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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 
Naturressurser, 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. Utredningen av tema Naturressurser 
er utført av Asplan Viak AS. Rein Midteng og Petter Snilsberg har vært temaansvarlig mens 
Jan Martin Ståvi har bidratt på temaet og Kristin Strand Amundsen kvalitetssikrer. I tillegg har 
Statens vegvesen ved Snorre Vaagland kvalitetssikret dokumentet.  

 

Sandvika, 8.11.2010 

 

 
Rein Midteng/Petter Snilsberg 
Temaansvarlige 

 
 
Olav Schou Knudsen 
Oppdragsleder  
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SAMMENSTILLING MED SAMMENDRAG 

Metode 

Konsekvensutredningen bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140, 
der prinsippet er at konsekvenser for naturressurser er summen av naturressursenes verdi 
og tiltakets omfang.  Konsekvensene rangeres på en skala fra meget stor positiv konsekvens 
til meget stor negativ konsekvens. 

Beskrivelse av viktige naturressurser i området 

Vannressurser:  

Jevnaker har store vannressurser gjennom Randselva og Randsfjorden, sistnevnte er 
drikkevannskilde.  På sørøstsiden av Randsfjorden er det kalkrike områder med flere 
småvassdrag. Nedre deler av Mosåa og Vangselva er ørretførende. Alle registrerte brønner 
for vannforskyning er av eldre dato. Nyere brønner er energibrønner. Det er derfor et 
begrenset antall brønner som antas å være drikkevannsforskyning. Det finnes en viktig 
grunnvannsressurs på Eggemoen sør og vest for Jevnaker, men dette er utenfor 
planområdet. 

Jord og skogressurser: 

Jevnaker har historisk sett vært en jord- og skogbrukskommune, men i dag betyr landbruket 
og landbruksrelatert virksomhet mindre for sysselsettingen enn tidligere. Generelt er det 
relativt små garder i Jevnaker, men akkurat innenfor planområdet på østsiden av 
Randsfjorden er det relativt store gardsbruk beliggende på god jord. I nordøst er 
eiendommene mindre og jorda mer tungdrevet. Hovedproduksjonen i jordbruket innenfor 
planområdet er korn, men det produseres også en del gras, særlig på de øvre og mer 
tungdrevne arealene. 

Skogarealene som berøres er privateid. I de lavere og sørlige deler av planområdet er det 
relativt store skogeiendommer, mens det i de nordøstre deler av planområdet er relativt små 
skogeiendommer. Skogebruksarealene ligger i hovedsak i liene over jordbruksarealene, i 
midtre og øvre deler. Skogen står i hovedsak på grunn med stor produksjonsevne og består 
av både gran- og furuskog med varierende innslag av bjørk, selje, or og osp. 

Grusressurser 

Innenfor planområdet er det grusressurser på Mosmoen og i nedre deler av Moselva. I 
henhold til NGUs klassifisering, klassifiseres forekomsten som meget viktig på kommunalt 
nivå. 

Om temaet naturressurser  

Metodisk er de tre ressursene vann, jord- og skogbruk og grus behandlet separat som 
grunnlag for en samlet vurdering for temaet naturressurser. 

Konsekvensvurdering av alternativene 

Ved samlet vurdering av jord- og skogbruksarealene, har man lagt større vekt på tap av 
jordbruksareal enn tap av skogbruksareal.  Dette på grunn av den nasjonale målsettingen 
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om å redusere tapet av jordbruksjord i Norge. Dyrka mark er en knapp ressurs, og kun 3% 
av Norges areal er dyrka mark.Tilsvarende er 37% av arealet skogdekket, og dette er 
økende. 

Hensynet til vern av jordbruksareal har også gjort at konsekvenser for jord- og 
skogbruksarealer har vektet høyere enn vann og grusressurser i den samlede 
konsekvensvurderingen for naturressurser. 

Strekning Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 3 Alternativ 
4 

Alternativ 5 Alternativ 
6 

Vannressurser, 
samlet 
vurdering 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Jord- og 
skogressurser, 
samlet 
vurdering 

(--/-) (--/-) (--/-) (-/--) (--/-) (---/--) 

Grusressurser, 
samlet 
vurdering 

 (-/--)  (--)  (--)  (-)  (-)  (0) 

Naturressurser, 
samlet 
vurdering 
 

 (--/-)  (--)  (--)  (-/--)  (-/--)  (--/--) 

Rangering, 
naturressurser 
hvor 1 gir minst 
skade på 
naturressursene  
og 6  gir størst 
skade 

3 4 4 1 2 6 

 

Når man sammenholder disse vurderingene, får man en samlet vurdering for hele 
strekningen for tema naturressurser som vist i fjerde rad i tabellen. Disse vurderingene gir 
grunnlag for en rangering av alternativene, slik det framgår av nederste rad. Alternativ 1-5 er 
like når det gjelder konsekvenser for vannressurser, og alternativ 6  litt dårligere for dette 
tema. Det er derfor de to andre tema (jord/skog og grus) som er utslagsgivende for 
vurderingene. 

Tabellen viser at alternativ 4 vurderes som det beste alternativet for tema naturressurser 
med liten til middels negativ konsekvens. Denne linja har nest  minst beslag av dyrka jord      
(bare alternativ 2 har mindre) og omtrent midt på treet når det gjelder beslag av skog. For 
grusressurser er også alternativ 4 rangert som nummer 2.  

