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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 naturmiljø, 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 som 
fagansvarlig for temaet Naturmiljø. Utredningen av tema naturmiljø er utført av Asplan Viak 
AS. Naturforvalter Rein Midteng har vært temaansvarlig.  

 

 

Sandvika, 8.11.2010 

 

 

 
Rein Midteng  
Temaansvarlig 

 
 
Olav Schou Knudsen 
Oppdragsleder  
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SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG 

Metode 

Fagområdet naturmiljø/biologisk mangfold, omhandler utredningsområdets verdi for det 
biologiske mangfoldet, hvor hovedfokus er prioriterte naturtyper (NT), viktige viltområder 
(VO), arealer viktig for fisk (FO), vilttrekk (VT) og arter som står oppført på den nasjonale 
rødlista. Det omfatter også vurderinger av områdets verdier for viktige sammenhenger i 
landskapet (landskapsøkologiske trekk) samt verdien for annen natur. Metodisk bygger 
konsekvensutredningen på metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens 
håndbok 140.  Trinn 1 i konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 
2 er omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderinger. Områder med spesiell 
artsmangfold vil medføre at det avgrenses enkeltlokaliteter/områder som verdisettes etter en 
tredelt skala. Det er slike som oftest er viktigste faktor for verdisetting av influensområdets 
naturverdier. Kartlegging og avgrensning av slike lokaliteter/områder, innebærer:  

i) Avgrense områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Slike områder 
omtales som prioriterte naturtyper. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via 
regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør 
som oftest maks 2-
en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak 
botaniske kriterier. Eksempler på prioriterte naturtyper er slåtteenger, dammer og biologisk 
gammel barskog. 

ii) Avgrense områder som er spesielt viktige for prioriterte vilt- eller fiskearter. Slike områder 
omtales som viktige viltområder, viktige vilttrekk eller områder viktig for fisk. Lokalitetene 
verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). 
Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en 
kommune og de avgrenses basert på viltfaglige kriterier. Områdene kan være klart definert 
avgrenset som for eksempel et tjern viktig for våtmarksfugl eller viktige trekkveier for 
hjortevilt, eller mer diffust avgrenset som for eksempel leveområder for storfugl.  

Vurderingene er basert på nytt feltarbeid, innsamling av eksisterende informasjon fra 
kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er også blitt tatt kontakt mot lokale og 
regionale foreninger. 

Naturforhold og naturverdier  

Influensområdet omfatter et større areal på østsiden av Randsfjorden i Jevnaker kommune, 
og de alternative traséene går igjennom skog og kulturlandskap. Foruten Randsfjorden, 
forekommer det kun ett vann innenfor influensområdet; Hermansstjern rett øst for Jevnaker 
sentrum. Myrer ble ikke registrert. Alternativene krysser flere elver og bekker som drenerer 
mot Randsfjorden, og som har sine kilder i Nordmarka som ligger øst for influenssområdet. 
Influensområdet er i hovedsak vestvendt og ligger på rik berggrunn. I sør, på Moesmoen, er 
det avsatt store mengder sand i forbindelse med innlandsisens tilbaketrekking. Området 
ligger i hovedsak i boreonemoral vegetasjonssone mens de øvre deler ligger i sørboreal 
vegetasjonssone. Begge disse karakteriseres av et relativt varmt sommerklima og har 
spredte innslag av edelløvtrær.  
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Barskog dominerer, og dominerende vegetasjonstyper er blåbærgranskog og 
lågurtgranskog. Det forekommer også spredt en del kalkgranskog, særlig der terrenget er 
bratt. Noe overraskende ble det nesten ikke registrert edelløvtrær i øvre korridor, og dette var 
kun småvokst spisslønn i feltsjiktet. I nedre korridor forekommer det edelløvskog i større 
grad, både som enkelttrær i kulturlandskapet i form av aléer og tuntrær, og spredt i 
løvskogene. Skogen i områdene er i stor grad preget av kulturskog, og kun mindre deler er 
naturskog. Løvskogen er også i stor grad preget av hogst, men pga raskere revegetering 
etter hogst og at den ikke er plantet, er naturverdiene her gjennomgående høyere enn i 
barskogen.  

Planområdet ligger i sin helhet på rik berggrunn, noe som medfører at det for eksempel er et 
jevnt og stedvis høyt innslag av blåveis. Blåveis er videre en god indikator for potensial for 
forekomst av mer krevende og sjeldne arter av bakkelevende sopp og karplanter.  

Tiltaksområdet er delt inn i tre delområder.  

Totalt 15 naturtypelokaliteter er kartlagt innen influensområdet. 

 Tabell 0-1.  Naturtypelokaliteter på delstrekningen. 

Natur-
type 
nr. 

Lokalitets-
navn  

Naturbase 
ID 

DN-verdi KU-
verdi 

Naturtype-
kategori 

I trasé eller 
influens-
området? 

Kommentar 

NT 1 Berger-
tjernet 

BN000282
57 

A Stor Evjer, 
bukter og 
viker 

Trasé og 
influens-
området 

Stor 
sannsynlighet 
for elvemusling. 
Bør undersøkes 
i forbindelse 
med 
reguleringsplan 

NT 2  Hermanns-
tjern 

BN000282
53 

B Middels Rik 
kulturland-
skapssjø 

Influens-
området 

 

NT 3 Moesmoen Ny A Stor Sandfurusk
og 

Trasé og 
influensområd
et 

Sandfuruskog 

NT 4 Dødisgrop 
på 
Moesmoen 

BN000282
48 

B Middels Dam Influensområd
et 

Småsalamander 

NT 5 Svenå-
dalen, 
nedre 

Ny A Stor Kalkskog Trasé Kalkskog 

NT 6 Haugen Ny C Middels Slåttemark Influensområd
et 

 

NT 7 Torbjørnru
d øst 

Ny B Middels Parkland-
skap 

Trasé  Allé 

NT 8  Torbjørnsr
ud 

BN000282
29 

A Stor Rik 
sumpskog 

Influensområd
et 
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NT 9 Haugerlan
det N 
(Toso) 

BN000282
28 

A Stor Rik 
sumpskog 

Trasé   

NT 10 Nedre 
Vang 

BN000282
27 

A Stor Gråor-
heggeskog 

Trasé  

NT 11 Prestegård
selva-
Brennaelva 

BN000282
41 

A Stor Viktig 
bekkedrag 

Trasé og 
influensområd
et 

 

NT 12 Hensrud Ny B Middels Gråor-
heggeskog 

Trasé  

NT 13 Brattval Ny C Middels Naturbeite
mark 

Trasé  

NT 14 Farmen 
øst 

Ny B Middels Slåttemark Trasé  

NT 15 Aslaksrud Ny A Stor Kalkskog, 
beiteskog 

Trasé   

 

Tabell 0-2.  Viltområder på delstrekningen 

Vilt-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Viltområdetype Kommentar 

VO I Berger-
tjernet 

BA0
0056
142 

3/A Stor Fugl; 
vinteroppholds-
område 

Et av de aller viktigste vinter- 
overvintringsområdene for vannfugl 
i fylket 

VO II Svenå-
dalen 

Ny 3/A Stor Fugl; 
hekkeområde  

Hekkende rovfugl (hønsehauk) i 
rødliste kategori VU 

 

VO III Torbjørns-
rud 
(Hauger-
landet) 

BA00
0561
34 

1/C Middels Fugl, 
oppholdsområde 

 

VO IV Nedre 
Vang 

BA00
0561
06 

1/C Middels Fugl, 
oppholdsområde 

 

VO V Hermanns-
tjern 

BA00
0561
37 

1/C Middels Fugl, 
oppholdsområde, 
hekkeområde 

Bl.a. hekkende knoppsvane 

VO VI Jevnaker 
sør 

BA00
0561
20 og 
BA00
0561
19   

1/C Middels Elg-vinterbeite, 
rådyr-beiteområde 
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VO VII Rønnerud BA00
0561
25, 
BA00
0561
26 

1/C Middels Elg-vinterbeite, 
rådyr-beiteområde 

 

VO III Jevnaker 
øst 

BA00
0561
28, 
BA00
0561
29 

1/C Middels Elg-vinterbeite, 
rådyr-beiteområde 

 

 

Tabell 0-3.  Vilttrekk på delstrekningen. 

Vilt-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur-
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Vilttrekktype Kommentar 

VT I Mangler BA00
0561
52 

C Middels Elgtrekk Nær Ringeriksgrensen 

VT II Mangler BA00
0561
53 

C Middels Elgtrekk Presthaganområdet 

 

Tabell 0-4.  Verdiområder for fisk på delstrekningen. 

Fisk-
område
nr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Fiskområdetype I trasé eller 
influens-
området? 

Kommentar 

FO I Moeselva Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig for 
storørret i 
Randsfjorden 

FO II Svenåa Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig for 
storørret i 
Randsfjorden 

Fo III Vangselva Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig for 
storørret i 
Randsfjorden 
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Figur 0-1.  Figuren viser verdisatte naturområder i influensområdet (Temakart foreligger i større format 
senere i rapporten).  

 

Figur 0-2.  Figuren viser verdisatte områder for vilt i influensområdet (Temakart foreligger i større format 
senere i rapporten).  
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Samlet konsekvensvurdering av naturmiljø 

Tabell 0-5.  Samlet konsekvens for naturmiljø 

Alternativ Vurdering av konsekvenser for naturmiljø 
 

1 Vurderes samlet sett å ha stor til middels negativ konsekvens for naturmiljø. 
Dette da alternativet vil negativt påvirke flere høyt verdisatte 
naturtypelokaliteter, og ett høyt verdisatt viltområde. Det vurderes som det 
alternativet som gir nest mest negativ skadevirkning på naturmiljø. 
 

2 Vurderes samlet sett å ha middels negativ konsekvens for naturmiljø. Mest 
skadelig er inngrepene i naturtypelokalitetene Moesmoen og Aslaksrud samt 
ved kryssing av Svenåa og Moeselva. Foruten dette, er den negative 
konsekvensen ellers i hovedsak liten. Det vurderes som det alternativet som gir 
tredje minst negativ skadevirkning på naturmiljø. Det er dårligere enn alternativ 
5 da alternativ 5 i mindre grad påvirker lokalitet Moesmoen på tross av at 
alternativ 5 også påvirker lokalitet Hermannstjern. 
 
 
 

3 Vurderes til samlet sett å ha middels negativ konsekvens for naturmiljø. Største 
enkelte negative konsekvens skjer i forbindelse med kryssing av 
naturtypelokalitetene på Moesmoen og ved Aslaksrud samt ved kryssing av 
Svenåa og Moeselva. Et valg av variant C2 vil redusere skadene noe på 
Aslaksrud, men konsekvensen er vurdert til fortsatt være den samme. Dette 
alternativet gir minst negativt skadevirkning på naturmiljø. Alternativet er 
bedre enn alternativ 2 da alternativ 2 i større grad påvirker lokalitet Svenådalen 
nedre og området Svenådalen. Det er bedre enn alternativ 5 da alternativ 
påvirker lokalitet området Svenådalen.  
 

4 Vurderes samlet sett å ha middels til stor negativ konsekvens for naturmiljø. 
Alternativet vil berøre naturtypelokaliteten Moesmoen, men i mindre negativ 
grad enn alternativene som går lenger sør over Moesmoen (alt 1, 2 og 3). Alt. 4 
er et bedre alternativ enn alt. 1 da det i mindre grad berører Moesmoen, på 
tross av at alt. 1 ikke berører naturtypelokaliteten Hermannstjern. Men det skal 
legges til at forskjellene i negativ påvirkning ikke er store. Det vurderes som det 
alternativet som gir tredje mest skadelige negativ skadevirkning på naturmiljø. 
 

5 Vurderes samlet sett å ha ha middels til stor negativ for naturmiljø. Dette er lik 
alt. 2, men vurderes som bedre da alternativet vil berøre naturtypelokaliteten 
Moesmoen i noe mindre grad. Dette på tross av at alt. 2 ikke berører 
naturtypelokaliteten Hermanstjern. Alternativ 5 vurderes å være det alternativet 
som gir nest minst negativ skadevirkning på naturmiljø. 
 

6 Vurderes samlet sett å ha stor negativ konsekvens for naturmiljø. Dette da 
alternativet vil negativt påvirke fire høyt verdisatte naturtypelokaliteter, og også 
middels verdisatte naturtypelokaliteter. Det er allikevel det beste alternativet når 
man ser på delstrekning A isolert sett. Dette alternativet gir størst negativt 
skadevirkning på naturmiljø.  
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Konsekvensvurdering av alternativene 

Sammenstilling og rangering av alternativene er gjort i tabell 0-6 under. 

