafikkmengden skaper 
ubehag og utrygghet. 

Andre viktige ferdselslinjer er skogsbilveger og stisystem som fører inn til Nordmarka fra 
bebyggelsen. Svenådalen og Søtbakkdalen er spesielt viktige innfallsporter til viktige 
målpunkt i Nordmarka. Det er også flere stier oppover mot Vangsåsen i nord. 

Friluftslivsområder 

De to mest brukte friluftsområdene innenfor planområdet er Moesmoen og Nordmarka. 
Moesmoen ligger like sørvest for Toso og øst for bebyggelsen på Samsmoen, og er et godt 
utnyttet friluftsområde for lokalbefolkningen i Jevnaker. Moesmoen er på grunn av sin 
topografi et velegnet område for orienteringsidrett. 

I Nordmarka er Svenådalen og Søtbakkdalen mye brukte friluftsområder og viktige 
innfallsporter til marka. 

I strandsonen ved Randsfjorden er det tilrettelagt en badeplass i deltaområdet ved Bjertnes 
Sag (Haugerstranda) som er mye brukt av befolkningen i Jevnaker. Her er det også 
parkmessig opparbeidede arealer i tilknytning til badeplassen og hotell- og 
konferansesenteret Thorbjørnrud. 

Identitetsskapende elementer 

Randsfjorden har særlig stor identitetsskapende betydning i tiltaks- og influensområdet. Det 
samme har Kistefoss-museet som ligger på vestsiden av Randselva. Ellers er både 
Randsfjorden kirke, Hadeland glassverk og Jevnaker kirke identitetsskapende elementer 
langs dagens rv. 35. 

I undersøkelsesområdet er det også flere store og markerte gårdstun, blant annet Mo, Vang, 
Brattval og Gullen.  
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4 TILSTAND, VERDIER OG KONSEKVENSER 

Se temakart i vedlegg 1 for områdeavgrensning og geografisk plassering av delområdene. 

4.1 Delstrekning A, Bergertjernet til Rønnerudmarka / Jevnaker 
stasjon 

4.1.1 Delområde 1, Moesmoen 

Småkupert skogkledd område med flere stier og skogsbilveger på kryss og tvers. Dette er 
ferdselslinjer som er en del av sammenhengende ruter. Området er et viktig 
nærfriluftsområde som brukes mye av mange. Området er særlig godt egnet til orientering, 
og brukes til orienteringsløp for hele regionen. Jernbanen ligger i utkanten av området i nord 
og vest, og danner en barriere mot Hadeland Glassverk, Hermannstjern og Randselva. Det 
er imidlertid etablert flere innfallsporter blant annet ved Bergefoss over Randselva til 
Samsmoen og Kistefoss-museet.  

Område særlig godt egnet til friluftsliv med stinett som er mye brukt med flere innfallsporter, 
men har ingen nasjonal betydning som friluftsområde. Moesmoen er et avgrenset område 
som ikke er egnet til langturer. 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                               

        Moesmoen 

 

Figur 4-1:  Områder bruk som utfartsparkering til Moesmoen 
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Omfang:  

Både alternativ 1,2 og 3 vil ligge i områdets vestre kant. Tilgjengeligheten mellom Moesmoen 
med gangforbindelsen over til Samsmoen over demningen Bergerfoss vil opprettholdes med 
en undergang under ny Rv 35, i nærheten av dagens kryssing av jernbanen. Ny Rv 35 vil 
tangere og berøre stier i sørenden av Moesmoen (området mellom jernbanen og fv. 241), 
men Moesmoen vil fortsatt være tilgjengelig fra sør / fv.241. 

Vegen ligger såpass langt fra at den ikke vil endre Kistefoss som identitetsskapende 
element. 

Alternativ 4, 5 og 6 vil komme i konflikt med etablert sti nord på Moesmoen som fører til 
Hadeland glassverk i øst og jernbanekryssing i vest. Alternativene vil beslaglegge relativt 
store arealer. Alternativ 6 vil ha den korteste strekningen langs Moesmoen. 

Alle alternativene berører områdets ytterkant, og kan redusere områdets attraktivitet og 
opplevelse av området. Alle alternativene representerer arealbeslag og en ny barriere i 
området, men det foreligger allerede barrierer i dag slik som jernbanen. Dersom det 
etableres nye tverrforbindelser vil ingen av alternativene endre bruksmulighetene for 
området.  

Tiltaket vil gi økt støy i forhold til referansesituasjonen. For alternativ 1,2,3 gjelder det 
nordvestre deler av Moesmoen og det er liten forskjell mellom de tre alternativene. For 
alternativ 4, 5 og 6 gjelder det et relativt begrenset område av nordøstre del av Moesmoen.  

Boligbebyggelsen ved Bergefoss får støynivåer under 55 dBA ved å iverksette langsgående 
støyskjermingstilak (støyskjerm eller støyvoll) i alternativ 1,2 og 3.  