Alternativ 5 vurderes som marginalt dårligere enn alternativ 4.  Hovedårsaken til dette er at 
alternativ 5 har litt høyere beslag av jordbruksarealer og skog av høy bonitet. Alternativ 5 
gjør mindre beslag av grusressursen på Mosmoen enn alternativ 4.  

Samlet sett vurderes alternativ 1,2 og 3 relativt likt for tema naturressurser, men alternativ 1 
er marginalt bedre enn alternativ 2 og 3 på grunn av en god del mindre beslag av dyrka 
mark. 

Alternativ 6 er det klart dårligste for tema naturressurser.  Dette skyldes i hovedsak at 
alternativet medfører et beslag av dyrka mark som er mer en dobbelt så stort som alternativ 
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1  5.  Alternativ 6 har noe mindre beslag av skogareal, og berører i svært liten grad 
grusressursen på Mosmoen. 

Avbøtende tiltak  

Det bør  vurderes å etablere fangdammer/rensedammer for tunnelavrenning og ved 
konsentrert avrenning fra vegstrekninger i dagen. I neste planfase bør brønner som kan 
berøres registrees, og brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes 
med nye brønner.  

Ved eventuelle tunneler må det utarbeides lekkasjekrav ut fra mulig påvirkning av vannføring 
i bekker og brønner.  

Som avbøtende tiltakt for jordbruket, er det viktig at de bruk som får problemer i sin daglige 
jordbruksdrift som følge av bygging av tiltaket, får etablert tilfredsstillende 
kryssingsmuligheter. Det er mulig at nye vanningssystemer må etableres om eksisterende 
blir vanskelig å bruke. Videre kan jordskifte vurderes som et tilbud for de bruk som får 
redusert viktig eller store arealer dyrkbar mark.  
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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Planområdet og alternativer 

Planområdet strekker seg fra Bergertjern bru ved Jevnaker i sørvest til ny Rv 35 over til Roa 
ved Olimb i nordøst. Strekningen er ca. 9 km lang. 

Planområdet ble i innledningsfasen inndelt i 3 delstrekninger:  

 Delstrekning A: Bergertjern bru  Rønnerudmarka / Jevnaker Stasjon 
 Delstrekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  Røste 
 Delstrekning C: Røste  Olimb  

I henhold til planprogrammet og vedtatt Silingsrapport etter idefasen (vedtatt i Jevnaker 
kommunestyre 11.3.2010) skal følgende alternativer utredes: 

Øvre korridor: 

 Alternativ 1: tidligere omtalt som A1 + B1 + C1/C2 
 Alternativ 4: tidligere omtalt som A3 /A1 øst for Opperud + B1 og C1/C2 
 Alternativ 5: tidligere omtalt som A3 + B1 + C1/C2 

I tillegg ønsker Statens vegvesen å utrede et A1- alternativ uten tunneler og med korte 
tunneler. Dermed er det ytterligere to, og til sammen fem alternativer som skal utredes i øvre 
korridor: 

 Alternativ 2: tidligere omtalt som A1 med kortere tunneler + B1 + C1/C2 
 Alternativ 3: tidligere omtalt som A1 uten tunneler 

Nedre korridor: 

 Alternativ 6: tidligere omtalt som A5 + B3+ C3 

I tillegg er det besluttet å utrede 2 varianter ved Gullen, en variant nord for Gullen og en 
variant i tunnel under. De 6 ulike alternativene og 2 variantene er vist i figur 1. Tabell 2 gir en 
kort beskrivelse av nøkkeltall for det enkelte alternativ i illustrasjonsplanen.  
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Figur 1-1: Aktuelle traseer 
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Alt 
 

Kort beskrivelse Total 
Lengde 
(m) 

Tunnel 
(m)* 

Bruer 
(m)* 

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

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

5700 m 1550m 400 m 

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

5940 m 850 m 155 m 

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

5930 m 
 
 

0 m 170 m 

Alternativ 4 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 

4970 m 500 m 305 m 
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fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. Ca. 300 m 
lang bru over Moeselva og videre som 
dagstrekning fram til Opperud gård. Deretter en 
ca. 500 m tunnel som kommer ut sør for 
Svenådalen.  Ca. 100 m bru over Svenådalen og 
videre dagstrekning forbi Haugen gård. 150 m lang 
bru over Søtbakkdalen og videre på terreng. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 

Alternativ 5 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 
fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. 100 m bru 
over Moeselva før linja svinger og går i dalsiden 
nord for Opperud gård. Forbi bebyggelsen ved 
Torshov er det en 400 m lang tunnel som kommer 
ut ved Svenådalen. 100 m lang bru over 
Svenådalen og på terreng forbi Haugen. Nord for 
Søtbakkdalen en ny tunnel på ca 500 m lengde. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 
Alternativ 5 er vurdert også med en variant der 
traseen kobles sammen med alternativ 3. 
 

4660 m 900 m 140 m 

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

2000 m 
 
 

0 m 0 m 
(jern-
banebru 
200 m) 

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

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

2000 m 0 m 100 m 

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.   



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

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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 

Utredningen er inndelt i tre hoveddeler; vurdering av konsekvenser for vannressurser, 
vurdering av konsekvenser for jord- og skogbruksressurser samt vurdering av konsekvenser 
for grusressurser. Temaene er behandlet hver for seg i kapittel 3 og 4. Kapittel 5 viser samlet 
vurdering for natururressurser. 