Tabell 0-6.  Sammenstilling og rangering av alternativene 

Delstrekk  Verdi-
vurderin
g  

Konsekvenser  

 

   Alternati
v 1 

Alternati
v 2 

Alternati
v 3 

Alternati
v 4 

Alternati
v 5 

Alternati
v 6 

A Bergertjern 
bru  
Rønnerud-
marka / 
Jevnaker 
Stasjon 

 

Stor - - - - - - - - -/- - - - - - 

B Rønnerudm
arka / 
Jevnaker 
stasjon  
Røste 

Stor - - - - - - - - - 

C Røste  
Olimb 

Middels  
store 

- -/- - -   - -/ - - -  - - /- - -  - - /- - - --/- - - - - - 

 Samlet 
vurdering 

 - - - /- - - - - - - -/ - - - - - - - -  

 Samlet 
vurdering 
variant 
_C2* 

 - - - /- - - - - - - -/ - - - - -  

 Rangering 
hvor 1 gir 
minst 
skade på 
naturmiljøet 
og 6 gir 
størst 
skade 

 5 3 1 4 2 6 

 *c2 er det minst skadelige alternativet selv om konsekvensen er lik C1. 
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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 



Temarapport: Naturmiljø - Rv 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU 17 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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 
Moeselva. 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 med en variant der 
traseen er koblet 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 
 

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 

Fagområdet naturmiljø/biologisk mangfold, omhandler utredningsområdets verdi for det 
biologiske mangfoldet, hvor fokus er prioriterte naturtyper, viktige viltområder, arealer viktig 
for fisk, vilttrekk og arter som står oppført på den nasjonale rødlista 
(www.artsdatabanken.no). Det omfatter også vurderinger av områdets verdier for viktige 
sammenhenger i landskapet (landskapsøkologiske trekk), eventuelle naturverdier knyttet til 
geologiske formasjoner og forekomster samt verdien av annen natur. 

 
2.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

I Naturmangfoldloven heter det bl.a. at:  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden  Loven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter 
natur eller som fatter beslutninger som har konsekvenser for natur. Loven innfører 
forvaltningsmål for naturtyper og arter, krav til kunnskapsgrunnlaget og rettslige prinsipper for 
natur (føre-var, samlet belastning etc.). Loven har etablert ordninger med prioriterte arter og 
utvalgte naturtyper. Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) er regjeringens viktigste dokument 
for en samlet framstilling av miljøpolitikken. For resultatområdet Naturens mangfold og 
friluftsliv, er de strategiske målene for biologisk mangfold todelt; 

(i) At naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og 
slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det 
biologiske mangfoldet fortsatte utviklingsmuligheter; 

(ii) Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Målsettingen om 
stans av tap av biologisk mangfold innen 2010 springer ut fra FN-konvensjonen om biologisk 
mangfold (2002, forsterket målsetning på ministerkonferansen for miljø i Europa i Kiev 2003). 
Under strategiske grep for en bærekraftig arealpolitikk i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) 
nevnes det at regjeringen vil sikre at arealbruken understøtter målet om å stanse tapet av 
biologisk mangfold innen 2010. 

Statens vegvesen sin miljøvisjon er at transport ikke skal gi alvorlige skade for mennesker 
eller miljø. Statens vegvesen har sektoransvar for miljø ved planlegging, bygging og drift av 
alle Europa- og riksveger. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold  
sektoransvar og samordning, gir strategiske mål og nasjonale resultatmål på tvers av 
sektorer. Stortingsmeldingen slår bl.a. fast at inngrep skal unngås i truede naturtyper, og at 
viktige økologiske funksjoner skal opprettholdes i hensynskrevende naturtyper. I 
samferdselsdepartementets kapittel står det at ved etablering og drift av samferdselsanlegg 
søker samferdselsmyndighetene å unngå nye inngrep i sårbare naturtyper som for eksempel 
strandsoner og elvedelta, samt andre områder av stor verdi for biologisk mangfold. 
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2.3 Planprogrammet 

I vedtatt planprogram heter det onsekvensutredningen skal klargjøre virkninger av tiltaket 
som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Denne 
temarapporten skal belyse virkninger for tema naturmiljø/biologisk mangfold med bakgrunn i 
de krav som er beskrevet i planprogrammet: 
 
Grunnlag og registreringer  

Foreliggende naturtyperegistreringer i Jevnaker må suppleres med mer detaljerte studier i 
felt langs aktuelle vegkorridorer. Dette for å få en mer detaljert kunnskap om mangfoldet i 
registrerte lokaliteter og for å avdekke eventuelt andre verdifulle områder. 

Hva skal utredes? 

Det skal vurderes hvilke konsekvenser tiltaket gir gjennom direkte inngrep og indirekte 
påvirking av registrerte naturverdier i forhold til artsmangfold og landskapsøkologiske 
sammenhenger mellom naturområder. Behovet for og lokaliseringen av viltkryssinger, med 
hovedvekt på hjortevilt, skal vurderes. 

Spesielle fokusområder for alle utredningsalternativ: 

Videre utredning av populasjonen av hjortedyrene er nødvendig (særlig elgstammen). I 
Svenåa/Moeselva og Vangselva må det tas spesielt hensyn til bestanden av storaure. 
(Kryssing av disse bør vies spesiell oppmerksomhet.) 

Avbøtende tiltak skal vurderes 

Nedre korridor: Spesielle fokusområder for denne korridoren: Sumpskog ved bekkeutløp 
langs Randsfjorden er viktige områder for vannfugl og vadefugl. På strekningen Tosobekken-
Vang kommer vegen mange steder i konflikt med registrerte områder med verdi for biologisk 
mangfold. 

Øvre korridor: Spesielle fokusområder for denne korridoren: Svenådalen naturreservat og 
randsonen til naturreservatet.  
skogsdrift for skogområder i Oslo og nærliggende kommuner, Markaforskriften § 17b (13), 

 

 
 
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.  Trinn 1 i 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 3 strekninger/områder som er vurdert hver for seg mht verdi, omfang 
og konsekvens.  Det er utarbeidet et temakart for hele strekningen. 
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2.4.2 Kriterier for verdi  

Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk 
og verdi innenfor temaet. Verdiskalaen er inndelt i en tredelt skala som vist under.   
 

        Liten                Middels            Stor 

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

       

Verdivurderinger er foretatt og omtalt for følgende tre nivåer: (i) enkeltlokaliteter/områder, (ii) 
landskapsøkologiske trekk og (iii) øvrig natur. Verdivurderingene er gjort i henhold til 
metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens håndbok 140, (2006). Områder 
med spesielle kvaliteter (se tabell 2-1), vil medføre at det avgrenses 
enkeltlokaliteter/områder. Det er delkriterium (i) som oftest gir de høyeste verdiene.  

Tabell 2-1.  Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140 (noe moderert, se forklaring under tabellen). 

Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtypeområder Områder uten prioriterte 
naturtyper 

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori B eller C  
 

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori A 

Områder med arts og 
individmangfold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viltområder 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representative for 
distriktet 
 
 
 
 
 
 
 
Registrerte viltområder 
og vilttrekk med viltvekt 
1 . 

Områder med stort 
artsmangfold i lokal 
eller regional målestokk 
Leveområder for arter i 
kategoriene nær truet 
(NT) eller datamangel 
(DD). Leveområde for 
arter som står oppført 
på den fylkesvise 
rødlisten                  
 
Registrerte viltområder 
og vilttrekk med viltvekt 
2-3  

Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk. 
Leveområder for arter i 
kategoriene kritisk truet 
(CR), direkte truet (EN) 
og sårbar (VU)  
Områder med 
forekomst av flere 
rødlistearter i lavere 
kategorier                        
Registrerte viltområder 
og vilttrekk med viltvekt 
4-5  

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt 
andre, 
landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Områder med ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning 

Inngrepsfrie områder 
over 1 km fra nærmeste 
tyngre inngrep 
Sammenhengende 
områder over 3 km2 

med urørt preg 
Enkeltområder eller 
system av områder 
med lokal eller regional 
landskapsøkologisk 
betydning 

Inngrepsfrie områder 
over 3 km fra nærmeste 
tyngre inngrep 
Enkeltområder eller 
system av områder med 
nasjonal 
landskapsøkologisk 
betydning 

 
Naturhistoriske 
områder (geologi, 
fossiler):  

 
Områder med 
geologiske forekomster 
som bidrar til distriktets 
geologiske mangfold og 
karakter. 

 
Geologiske forekomster 
og områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar til 
distriktets eller 
regionens geologiske 
mangfold og karakter. 

 
Geologiske forekomster 
og områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar til 
landsdelens eller 
landets geologiske 
mangfold og karakter. 
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Moderering av tabellen  

Tabell 2-1 er moderert noe i forhold til hvordan den er i Hb 140. Dette da vi på visse punkt 
anser tabellen å være lite oppdatert og delvis foreldet. Her følger en forklaring på hva 
endringene innebærer: 

I Hb 140 er det tatt inn vegetasjonsområder i tillegg til naturtypeområder. Dette er i vår tabell 
fjernet da det ikke finns metodikk som nærmere beskriver hva vegetasjonsområder er og 
hvordan de skal verdisettes. Gjeldende metodikk er naturtypehåndboken til Direktoratet for 
naturforvaltning. Videre er områder med biologisk mangfold som er representativt for 

 erstattet  Dette med samme 
argumentasjon som for forrige. Videre er registrerte naturtyper eller vegetasjonstyper i 

prioriterte naturtyper i 
 Vegetasjonsområder fanges dog opp gjennom at områder med rik 

vegetasjon som for eksempel kalkskog og lågurtskoger ofte vil kvalifisere til avgrensning av 
naturtypeområder.  

 

Metodikk for verdisetting av (i) enkeltlokaliteter/områder 

Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning. 
Kartleggingen fokuserer på: 

i) Avgrense områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Slike områder 
omtales som prioriterte naturtyper. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via 
regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør 
som oftest maks 2-
en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak 
botaniske kriterier. Eksempler på prioriterte naturtyper er slåtteenger, dammer og biologisk 
gammel barskog. 

ii) Avgrense områder som er spesielt viktige for prioriterte viltarter. Slike områder omtales 
som viktige viltområder eller viktige vilttrekk. Lokalitetene verdisettes også fra nasjonalt/svært 
viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne 
metodikken utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de avgrenses basert på 
viltfaglige kriterier. Områdene kan være klart definert avgrenset som for eksempel et tjern 
viktig for våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller mer diffust avgrenset som for 
eksempel leveområder for storfugl.  

Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ 
bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser til siste versjon av 
den norske rødlista (2006). Kjente funn av slike ligger på eller er i ferd med å bli lagt ut på 
Artskart hos www.artsdatabanken.no. Denne siden ble sjekket før feltregistreringen, og i 
forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen.  
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Tabell 2-2.  Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-1999 og Hb 140.  

Naturforhold Verdi 

(DN-håndbøkene) 

Verdi KU 

(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Svært viktig natur A  svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 

Viktig natur B  viktig Middels verdi Regional verdi 

Lokalt viktig natur C  lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 

Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 
fagtemaet 

- 

 

Metodikk for verdisetting av (ii) viktige landskapsøkologiske trekk 

I tillegg til de momentene som nevnes under landskapsøkologiske sammenheng i tabell 2-1, 
har vi tatt med noen eksempler for å vise hva områder med landskapsøkologisk betydning 
også kan innbefatte samt utdypet begrepet viktige landskapsøkologiske trekk. Områder med 
viktige landskapsøkologiske trekk innbefatter viktige sammenhenger i landskapet som ikke er 
avgrenset som naturtypelokaliteter, viltområder, områder viktig for fisk eller annen natur. 
Dette kan for eksempel være områder forvaltningsmessige viktige arter en sjelden gang 
bruker. Som illustrasjon er det kjent at en art som for eksempel bjørn følger spesielle 
landskapsformasjoner på vandring, selv om disse ikke er en del av artens normale 
leveområde. Et annet eksempel er areal som elg bruker i sin vandring mellom sommer- og 
vinteroppholdsplasser, men som ikke i seg er en del av leveområdet. For eksempel er det 
kjent at elg vandrer fra Dokkfløy-området og helt til Gardermoen og følger faste trekk i 
landskapet. En sikring av fortsatt bruk at disse landskapsøkologiske trekk vil være viktig.    

 

Metodikk for verdisetting av (iii) øvrig natur 

Med øvrig natur menes for eksempel om fattige vegetasjonstyper med ordinær 
artssammensetning, ung middelaldrende og halvgammel skog uten spesielle biologiske 
verdier, gjengroende kulturlandskap, menneskepåvirkede arealer etc. De største delene av 
influensområdet er verdisatt til denne kategorien. På bakgrunn av verdikriteriene i tabell 8, vil 
deler av arealet innenfor influensområdet få ingen relevans for fagtema naturmiljø. Dette er 
arealer som er nedbygd av menneskelig infrastruktur og bygning, for eksempel veger, 
industriområder og boligområder. Arealer som består av fulldyrket mark er også kategorisert i 
denne kategorien. 

Verdivurdering øvrig natur vises med pilfigur:  
 
Liten                  Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  
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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 verdikriteriet/enkeltområdet i tabell 2-1. Omfanget 
vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i 
analyseperioden, og gjøres for de samme områdene/verdikriteriene som er verdisatt.  

Omfanget rangeres på en skala fra stort positivt til stort negativt, og omfang av tiltaket angis 
på en trinnløs skala. 

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

                                                    

Tabellen under gjengir kriteriene for å bedømme omfang for naturmiljø. Tabellen er gjengitt 
direkte fra Statens vegvesen, håndbok 140. 

Tabell 2-3.  Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for naturmiljø  

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omgang 

Stort 
negativt 
omfang 

Viktige 
sammenhen
ger mellom 
naturom-
råder 

Tiltaket vil i stor grad 
styrke viktige 
biologiske eller 
landskapsøkologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil styrke 
viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammen-
henger. 

Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil 
bryte viktige 
biologiske 
eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhen
ger. 
 