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

        Lite        Intet    Lite 
    Stort negativt           Middels negativt   negativt             positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                               

     1,2,3,4,5    6 
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Figur 4-2: Alternativ 6 ligger i en dominerende løsmasseskjæring ved Moesmoen som beslaglegger areal. 
Alternativet har imidlertid den korteste strekningen som berører dette delområdet. 

 

Figur 4-3: Alternativ 1,2 og 3 ligger i utkanten av Moesmoen på vestsiden langs jernbanen, og 
representerer en barriere mot gangforbindelsen over til Samsmoen over demningen Bergerfoss 
og stier i sørenden av Moesmoen mellom jernbanen og fv. 241. 

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Middels negativ konsekvens (--) 

Alternativ 6: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
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4.1.2 Delområde 2, Hermannstjern/Bergertjern 

Hermannstjern er et vann som ligger mellom Jevnaker sentrum og Moesmoen. Området er 
lite tilgjengelig for allmennheten. På sørsiden av Hermannstjern ligger jernbanefyllingen, 
mens på nordsiden grenser den mot rv. 35.  

I rekreasjonssammenheng blir tjernet i første rekke brukt til fisking. Gjeddefiske vår- og vinter 
er det mest populære, men vannet er også gyteplass for abbor og leveområde for blant 
annet kreps. 

Stien rundt vannet er lite opparbeidet og brukes primært av fiskere. Terrenget gjør at 
området er lite tilgjengelig. 

Bergertjern ligger på vestsiden av Hermannstjern. Tjernet blir lite brukt i 
rekreasjonssammenheng bortsett fra en etablert småbåthavn på vestsiden (pers. med. 
Jevnaker kommune). 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                              

 Hermannstjern/Bergertjern 

 

Figur 4-4: Hermannstjern sett fra rv. 35. Jernbanen ligger bak en kantsone av vegetasjon. 
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Omfang:  

Alternativ 1,2 og 3 berører kun området mellom Bergertjernet og Hermannstjern hvor det vil 
etableres nytt dominerende kryss og justering av adkomst til boliger langs Bergertjernet.  
Alternativene medfører utfylling i Bergertjernet, men vil ikke komme i konflikt med etablert 
småbåthavn. 

Alternativ 4,5 og 6 vil gå sør for Hermannstjern og jernbanen, og således i liten grad få 
konsekvenser for bruken av området dersom det etableres tverrforbindelser mellom 
Moesmoen og Hermannstjern.  

Alle alternativene reduserer barrieren mellom Hermannstjern og Nesbakken 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

            Lite      Intet      Lite 
    Stort negativt         Middels negativt   negativt             positivt       Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                 

                                       4,5,6      1,2,3                                            

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3: Ubetydelig (0) 

Alternativ 4,5 og 6: Liten negativ konsekvens (-) 

 

4.1.3 Delområde 3, Nesbakken / Jevnaker sentrum 

Boligområde og senterområde med flere nærmiljøfunksjoner og både barneskole og 
barnehage. Kommunesenter med en rekke servicefunksjoner. Sørvest for sentrum ligger 
Randsfjorden kirke som mange knytter stedsidentitet til. Dagens rv. 35 går i kanten av 
tettstedet og gir noen miljøulemper.  
 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                     

   Nesbakken/Jevnaker sentrum 
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Figur4-5: Randsfjorden kirke ligger i utkanten av sentrum, og er et element som mange knytter 
stedsidentitet til når man kjører på rv. 35. 

 

Omfang:  

Alle alternativene vil gå utenom Nesbakken, og i noen grad redusere barrieren mellom 
tettstedet og Hermannstjern. Nedre alternativ vil gi størst trafikkreduksjon på dagens veg. 
Tilgjengelighet og kontakt til Hadeland Glassverk vil bedres ved redusert trafikk på dagens 
veg. Tiltaket vil i liten grad endre bruksmulighetene for området eller områdets attraktivitet. 
Alle alternativene medfører noe mindre støy enn referansesituasjonen.  

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt     Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                                     

                                                              1,2,3,4,5,6 

   Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5,6: Middels positiv konsekvens (++) 

 

4.1.4 Delområde 4, Hadeland Glassverk 

Viktig felles møtested og identitetsskapende område. Område som brukes svært ofte av 
svært mange, både sommer og vinter, og er et område som har betydning for et større 
omland. Liten strand (Verkevika) rett på nedsiden av glassverket. 
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Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                    

   Hadeland Glassverk 

Figur 4-6. Hadeland Glassverk er et viktig møtested både for lokalbefolkningen og et større omland           
  (Foto: www.google.no) 

Omfang:  

Alternativ 6 vil ligge tilnærmet parallelt med sørsiden av jernbanen, og skjære seg inn i den 
bratte nordskråningen på Moesmoen. Dersom ny innfallsport til Moesmoen fra Hadeland 
Glassverk etableres, vil alternativet ikke endre bruksmulighetene for området. Tiltaket tilfører 
imidlertid en ekstra infrastrukturåre i nærheten av Hadeland Glassverk som et viktig 
rekreasjonsområde, og kan redusere opplevelseskvalitetene i området. Tilgangen til 
Randsfjorden kan imidlertid bli bedre fordi redusert trafikk og nedbygging av dagens rv. 35 
minsker barrieren til Randsfjorden.  