Videre er det i denne utredningen relevant å  vurdere konsekvenser knyttet til landbruk og 
skogbruk, med hovedvekt på å beregne de aktuelle traséenes arealbeslag av produktive 
jord- og skogbruksareal. Temaet omhandler ressursene som er grunnlaget for verdiskaping 
og sysselsetting innen primærproduksjon når det gjelder mengde og kvalitet. Vurderingen 
omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. 

Fra håndbok 140 (Statens vegvesen) er jord- og skogbruk beskrevet: 

Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/beitemark), 
driftsforhold (lett- / tungdrevet), jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/størrelse, 
utmarksbeite (omfang og kvalitet). 

Skogbruk omfatter type skog og bonitetsklasse, driftstekniske forhold (tilgjengelighet). 

Beslag av jord og skog omfatter det beslaget som selve vegen med fyllinger og skjæringer, 
grøfter og kanter utgjør.  

Georessurser omfatter type løsmasser, egnethet og forekomster av byggeråstoffer som 
sand, grus og leire. 

 
2.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

2.2.1 Vannresurser 

Nasjonale mål og retningslinjer 

Statens vegvesen har et selvstendige ansvar for å utøve sin virksomhet slik at forurensning 
fra vegene blir så liten som mulig jmf  Forurensningsloven. I Statens vegvesen håndbok 
017  - 
overvann fra veg  avhengig av trafikkmengde (ÅDT) og dermed utslippsmengde fra 
vegsystemet. Håndboka er utformet som en Vegnormal og er hjemlet i forskrift etter 
veglovens §13 om anlegg av offentlige veger. Håndbok 017 beskriver følgende: 

  000: Normalt ikke behov for å rense overvannet, 
med mindre det er sårbare nærresipienter nedstrøms (drikkevannskilder, 
naturreservater, andre verneområder), eller i nedbørfelt som må renses eller 
oppgraderes for å nå kravene i EUs vannrammedirektiv 

 Veger og gater med ÅDT 8 000-12 000: Det kan være behov for å rense 
overvannet ved små og sårbare resipienter, samt viktige gyteområder for fisk.  

 Veger og gater med ÅDT 12 000-20 000: Nedre del av intervallet: Behov for 
rensing ved små/sårbare resipienter. Øvre del av intervallet: Anbefaler rensing, 
unntak ved svært robuste resipienter. Unntak krever dokumentasjon.  
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  000: Overvann fra veg må vanligvis renses. Unntak for 
særdeles robuste resipienter. Unntak sjelden, krever god dokumentasjon.  

 For alle overnevnte kategorier: Saltmengden bestemmer om behov for bortleding av 
overvannet til spesielle resipienter robuste for mottak av salt.  

Statens vegvesens håndbok 261  
(2006), legges til grunn for planlegging av tiltak. 

Forurensning fra vegene er også tema gjennom ulike nasjonale og internasjonale mål som 
for eksempel EUs Vannrammedirektiv. Vannrammedirektivet er i Norge implementert 

, sist endret 
23.12.09 (Miljøverndep. /Olje- og Energidepartmentet). Hovedhensikten med vanndirektivet 
er en helhetlig, nedbørfeltorientert vannforvaltning. Det settes opp miljømål for 

hensyn til egnethet for ulike brukerinteresser i nedbørfeltet.   

Planområdet ligger i Jevnaker kommune og er en del av vannregion Vest-Viken, 
vannområde Hadeland med delområdene Svenåa og Vangselva. Forvaltningen av 
vannrammedirektiver blir gjennomført av Fylkekommunen i Buskerud. 

                                             
Figur 2-1:  Inndeling av sørlige delen av vannområde Hadeland i delområder.  

Regionale og lokale retningslinjer 

Det er laget en tiltaksanalyse for vannområdet Hadeland (2008), inkludert risikovurdering, 
tilstandsvurdering/karakterisering og miljømål for alle de største elvene og 
innsjøene/vannene, se figur 3.   

Miljømål for elvene følger vanndirektivets mål om såkalt . Unntaket er 
nedre del av Svenåa, som er karakterisert som sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) på 
grunn av omfattende flom / erosjonssikring.  Dette innebærer at tekniske inngrep av stor 
samfunnsmessig betydning overstyrer miljømålet om god økologisk status. 
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Dagens tilstand for e
ikke å nå miljømålet innen 2015 er stor for nedre del av Vangselva, Tosobekken og nedre del 
av Svenåa. 
 

 

 
GØP  godt økologisk potensial 

 

 

 Utdrag av figur 2 risiko 

 

 

 
SMVF  sterkt modifisert vannforekomst. 

Figur 2-2:  Utdrag fra Tiltaksanalyse for vannområdet Hadeland.   
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2.2.2 Jord- og skogressurser 

Nasjonale mål og retningslinjer 

Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang 
sikt, og en viktig del av kulturlandskapet. Omkring 1 million daa er blitt borte som dyrket 
jordbruksareal de siste 50 år. Det er særlig de høyproduktive landbruksområdene nær byer 
og tettsteder som er utsatt for utbyggingspress. Jordsmonnet er en knapp og ikke fornybar 
ressurs, og bare ca 3 % av landarealet i Norge er dyrket. Bare 1 % av landarealet er egnet til 
matkorndyrking og særlig disse arealene har stor forsyningsmessig verdi. Det har vært bred 
politisk enighet om betydningen av et sterkt jordvern og det har flere ganger blitt innskjerpet 
at jordvernet skal styrkes.  