Arter 
(dyr og 
planter) 

Tiltaket vil i stor grad 
øke artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
bedre deres 
vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
deres vekst- 
og levevilkår  

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller forringe 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i 
stor grad 
redusere  
artsmang-
foldet eller 
fjerne 
forekomst av 
arter eller 
ødelegge 
deres vekst- 
og levevilkår  

Naturhistoris
ke 
forekomster 

Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

Tiltaket vil forringe 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

Tiltaket vil 
ødelegge 
geologiske 
forekomster 
og elementer 

 

Omfang med hensyn til naturmiljø skal vurderes i forhold til effekten tiltaket vil få gjennom 
arealforbruk, arealforringelse, oppsplitting av sammenhengende naturområder, endringer i 
omgivelsene (ulike typer forurensning som støy og støv), endret risiko for påkjørsler m.m. 
Ved vurdering av omfang skal det redegjøres for hvordan det konkrete tiltaket vil påvirke de 
enkelte områder/bestander. For naturmiljøet vil forholdet mellom årsak og virkning kunne 
variere. De direkte virkninger er enkle å vurdere, mens de mer indirekte kan være 
kompliserte. I en vurdering av indirekte virkninger må en vurdere graden av usikkerhet. 
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2.4.4 Konsekvenser 

Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
endringer tiltaket vil påføre landskapet, for dermed å få den samlede konsekvens. 
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.  Konsekvens for et miljø/område framkommer er 
vist i konsekvensviften i figur 5 (se under). 

I vurderingen av konsekvens for tema naturmiljø, er de enkelte verdisatte 
naturtypelokaliteter, viltområder, vilttrekk, områder med verdi for fisk, viktige 
landskapsøkologiske trekk og annen natur behandlet hver for seg, men de inngår tilslutt i den 
totale vurderingen av tiltaket.  

Konsekvensanalysen er gjort mot den aktuelle trasés påvirkning på naturmiljø gjennom 
bygging av veganlegget. Anleggsriggområder og områder for mellomlagring er pr. september 
2010 ikke bestemt, slik at dette ikke er konsekvensvurdert. Det er likevel gjort en kort 
vurdering av konsekvens av foreslåtte massedeponiområder

. Disse områdene er ikke befart i felt.  

 

Figur 2-1:  Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140. 
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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 

 

Tabell 7.  Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 

 
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. Influensområdet er 
arealer utenfor det definerte tiltaksområdet som kan bli påvirket av det planlagte tiltaket 
og/eller har en betydning for vurdering av verdi for naturmiljø innenfor tiltaksområdet. 
Områder tiltaket dermed vil eksponere seg mot inngår i influensområdet. For deltema 
naturmiljø omfatter influensområdet om lag 500 m på land og på vatn, og i elver og bekker 
omfatter det viktige forekomster nedstrøms som kan bli negativt påvirket av tiltaket. Et 
influensområde for en naturtypelokalitet vil som regel være mindre enn for et viltområde, da 
viltområder opprettes i tilknytning til arter som ofte er forstyrrelsessårbare, for eksempel 
hekkende rovfugl.   

Planområdet omfatter de to korridorene alternativene befinner seg innenfor.  

 

2.4.6 Kilder og feltarbeid og begrensninger 

Vurderingene er basert på nytt feltarbeid, eksisterende naturtypekartlegging, innsamling av 
eksisterende offentlig kjent informasjon samt informasjon fra kommunen og fylkesmannens 
miljøvernavdeling. Det er også blitt tatt kontakt mot lokale og regionale foreninger. Dette er 
Naturvernforbundet i Jevnaker, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland og Jevnaker jeger 
og fiskeforening. For fullstendig oversikt over kildematerialet, se kildekapittelet.  

Viktigste kilder har vært nytt feltarbeid og eksisterende naturtypekartlegging. Feltarbeidet ble 
utført av naturviter Rein Midteng, Asplan Viak i perioden 14, 21, 28 og 29.05.10 og 20.07.10, 
og alle strekninger som går i dagen er undersøkt i felt. I tillegg foreligger det en hel del 
eksisterende relevant informasjon for influensområdet.  Dette er naturtypekartlegging i 
Jevnaker (Brandrud, T.E. 2003.), rapport over de aktuelle elvenes verdi som 
oppvekstområde for storørret (Sevaldrud, O. 2003), www.naturbase.no som bl.a. viser 
lokaliteter registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i kommunen.  tillegg er det 
brukt data fra Artskart, som publiseres av Artsdatabanken (http://artskart.artsdatabanken.no), 
som bl.a. viser kjente funn av rødlistearter. For fullstendig kildeliste, se kildekapittelet.  

 



Temarapport: Naturmiljø - Rv 35 i Jevnaker Kommunedelplan med KU 31 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Arter unntatt offentlighet 
Fylkesmannens miljøvernavdeling er forespurt om de sitter på informasjon unntatt 
offentlighet for det aktuelle området. Dette kan for eksempel være hekkelokaliteter for rovfugl 
sårbare for forstyrrelser knyttet til menneskelig virksomhet. Ingen relevante data er 
framkommet.  
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3 NATUREN I INFLUENSOMRÅDET 

3.1 Naturforhold 

Influensområdet omfatter et større areal på østsiden av Randsfjorden i Jevnaker kommune, 
og de alternative traséene går igjennom skog og kulturlandskap. Foruten Randsfjorden, 
forekommer det kun ett vann innenfor influensområdet, nemlig Hermansstjern rett øst for 
Jevnaker sentrum. Myrer ble ikke registrert. Alternativene krysser flere elver og bekker som 
drenerer mot Randsfjorden, og som har sine kilder i Nordmarka som ligger øst for 
influenssområdet. Influensområdet er i hovedsak vestvendt og ligger på rik berggrunn. I sør, 
på Moesmoen, er det avsatt store mengder sand i forbindelse med innlandsisens 
tilbaketrekking. Området ligger i hovedsak i boreonemoral vegetasjonssone mens de øvre 
deler ligger i sørboreal vegetasjonssone. Begge disse karakteriseres av et relativt varmt 
sommerklima og har spredte innslag av edelløvtrær.  

Barskog dominerer, og dominerende vegetasjonstyper er blåbærgranskog og 
lågurtgranskog. Det forekommer også spredt en del kalkgranskog, særlig der terrenget er 
bratt. På Moesmoen dominerer barblandingskog av gran- og furu. Det er et nokså høyt og 
jevnt innslag av løvtrær i skogen bestående av i hovedsak bjørk, men med stedvis en del 
selje. I kulturlandskapet er det en hel del osp og i fuktigere partier særlig langs bekker 
forekommer det en del gråor-heggeskog. Noe overraskende ble det nesten ikke registrert 
edelløvtrær i øvre korridor, og dette var kun småvokst spisslønn i feltsjiktet. I nedre korridor 
forekommer det edelløvskog i større grad, både som enkelttrær i kulturlandskapet i form av 
aléer og tuntrær, og spredt i løvskogene. Barskogen i området er i stor grad dominert av 
kulturskog, og kun mindre deler er naturskog. Løvskogen er også i stor grad preget av hogst, 
men pga raskere revegetering etter hogst og at den ikke er plantet, er naturverdiene her 
gjennomgående høyere enn i barskogen.  

Influensområdet domineres av i all hovedsak rike bergarter som gir et godt grunnlag for en 
rikt plante- og soppflora. I følge www.ngu.no er dette skifer, sandstein, kalkstein, og dolomitt. 
Over berggrunnen er det i hovedsak tynne og usammenhengende løsmasser (www.ngu.no), 
noe som gjør at plantene får god kontakt med den rike berggrunnen. På Moesmoen er det 
tjukke løsmasser avsatt av typen bresjø- og breelv avsetninger. 

  

3.2 Spesielle naturverdier og spesielle naturforhold 

Kalkgranskog 
De lavereliggende deler av østsiden av Jevnaker kommune er dominert av kalkrike bergarter 
og har et tynt løsmassedekke, noe som medfører at plantene får kontakt med den rike 
bergrunnen. Østsiden av Randsfjorden og Nordmarka domineres av sure og harde bergarter 
som gir fattig flora av karplanter og bakkelevende sopp. Planområdet ligger i sin helhet på rik 
berggrunn, noe som medfører at det for eksempel er et jevnt og stedvis høyt innslag av 
blåveis. Blåveis er videre en god indikator for potensial for forekomst av mer krevende og 
sjeldne arter av bakkelevende sopp og karplanter. Planområdet er en del av ett av de 
viktigste kjerneområdene for kalkkrevende sopp i Norge, et område som strekker fra Hole, 
Ringerike over Hadeland og til Toten. En rekker nasjonalt og til dels internasjonalt sjeldne og 
trua arter er kjent fra kommunen. Det største innslaget av slike arter er hvor det er eldre skog 
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på kalkrik grunn, samt hvor det finns ugjødsla beitemarker/veikanter. Fra tiltaksområdet 
foreligger det likevel få funn av slike arter. De viktigste lokalitetene med klare potensial for 
slike arter som er funnet i influensområdet for dette elementet er naturtypelokalitetene 
Svenådalen nedre og Aslaksrud.  

Sandfuruskog 
Eldre og naturlig forynga furu- og barblandingskoger av furu og gran som vokser på tjukke 
løsmasseavsetninger, kalles sandfuruskog. Dette en nasjonalt svært sjelden og verdifull 
skogtype, bl.a. da skogtypen ofte har forekomster av rødlistearter av bakkeboende sopp. I 
dag finns det få slike områder tilbake i Norge, da slike høyproduktive områder var blant de 
aller første som ble tatt i bruk til skogproduksjon med flatehogst og at de fortsatt er attraktive 
for hogst, og at grusuttak, boligbygging og vegbygging også har redusert antall intakte 
områder. I en nylig publisert rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning om evaluering av 
norske verneområder (Framstad, E. m.fl. 2010), heter der for eksempel: Basert på 
ekspertvurdering av registrerte forekomster og annen informasjon er det særlig mangelfull 

.  Videre: 
 

Det gjelder bl.a. sandfuruskog.  kogtype som har 
fått økende fokus, bl.a. etter den siste rødlista som dokumenterer mange arter med 

 Naturverdiene er både knyttet til skogtypens sjeldenhet og potensialet for 
forekomster av rødlistearter. Moesmoen er i Østlands  og også i nasjonal sammenheng et 
nokså stort område av denne skogtypen. I tillegg er den delen av Moesmoen som har eldre 
skog spesiell i kraft av at skogen her er gjennomgående svært grovvokst og høyreist. 
Skogen har områder med flatehogde partier med lave naturverdier. Likevel har noen 
områder fått ligge urørt over lengre tid på grunn av en avtale mellom grunneier og kommune 
om at området skal være forbeholdt som friluftsområde. I forbindelse med andre runde av 
verneplan for barskog på nittitallet, ble det forsøkt å finne ikke-flatehogde områder av denne 
typen, men det ble kun funnet ett område som hadde høye nok verdier til at det ble vernet, 
noe som ytterligere bekrefter at slike områder som Moesmoen representerer er svært 
sjeldne. Området er ennå ikke undersøkt mhp bakkelevende sopp, slik at det er usikkert hvor 
stor verdi området har for artsmangfoldet. Dette etterlater et usikkerhetsmoment knyttet til 
om den middelaldrende skogen (hogstklasse 3)også bør avgrenses som naturtypelokalitet. 
Eventuelle funn av spesielle arter vil avgjøre dette. For avgrensning av naturtypelokalitet på 
Moesmoen, har man lagt sge på en middels konservativ linje hvor alle eldre skog er inkludert 
(hogstklasse 4 og 5) samt noe hogstklasse 3 for å knyttet de delene som har eldre skog 
sammen til ett objekt. Det er derfor naturtypelokaliteten har en så spesiell avgrensning.  Med 
bakgrunn av skogtypens sjeldenhet, konkluderes det med at den eldre sandfuruskogen på 
Moesmoen er meget spesiell og verdifull.  

Hjortevilt 
I Influensområdet finns det både en stedegen stamme som bruker deler av influensområdet 
hele året og en vinterstamme av elg som ellers i året bruker Nordmarka som leveområde 
(Jan Jansen pers. medd.). Nordmarka har lite furu og ofte mye snø vinterstid, noe som 
medfører at mye elg trekker ned til de lavereliggende furudominerte områdene i Jevnaker 
vinterstid. Vinterstid beiter elg kvist, skudd, knopper og bark av (ung)trær av furu, rogn, osp 
og selje. Ved mangel på mat beites også gran og bjørk noe som er tilfelle i mye av 
utredningsområdet (Jansen pers. medd.). Denne trekkelgen medfører forvaltningsmessige 
utfordringer, i forhold til overbeiteproblematikk knyttet til lite mat for elg, trussel mot det 
biologiske mangfoldet når det mangler ROS-arter samt i forhold til skogproduksjon (tema 
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naturressurser). Bestanden av elg er over mye av landet for stor i forhold til hva som er 
bærekraftig. En for stor elgbestand har ført til sviktende og stedvis helt opphørt foryngelse av 
trær av rogn, osp og selje samt lokalt og delvis regionalt også for furu. Dette medfører at en 
rekke arter som er avhengige av slike trær er utsatt og i fare for å forsvinne fra større 
landskaper. Det er i influensområdet for eksempel svært sviktende foryngelse av furu og 
ROS-arter (Jansen pers. medd).  
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4 VERDI, OMFANG- OG KONSEKVENSVURDERINGER 

4.1 Delstrekning A, Bergertjernet til Rønnerudmarka /Jevnaker 
stasjon 

Se temakartet i vedlegget for områdeavgrensning av delstrekningene. 