De andre alternativene vil ikke berøre området, men tiltaket vil redusere barrieren til 
Randsfjorden og badestranden (Verkevika) fordi trafikken langs dagens rv. 35 blir mindre.  
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Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

       Lite       Intet     Lite 
      Stort negativt     Middels negativt     negativt             positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                               

                                                 6               1,2,3,4,5                               

 

Figur 4-7: Alternativ 6 vil ligge tilnærmet parallelt med sørsiden av jernbanen, og skjære seg inn i den 
bratte nordskråningen på Moesmoen. Tiltaket vil redusere opplevelseskvalitetene i området. 

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Middels positiv konsekvens (++) 

Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-) 

 

4.1.5 Delområde 5, Kleggerud og Mo 

Kulturlandskap med spredt gårdsbebyggelse. Grenser til Moesmoen i nordvest. Område med 
lav bruks- og oppholdsintensitet som er lite brukt i friluftssammenheng.   

Verdivurdering:  

  Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

              

 Kleggerud og Mo 
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Figur 4-8: Dyrket mark ved Kleggerud 

Omfang:  

Både alternativ 1,2 og 3 innebærer nytt toplanskryss med fv. 241. Dette fører til at 
eksisterende bebyggelse i området må innløses. Alternativ 1 vil ha nærføring til gårdstunet 
på Kleggerud. Veganlegget vil også virke som en barriere i området. 

Alternativ 4 og 5 går på nordsiden av buffervegetasjonen mellom Kleggerud og Mo, og vil i 
større grad berøre Mo gård enn arealene på Kleggerud.  

Alle alternativene i øvre korridor representerer en ny barriere i området og reduserer 
kontakten mellom gårdene. Tiltaket vil også redusere områdets attraktivitet. 

Alternativ 6 går utenfor/berører ikke det kartlagte delområdet. 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

 

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt     Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                     

                          1,2,3     4,5    
             
Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Liten negativ konsekvens (-) 

Alternativ 6: Ikke relevant/berører ikke det kartlagte området 
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4.1.6 Delområde 6, Nordmarka (Svenådalen og Søtbakkdalen) 

Nordmarka er et mye brukt friluftsområde innenfor planområdet. Det vurderte området ligger 
utenfor markagrensen. Svenådalen og Søtbakkdalen er to markerte bekkedaler som er 
viktige ferdsellinjer og hovedinnfallsporter fra bebyggelsen på Toso til Nordmarka via 
skogsbilveger og stier som går parallelt med bekkene. Området er del av sammenhengende 
områder for langturer som kan by på både stillhet og naturopplevelse. 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                         

   Nordmarka 

Omfang:  

Både alternativ 1, 2 og 3 vil ligge i skogsområder i Nordmarka, og således representere en 
barriere for fri ferdsel. Alternativ 1 går i tunnel på store deler av strekningen, men alle 
alternativene har dagstrekninger med bru over de mest brukte innfallsportene til Nordmarka; 
Svenådalen og Søtbakkdalen. Dette vil redusere opplevelseskvalitetene selv om 
tilgjengeligheten er sikret.   

Alternativ 4 vil gå i dyrka mark like sør for gårdstunet på Opperud og ha nærføring til denne. 
Alternativ 5 videreføres nord for Opperud. Begge alternativene har dagstrekninger med bru 
over de mest brukte innfallsportene til Nordmarka; Svenådalen og Søtbakkdalen. Dette vil 
redusere opplevelseskvalitetene og bruksmulighetene i området.   

Alternativ 6 ligger utenfor/vil ikke berøre det kartlagte området. 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt     Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                   

                          2,3,4,5     1       
              
Konsekvenser:  

Alternativ 1: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

Alternativ 2,3,4,5: Middels negativ konsekvens (--) 

Alternativ 6: Ikke relevant/det kartlagte området vil ikke bli berørt 
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4.1.7 Delområde 7, Toso 

Boligområde med tett konsentrasjon av boliger og Toso skole lokalisert sørøst i området. Det 
er også tre barnehager lokalisert innenfor området.  Mellom boligbebyggelsen på Toso ligger 
en buffersone med dyrket mark som benyttes til friluftsaktiviteter og lekeområde på vinteren. 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                    

      Toso 

 

Figur 4-9: Toso skole ligger sørøst i boligområdet. 