I St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand under kapitelet 
Bærekraftig areal- og transportpolitikk-viktige arealpolitiske føringer, heter det derfor: Årlig 

 

Denne stortingsmeldingen innebærer at regjeringen vil:  

 Halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. 
 Arbeide for å redusere avgangen av dyrket mark til samferdselstiltak. 

Noe tilsvarende mål for skogarealet finns ikke.  

Regionale og lokale mål og retningslinjer 

I  Jordvernstrategi for Oppland som ble vedtatt i fylkestinget i 200
innen arealforvaltning og jordvern i Oppland: Utfordring nr. 3- Vegbygging Oppland har fleire 
hovudtransportårer, og blant dei viktigaste er E6, E16 og Rv 4. Det er, eller vert arbeidd med, 
planar for å utbetre/leggje om desse vegane i nær framtid. Vegane går i stor grad gjennom 
landbruksområde. Ved utbetring /omlegging av desse vegane, vil jordbruksareal gå tapt. 
Utfordringa er å avgrense både det direkte og indirekte arealtapet. Ved handsaming av nye 
planar må det vurderast alternative trasear om ein stor del dyrka eller dyrkbar mark vert 

 

Jevnaker kommune har utarbeidet en landbruksplan sammen med Gran og Lunner 
kommuner. - en plan for landbruksforvaltningen på Hadeland 
(2004-  er et forvaltningsverktøy til bruk i den daglige saksbehandlingen og i den 
langsiktige arealplanleggingen. Planen er fortsatt gjeldende pr. 2010 (Gudbrand 
Johannessen, landbrukskontoret for Hadeland pers. medd). Mandatet for arbeidet ble 
behandlet av Regionrådet for Hadeland i februar 2003, og vedtatt av Gran, Lunner og 
Jevnaker kommune i mars 2003. 

Formålet med planarbeidet er nedfelt i mandat vedtatt av alle tre kommunene i mars 2003: 

 en lokal jordvernstrategi som viser ønsket utviklingsretning av tettstedene. 
Hensikten er at dette arbeidet skal ligge til grunn for revideringer av kommunenes 
arealplaner. Dette gjøres ved å synliggjøre jord- og skogbrukets arealinteresser ved å 
gjennomføre en arealklassifisering av landbruks-, natur- og friluftsområdene (LNFområdene). 
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tre kommunene, øke innbyggernes forutsigbarhet og effektivisere saksbehandlingen. 

Jord- og skogbruksarealene klassifisert i tre kategorier etter verdi for landbruket. 
Klassifiseringen av landbruksarealene skal være et hjelpemiddel for å kunne gi de mest 
produktive landbruksarealene et forsterket vern i forhold til dagens situasjon. Samtidig gir 
klassifiseringen bedre forutsigbarhet i arealbruksspørsmål generelt. Arealklassifiseringa er 
en klassifisering av landbruksverdi, ikke en klassifisering der ulike interesser er veid i forhold 
til hverandre. Hensikten er at arealklassifiseringen, sammen med andre temakart, som for 
eksempel biologisk mangfold, friluftsliv, kulturmiljø og kulturlandskap, skal styre bruken av 
LNF-områdene på en mer forutsigbar og helhetlig måte.  

Tabellen viser klassifiseringen av jord- og skogbruksarealene. 

Tabell 2-3: Klassifisering av jord- og skogbruksarealene i Landbruksplan for Hadeland. 

Klasseinndeling 
 

Jordbruksarealer Skogbruksarealer 
 

A-områder Særlig verdifulle 
jordbruksarealer 
Vises som røde arealer 
Store, sammenhengende 
jordbruksarealer (> ca 50 daa), der 
jordsmonn og klima gjør den godt 
egnet for å produsere matkorn. 
Dette er arealene på Hadeland 
med størst landbruksverdi vurdert 
ut fra jordas produksjonsevne, 
arrondering og lokalklima. 
 

Ingen skogbruksarealer er 
klassifisert som A-områder 
 

B-områder Verdifulle jordbruksarealer 
Vises som oransje arealer 
Sammenhengende 
jordbruksarealer som er godt egnet 
til dyrking av fôrkorn og fôrvekster. 
Arealene kan ha god nok 
produksjonsevne for 
matkornproduksjon men er 
nedklassifisert pga oppstykking 
med åkerholmer, beitearealer, 
skog eller de er tørkesvake. 
 

 
Verdifulle skogarealer 
Vises som mørk grønne arealer 
Skogarealer med svært høg og høg 
bonitet, fra G19 og bedre. 
Arealene er egnet til intensiv 
produksjon av kvalitetsvirke.  
 

C-områder Andre jordbruksarealer 
Vises som gule arealer 
Jordbruksarealer som har mindre 
god arrondering, eller som har 
innblanding av landbruksfremmed 
virksomhet. 
Arealene kan ha den samme 
biologiske produksjonsevnen som 

 
oppstykket bruksstruktur, dårlig 
arrondering på skiftene og 
innblanding av landbruksfremmed 
virksomhet gjør arealene mer 
tungdrevne. 
 