4.1.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Influensområdet i delstrekning A består i hovedsak av skog, men de forskjellige alternativene 
berører også en del arealer bestående av korn og menneskelig infrastruktur. Alle berører 
Moesmoen, som er et større område med skog som vokser på tjukke løsmasseavsetninger. 
Øvre linje krysser tre markerte bekkedaler som har skåret seg dypt ned i terrenget. 
Naturverdiene på delstrekningen er bl.a. knyttet til sandfuruskogen på Moesmoen og 
kalkskog i Svenådalen. Det er også viktige verdier knyttet til Bergertjernet, området har bl.a. 
forekomst av elvemusling og området er også meget viktig som vinteroppholdsområde for 
fugl. Området blir i svært liten grad berørt av tiltaket. Det er få naturverdier knyttet til 
kulturlandskapet som er preget av store homogene arealer med fulldyrka mark. Sveneåa og 
Moeselva er viktig områder for storøretten i Randsfjorden. 

 

Figur 4-1. Fra Svenådalen. Naturtypelokaliteten Svenådalen nedre, er den eldre granskogen i 
bakgrunnen. Selv om de estetiske verdiene i tilknytning til kulturlandskapet trolig er høye, er 
naturverdiene i planområdets kulturlandskap generelt lave, foruten til hvor det er eldre løvskog.   
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4.1.2 Verdivurdering  

Verdivurderingen av strekning A, baseres på verdivurdering av prioriterte naturtypelokaliteter, 
viktige viltområder, vilttrekk, områder viktig for fisk, landskapsøkologiske trekk og annen 
natur som ligger innenfor influenssområdet for de enkelte alternativer.  

Naturtypelokaliteter og viltområder 

På delstrekningen er det registrert seks naturtypelokaliteter, tre viltområder, ett vilttrekk og to 
verdiområder for fisk. Naturtypelokalitetene har gjennomgående høye naturverdier. To 
viltområdene er avgrenset med bakgrunn av at de er viktig for fugl, og ett pga elg.  Både 
Svenåa og Moeselva er viktige gyte- og oppvekstområder for storørret fra Randsfjorden. Ett 
vilttrekk ved Kistefos brukes både sommer og vinter, og mye av området brukes som 
beiteområde for elg og rådyr vinterstid. 

 

Tabell 4-1.  Naturtypelokaliteter på delstrekningen. 

Natur-
type 
nr. 

Lokalitets-
navn  

Natur-
base ID 

DN-
verdi 

KU-
verdi 

Naturtype-
kategori 

I trasé eller 
influens-
området? 

Kommentar 

NT 1 Bergertjernet BN00028
257 

A Stor Evjer, 
bukter og 
viker 

Trasé og 
influens-
området 

Elvemusling 

NT 2  Hermanns-
tjern 

BN00028
253 

B Middels Rik 
kulturland-
skapssjø 

Influens-
området 

Kalkskog og 
- 

 

NT 3 Moesmoen Ny A Stor Sandfuru 

skog 

Trasé og 
influens-
området 

Sandfuruskog 

NT 4 Dødisgrop 
på 
Moesmoen 

BN00028
248 

B Middels Dam Influens-
området 

Småsalamander 

NT 5 Svenådalen, 
nedre 

Ny A Stor Kalkskog Trasé Kalkgranskog 

NT 6 Haugen Ny C Middels Slåttemark Influens-
området 

Meget lite område  
nær hytte.  
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Figur4-2. Figuren viser verdisatte naturområder i delområde A.  

 

Tabell 4-2.  Viltområder på delstrekningen 

Vilt-
områdenr. 

Lokalitets 
navn  

Natur-
base ID 

DN-
verdi 

KU- 
verdi 

Viltområde- 
type 

I trasé eller 
influens-
området? 

Kommentar  

VO I Berger-
tjernet 

BA0005
6142 

A Stor Fugl; 
vinteropp-
holdsområde 

Influens-
området 

Et av de aller 
viktigste vinter- 
overvintringsområ
dene for vannfugl i 
fylket 

VO II Svenå-
dalen 

Ny A Stor Fugl; 
hekkeområd
e 

Trasé og 
influens-
området 

Hekkende rovfugl 
(hønsehauk)  

VO V Hermanstj
ern 

BA00056
120 

C Middels Fugl; hekke 
og trekk-
område 

Influensområ
det 

 

VO VI Jevnaker 
sør 

BA 
0005612
0 og BA 
0005611
9 

B Middels Elgbeite-
område 

Trasé og 
influens-
området 
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Tabell 4-3.  Vilttrekk på delstrekningen. 

Vilt-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur-
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Vilttrekktype Kommentar 

VT I Mangler BA00
0561
52 

C Liten Elgtrekk Nær Ringeriksgrensen 

 

Tabell 4-4.  Verdiområder for fisk på delstrekningen. 

Fisk-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Fiskområdetype I trasé eller 
influensområde
t? 

Kommentar 

FO I Moeselva Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig 
for storørret i 
Randsfjorden 

FO II Svenåa Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig 
for storørret i 
Randsfjorden 

 

 

Figur4-3. Figuren viser verdisatte viltområder i delområde A.  
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Landskapsøkologiske trekk 

Delområde A har en viss verdi som viktig landskapsøkologisk område, da mye elg vintertid 
vandrer fra Nordmarka og mot Jevnakers lavereliggende deler. Verdien av dette er fanget 
opp gjennom viltområder og vilttrekk, og behandles derfor ikke nærmere her. Ellers er det 
ikke kjent spesielle landskapsøkologiske trekk, noe som til dels skyldes store inngrep i form 
av menneskeskap infrastruktur i delområdet. Det vurderes derfor at delområdet har liten  
middels verdi for viktige landskapsøkologiske trekk.  

 

Øvrig natur 

Øvrig natur består både av kornareal, vegareal og bebygd areal med hager som ikke har  
noen relevans for deltemaet, samt natur som etter gjeldende metodikk har liten verdi. Det 
finns likevel arealer som har verdier som i dag grenser mot å bli avgrenset som 
naturtypelokaliteter, for eksempel ravine ved Gruer med gråor-heggeskog. Om denne får 
utvikle seg fritt, vil det nå C-nivå innen et par tiår. Positivt er også at mye av øvrig natur 
vokser på kalkrik grunn, noe som kan medføre forekomster av rødlistearter utenfor verdisatte 
lokaliteter. Det vurderes derfor at øvrig natur har middels verdi. 
 
 
 
Samlet verdivurdering for delstrekningen 

Delstrekningen har bl.a. flere høyt verdisatte naturtypelokaliteter og viltområder, og med stort 
spenn i naturforhold. Både lokaliteter/områder knyttet til ferskvann, skog og for så vidt også 
kulturlandskap er registrert, inkl. flere rødlistearter. Bergertjernet bør trekkes fram som en av 
de aller viktigste vinteroppholdsplassene for våtmarks- og vannfugl i fylket, Moesmoen som i 
nasjonal sammenheng har en stor og viktig forekomst av den sjeldne skogtypen 
sandfuruskog, kalkskog i Svenådalen og viktige oppvekst/gyteområder for storørretten i 
Randsfjorden i Svenåa og Moeselva. Med bakgrunn i bl.a. dette, konkluderes det med at 
delstrekningen har store naturverdier.  

       

  Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  
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Figur4-4.  Blåveis forekommer vanlig til spredt innenfor lisidene i delområde 1. Arten indikerer kalkrike 
forhold. En rekke rødlistede karplanter og bakkelevende sopparter er avhengig av kalk i 
kombinasjon med velhevdet kulturlandskap og eldre skog. 

 

4.1.3 Omfangs- og konsekvensvurdering 

Omfang og konsekvensvurderingen er gjort på grunnlag av verdiene beskrevet i det 
foregående. De viktigste mulige negative faktorer for de dokumenterte naturverdiene er 
arealbeslag inkludert hogst, slamforurensning og forstyrrelse. Påvirkningen planlagte tiltak 
har på de verdisatte enkeltlokalitetene/områdene, er det som har gjort størst utslag i 
vurderingen. 

 

Alternativ 1 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 1: 

Det vurderes at alternativ 1 samlet sett har stort negativt omfang og stor negativ konsekvens 
(- - -) for naturmiljø på strekning A.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 
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Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører flere verdisatte lokaliteter og områder med stort eller middels negativt 
omfang. Dette er: 

Tabell 4-5.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene på alternativ 1 på delstrekning A. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 1 Berger-
tjernet 

Influensområdet Påvirkning på 
elvemusling 

Stor Lite    
negativt 

Liten negativ  

NT 3 Moesmoen Trasé  Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 5 Svenå-
dalen, 
nedre 

Trasé  Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 6 Haugen Trasé  Vegbygging Middels Stort 
negativt 

Middels 
negativ 

 

Tabell 4-6.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene på delstrekningen for alternativ.1. 

Viltområde-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO I Bergertje
rnet 

Influensområdet Forstyrrelse  Stor Lite-
middels 
negativt 

Middels 
negativ  

VO II Svenå-
dalen 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag, 
forstyrrelse 

Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

VO VI Jevnaker 
sør 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 

 

Tabell 4-7.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk på delstrekningen for alternativ1. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT I  Influensområdet Hindring av trekket Middels Lite 
negativt 

Liten negativ  
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Tabell 4-8.  Omfangs- og konsekvensvurdering for områder viktig for fisk for alternativ 1 på delstrekning A. 

Fiskområde
-nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU-Verdi Omfang Konse-
kvens 

FO I Moeselva Trasé og 
influensområdet 

Utvasking av 
organisk materiale, 
salting og tilførsel 
av salt og 
tungmetaller fra 
biltrafikken og 
endrede forhold 
(lys, temperatur) 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

FO II Svenåa Influensområdet Utvasking, salting 
og  tung-
metallutslipp fra 
biltrafikken og 
endrede forhold 
(lys, temperatur) 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil i liten grad negativ påvirke viktige landskapsøkologisk trekk som har liten-
middels verdi. Lange tuneller er positivt i så måte da man her vil skape naturlige overganger 
for viltarter. Alternativet fører likevel til større endringer i de landskapsøkologiske trekk enn 
alternativene 4, 5 og 6 som følger jernbanelinjen. Dette skyldes at inngrepene i hovedsak 
skjer lenger unna eksisterende infrastruktur.  

Alternativ 1 vurderes å ha lite negativt omfang og liten negativ konsekvens (-) for 
landskapsøkologiske trekk. 

 

Øvrig natur  

Øvrig natur er verdisatt med middels verdi, og det vurderes derfor at omfanget for øvrig natur 
er middels negativt og konsekvensen vurderes som middels negativ (- -).  

 

Samlet omfang 

Alternativ 1 sitt omfang, er særlig knyttet til lokalitetene/områdene Moesmoen, Svenådalen 
Svenådalen nedre, Svenåa og Moeselva. I tillegg påvirker alternativet også øvrig natur som 
er verdisatt med middels verdi samt andre verdisatte lokaliteter/områder. Tiltaket vil i nokså 
stor grad redusere artsmangfoldet og ødelegge deres leveområder. Naturtypelokaliteten 
Moesmoen vil få stort negativ omfang da mye av strekket vil gå igjennom eldre skog som er 
verdisatt som svært viktig. Naturtypelokaliteten Svenådalen nedre vil få et stort inngrep da et 
bruinnslag vil bli lagt i lokaliteten med påfølgende arealtap. Viltområdet Svenådalen vil også 
bli negativt påvirket, da bygging av bru vil føre til forstyrrelse og ødeleggelse av leveområde 
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for sårbar rovfugl. Videre vil Svenåa, Moeselva og øvrig natur få middels negativt omfang 
grunnet kryssing og nærføring til disse vassdragene og beslag av middels verdifull øvrig 
natur. 

Samlet sett vurderes alternativ 1 å ha stort negativt omfang for naturmiljø. 

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

                  

 Figur 4-5.  Alt. 1 vil bl.a. gå igjennom området til venstre på Moesmoen bestående av svært grovvokst 
furuskog og et  område med eldre kalkgranskog i Svenådalen (til høyre).  

                                   

Samlet konsekvensvurdering 

Stor verdi og stort negativt omfang gjør at samlet konsekvens for alternativ 1 i delstrekning A, 
vurderes å være stor negativ (- - -). 

Alternativ 2 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 2: 

Det vurderes at alternativ 2 samlet sett har middels negativt omfang og middels negativ (- -) 
konsekvens for naturmiljø på strekning A.  
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Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører flere verdisatte lokaliteter og områder med stort eller middels negativt 
omfang. Dette er: 

Tabell 4-9.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ 2 på delstrekning A. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 1 Berger-
tjernet 

Influensområdet Påvirkning på 
elvemusling 

Stor Lite 
negativt 

Liten negativ  

NT 3 Moesmoen Trasé  Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 5 Svenå-
dalen, 
nedre 

Influensområdet Vegbygging Stor Lite 
negativt 

Liten negativ 

NT 6 Haugen Trasé  Vegbygging Middels Middels 
negativt 

Liten negativ 

 

Lokalitetene 5 og 6 blir i mindre grand enn for alternativ 1 negativt berørt.  