Omfang:  

Alternativene i øvre korridor vil danne en barriere for fri ferdsel til Nordmarka fra bebyggelsen 
på Toso, og er vurdert under delområde 6. Alternativene vil likevel opprettholde viktige 
innfallsporter til Nordmarka gjennom Svenådalen og Søtbakkdalen. Alternativ 2 og 3 vil ligge 
nær bebyggelsen, men i alternativ 2 går deler av strekningen i tunnel forbi bebyggelsen.   

Støyberegningene viser at ved å iverksette langsgående støyskjermingstiltak (støyskjerm 
eller støyvoll) vil boliger i østre del av Toso-området ligge i hvit støysone, dvs. med 
støynivåer lavere enn 55 dB. 

Alternativ 6 ligger utenfor/ vil ikke berøre det kartlagte området. 
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Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                   

                                          1,2,3,4,5                              

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Liten negativ konsekvens (-) 

Alternativ 6: Ikke relevant/det kartlagte området vil ikke bli berørt 

 

4.2 Delstrekning B, Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon - Røste 

4.2.1 Delområde 8, Bebyggelse Toso langs rv 35  

Del av bebyggelsen på Toso med mer bymessig kvartalsstruktur og servicefunksjoner i form 
av butikker og bensinstasjon. Rv. 35 går gjennom området og fremstår som en bygate. Veien 
er trafikkert, og har kun ensidig fortau. Trafikken på rv.35 skaper utrygghet og miljøulemper. 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                            

  Bebyggelse Toso langs rv 35 

 

Omfang:  

Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor 
det kartlagte området. Tiltaket vil medføre utbedring og etablering av nye kryss/rundkjøringer 
fra fv. 241 med adkomst til bebyggelsen på Toso via dagens rv. 35. 

Alle alternativene vil medføre mindre trafikkbelasting langs dagens rv. 35 og dermed 
redusere barriereeffekten som veien har gjennom bebyggelsen. 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt    Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                              

                                                             6           1,2,3,4,5     
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Figur 4-10: Bebyggelse på Toso nær eksisterende rv. 35 gir miljøulemper. Rv. 35 fremstår som en bygate. 

 

  

 

Figur 4-11: 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.                                        

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Middels positiv konsekvens (++)    

Alternativ 6: Liten positiv konsekvens (+) 
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4.2.2 Delområde 9, Bade- og idrett Randsfjorden inkl. Thorbjørnrud 

Opparbeidet badeplass (Haugerstranda) som brukes mye av befolkningen i Jevnaker og 
idrettsbane med tilhørende klubbhus ved Randsfjorden nordøst for Hadeland Glassverk. 
Området er et viktig rekreasjonsområde som bidrar til barn og unges fysiske utfoldelse. 
Randsfjorden er også et populært fiskevann, og tilgang til fjorden er viktig. Det fiskes i 
hovedsak fra båt blant annet fordi det er grunt i denne delen av Randsfjorden (personlig 
medelelse fra Randsfjorden Grunneierlag). 

Innenfor området finnes også Thorbjørnrud hotell- og konferansesenter med parkmessig 
opparbeidede arealer. Thorbjørnrud er et viktig møtested for befolkningen, og huser mange 
ulike arrangementer som for eksempel brylluper og barnedåp i tillegg til hotell- og 
konferansevirksomheten. 

 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                             

  Bade- og idrett Randsfjorden/Thorbjørnrud 

   

 

Figur 4-12: Opparbeidet badeplass (Haugerstranda) langs Randsfjorden  
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Figur 4-13: Idrettsbane med tilhørende klubbhus ved Randsfjorden 

 

Figur 4-14. 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 innebærer to parallelle 
infrastrukturlinjer, og vil redusere opplevelseskvaliteten i området. Tiltaket kan gi en økt 
oppfattelse av barriere selv om jernbanen i seg selv er en barriere ned til Randsfjorden. 
Tiltaket vil medføre utbedring og etablering av nye kryss/rundkjøringer. Tiltaket vil ikke endre 
bruksmulighetene i området, men beslaglegge areal og gjøre området mindre attraktivt. 

Både Thorbjørnrud hotell, badeplassen eller idrettsanlegget blir liggende utenfor gul 
støysone, dvs. med støynivåer lavere enn 55 dB. 
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Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

       Lite         Intet      Lite 
      Stort negativt       Middels negativt    negativt                positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                               

         6                                                  

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området vil ikke bli berørt  

Alternativ 6: Middels negativ konsekvens (--) 

 

4.2.3 Delområde 10, Næringsvirksomhet Bjertnes 

Området avgrenses av jernbanen i sørøst og karakteriseres av næringsvirksomhet med store 
utvendige lagerområder (trelast, byggevarer) med lav bruks- og oppholdsintensitet. 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

              

 Næringsvirksomhet Bjertnes 

 

Figur 4-15: Næringsvirksomheter langs jernbanen med lav bruks og oppholdsintensitet. 



Temarapport: Nærmiljø og friluftsliv  rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU  43 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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. 
Alternativet vil beslaglegge arealer i delområdet, og vil komme i konflikt med eksisterende 
bebyggelse/næringsvirksomhet.  