Andre skogarealer 
Vises som mellom grønne 
arealer 
Skogarealer med middels bonitet, 
fra og med G13 til og med G18. 
En del av disse arealene er store 
og sammenhengende og har av 
den grunn en betydelig 
skogbruksverdi. 
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Kommunens jordvernstrategi: 

 Utbygging bør i størst mulig grad foregå som fortetting i områder som allerede er 
bebygd eller på areal som er regulert til utbygging 

 Sentrumsnære utbyggingsarealer bør ha høy utnyttelsesgrad 
 Det må jobbes mot å etablere klare og langsiktige grenser mellom 

landbruksområdene og tettstedene 

 
Kommunens jordvernstrategi på bakgrunn av arealklassifiseringen: 
 

A-områder, særlig verdifulle jordbruksarealer: 

Arealene er av nasjonal verdi som produksjonsarealer i jordbruket, og det er en svært høg 
terskel for å disponere arealene til annet enn jordbruk. Disse arealene skal ha et forsterket 
jordvern i forhold til dagens regler og praksis. Planlegging av utbygging eller andre inngrep 
må påregne sterk motstand fra  landbruksmyndighetene, med mindre svært sterke 
samfunnsinteresser taler for omdisponering. 

B-områder, verdifulle landbruksarealer (jord og skog): 

Arealene har stor verdi som produksjonsarealer i landbruket et på regionalt nivå, og skal 
fortsatt brukes til landbruk. Jordvernet skal være like sterkt som i dag. Omdisponering av 
disse områdene må være betinget av samfunnsinteresser av stor vekt. 

C-områder, andre landbruksarealer (jord og skog): 

Arealene skal fortsatt nyttes til landbruk. Det vil være noe svakere landbruksfaglige 
argumenter mot å omdisponere arealene i disse områdene enn i områder som er klassifisert  
som A- eller B-områder. 

 

2.2.3 Grusressurser 

Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som 
vi mennesker opp gjennom historien har lært å utnytte til en rekke nødvendige formål. 

I dag bearbeides og foredles disse mineralske råstoffene gjennom knusing, sikting og 
vasking for bruk til forskjellige byggeformål som veger, jernbanetraseer, plattformer offshore, 
boliger og annen virksomhet i tilknytting til bygge- og anleggsvirksomhet. 

I Norge har vi hatt en misoppfatning av at det finnes ubegrensede mengder av de ikke 
fornybare ressursene sand, grus og pukk. En rekke forhold, både kvalitetsmessige, 
økonomiske og miljømessige, gjør at dette ikke stemmer. Mange steder er det allerede 
knapphet på gode ressurser. Dermed har vi fått et økende behov for verktøy som både gir 
oversikt og detaljkunnskap om ressursene våre. Grus- og Pukkdatabasen og fylkesvise 
ressursregnskap er slike verktøy. 

De viktigste forbrukerne av sand, grus og pukk er bygge- og anleggsbransjen.  
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Sand og grus er i naturen konsentrert i forekomster der vann har vært en viktig faktor i 
dannelsesprosessen. Særlig viktig er breelvavsetninger dannet under istiden når 
innlandsisen har smeltet. Enkelte steder kan også elveavsetninger, strandavsetninger og 
morenemateriale være viktige forekomsttyper. 

Pukk produseres av ulike bergarter og har derfor forskjellige mekaniske egenskaper. Pukk 
produseres i flere ulike fraksjoner og kan i utgangspunktet benyttes til samme formål som 
naturlig sand, grus og stein, men er vanligvis dyrere å produsere.  

Valget mellom pukk og naturgrus som byggeråstoff gjøres ut fra hensyn til anvendelse, 
økonomi og kvalitet. De siste årene har forbruket av pukk økt i forhold til naturgrus både av 
kvalitetsmessige (er mer ensartet, forutsigbar kvalitet og gir bedre kvalitet) og økonomiske 
hensyn.  Økt bruk av pukk er også ønskelig ut fra den kjensgjerning at grus er mangelvare 
mange steder, og at presset på grusforekomstene er stort for annen arealutnyttelse. 

Innenfor planområdet er grusressurser på Moesmoen og nedre deler av Moeselva. 
Pukkressursen ved Aslaksrud er utenfor influensområdet for ny Rv 35. 

 

2.3 Planprogrammet 

Konsekvensutredningen skal klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Denne temarapporten skal belyse 
virkninger for tema naturressurser med bakgrunn i de krav som er beskrevet i 
planprogrammet: 

vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, vann, 
berggrunn og løsmasser som ressurser. 

Grunnlag og registreringer  

Vurderinger utarbeidet i planprogramfasen vil være et viktig grunnlag for arbeidet, men for 
landbruk må foreliggende data suppleres med informasjon om eiendoms- og driftsstruktur 
langs aktuelle traseer. Foreliggende data om brønner og vannforsyning må kvalitetssikres og 
suppleres. 

Hva skal utredes? 

Det skal lages arealregnskap som viser avgang av jordbruks- og skogbruksarealer fordelt på 
ulike markslag og bonitetsklasser. Det skal utarbeides eiendomskart og oversikt over 
driftsenheter langs aktuelle traseer. Kryssingsbehov og andre aktuelle driftsforhold skal 
utredes, og arronderingsmessige konsekvenser for landbruket skal vurderes. 

Risiko for løpende og akutt forurensning av vassdrag i anleggs- og driftsfase skal utredes. 

De ulike alternativenes påvirkning av påviste grunnvannsforekomster og grusressurser skal 
vurderes.  
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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 landskapets visuelle 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. 

I planprogrammet fremgår at Formingsveileder for valgt alternativ i kommunedelplanen bør 
utarbeides. Utarbeidelse av formingsveileder inngår imidlertid ikke i dette arbeidet.  

 

2.4.2 Kriterier for verdi  

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

        Liten                Middels            Stor 

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

       

Figur 2-3:   Verdien av delområdene blir fastsatt langs en trinnløs skala 

Kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på Statens vegvesens HB 140 
 (2006) og er gjengitt i tabell 3.  