Tabell 4-10.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 2 på delstrekning A 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO I Berger-
tjernet 

Influensområdet Forstyrrelse  Stor Lite -
middels 
negativt 

Lite - 
middels 
negativ  

VO II Svenå-
dalen 

Influensområdet Forstyrrelse Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

VO VI Jevnaker 
sør 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 

Viltområdene II og VI blir i mindre grad enn for alternativ 1 negativt påvirket. 

Tabell 4-11.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk på delstrekningen for alternativ 2 på delstrekning 
A. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT I  Influensområdet Hindring av trekket Middels Lite 
negativt 

Liten negativ  
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Tabell 4-12.  Omfangs- og konsekvensvurdering for områder viktig for fisk for alternativ 2 på delstrekning A. 

Fiskområde
-nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU-Verdi Omfang Konse-
kvens 

FO I Moeselva Trasé og 
influensområdet 

Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

FO II Svenåa Influensområdet Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil i liten-middels grad negativ påvirke viktige landskapsøkologisk trekk, så sant 
tunellen vil fungere som viltoverganger og om det bygges viltoverganger i sør. Alternativet 
fører likevel til større endringer i de landskapsøkologiske trekk enn alternativene som følger 
jernbanelinjen og litt større en for eksempel alternativ 1. Dette skyldes at inngrepene i 
hovedsak skjer lenger unna eksisterende infrastrukturer og at alt har mindre tunneler enn alt 
1. 

Utbygging av alternativ 2 vurderes å ha lite - middels negativt omfang og liten - middels 
negativ konsekvens (-/- -) for landskapsøkologiske trekk, og vurderes som noe dårligere enn 
alternativ 1. 

Øvrig natur  

Øvrig natur er verdisatt med middels verdi, og det vurderes derfor at omfanget for øvrig natur 
er middels negativt og konsekvensen vurderes som middels negativ (- -). En god del større 
areal vil bli påvirket enn i alternativ 1 pga at alternativ 2 har mindre tunellstrekker, slik at 
alternativet vurderes som noe dårligere enn alternativ 1. 

 

Samlet omfang  

Alternativ 2 sitt omfang, er særlig knyttet til lokaliteten Moesmoen og områder viktig for fisk 
samt viltområdet Svenådalen. Naturtypelokaliteten Moesmoen vil få stort negativt omfang da 
mye av strekket vil gå igjennom eldre skog som er verdisatt som svært viktig. 
Naturtypelokaliteten Svenådalen nedre vil i langt mindre grad enn for alternativ 1 bli påvirket 
da traséen vil ligge utenfor naturtypelokaliteten, men kan likevel i noen grad bli påvirket av 
anleggsarbeidet. Omfangsgraden er vurdert til å være liten negativ.  Viltområdet Svenådalen 
vil på samme måte trolig ikke fysisk bli berørt foruten kanskje litt i anleggsfasen, men 
hønsehauk er forstyrrelsessårbar, men omfanget er lavere enn for alternativ 1.  

Samlet sett vurderes alternativ 2 å ha middels negativt omfang for naturmiljø. 

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt         Middels negativt   -negativt                 positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-------------I-------------|---------------|----------------| 
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Figur 4-6.  Grovvokst furuskog ved sti på Moesmoen. Skogen vokser på tykke løsmasser og har store 
naturverdier. 

 

Samlet konsekvensvurdering:  

Stor verdi og middels negativt omfang gjør at samlet konsekvens for alternativ 2 i 
delstrekning A, vurderes å være middels negativ (- -). 

 

Alternativ 3 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 3: 

Det vurderes at alternativ 3 samlet sett har middels negativt omfang og middels negativ (-  -) 
konsekvens for naturmiljø på strekning A.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører flere verdisatte lokaliteter og områder med stort eller middels negativt 
omfang. Dette er: 
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Tabell 4-13.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ 3 på delstrekning A. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 1 Bergertjern
et 

Influensområdet Påvirkning på 
elvemusling  

Stor Lite 
negativt 

Liten negativ  

NT 3 Moesmoen Trasé  Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

 

Tabell 4-14.   Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 3 på delstrekning A. 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO I Berger-
tjernet 

Influensområdet Forstyrrelse  Stor Lite -
middels 
negativt 

Lite - 
middels 
negativ  

VO II Svenå-
dalen 

Influensområdet Forstyrrelse Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

VO VI Jevnaker 
sør 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 

 

Tabell 4-15.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for 3 på delstrekning A . 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT I Mangler Influensområdet Hindring av trekket Middels Lite 
negativt 

Liten negativ  

 

Tabell 4-16.  Omfangs- og konsekvensvurdering for områder viktig for fisk for alternativ 3 på delstrekning A. 

Fiskområde
-nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU-Verdi Omfang Konse-
kvens 

FO I Moeselva Trasé og 
influensområdet 

Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

FO II Svenåa Influensområdet Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  
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Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil til en viss grad påvirke de landskapsøkologisk trekk. Fordi alternativet ligger 
lenger unna eksisterende infrastruktur enn alternativene 4,5 og 6. Utbygging av alternativ 3 
vurderes å ha middels negativt omfang og middels negativ konsekvens (- -) for 
landskapsøkologiske trekk, da det ikke planlegges tuneller og alternativet vil avsperre av et 
større naturområde ved Moesmoen. Det bør vurderes å etablere en viltovergang mellom 
Torshov og Rønnerud, men trolig ikke ved Opperud-Hauger, da det fra et vilt- eller 
trafikksikkerhetsståsted, trolig ikke er ønskelig med etablering av hjorteviltoverganger for å 
unngå at det forviller seg hjortevilt inn i områder med bebyggelse og trafikk.  

 

Øvrig natur  

Øvrig natur omfatter bl.a. områder med noe eldre men i hovedsak yngre skog og 
kulturlandskap. Alternativet berører mer øvrig natur enn alternativene 4, 5 og 6. Det er et 
visst potensiale for enkeltstående funn av rødlistearter både i skog og i overgang mellom 
kulturlandskap og skog. Pga dette og relativt sett nokså stort beslag av annen natur, 
vurderes omfanget som lite- middels negativt og konsekvensen som liten- middels negativ.  

Øvrig natur er verdisatt med middels verdi, og det vurderes derfor at omfanget for øvrig natur 
er middels negativt og konsekvensen vurderes som middels negativ (- -). Noe større areal vil 
bli påvirket enn i alternativ 2 pga mindre tunellstrekker, slik at alternativet vurderes som noe 
dårligere enn dette. 

 

Samlet omfang  

Alternativ 3 sitt omfang, er særlig knyttet til lokaliteten Moesmoen og områder viktig for fisk 
samt viltområdet Svenådalen. Naturtypelokaliteten Moesmoen vil få stort negativt omfang da 
mye av strekket vil gå igjennom eldre skog som er verdisatt som svært viktig. Viltområdet 
Svenådalen vil på samme måte som for alternativ 2 trolig ikke fysisk bli berørt foruten 
kanskje litt i anleggsfasen, men hønsehauk er forstyrrelsessårbar, og omfanget er derfor det 
samme som for alternativ 2.  

Samlet sett vurderes alternativ 3 å ha middels negativt omfang for naturmiljø. Alternativet er 
bedre enn alternativ 1 og 2.  

          Lite        Intet     Lite 

      Stort negativt        Middels negativt      negativt                  positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-------------I------------|---------------|----------------| 
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 Figur4-7.  Alternativet går igjennom et eiendommelig delområde av Moesmoen hvor en relativ nylig 
skogbrann har forårsaket dannelse av såkalte brannlyrer på flere furustammer i en solvendt tørr 
skråning. Slike trær er bl.a. viktige for flere trua insektsarter. Brannen kommer alltid fra motsatt 
side av hvor lyren er blitt dannet. Treet blir ikke skadet av såret, og vil få en økt tilvekst pga 
gjødslingseffekten brannen gir. Til høyre ses grunnlendt barblandingsskog innenfor 
naturtypelokaliteten Hermannstjern. Tjukke løsmasser som delvis har innslag av kalkrike 
løsmasser dominerer i skråningene mot tjernet. Her er det bl.a. en hel del blåveis.  

 

Samlet konsekvensvurdering:  

Stor verdi og middels negativt omfang gjør at samlet konsekvens for alternativ 3 i 
delstrekning A, vurderes å være middels negativ (-  -). Alternativet er bedre enn alternativene 
1 og 2.  

 

Alternativ 4 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 4: 

Det vurderes at alternativ 4 samlet sett har middels -  stort negativt omfang og middels -  stor 
negativ (- -/- - -) konsekvens for naturmiljø på strekning A.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører flere verdisatte lokaliteter og områder med stort eller middels negativt 
omfang. Dette er: 
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Tabell 4-17.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alt.4. på delstrekning A. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 1 Bergertjern
et 

Influensområdet Forstyrrelse av 
fuglelivet 

Stor Lite 
negativt 

Liten negativ  

NR 2 Hermans-
tjern 

Trasé Vegbygging Middels Liten-
middels - 
negativt 

Liten-
middels - 
negativ 

NT 3 Moesmoen Trasé  Vegbygging Stor Middels -  
negativt 

Middels - 
negativ 

NT 4 Dødisgrop 
på 
Moesmoen 

Influensområdet Vegbygging Middels  Intet  Ubetydelig  

NT 5 Svenå-
dalen, 
nedre 

Trasé  Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 6 Haugen Trasé  Vegbygging Middels Stort 
negativt 

Middels 
negativ 

 

Tabell 4-18.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 4 på delstrekning A 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO I Berger-
tjernet 

Influensområdet Forstyrrelse  Stor Lite -
middels 
negativt 

Lite - 
middels 
negativ  

VO II Svenå-
dalen 

Influensområdet Forstyrrelse Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

VO V Hermann
-stjern 

Trasé Forstyrrelse Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativt 

VO VI Jevnaker 
sør 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 

 

Tabell 4-19.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for 4 på delstrekning A . 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT I Mangler Influensområdet Hindring av trekket Middels Lite 
negativt 

Ubetydelig  
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Tabell 4-20.  Omfangs- og konsekvensvurdering for områder viktig for fisk for alternativ 4 på delstrekning A. 

Fiskområde
-nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU-Verdi Omfang Konse-
kvens 

FO I Moeselva Trasé og 
influensområdet 

Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

FO II Svenåa Influensområdet Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

 

Tabell 4-21.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for alternativ 4 på delstrekning A på delstrekning 
A. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT I Mangler Influensområdet Hindring av trekket Middels Intet Ubetydelig  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil i nokså liten grad påvirke viktige landskapsøkologisk trekk. Alternativet sikrer 
en noe større ubebygd korridor mot Ringerike enn alternatovene 1, 2 og 3, og det går nærere 
eksisterende infrastruktur enn disse. Alternativet fører likevel til større endringer i de 
landskapsøkologiske trekk enn alternativ 6 som følger jernbanelinjen. Ved Svenådalen vil det 
i stor grad gå i tunell og bro, slik at det ikke er større strekker som fysisk blir sperret av.  

Utbygging av alternativ 4 vurderes å ha lite negativt omfang og liten negativ konsekvens (-) 
for landskapsøkologiske trekk, og vurderes som bedre enn alternativene 1,2 og 3, likverdig 
med alternativ 5 og dårligere enn alternativ 6.  

 

Øvrig natur  

Øvrig natur er verdisatt med middels verdi, nokså stor andel av alternativet er avgrenset som 
verdisatte lokaliteter/områder, mens mye av resten av linjen går i tunell. Det vurderes derfor 
at omfanget for øvrig natur er liten - middels negativt og konsekvensen som liten - middels 
negativ.  

 

Samlet omfang  

Alternativ 4 sitt omfang, er særlig knyttet til lokalitetene/områdene Moesmoen, Svenådalen, 
Svenådalen nedre og områder viktig for fisk. Naturtypelokaliteten Moesmoen vil få middels - 
stort negativt omfang. Omfanget er noe mindre enn for alternativene 1, 2 og 3. 
Naturtypelokaliteten Svenådalen nedre vil også få stor negativt omfang da et bruinnslag vil 
bli lagt i lokaliteten med påfølgende arealtap. Viltområdet Svenådalen vil også få stor 
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negativt omfang, da bygging av bru vil føre til forstyrrelse og ødeleggelse av leveområde for 
sårbar rovfugl. 

Samlet sett vurderes alternativ 4 å ha middels  stort negativt omfang for naturmiljø. 

 

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

                     

 

 

Figur 4-8.  Grovvokst og høyreistskog rett sør for Mo gård. Alternativet vil medføre at denne skogen må 
hogges. 