Tiltakets omfang for nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

         Lite      Intet      Lite 
      Stort negativt           Middels negativt   negativt         positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|------------I------------|---------------|----------------| 

                                                                

                                               6      

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt 

Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-) 

 

4.2.4 Delområde 11, Strandsone Randsfjorden 

Område langs Randsfjorden avgrenset av jernbanen i øst. Området er foruten en strand 
(Rønnerudstranda) ikke opparbeidet og i liten grad tilgjengelig for allmennheten, men har 
potensial og er godt egnet til å bli et attraktivt rekreasjonsområde for lokalbefolkningen i 
Jevnaker. Rønnerudstranda ligger ca. 3,5 km fra Jevnaker sentrum og er tilgjengelig via en 
sti langs jordet som blant annet krysser jernbanen. Stranden er lite i bruk (pers. med. 
Jevnaker kommune).  

Randsfjorden er for øvrig et populært fiskevann og tilgang til fjorden er viktig. Det fiskes i 
hovedsak fra båt (pers. med. Randsfjorden Grunneierlag). 

 

Verdivurdering:  

       Liten              Middels            Stor 

|-----------------|----------------|----------------|  

                             

 Strandsone Randsfjorden 

Omfang:  

Det er kun alternativ 6 som vil berøre dette området. De andre alternativene ligger utenfor 
det kartlagte området.  
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Alternativ 6 vil ligge i randsonen på nordsiden av jernbanen. Vegen ligger på en fylling, og vil 
innskrenke tilgjengeligheten til området betraktelig og ødelegge Rønnerudstranda. Tiltaket vil 
redusere områdets attraktivitet og potensial for rekreasjonsformål i fremtiden. 

 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

        Lite       Intet     Lite 
      Stort negativt       Middels negativt    negativt             positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|------------I------------|---------------|----------------| 

                                      

                            6            

Figur 4-16: Vegen ligger på en fylling ut mot strandsonen, medfører at Rønnerudstranda går tapt og        
  reduserer områdets potensial for rekreasjonsformål i fremtiden. 

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Ikke relevant/det kartlagte området vil ikke bli berørt  

Alternativ 6: Middels negativ konsekvens (--) 

 

4.2.5 Delområde 12, Kulturlandskap Vang-Røste 

Kulturlandskap med spredt bebyggelse og enkelte store gårdstun. Lav bruks- og 
oppholdsintensitet, ingen skoler og lite fritidstilbud for barn og unge i nærheten. Dagens rv. 
35 er en viktig ferdselsåre gjennom kommunen, men er smal og svingete, og uten fortau på 
store deler av strekningen. Veien oppleves som utrygg å ferdes langs for gående og 
syklende. Det finnes et lokalt vegsystem på sørsiden av rv. 35 innimellom gårdsbebyggelsen. 



Temarapport: Nærmiljø og friluftsliv  rv. 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU  45 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Jevnaker kirke er et område med betydning for et større omland, og et element det knyttes 
stedsidentitet til. 

Verdivurdering:  

        Liten            Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                         

 Vang  Røste 

 

 

Figur 4-17: Dalen nedover sett fra Røste karakteriseres av spredt bebyggelse og dyrket mark. 

 

Omfang:  

Alternativ 6 innebærer at dagens rv. 35 som er en viktig ferdselsåre, degraderes til lokalveg, 
får mindre trafikk og vil oppleves som tryggere å ferdes langs. Den nye vegen går i 
bekkedalen oppover mot Røste, og vil få nærføring til flere gårdstun som gir miljøulemper 
som støy og barriere. Støyberegningene viser at for en del av gårdstunene og 
boligbebyggelsen kan man løse støy med langsgående skjerming, men også at noen av 
områdene fortsatt ligger i gul støysone, slik at lokal skjerming må vurderes i neste planfase.  

Alternativene i øvre korridor vil gi redusert trafikk på dagens vegsystem. 
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Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

   Lite              Intet              Lite 
 Stort negativt     Middels negativt   negativt                                         positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                      

                                         6              1,2,3,4,5                                           

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Liten positiv konsekvens (+) 

Alternativ 6: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

 

4.2.6 Delområde 13, Nordmarka (Åsrudmarka) 

Skogsområde som rammer inn bebyggelse og jordbruksområder mellom Vang og Olimb. Det 
går enkelte skogsbilveger og stier til Lamannshaugen og Helgehaugen og videre innover i 
Nordmarka. 

Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                   

  Nordmarka 

Omfang:  

I dette delområdet går alternativ 1,2,3,4 og 5 i samme trasé. Alternativ 6 ligger utenfor det 
kartlagte området.  