Tabell 1-4:  Kriterier for vurdering av vann og naturressursverdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
 

Områder med  
overflatevann/ 
grunnvann 

Vannressurser som har 
dårlig kvalitet eller liten 
kapasitet. 
Vannressurser som er egnet 
til energiformål 

Vannressurser med middels 
til god kvalitet og kapasitet 
til flere usholdninger/gårder  
Vannressurser som er godt 
egnet til energiformål 

Vannressurser med meget 
god kvalitet, stor kapasitet 
og som det er mangel på i 
området. Vannressurser av 
nasjonal interesse til 
energiformål 

Jordbruks-
områder 

Jordbruksarealer i 
kategorien 4-8 poeng (se 
tabell 3) 

Jordbruksarealer i 
kategorien 9-15 poeng (se 
tabell 2) 

Jordbruksarealer i 
kategorien 16-20 poeng (se 
tabell 3) 

Skogbruks-
områder 

Skogarealer med lav bonitet 
Skogarealer med middels 
bonitet og vanskelige 
drittsforhold 

Større skogarealer med 
middels bonitet og gode 
driftsforhold. Skogarealer 
med høy bonitet og 
vanligedriftsforhold 

Større skogarealer med høy 
bonitet og gode driftsforhold 

Områder med 
utmarks-
ressurser 

Utmarksarealer med liten 
produksjon av matfisk og 
jaktbart vilt eller lite 
grunnlag for salg av 
opplevelser 
Utmarksarealer med liten 
beitebruk 

Utmarksarealer med 
middels produksjon av 
matfisk og jaktbart vilt eller 
middels grunnlag for salg av 
opplevelser 
Utmarksarealer med 
middels beitebruk 

Utmarksarealer med stor 
produksjon av matfisk og 
jaktbart vilt eller stort 
grunnlag for salg av 
opplevelser 
Utmarksarealer med mye 
beitebruk 
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Tabell 2-5:  Bedømming av verdi for jordbruksarealer etter Hb 140 

 Liten (4-8) Middels (9-15) Stor (16-20) 
 

Arealbeslag Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5) 
Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt (3) Lettbrukt (5) 
Jordsmonn-
kvalitet 

Uegnet (1) Dårlig egnet (2) Egnet (3) Godt egnet (4) Svært godt 
egnet (5) 

Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5) 
 

Tabell 2-6:  Bedømming av verdi for skogbruksområder  etter Hb 140  

Skogbruksområder Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
 

 -Skogarealer med lav 
bonitet 
-Skogarealer med 
middels bonitet og 
vanskelige driftsforhold 

Større skogarealer med 
middels bonitet og gode 
driftsforhold 
-Skogarealer med høy 
bonitet og vanskelige 
driftsforhold 

-Større skogsarealer med 
høy bonitet og gode 
driftsforhold 

 

Tabell 2-7:  Verdinndeling slik landbruksplanen har inndelt jord- og skogbruksarealer.  

Klasseinndeling 
 

Jordbruksarealer Skogbruksarealer 
 

A-områder Særlig verdifulle 
jordbruksarealer 
Vises som røde arealer 
Store, sammenhengende 
jordbruksarealer (> ca 50 daa), der 
jordsmonn og klima gjør den 
godt egnet for å produsere 
matkorn. Dette er arealene på 
Hadeland med størst 
landbruksverdi vurdert ut fra jordas 
produksjonsevne, arrondering og 
lokalklima. 
 

Ingen skogbruksarealer er 
klassifisert som A-områder 
 

B-områder Verdifulle jordbruksarealer 
Vises som oransje arealer 
Sammenhengende 
jordbruksarealer som er 
godt egnet til dyrking av fôrkorn og 
fôrvekster. Arealene kan ha god 
nok produksjonsevne for 
matkornproduksjon men er 
nedklassifisert pga oppstykking 
med åkerholmer, beitearealer, 
skog eller de er tørkesvake. 
 

 
Verdifulle skogarealer 
Vises som mørk grønne arealer 
Skogarealer med svært høg og høg 
bonitet, fra G19 og bedre. 
Arealene er egnet til intensiv 
produksjon av kvalitetsvirke. 
 

C-områder Andre jordbruksarealer 
Vises som gule arealer 
Jordbruksarealer som har mindre 
god arrondering, eller som har 
innblanding av landbruksfremmed 
virksomhet. Arealene kan ha den 
samme biologiske produksjons-

 jordbruks-
 bruks 

struktur, dårlig arrondering på 
skiftene og innblanding av 
landbruksfremmed virksomhet gjør 
arealene mer tungdrevne. 
 

Andre skogarealer 
Vises som mellom grønne 
arealer 
Skogarealer med middels bonitet, 
fra og med 
G13 til og med G18. 
En del av disse arealene er store 
og 
sammenhengende og har av den 
grunn en 
betydelig skogbruksverdi. 
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Tillemping av kommunes verdisetting for arealinndeling og kombinasjon av metodikk 

Da det viste seg at kommunes arealinndeling ikke fantes digitalt, derfor ble det fra plansjef i 
Jevnaker kommune anbefalt å bruke standard metodikk. Dette betyr at man ikke direkte har 
brukt kommunes arealinndelingen for å hente ut berørt areal fordelt på de tre 
arealkategoriene jordbruksarealet i kommunen er inndelt i. Man har i arealoppgavene i stedet 
kun brukt AR5 (DMK) tall som viser inndeling etter arealformål og bonitet. Men i verdi- og 
omfangsvurderingen har man brukt kommunens arealinndeling for inndeling av arealet som 
veileder i den subjektive beskrivelsen av verdi og omfang. I tillegg er det vist objektivt antall 
dekar som blir berørt som er hentet fra arealoppgaven. Fordelen med kommunens inndeling, 
er at denne i tillegg til jordsmonnkvalitet, også viser tilgjengelighet og driftsforhold, mens 
arealoppgavene kun viser dekar, og sier ikke noe om driftsforholdene på arealet. Dermed 
utfyller de to metodikkene hverandre.  I verdisettingen har vi gjort følgende  
mellom verdisetting 

Tabell 2-8:  Samkjøring mellom verdsetting HB 140 og Landbruksplan for Hadeland. 