 

Samlet konsekvensvurdering:  

Stor verdi og middels - stort negativt omfang gjør at samlet konsekvens for alternativ 4 i 
delstrekning A, vurderes å være middels - stor negativ (- -/- - -). 
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Alternativ 5 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 5: 

Det vurderes at alternativ 5 samlet sett har middels negativt omfang og middels  negativ (- -) 
konsekvens for naturmiljø på strekning A.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører flere verdisatte lokaliteter og områder med i hovedsak middels negativt 
omfang. Dette er: 

Tabell 4-22.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ 5. på delstrekning A. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 1 Bergertjern
et 

Influensområdet Forstyrrelse av 
fuglelivet 

Stor Lite 
negativt 

Liten negativ  

NR 2 Hermann-
stjern 

Trasé Vegbygging Middels Lite -
middels  
negativt 

Liten -
middels 
negativ 

NT 3 Moesmoen Trasé  Vegbygging Stor Middels  
negativt 

Middels  
negativ 

NT 4 Dødisgrop 
på 
Moesmoen 

Influensområdet Vegbygging Middels  Intet  Ubetydelig  

NT 5 Svenå-
dalen, 
nedre 

Trasé  Vegbygging Stor Lite 
negativt 

Liten negativ 

NT 6 Haugen Trasé  Vegbygging Middels Middels 
negativt 

Liten negativ 

 

Tabell 4-23.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 5 på delstrekning A. 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO I Berger-
tjernet 

Influensområdet Forstyrrelse  Stor Lite -
middels 
negativt 
 

Lite - 
middels 
negativ  

VO II Svenå-
dalen 

Influensområdet Forstyrrelse Stor Middels 
negativt 
 

Middels 
negativ 

VO V Hermann
-stjern 

Trasé Forstyrrelse Middels Middels 
negativt 
 

Middels 
negativt 

VO VI Jevnaker 
sør 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag Middels Lite 
negativt 
 

Liten negativ 
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Tabell 4-24.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for alternativ 5 på delstrekning A. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT I Mangler Influensområdet Hindring av trekket Middels Lite 
negativt 

Ubetydelig  

 

Tabell 4-25.  Omfangs- og konsekvensvurdering for områder viktig for fisk for alternativ 5 på delstrekning A. 

Fiskområde
-nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU-Verdi Omfang Konse-
kvens 

FO I Moeselva Trasé og 
influensområdet 

Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

FO II Svenåa Influensområdet Slamming og 
endrede forhold 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil i nokså liten grad påvirke viktige landskapsøkologisk trekk. Alternativet sikrer 
en noe større ubebygd korridor mot Ringerike enn alternativene 1, 2 og 3, og det går 
nærmere eksisterende infrastruktur enn disse. Alternativet fører likevel til større endringer i 
de landskapsøkologiske trekk enn alternativ 6 som følger jernbanelinjen.  

Utbygging av alternativ 5 vurderes å ha lite negativt omfang og liten negativ konsekvens (-) 
for landskapsøkologiske trekk, og vurderes som bedre enn alternativene 1,2 og 3, likverdig 
med alternativ 4 og dårligere enn alternativ 6.  

Øvrig natur  

Øvrig natur er verdisatt med middels verdi, nokså stor andel av alternativet er avgrenset som 
verdisatte lokaliteter/områder, mens mye av resten av linjen går i tunell. Det vurderes derfor 
at omfanget for øvrig natur er liten - middels negativt og konsekvensen som liten - middels 
negativ.  

Samlet omfang  

Alternativ 5 sitt omfang er særlig knyttet til lokalitetene/områdene Moesmoen, Moeselva,  
Svenåa og Svenådalen. Naturtypelokaliteten Moesmoen vil få middels negativt omfang 
sammen med elvene. Viltområdet Svenådalen får middels negativt omfang. Omfanget er 
samlet vurdert til å være middels negativ.   

      Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|------------I------------|---------------|----------------| 
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Figur 4-9.  Alternativet vil gå i det nederste deler av lisiden som ses bak Hauger gård (til venstre). 
Svenådalen ses i bakkant.  

 

Samlet konsekvensvurdering:  

Stor verdi og middels - stort negativt omfang gjør at samlet konsekvens for alternativ 5 i 
delstrekning A, vurderes å være middels negativ (- -). 

 

Alternativ 6 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 6: 

Det vurderes at alternativ 6 samlet sett har lite negativt omfang og liten negativ (-) 
konsekvens for naturmiljø på strekning A.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører relativt få verdisatte lokaliteter og med relativt lite omfang verdisatte 
enkeltlokaliteter/områder. Disse er: 
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Tabell 4-26.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ 6. på delstrekning A. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 1 Bergertjern
et 

Influensområdet Forstyrrelse av 
fuglelivet 

Stor Lite 
negativt 

Liten negativ  

NR 2 Hermans-
tjern 

Trasé Vegbygging Middels Lite-
middels  
negativt 

Liten -
middels  
negativ 

NT 3 Moesmoen Trasé  Vegbygging Stor Lite 
negativt 

Liten negativ 

NT 4 Dødisgrop 
på 
Moesmoen 

Influensområdet Vegbygging Middels  Intet  Ubetydelig  

 

Tabell 4-27.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 6 på delstrekning A. 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO I Berger-
tjernet 

Influensområdet Forstyrrelse  Stor Lite -
middels 
negativt 

Lite - 
middels 
negativ  

VO V Hermann
-stjern 

Trasé Forstyrrelse Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativt 

VO VI Jevnaker 
sør 

Trasé og 
Influensområdet 

Arealbeslag Middels Intet Ubetydelig 

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil i stort sett ikke endre viktige landskapsøkologiske sammenhenger da det i stor 
grad følger eksisterende jernbanelinje.  Alternativet er det alternativet som minst grad 
påvirker de landskapsøkologiske trekk. Omfanget vurderes å ha intet til lite negativt omfang.  

Øvrig natur  

Øvrig natur omfatter kun et mindre areal med yngre skog. Omfanget vurderes å ha intet-lite 
negativt omfang.  

 

Samlet omfang  

Alternativ 6 sin konsekvens for naturmilljøet er generelt svært lav på strekningen. Til forskjell 
fra de andre alternativene, vil alternativ 6 i liten grad berøre viktige lokaliteter/områder. 
Omfanget er lite.   
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     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                            

 

 

Figur4-10.  Alternativet vil i stor grad både følge eksisterende jernbanelinje. Til høyre ses deler av 
bebyggelsen ved glassverket. Yngre løvskog er verdisatt som øvrig natur. 

 

Samlet konsekvensvurdering:  

Middels  stor naturverdi og lite negativt omfang gjør at samlet konsekvens for alternativ 6 i 
delstrekning A, vurderes å ha liten negativ konsekvens (-), og er det alternativet som har 
lavest konsekvens for delstrekning A.    
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4.2 Delstrekning B. Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  Røste 

Se temakart i vedlegg for områdeavgrensning av delområdene. 

 

4.2.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Influensområdet i delstrekning B er todelt. Naturen i øvre linje består kun av skog og  enkelte 
skogsbilveger. Menneskelig infrastruktur mangler foruten skogsbilveger. Skogen består i all 
hovedsak av yngre til halvgammel skog uten spesielle biologiske verdier. Det er derfor ikke 
avgrenset naturtypelokaliteter eller viltområder her. Naturen i nedre linje består i all hovedsak 
av stedvis rik og eldre løvskog i tilknytning til Randsfjorden og elver. Flere av disse 
områdene er verdisatt høyt. Det er i tillegg klare verdier knyttet til Svenåa og Vangselva, som 
er viktige oppvekst- og gyteområder for storørret i Randsfjorden. Større deler av strekket går 
langs jernbane og annen menneskelig infrastruktur, arealer uten naturverdier. Strekket 
berører også øvrig natur som består av kornareal og beiteskog uten eller med lave verdier. 

 

Figur4-11.  Allé med edelløvskog ved Thorbjørnrud hotell har naturverdier, men vil trolig i liten grad bli 
berørt av tiltaket. 
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4.2.2 Verdivurdering 

Verdivurderingen av strekning B, baseres på verdivurdering av prioriterte naturtypelokaliteter, 
viktige viltområder, områder viktig for fisk, landskapsøkologiske trekk og annen natur som 
ligger innenfor influenssområdet for de enkelte alternativer.  

Naturtypelokaliteter og viltområder 

På delstrekningen er det registrert sju naturtypelokaliteter, tre viltområde, to verdiområder for 
fisk og ett vilttrekk. Naturtypelokalitetene har gjennomgående høye naturverdier. Både 
Svenåa og Vangselva er viktige gyte- og oppvekstområder for storørret fra Randsfjorden.  

 

Tabell 4-28.  Naturtypelokaliteter på delstrekningen. 

Natur
-type 
nr. 

Lokalitetsnavn  Naturbase 
ID 

DN-verdi KU-
verdi 

Naturtype
kategori 

I trasé eller 
influens-
området 

Kommentar 

NT 7 Torbjørnrud øst Ny B Midde
ls 

Parkland-
skap 

Trasé  Allé 

NT 8  Torbjørnsrud BN00028229 A Stor Rik 
sumpskog 

Influensområdet  

NT 9 Haugerlandet N 
(Toso) 

BN00028228 A Stor Rik 
sumpskog 

Trasé   

NT 10 Nedre Vang BN00028227 A Stor Gråor-
heggeskog 

Trasé  

NT 11 Prestegårdselva
-Brennaelva 

BN00028241 A Stor Viktig 
bekkedrag 

Trasé og 
influensområdet 

 

NT 12 Hensrud Ny B Midde
ls 

Gråor-
heggeskog 

Trasé  

NT 13 Brattval Ny C Midde
ls 

Naturbeite
mark 

Trasé  

 

Tabell 4-29.  Vilttrekk på delstrekningen. 

Vilt-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Viltområdetype Kommentar 

VT II Mangler BA00
0561
53 

C Middels Elgtrekk Presthaganområder 
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Figur 4-12. Figuren viser verdisatte naturområder i delområde B  

 

Tabell 4-30.  Viltområder på delstrekningen. 

Vilt-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Viltområdetype Kommentar 

VO III Torbjørns-
rud 
(Hauger-
landet) 

BA00
0561
34 

C Middels Fugl, 
oppholdsområde 

 

VO IV Nedre 
Vang 

BA00
0561
37 

C Middels Fugl, 
oppholdsområde 

 

VO VII Rønnerud BA00
0561
25, 
BA00
0561
26 

C Middels Elg vinterbeite, 
rådyr-beiteområde 
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Tabell 4-31.  Verdiområder for fisk på delstrekningen. 

Fisk-
område
nr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Fiskområdetype I trasé eller 
influensområde
t? 

Kommentar 

FO II Svenåa Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig for 
storørret i Rands-
fjorden 

FO III Vangselva Ny A Stor Gyte- og 
oppvekstområde 
for storørret samt 
bekkeørett 

Begge Elva er viktig for 
storørret i Rands-
fjorden 

 

 

Figur 4-13. Figuren viser verdisatte viltområder i delområde B.  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Bekkedraget knyttet til Vangselva er et viktig landskapsøkologisk trekk hvor det også i stor 
grad er avgrenset naturtypelokaliteter. Et annet nokså viktig landskapsøkologisk trekk, er at 
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delområdet er et område som elg og trolig annet vilt fra de mer sammenhengende 
skogområdene i Nordmarka bruker i deler av sin livssyklus. For eksempel trekker elg ned fra 
Nordmarka mot kulturlandskapet vinterstid på leting etter mat. Det vurderes derfor at 
delomstrekningen har middels verdi for viktige landskapsøkologiske trekk. 

Øvrig natur 

Øvrig natur i øvre korridor har generelt nokså lave naturverdier da de består av i hovedsak 
yngre skog. Denne ligger delvis på kalkrik grunn, så visse verdier kan likevel finnes selv om 
skogen er sterkt preget av skogbruksaktivitet. Det vurderes at verdien i øvre korridor er liten-
middels. I nedre korridor er naturverdiene også lave da de består av kornåker og yngre skog. 
Det vurderes derfor at verdi for øvrig natur på delstrekningen er liten. 

 

 

Figur 4-14.  Naturverdiene på delstrekningen er gjennomgående store. De største naturverdiene er knyttet 
til eldre og stedvis rik gråor-heggeskog, her fra lokaliteten Hensrud. Bregnen i forgrunnen er 
strutseving. 

 

Samlet verdivurdering for delstrekningen 

Delstrekningen har flere høyt verdisatte naturtypelokaliteter og områder viktig for fisk, og 
med stort spenn i naturforhold. Både lokaliteter/områder knyttet til ferskvann, skog, og 
kulturlandskap er registrert, inkl. flere rødlistearter. Spesielle områder som bør trekkes fram 
er arealer med rik sumpskog i strandkanten mot Randsfjorden og arealer med rik sumpskog 
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og gråor-heggeskog i tilknytning til bekker og elver. Viktig er også oppvekst/gyteområder for 
storørretten i Randsfjorden i Svenåa og Vangselva. Med bakgrunn i bl.a. dette, konkluderes 
det med at delstrekningen har store naturverdier. Dette gjelder kun naturen i nedre korridor. 
Naturverdien i øvre korridor er liten. 

        Liten                Middels            Stor 

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

     

 

4.2.3 Omfangs- og konsekvensvurdering:  

Omfang og konsekvensvurderingen er gjort på grunnlag av verdiene beskrevet i foregående. 
De viktigste mulige negative faktorer for de dokumenterte naturverdiene er arealbeslag 
inkludert hogst, endring av forhold i elvene og forstyrrelse. Påvirkningen på de verdisatte 
enkeltlokalitetene/områdene, er det som har gjort størst utslag i vurderingen. 

 

Alternativ 1-5 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 1-5: 

Det vurderes at alternativene 1-5 samlet sett har lite negativ omfang og liten negativ (-) 
konsekvens for naturmiljø på strekning B.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Ingen naturtypelokaliteter eller områder viktig for fisk blir berørt. Ett vilttrekk blir berørt, men 
konsekvensen vurderes som lav da verdien er moderat og at det trolig planlegges bygd 
viltovergang. Ett viltområde (beiteområde for elg) blir i liten grad berørt da arealet tilgjengelig 
for beite er lavt. Konsekvensen vurderes derfor som lav for vilt. 