Alternativ 1,2,3,4 og 5 representerer en barriere mellom bebyggelsen og Åsrudmarka og 
forbindelsen inn til marka. Tiltaket vil redusere opplevelseskvalitetene ved rekreasjon og 
ikke-motorisert ferdsel i området og reduserer bruksmulighetene for området dersom det ikke 
etableres tilstrekkelige tverrforbindelser til marka. Området langs vegen vil bli mindre 
attraktivt som nærfriluftsområde. Det kan være aktuelt å etablere rasteplass i området. En 
rasteplass vil i tilfelle kun tilpasses reisende på rv 35 og er ikke tiltak for nærmiljø og det 
lokale friluftslivet.  

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

      Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt    Middels negativt     negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                

                              1,2,3,4,5                                                       
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Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5: Middels negativ konsekvens (--) 

Alternativ 6: Ikke relevant/det kartlagte området blir ikke berørt 

 

4.3 Delstrekning C, Røste - Olimb 

4.3.1 Delområde 14, Kulturlandskap Røste-Olimb 

Kulturlandskap med spredt bebyggelse og enkelte store gårdstun. Området er noe mer 
kupert og med større innslag av skog enn delområde 12. Lav bruks- og oppholdsintensitet, 
ingen skoler, barnehager og lite fritidstilbud for barn og unge i nærheten. Dagens rv. 35 er en 
viktig ferdselåre gjennom kommunen, men er smal og svingete, uten fortau på store deler av 
strekningen, og oppleves dermed som utrygg å ferdes langs for gående og syklende. Det 
finnes et lokalt vegsystem på sørsiden av rv. 35 innimellom gårdsbebyggelsen. 

Verdivurdering:  

      Liten               Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                         

 Røste - Olimb 

 

Figur 4-18: Dalen oppover sett fra Røste karakteriseres av spredt bebyggelse, dyrket mark og en del 
innslag av skog. 
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Omfang:  

Alle traséalternativene går gjennom dette området. Alternativ 6 utgjør nedre korridor og går 
over dyrket mark og i skogspartier på nordsiden av Brennelva. Tiltaket vil få nærføring til 
bebyggelse i området, blant annet nordøst for Brattval og ved Hensrud som vil gi 
miljøulemper.  

Variant C1 krysser Brennelva ved Aslaksrud, og ligger noe høyere opp i åssiden. Alternativet 
medfører at bebyggelse nordøst for Gullen må innløses. Ny veg i området vil punktere et 
småskala nærmiljø og kulturlandskap. Stedets attraktivitet og identitet vil bli svekket. 

Variant C2 går i en kort tunnel ved Gullen, og vil få nærføring til dette gårdstunet. Like etter 
nordre tunnelutløp ligger vegen nær idrettsbanen ved Myrskogen. Begge alternativene 
reduserer bruksmulighetene langs vegen i nærområdet. 

Alle alternativene innebærer at dagens rv. 35 som er en viktig ferdselsåre, degraderes til 
lokalveg, får mindre trafikk og vil oppleves som tryggere å ferdes langs.  

Støyberegningene viser at for en del av gårdstunene og boligbebyggelsen kan få støynivåer 
under 55 dB med langsgående skjerming, men også at noen av områdene fortsatt ligger i gul 
støysone, slik at lokal skjerming må vurderes i neste planfase. Dette gjelder spesielt for 
alternativ 6, og i noe mindre omfang alternativ 1-5. 

 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

       Lite         Intet    Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                                          

   1,2,3,4,5 m/ C1, C2           6       

                                 

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5,Variant C1 og C2: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-) 

 

4.3.2 Delområde 15, Myrskogen idrettsbane 

Grusbane for ballidrett med tilhørende klubbhus utgjør et viktig samlingspunkt og område for 
fysisk utfoldelse i nærmiljøet. Idrettsbanen ligger i utkanten av bebyggelsen øst for 
delområde 14.  
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Verdivurdering:  

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                   

  Myrskogen idrettsbane 

Omfang:  

Ingen av alternativene vil direkte berøre selve idrettsanlegget, men variant C2 vil komme nær 
idrettsanlegget på nordsiden og gi noen miljøulemper som blant annet støy. Alle 
alternativene representerer redusert tilgjengelighet til området 

Tiltakets omfang for tema nærmiljø og friluftsliv vurderes som:  

       Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                        

          1,2,3,4,5 m/ C1, C2      6 

 

 

Figur 4-19: Idrettsbane på Myrskogen                                                 

Konsekvenser:  

Alternativ 1,2,3,4,5, variant C1 og C2: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

Alternativ 6: Liten negativ konsekvens (-) 
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4.4 Konsekvensvurdering av alternativene 

Sammenstilling og rangering av alternativene er gjort i tabellen under: 

Tabell 4-1: Sammenstilling og rangering av alternativer, nærmiljø og friluftsliv. 