Metodikk Verdisetting Verdisetting  Verdisetting 
Hb 140 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Landbruksplanen C-områder B-områder A-områder 
 

For verdisetting av skogsbruksressurser, er kun metodikk etter Håndbok 140 brukt da 
landbruksplanen kun  har en todeling, og skiller derfor dårligere på verdi. Ingen skogområder 
uansett verdi kan i landbruksplanen bli kvalifisert som A-områder.  

 

 Kriterier for omfang 

Omfanget er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
(alternativet) vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes i forhold til 0-
alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert 
vedtatte planer).  

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

 

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

                                                    

Figur 2-4:  Omfang av tiltaket angis på en trinnløs skala 
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Kriterier for vurdering av omfang i håndbok 140 er i sin helhet gjengitt i tabell  7. 

Tabell 2-9:  Kriterier for å vurdere omfang for tema naturressurser. 

 Stort positivt 
omfang 
 

Middels 
positivt 
omfang 
 

Lite/intet 
omfang 
 

Middels negativt 
omfang 
 

Stort negativt 
omfang 
 

Ressurs 
grunnlaget 
og 
utnyttelsen 
av 
det 
 

Tiltaket vil i 
stor grad øke 
ressurs- 
grunnlagets 
omfang 
og/eller 
kvalitet  
 

Tiltaket vil øke 
ressursgraunnla 
gets omfang 
og/eller kvalitet 
 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
ressursgrunnlag 
ets omfang 
og/eller kvalitet 
 

Tiltaket vil 
redusere 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet 
 

Tiltaket vil i stor 
grad redusere eller 
ødelegge 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet 

 

2.4.3 Konsekvenser 

Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
endringer tiltaket vil påføre landskapet for å få den samlede konsekvensen. Konsekvenser er 
de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede 
konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til 
svært positiv konsekvens.  Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å bruke 
systematikk i konsekvensviften vist under. 

Konsekvensene er områdvis sammenstilt i en tabell. 

 

Figur 2-5:  Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140. 
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Tabell 2-10:  Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 

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 

 

 
2.4.4 Definisjon av tiltaks- og influensområdet 

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

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

Planområdet omfatter de to korridorene alternativene befinner seg innenfor.  

 

2.4.5 Kilder og feltarbeid 

Arealbeslag er beregnet basert på AR5 (DMK). Det var ikke mulig å hente ut digitale data fra 
kommunes kartbase over klassifisering av landbruksområder (Gudbrand Johannessen pers. 
medd.) 
(http://193.75.93.89/hadeland/Content/Main.asp?layout=hadeland&time=1273141265&vwr=a
sv). 
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3 VANNRESSURSER  VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS 

3.1 Overordnet beskrivelse og vurdering av temaet 

 
3.1.1 Overflatevann 

Jevnaker har store vannressurser gjennom Randselva og Randsfjorden. Randselva brukes i 
dag til kraftproduksjon ved Kistefoss og det forekommer aktivt sportsfiske i elva og i fjorden. 
Randsfjorden er også en drikkevannskilde. 

På sørøstsiden av Randsfjorden er det kalkrike områder med flere småvassdrag. 
Nedbørfeltet til elvene har et stort areal som vil gi god fortynning for utslipp / avrenning fra 
veien. Elvene kan derfor i perioder ha stor vannføring, Store deler av nedbørfeltet består av 
dyrket mark med spredt bebyggelse, noe som medfører  eutrofiering (frodigere 
vannplantefauna), nedslamming og avrenning. I deler av elveløpet er Vigga og Sløvikselva 
sterkt preget av senkning, kanalisering og forbygning. Det er registrert bra med aure i Mosåa 
og middels bra i Vangselva (Gregersen & Torgersen 2008). 

VASSDRAGNR NAVN  
AREAL  
(km2) 

TILSIG  
mill m3 pr. år AVRenning_6190 (l/s/km2) 

012.EB31 RANDSELVA 44.8 19.5 13.8 
2.EB1A MOSELVA   - RANDSELVA 27.3 13.9 16.2 
 

 
Figur 3-1:  Nedbørfelt på sørøstsiden av Randsfjorden med størrelse og avrenningsforhold. Fra NVE.no 
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Figur 3-2:  Elvene som renner ut sørøst i Randsfjorden med alternative traseer skissert.NVE.no 

Fra tiltaksplanen for Hadeland (2008) er følgende tabell hentet mht status og tiltak for elvene.  