Tabell 4-32.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 1-5 på delstrekning B. 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO VII Rønne-
rud 

Begge Vegbygging Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 
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Tabell 4-33.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for alternativ1-5 på delstrekning B. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT II Rønne-
rud 

Trasé Hindring av trekket Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil kunne endre viktige landskapsøkologiske sammenhenger. Verdien for dette er 
middels. Selv om det bygges viltoverganger, vil et relativt lang strekke bli stengt for viltet. I 
tillegg vil inngrepet ligge langt unna eksisterende infrastruktur.  Omfanget vurderes å være 
lite- middels negativt da tiltaket vil svekke viktige landskapsøkologiske sammenhenger. 

 

Øvrig natur 

Øvrig natur omfatter areal med i hovedsak yngre og middelaldrende skog. Omfanget 
vurderes å ha lite-middels negativt omfang da det i hovedsak berører skog med lite men et 
vist potensial for spredte forekomster av rødlista arter. Ett slikt funn er gjort i traséen, noe 
som tyder på at deler av strekket kan ha spredte kvaliteter. 

 

Samlet omfang  

Alternativ 1-5 vil i liten grad berøre viktige naturverdier. Ingen naturtypelokaliteter blir berørt, 
omfanget for vilttrekket og viltområdet er lite negativt. Alternativet vil skape en barriere for 
viktige landskapsøkologiske trekk, dvs. mellom Nordmarka og det frodige kulturlandskapet 
nedenfor. For elg kan denne barrierevirkningen bli løst med viltoverganger. Det er viktig at 
slike også lages med tanke på at andre viltarter kan bruke de. Om dette gjøres vurderes det 
at konsekvensen for viktige landskapsøkologiske trekk blir liten negativ.   

Det vurderes at det totale omfanget er lite negativt. Dette begrunnes med at tiltaket stort sett 
ikke vil endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller deres vekst- og levevilkår. 

 

       Lite         Intet    Lite 
      Stort negativt         Middels negativt        negativt                  positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|--------------I-------------|---------------|----------------| 
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Figur 4-15.  Skogen i området er sterkt preget av flatehogst, planting og tynning, noe som hovedårsak til at 
det ikke er avgrenset naturtypelokaliteter på strekningen.  

 

Samlet konsekvensvurdering:  

Liten naturverdi og lite negativt omfang, gjør at samlet konsekvens for alternativ 1-5 i 
delstrekning B, vurderes å være liten negativ konsekvens (-), og alternativene er de 
alternativene som har lavest konsekvens for naturmiljø på delstrekning B.    

 

Alternativ 6 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 6: 

Det vurderes at alternativ 6 samlet sett har stort negativ omfang og meget stor negativ   (- - - 
-) konsekvens for naturmiljø på strekning B.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 
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Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører mange høyt verdisatte lokaliteter/områder og med stort negativt omfang. 
Disse er: 

Tabell 4-34.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ6. på delstrekning B. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 7 Torbjørns-
rud øst 

Influensområdet Hogst av allé Middels Lite 
negativt 

Liten negativ  

NT 8  Torbjørns-
rud 

Influensområdet Vegbygging Stor Intet Ubetydelig 

NT 9 Haugerlan
det N 

Trasé  Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 10 Nedre 
Vang 

Trasé Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 11 Prestegård
selva 

Trasé Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 12 Hensrud Trasé, 
influensområdet 

Vegbygging Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

NT 13 Brattval Trasé Vegbygging Middels Stort 
negativt 

Middels 
negativ 

 

Tabell 4-35.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 6 på delstrekning B. 

Viltområde-
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO III Torbjørns
rud 
(Hauger-
landet) 

Influensområdet Forstyrrelse Middels Intet Ubetydelig 

VO IV Nedre 
Vang 

Influensområdet Forstyrrelse Middels Intet Ubetydelig 
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Tabell 4-36.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for alternativ 6 på delstrekning B. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT II Mangler 
navn 

Influensområdet Hindring av trekket Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

 

Tabell 4-37.  Omfangs- og konsekvensvurdering for områder viktig for fisk for alternativ 6 på delstrekning B. 

Fiskområde
-nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU-verdi Omfang Konse-
kvens 

FO II Svenåa Influensområdet Utvasking, hogst av 
kantskog og 
endrede lys og 
temperatur 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ  

FO III Vangs-
elva 

Trasé Utvasking, hogst av 
kantskog og 
endrede lys og 
temperatur 

Stor Stor 
negativt 

Meget stor 
negativ  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil kunne endre viktige landskapsøkologiske sammenhenger, særlig Vangselva 
er et viktig landskapsøkologisk trekk. Verdien for dette er middels. Vilt som passerer mellom 
nord og sørsiden av Vangselva vil i tillegg til eksisterende vei, få et landskapsøkologisk 
hinder til. På samme måte vil mange arter som bruker vassdrag som viktig 
landskapsøkologis trekkvei, får sterkt redusert nytte av dette. Selv om det bygges enkelte 
viltoverganger, vil et relativt lang strekke som er et viktig landskapsøkologisk trekk bli ødelagt 
for viltet. Omfanget vurderes å være middels negativt da tiltaket vil svekke viktige 
landskapsøkologiske sammenhenger. 

Øvrig natur 

Øvrig natur omfatter korn- og  beitearea og  areal med yngre skog. Omfanget vurderes å ha 
lite-middels negativt omfang kornarealet ikke har naturverdier mens skogarealene særlig 
langs Vangselva som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter, har visse verdier da det 
delvis er or-heggeskog som relativt raskt kan gjenvinne en økologisk verdi og at deler har 
visse verdier selv om de ikke er høye nok til å bli avgrensa som verdisatte 
lokaliteter/områder. 
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Figur 4-16.  Naturbeitemark ved Brattval. Området beites av storfe, og har blitt gjenåpnet som beitemark 
etter et trolig kortere tidspunkt hvor området har vært mer gjengrodd av trær. Midt på bilde ses 

 med gul blomst, som er en art som er knyttet til slåttemark og 
naturbeiter. Arten er funnet en rekke steder i forbindelse med feltarbeidet, og er i tilbakegang i 
Norge. 

 

Samlet omfang  

Alternativ 6 vil i meget stor grad berøre viktige naturverdier. Flere høyt verdisatte  
naturtypelokaliteter og Vangselva som er viktig for fisk blir sterkt berørt. Særlig 
naturtypelokalitetene Haugerlandet nord, Vang nedre, Prestegårdselva og Vangselva vil bli 
krysset flere ganger og/eller kraftig verdiredusert pga arealbeslag knyttet til bygging og 
nærføring av traseen. Det vurderes at det samla omfanget er stort negativt, da tiltaket i stor 
grad vil redusere artsmangfoldet og ødelegge deres vekst- og levevilkår. 

 

     Lite        Intet     Lite 
      Stort negativt       Middels negativt       negativt                 positivt              Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-------------I-------------|---------------|----------------| 
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Samlet konsekvensvurdering:  

Stor naturverdi og stort negativt omfang, gjør at samlet konsekvens for alternativ 6 i 
delstrekning B, vurderes å ha meget stor negativ konsekvens (- - - -), og er det alternativet 
som har størst konsekvens på delstrekning B.    

 

4.3 Delstrekning C, Røste - Olimb 

4.3.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Delstrekningen består for begge korridorer i større grad enn for delstrekning B, av 
kornarealer og fulldyrka areal og mindre av skog. Vangselva renner i bunnen av det 
øst/vestvendte dalføret og har stort sett inntakt kantskog, selv om mye består av yngre 
planta granskog.  

 

Figur 4-17.  Delstrekningen preges mye av kornarealer uten naturverdi.  

Spredt finns det rester av eldre kulturlandskap, men gjengroing preger området, og det er 
kun i en tørr sørvendt skråning det ble funnet rester etter biologisk interessant 
kulturlandskap. Delstrekningen har tidligere hatt store naturverdier, noe flere gamle funn av 
rødlistearter knyttet til kulturlandskapet vitner om, men planting av gran og opphørt hevd 
sammen med såing av grasvekster og mindre husdyr, har effektivt fjernet disse miljøene og 
artene. Naturverdiene vurderes totalt sett å være noe lavere for dette delstrekket enn de to 
andre.  
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4.3.2 Verdivurdering 

Verdivurderingen av strekning C, baseres på verdivurdering av prioriterte 
naturtypelokaliteter, viktige viltområder, vilttrekk, områder viktig for fisk, landskapsøkologiske 
trekk og annen natur som ligger innenfor influenssområdet for de enkelte alternativer.  

 
Naturtypelokaliteter og viltområder 

På delstrekningen er det registrert to naturtypelokaliteter og ett viltområde. Én av 
naturtypelokalitetene har stor verdi og én har middels naturverdier. Vangselva er en viktige 
gyte- og oppvekstområder for storørret fra Randsfjorden. 

På delstrekningen er det registrert følgende naturtypelokaliteter: 

Tabell 4-38.  Naturtypelokaliteter på delstrekningen. 

Natur
-type 
nr. 

Lokalitetsnavn  Naturbase 
ID 

DN-verdi KU-verdi Naturtype
kategori 

I trasé eller 
influens-
området 

Kommentar 

NT 14 Farmen øst Ny B Middels Slåttemark Trasé  

NT 15 Aslaksrud Ny A Stor Kalkskog, 
beiteskog 

Trasé   

 

 

Figur 4-18. Figuren viser verdisatte naturområder i delområde C  
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Tabell 4-39.  Viltområder på delstrekningen. 

Vilt-
områd
enr. 

Lokalitets 
navn  

Natur
base 
ID 

Natur
base 
verdi 

Hb 140 
verdi 

Viltområdetype Kommentar 

VT VIII Jevnaker 
øst 

BA00
0561
28, 
BA00
0566
129 

C Middels Vinterbeiteområde 
for elg 

 

 

 

Figur 4-19. Figuren viser verdisatte viltområder i delområde B.  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Bekkedraget knyttet til Vangselva er et viktig landskapsøkologisk trekk. Det har i nokså stor 
grad intakte kantsoner. Det vurderes derfor at delstrekningen har middels verdi for viktige 
landskapsøkologiske trekk. 

Øvrig natur 

Øvrig natur i øvre korridor har lave naturverdier da det i hovedsak består av kornareal og 
yngre skog. Det vurderes derfor at delstrekningen har liten verdi for øvrig natur. 
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Samlet verdivurdering for delstrekningen:  

På delstrekningen er det i influensområdet registrert to naturtypelokaliteter og ett viltområde.  
Naturtypelokalitetene har verdier knyttet til kulturlandskap og kalkskog. Særlig bør 
kalkgranskogen ved Aslaksrud trekkes fram som spesielt viktig. Dette er en nokså stor 
tidligere ikke kjent kalkskog, og har et betydelig potensial for forekomster av markboende 
sopp. Lignende kalkskoger i Jevnaker er kjent for å huse ofte mer enn 10 rødlistearter.  

 

Figur 4-20.  Eldre kalkgranskog med mye blåveis ved Aslaksrud.  

 

Området er ikke undersøkt i soppsesongen, men det er likevel så langt kjent to rødlistearter 
fra lokaliteten. Kulturlandskapet er likevel preget av store kornarealer.  Med bakgrunn i bl.a. 
dette, konkluderes det med at delstrekningen har middels - store naturverdier. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  
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4.3.3 Omfangs- og konsekvensvurdering:  

Omfang og konsekvensvurderingen er gjort på grunnlag av verdiene beskrevet i foregående. 
De viktigste mulige negative faktorer for de dokumenterte naturverdiene er arealbeslag 
inkludert hogst, forurensning og endrete forhold i og ved vassdragen, jfr. områdene NT14 
OG NT15. Påvirkningen på de verdisatte enkeltlokalitetene/områdene, er det som tillegges 
størst vekt. 

 

Alternativ 1-5 med C1 variant 

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 1-5 med C1 variant: 

Det vurderes at alternativene 1-5 samlet sett har stort negativt til middels negativt omfang og  
middels til stort negativ konsekvens ( - -/- - - ). for naturmiljø på strekning C.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører én høyt verdisatt naturtypelokaliteter og med stort negativt omfang. Dette 
er: 

Tabell 4-40.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ1-5. på delstrekning C. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 15 Aslaksrud Influensområdet Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 

 

Tabell 4-41.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområdene for alternativ 1-5 på delstrekning C. 

Viltområde 
nummer 

Lokalite- 
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
Verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VT VIII Jevnaker 
øst 

Trasé Hindre trekk  Lite 
negativt 

Liten negativ  

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil kunne endre viktige landskapsøkologiske sammenhenger, hvor særlig 
Vangselva er et viktig landskapsøkologisk trekk. Verdien for dette er middels. Vilt som 
passerer mellom nord og sørsiden av Vangselva vil i tillegg til eksisterende vei, få et 
landskapsøkologisk hinder til. På samme måte vil mange arter som bruker vassdrag som 
viktig landskapsøkologis trekkvei, får sterkt redusert nytte av dette. Selv om det bygges 
enkelte viltoverganger, vil et relativt lang strekke som er et viktig landskapsøkologisk trekk bli 
ødelagt for viltet. Omfanget vurderes å være middels negativt da tiltaket vil svekke viktige 
landskapsøkologiske sammenhenger.  
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Øvrig natur 

Øvrig natur omfatter korn- og beiteareal og areal med yngre skog. Omfanget vurderes å ha 
lite-middels negativt omfang da tiltaket til en viss grad vil svekke viktige landskapsøkologiske 
sammenhenger og verdien er liten. 