Nr Tema, områder Verdivurdering   Konsekvenser  
 

   Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

Alt. 
4 

Alt.5  Alt. 
6  

1 Moesmoen Stor-middels -- -- -- -- -- -/-- 
2 Hermannstjern/Bergertjern Middels 0 0 0 - - - 
3 Nesbakken/Jevnaker sentrum Stor  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
4 Hadeland Glassverk Stor  ++ ++ ++ ++ ++ - 
5 Kleggerud Liten - - - - -  
6 Nordmarka Stor -middels -/-- -- -- -- --  
7 Toso Stor - - - - -  
8 Toso langs rv. 35 Stor-middels ++ ++ ++ ++ ++ + 
9 Bade- og idrett Randsfjorden inkl. 

Thorbjørnrud 
Stor-middels      -- 

10 Næringsvirksomhet Bjertnes Liten      - 
11 Strandsone Randsfjorden Middels-liten      -- 
12 Kulturlandskap Vang-Røste Middels-liten + + + + + -/-- 
13 Nordmarka Middels -- -- -- -- --  
14 Kulturlandskap Røste-Olimb Liten -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- - 
15 Myrskogen idrettsbane Middels -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- - 
 Samlet vurdering  -/-- -/--  -- -- -- 
 Rangering av alternativene  1 2 2 4 4 6 

 

Noen steder vil tiltaket gi middels positiv konsekvens. Dette er i hovedsak der alternativene 
går utenom området slik at bruksmulighetene bedres og barrierer reduseres, for eksempel 
ved Nesbakken, Hadeland Glassverk og nedre deler av Toso. Alle alternativene berører 
verdifulle områder for nærmiljø og friluftsliv, som for eksempel Moesmoen eller Nordmarka. 
Alternativene i øvre korridor vil gi størst negativ konsekvens med hensyn til fri ferdsel til 
Nordmarka.  

Nedre korridor alternativ 6 vil være mest negativt for nærmiljø og friluftsliv. Den vil berøre 
deler av Moesmoen samt ligge i strandsonen og nær bebyggelsen på nedre Toso og 
gårdsbebyggelsen mellom Vang og Olimb. Alternativ 4 og 5 vil gi negative konsekvenser ved 
Hermannstjern og tilgjengelighet til Hadeland Glassverk. Alternativ 1 vil ha den lengste 
tunnelen i Nordmarka og ligger lengst unna bebyggelse, og anbefales for tema friluftsliv og 
nærmiljø. 
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Samlet vurdering av konsekvenser for tema nærmiljø og friluftsliv 

Sammenstilling av alternativene 

Alternativ  Vurdering av konsekvenser fornærmiljø og friluftsliv 
1 Alternativet utgjør en barriere mellom Moesmoen og Samsmoen. Dersom det etableres 

nye tverrforbindelser vil ikke tiltaket endre bruksmulighetene for området selv om 
områdets attraktivitet vil bli redusert samt at tiltaket medfører økt arealbeslag. Tiltaket vil 
gi nærføring til gårdstunet på Kleggerud. Tiltaket innebærer to tunneler på til sammen 
1400 meter i skogsområder i Nordmarka med bru over Svenådalen og Søtbakkdalen. 
Videre nordøstover representerer alternativet en barriere mellom bebyggelsen og 
Åsrudmarka. Tiltaket vil redusere opplevelseskvalitetene ved rekreasjon og ikke-
motorisert ferdsel og reduserer bruksmulighetene for området dersom det ikke etableres 
tilstrekkelige tverrforbindelser til marka. Mellom Røste og Olimb medfører variant C1 at 
bebyggelse nordøst for Gullen må innløses. Variant C2 går i en kort tunnel ved Gullen, 
og vil få nærføring til dette gårdstunet. Like etter nordre tunnelutløp ligger vegen nær 
idrettsbanen ved Myrskogen. Alternativet vil punktere et småskala nærmiljø og 
kulturlandskap, og stedets attraktivitet og identitet vil bli svekket. Dagens rv. 35 vil på 
strekningen fremstå som en lokalveg med mindre trafikk, slik at den oppleves som 
tryggere og mer attraktiv å ferdes langs.  
 

2 Alternativet er relativt lik alternativ 1 forbi Moesmoen, men innebærer to kortere tunneler 
på til sammen 850 meter i Nordmarka sørøst for bebyggelsen på Toso. Videre 
nordøstover samsvarer tiltaket med alternativ 1. 
 

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. Videre 
nordøstover samsvarer tiltaket med alternativ 1. Alternativet vil ligge noe nær 
bebyggelsen på Toso, men støyskjerming langs ny RV 35 gjør at boligbebyggelsen 
fortsatt ligger utenfor gul støysone med støynivåer under 55 dB. 
 

4 Tiltaket går på nordøstsiden av Moesmoen, og kommer i konflikt med etablert sti med 
forbindelse til Hadeland Glassverk i øst og jernbanekryssing i vest. Dersom det etableres 
ny sti og nye tverrforbindelser vil ikke tiltaket endre bruksmulighetene for området selv 
om områdets attraktivitet vil bli redusert samt at tiltaket medfører økt arealbeslag. 
Tiltaket vil gå i dyrkamarka like sør for gårdstunet på Opperud og ha nærføring til denne, 
før tiltaket går i en 500 meter lang tunnel som kommer ut sør for Svenådalen. Videre 
nordøstover samsvarer tiltaket med alternativ 1. 
 

5 Tiltaket samsvarer med alternativ 4 forbi Moesmoen med innebærer to tunneler på til 
sammen 900 meter i skogsområder i Nordmarka med bru over Svenådalen og 
Søtbakkdalen. Sørøst for bebyggelsen på Toso og videre nordøstover samsvarer tiltaket 
med alternativ 1. 
 

6 Alternativet kommer i konflikt med etablert sti nord på Moesmoen med forbindelse til 
Hadeland Glassverk i øst og jernbanekryssing i vest. Dersom det etableres ny sti og nye 
tverrforbindelser vil tiltaket ikke endre bruksmulighetene for området selv om områdets 
attraktivitet vil bli redusert. Tiltaket innebærer en ekstra infrastrukturåre i nærheten av 
Hadeland Glassverk som er et viktig rekreasjonsområde og identitetsskapende element, 
og kan forringe opplevelseskvalitetene og områdets identitesskapende betydning. 
Alternativet vil generelt medføre mindre trafikkbelasting langs dagens rv. 35 slik at den 
oppleves som tryggere og mer attraktiv å ferdes langs. Alternativet representerer 
imidlertid en betydelig barriere mot strandsonen.  Alternativet går i bekkedalen oppover 
mot Røste, og vil få nærføring til flere gårdstun og annen bebyggelse.  
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

I anleggsfasen vil det bli støy fra anleggsarbeider og anleggstrafikk som kan påføre beboere 
langs eksisterende Rv 35 økte plager. Det vil også kunne bli støy- og støvplager ifm 
anleggsarbeidene. Rv 35 som en visuell fysisk barriere kan i bli forsterket i perioder. 
 
I anleggsfasen vil konsekvensene ofte være knyttet til midlertidig økt trafikk på 
lokalvegnettet. Økt trafikk vil kunne oppleves negativt i boligområder, på skoler, barnehager 
og i friluftsområder. Den vil også i perioder kunne øke trafikkfaren for gående og syklende på 
lokalvegene.  
 
I alternativ 1  5 vil anleggsvirksomheten og anleggstrafikken i hovedsak skje i atskilt fra 
boligområdene og det vil være begrenset konflikt med beboere, bortsett fra områdene ved 
Kanada. Alternativ 6 ligger nærmere boligområder og konsekvensene i anleggsfasen vil bli 
noe større i denne perioden. 
 
Det legges inn som en forutsetning at alle gang- og sykkelveger, krysningspunkter av rv 35, 
turveger og driftsveger opp mot områdene i marka og nede langs Randsfjorden 
opprettholdes også i anleggsperioden.  
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6 AVBØTENDE TILTAK 

Følgende avbøtende tiltak foreslås: 

Øvre korridor: 

 Etablere tilstrekkelige tverrforbindelser mellom Moesmoen og omkringliggende 
områder som Samsmoen, Hadeland Glassverk og Toso. 

 Etablere tilstrekkelige og gode tverrforbindelser til Nordmarka, både ved Svenådalen, 
Søtbakkdalen og Åsrudmarka. 

Nedre korridor: 

 Etablere gangforbindelse i strandsonen på utsiden av ny veg.  
 Sikre tverrforbindelser mellom Vang-Olimb. 

Annet: 

 Fortau langs hele dagens rv. 35. 
 Vurdere innpassing av støttemur ved høye løsmasseskjæringer for å redusere 

arealbeslag, som for eksempel ved Moesmoen. 
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7 KILDER 

 Asplan Viak, 1997. Tettstedsanalyse Nesbakken 
 Jevnaker kommunes hjemmesider: www.jevnaker.kommune.no 
 Statens vegvesen. Revidert planprogram for konsekvensutredning for rv. 35 

Jevnaker-Olimb 
 Ringerike O-lag. Orienteringskart over Moesmoen, revidert 2006 
 www.visithadeland.no  

 

Personlige meddelselser: 

 Ingvald Eid, representant for Randsfjorden Grunneierlag 
 Ida Rosenvinge, Ringerike Reiseliv 
 Jevnaker kommune, sentralbordet 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Temakart nærmiljø og friluftsliv - verdikart 

Vedlegg 2: Oversikt over materiale utarbeidet i arbeidet med kommunedelplan og KU for Rv 
35 Jevnaker  Olimb.   
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Vedlegg 1: Temakart Landskapsbilde  verdikart  
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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 idefasen, februar 2010 

14. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Geoteknisk vurdering, oktober 2010 

15. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Ingeniørgeologisk undersøkelse, oktober 2010 

 Annet grunnlagsmateriale 

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

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

18. Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Gjeldene håndbøker 

19. Jevnaker kommune, gjeldene kommuneplan vedtatt desember 2009. 
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