 

Samlet omfang  

Alternativ 1-5, variant C1 vil berøre viktige naturverdier selv om få verdisatte 
lokaliteter/områder berøres. Den høyt verdisatte naturtypelokaliteten Aslaksrud som vil få 
redusert verdi pga stort arealbeslag. Resten av alternativene berører arealer med moderate 
eller små naturverdier. På tross av at det i praksis er denne lokaliteten som negativt blir 
berørt, vurderes det likevel at omfanget blir middels til stort negativt, da tiltaket i stor grad vil 
fjerne forekomst av viktig naturtypelokalitet og dermed ødelegge levevilkår for rødlistearter.  

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

                     

 

Figur 4-21.  Eldre kalkgranskog ved Aslaksrud og fulldyrka landbruksareal uten naturverdier. 

Samlet konsekvensvurdering:  

Stor naturverdi og stort negativt omfang, gjør at samlet konsekvens for alternativ 1-5 i 
delstrekning C, vurderes å ha stor negativ konsekvens  til middels negativ (- - -/- -). 
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Alternativ 6  

Total omfangs- og konsekvensvurdering for alternativ 6: 

Det vurderes at alternativ 6 samlet sett har stort negativ omfang og stor negativ (- - -) 
konsekvens for naturmiljø på strekning C.  

Dette begrunnes med følgende påvirkning på: 

Verdisatte lokaliteter og områder 

Alternativet berører en høyt verdisatt og en middels høyt verdisatt naturtypelokalitet. Disse 
er: 

Tabell 4-42.  Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokalitetene for alternativ 6. på delstrekning C. 

Naturtype- 
nummer 

Lokalitet-
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

NT 14 Farmen 
øst 

Trasé Vegbygging Middels Stort 
negativt 

Stor negativ 

NT 15 Aslaksrud Trasé Vegbygging Stor Stort 
negativt 

Meget stort 
negativt 

 

Tabell 4-43.  Omfangs- og konsekvensvurdering for viltområde for alternativ 6 på delstrekning C. 

Vilttrekk-
nummer 

Lokalitet
navn 

I trasé eller 
influensområdet
? 

Eventuell 
påvirkningsfaktor 

 

KU- 
verdi 

Omfang Konse-
kvens 

VO VIII Jevnaker 
øst 

Trasé Vegbygging Middels Lite 
negativ 

Ubetydelig 

 

Landskapsøkologiske trekk 

Alternativet vil kunne endre viktige landskapsøkologiske sammenhenger, hvor særlig 
Vangselva er et viktig landskapsøkologisk trekk. Verdien for dette er middels. Vilt som 
passerer mellom nord og sørsiden av Vangselva vil i tillegg til eksisterende vei, få et 
landskapsøkologisk hinder til. På samme måte vil mange arter som bruker vassdrag som 
viktig landskapsøkologis trekkvei, får sterkt redusert nytte av dette. Selv om det bygges 
enkelte viltoverganger, vil et relativt lang strekke som er et viktig landskapsøkologisk trekk bli 
ødelagt for viltet. Omfanget vurderes å være middels negativt da tiltaket vil svekke viktige 
landskapsøkologiske sammenhenger. Dette er de samme trekkene som er beskrevet for 
alternativene 1-5 pga at dette alternativet også følger Vangselva. 

Øvrig natur 

Øvrig natur omfatter korn- og beiteareal og areal med yngre skog. Omfanget vurderes å ha 
lite-middels negativt omfang da kornarealet ikke har naturverdier mens skogarealene særlig 
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langs Vangselva som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter, har visse verdier da det 
delvis er or-heggeskog som relativt raskt kan gjenvinne en økologisk verdi og at deler har 
visse verdier selv om de ikke er høye nok til å bli avgrensa som verdisatte 
lokaliteter/områder. 

 

Samlet omfang  

Alternativ 6 vil i stor grad berøre viktige naturverdier, og i større grad enn alternativ 1-5 med 
variant C1. Naturtypelokalitetene Aslaksrud og Farmen øst vil i stor grad få kraftig reduserte 
verdier da mye av lokalitetene blir ødelagt. Omfanget samlet sett vurderes å være stort 
negativt.  

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

      

 

 

Figur 4-22  På nedsiden av et bolighus og under en kraftleding forekommer det et areal med slåttemark. 
Området er stedvis under gjengroing og stedvis god hevdet.   
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Samlet konsekvensvurdering:  

Stor naturverdi og stort negativt omfang, gjør at samlet konsekvens for alternativ 6 i 
delstrekning C, vurderes å ha meget stor negativ konsekvens (- - - -), og er det alternativet 
som har størst konsekvens på delstrekning C.    

 

Vurdering av variantene C1-C2 

Alternativ 1-5 har to mulige varianter. Det er derfor gjort en omfangs  og 
konsekvensvurdering av disse, men rangering av det beste og verste alternativet: 

C1: Varianten berører naturtypelokaliteten Aslaksrud med stort negativt omfang og meget 
stor negativ konsekvens.  

C2: Varianten berører naturtypelokaliteten Aslaksrud med stort negativt omfang og stor 
negativ konsekvens. Varianten berører i noe mindre grad lokaliteten enn foregående.  

Det vurderes at variant C2 er det minst skadelige alternativet. 

 

 

Figur 4-23.  I lokaliteten forekommer det en del av rødlistearten stjernetistel (NT).  
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4.4 Konsekvensvurdering av alternativene 

Konsekvensvurdering av alternativene 

Sammenstilling og rangering av alternativene 

Del-
strekk 

 Verdi-
vurder-
ing  

Konsekvenser  

 

   Alternati
v 1 

Alternati
v 2 

Alternati
v 3 

Alternati
v 4 

Alternati
v 5 

Alternati
v 6 

A Bergertjern 
bru  
Rønnerud-
marka / 
Jevnaker 
Stasjon 

Stor - - - - - - - - -/- - - - - - 

B Rønnerudma
rka / 
Jevnaker 
stasjon  
Røste 

Stor - - - - - - - - - 

C Røste  
Olimb 

Middels 
 store 

- -/- - -   - -/ - - -  - - /- - -  - - /- - - --/- - - - - - 

 Samlet 
vurdering 

 - - - /- - - - - - - -/ - - - - - - - -  

 Samlet 
vurdering 
variant _C2* 

 - - - /- - - - - - - -/ - - - - -  

 Rangering 
hvor 1 gir 
minst skade 
på natur-
miljøet og 6 
gir størst 
skade 

 5 3 1 4 2 6 

 *c2 er det minst skadelige alternativet selv om konsekvensen er lik C1. 

 

Samlet vurdering av konsekvenser for tema naturmiljø 

Alternativ 1 

Vurderes samlet sett å ha stor til middels negativ konsekvens for naturmiljø. Dette da 
alternativet vil negativt påvirke flere høyt verdisatte naturtypelokaliteter, og ett høyt verdisatt 
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viltområde. Det vurderes som det alternativet som gir nest mest negativ skadevirkning på 
naturmiljø. 

Alternativ 2 

Vurderes samlet sett å ha middels negativ konsekvens for naturmiljø. Mest skadelig er 
inngrepene i naturtypelokalitetene Moesmoen og Aslaksrud samt ved kryssing av Svenåa og 
Moeselva. Foruten dette, er den negative konsekvensen ellers i hovedsak liten. Det vurderes 
som det alternativet som gir tredje minst negativ skadevirkning på naturmiljø. Det er dårligere 
enn alternativ 5 da alternativ 5 i mindre grad påvirker lokalitet Moesmoen på tross av at 
alternativ 5 også påvirker lokalitet Hermannstjern. 

Alternativ 3 

Vurderes til samlet sett å ha middels negativ konsekvens (- -) for naturmiljø. Største enkelte 
negative konsekvens skjer i forbindelse med kryssing av naturtypelokalitetene på Moesmoen 
og ved Aslaksrud samt ved kryssing av Svenåa og Moeselva. Et valg av variant C2 vil 
redusere skadene noe på Aslaksrud, men konsekvensen er vurdert til fortsatt være den 
samme. Dette alternativet gir minst negativt skadevirkning på naturmiljø. Alternativet er 
bedre enn alternativ 2 da alternativ 2 i større grad påvirker lokalitet Svenådalen nedre og 
området Svenådalen. Det er bedre enn alternativ 5 da alternativ påvirker lokalitet området 
Svenådalen.  

Alternativ 4  

Vurderes samlet sett å ha middels til stor negativ konsekvens for naturmiljø. Alternativet vil 
berøre naturtypelokaliteten Moesmoen, men i mindre negativ grad enn alternativene som går 
lenger sør over Moesmoen (alternativene 1, 2 og 3). Alternativ 4 er et bedre alternativ enn 
alternativ 1 da det i mindre grad berører Moesmoen, på tross av at alternativ 1 ikke berører 
naturtypelokaliteten Hermannstjern. Men det skal legges til at forskjellene i negativ 
påvirkning ikke er store. Det vurderes som det alternativet som gir tredje mest skadelige 
negativ skadevirkning på naturmiljø. 

Alternativ 5  

Vurderes samlet sett å ha middels til stor negativ for naturmiljø. Dette er lik alternativ 2, men 
vurderes som bedre da alternativet vil berøre naturtypelokaliteten Moesmoen i noe mindre 
grad. Dette på tross av at alternativ 2 ikke berører naturtypelokaliteten Hermanstjern. 
Alternativ 5 vurderes å være det alternativet som gir nest minst negativ skadevirkning på 
naturmiljø. 

Alternativ 6 

Vurderes samlet sett å ha stor negativ konsekvens for naturmiljø. Dette da alternativet vil 
negativt påvirke fire høyt verdisatte naturtypelokaliteter, og også middels verdisatte 
naturtypelokaliteter. Det er allikevel det beste alternativet når man ser på delstrekning A 
isolert sett. Dette alternativet gir størst negativt skadevirkning på naturmiljø.  
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN OG FORSLAG TIL 
AVBØTENDE TILTAK 

Det foreligger ikke beskrivelse av anleggsgjennomføringen, slik at forslagene til dels er noe 
generelle. Forslagene til avbøtende tiltak omfatter både anleggsfasen og driftsfasen til 
vegprosjektet  I tillegg er det gjort en vurdering av aktuelle lokaliseringer av massedeponier 
Avbøtende tiltak i begge kategorier er slått sammen. 
 
Naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at kritiske områder med nærføring til verdifulle 
naturlokaliteter merkes opp i terrenget med bånd slik at man får tatt hensyn til de i 
anleggsperioden. 
 
Sikring av naturtypelokaliteter: Det vil være en positiv konsekvens dersom 
naturtypelokaliteter reguleres til formål naturbevaring i det kommende reguleringsarbeidet og 
hvor det utarbeides bestemmelser som forbyr tekniske inngrep og hogst i disse lokalitetene. 
Slik vil man kunne sikre viktige naturverdier som i dag ikke er sikret mot tekniske inngrep. 
Områder med høyest verdi må naturlig nok prioriteres. 
 
Kantsoner mot vann og vassdrag: Det er viktig at man i størst mulig grad unngår hogst og 
inngrep i kantsoner mot bekker og vann både fordi kantsoner er et viktig livsmiljø for mange 
arter inkl for storørett, spredningskorridorer og kan bufre forurensninger. Salting og tilføring 
av eventuelle masser til elver og bekker er uheldige inngrep som må unngås. Dette vil være 
særlig uheldig om det i tillegg er liten vannføring på det aktuelle tidspunktet. Eventuelle 
anleggsarbeider anbefales lagt til vår og sommer når det ikke foregår gyting. Et aktuelt 
avbøtende tiltak som bør vurderes om anleggsfasen ødelegger viktig områder, er eventuell 
restaurering av nedslammede partier, d.v.s. ved utlegging av ny grus eller spyling av tidligere 
gytegrunner. Sedimenteringsbasseng som samler opp sedimenter er et annet godt tiltak. 
 
Fremmede arter: Eventuelt påkjørte masser kan være forurenset av fremmede arter. På 
samme måte er det viktig at eventuell fjerning av masser fra området som inneholder 
forurenset masse i form av fremmede arter blir fraktet til et mottak som kan destruere dette 
på godkjent måte. Nybygde grøfter og skuldre vil rask bli revegetert. Det er viktig at man 
hindrer en revegetering (selvsådd eller aktivt sådd) som fører til oppslag av fremmede arter. 
 
Mellomlagring av masser/deponi: 
Det er gjort en kort vurdering av konsekvenser for naturmiljø basert på eksisterende offentlig 
kjent tilgjengelig kunnskap (www.naturbase.no og Artskart hos www.artsdatabanken.no) 
samt egen kunnskap om de aktuelle områdene, jfr. kart på neste side: 
 
A: Ingen kjente verdier 
 
B: Ingen kjente verdier 

C:Ingen kjente verdier 

D:Ingen kjente verdier, men nærhet til høyt verdisatt naturtypelokalitet 

E: Visse verdier knyttet til overvintringslokale for vannfugl.  
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 Figur 5-1. Mulige områder for massedeponi.  
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7 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Verdikart for naturmiljø og verdikart for vilt. 
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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  35 Jevnaker - 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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