Elv Karakteristika og tiltak  

Moselva 

Vann-nett.nve.no 
Naturkompetanse 
(2003) 

Øvre del er lite til moderat påvirket (sur nedbør). 
Nedre del er moderat påvirket: 
Moderat avrenning fra landbruk,  
Moderat biologisk ved påvirkning av introduserte arter 
Storørretførende strekning går opp til skogkanten  

Svenåa 

fra tiltaksplan 
vannområdet 
Hadeland (2008) 

Svenåa er en utpreget flomelv, og det er gjennomført stedvis omfattende sikringstiltak i etterkant 
av flom i 1993. På en strekning på ca 800 m gjennom bebyggelsen er elva sterkt kanalisert og 
forbygd av hensyn til sikkerhet for hus og hager i området. Det er gjennomført sikring av sider og 
bunn samt stedvis utvidelse av elveløpet. Elva kan ikke restaureres til opprinnelig tilstand uten å 
fjerne sikringstiltakene, noe som i tilfelle ville true bebyggelsen. Strekningen foreslås derfor som 
sterkt modifisert vannforekomst. Denne strekningen mangler flere steder kantvegetasjon. 
Tiltak:  Eksisterende flomsikringstiltak hindrer effektive tiltak 
             På strekker med private hager kan kantvegetasjon etableres. 

Tosobekken 

Vann-nett.nve.no 

Dårlig økologisk tilstand 

Moderat påvirket (landbruk, avløpsnett, forurensede sedimenter) 

Vangselva 

 

fra tiltaksplan 
vannområdet 
Hadeland (2008) 

Vann-nett.nve.no 

Aure fra Randsfjorden har tilgang til en strekning på ca 0,9 km opp til Vang mølle der en gammel 
mølledam hindrer videre oppgang.  
En strekning nedenfor Vang mølle er kanalisert og forbygd og kantvegetasjonen fjernet i 
forbindelse med bygging av et nytt kommunalt pumpehus. Elveløpet er gitt en steril utforming uten 
større stein og strukturer som bryter opp strømbilder og gir variasjon i løpet. 
Tiltak: Fjerne mølledammen 
            Restaurere kanalisert strekning ved pumpestasjon 
Dårlig økologisk tilstand.   
Moderat påvirket (landbruk, avløpsnett, forurensede sedimenter,  
                             introduserte arter, flomverk) 

Randsfjorden 

Vann-nett.nve.no 

For Randsfjorden er det regisrert mye (landbruk) til moderat påvirkning (avløp, forurensning, 
renseanlegg, regulert). 
Det er risiko for ikke å nå målsetting innen 2015. 

Tabell 3-1:  Beskrivelse av status mht påvirkning og mulige tiltak for overflatevann i planområdet 
(Tiltaksplan Hadeland (2008), Vann-nett.nve.no). 

 

Vangselva 

Tosobekken 

Mosåa / Svenåa 
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Tiltaksanalysen for hele vannområdet Hadeland (2008) har identifisert følgende hensyn/ 
interesser i vannområdet som skal tillegges særlig vekt i planarbeid:  

1. Drikkevann  en stor andel av husstandene i vannområdet har privat vannforsyning 
fra brønner og overflatevann  

2. Jordbruksvatning  
3. Biologisk mangfold- vannområdet har store verdier for biologisk mangfold med bl.a. 

kransalgesjøer, ferskvannskreps, gyteelver for storaure fra Randsfjorden. I tillegg kan 
vannområdet muligens ha forekomster av elvemusling. Det har tidligere vært 
elvemusling i området, men det er ikke kjent om det fortsatt finnes restbestander.  

4. Nasjonalt verdifullt kulturlandskap på Tingelstadhøgda, hvor vassdragsnaturen er et 
viktig element  

5. Friluftsliv  
6. Vannkvalitet i vassdragene generelt  
7. Flomsikringshensyn langs Vigga og Svenåa gjennom Jevnaker sentrum  

 
For planområdet til Rv 35 er punktene 1, 2, 3, 5 og 6 av betydning. 
 
Basert på listen over vurderes  vannressursen overflatevann å ha middels til stor betydning, 
der de ørretførende strekningene av Mosåa, Svenåa og Vangselva har størst verdi. 

 

3.1.2 Grunnvannsressurser 

Grunnvannsressursene er knyttet til uttak fra brønner i fjell og løsmasser. 

Berggrunnen i området består av vekslende sandstein, skifer og kalkstein (fig. 6). Disse er 
gode til middels gode vanngivere, oftest 0,2  1 l/s (720  3600 l/t).   

I grunnvannsdatabasen til NGU (ngu.no/kart/granada) er det registrert 9 borebrønner i 
området.  Flere av disse er boret som energibrønner. Databasen er ikke komplett og det kan 
forekomme andre brønner.  

Tabell 3-2: Oppsummering av data fra brønnboringsarkivet ved NGU.  

Nr År Dyp 
løsmasser 

Dyp total 
(m) 

kapasitet Energi / 
vannforsyning 

Adresse 

25290 2003 11 150 1000  Svenåveien 7 
45424 2007 9 200 1000 Energi Toso 
44855 2007 2 140 5000 Energi Hovsmarkv 14 
4699 1961  54 1800 Vann Nordhagan 
30727 2001 11 60  Vann Vang Mølle 
29929 1999 1 120 1500 Energi Kanadaveien 
19134 1956  11 55 Vann Vestli 
19896   60 2000 Vann Brattli 
53205 2008 4 200 1000 Energi Hafjell 
43380 2006 1 180 600 Energi  
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Figur  3-3:  Berggrunnsgeologi i planområdet med registrerte borebrønner  (www.ngu.no).  

Alle registrerte brønner for vannforsyning er av eldre dato. Nyere brønner er boret for 
energiformål. Det er derfor et begrenset antall private brønner som antas å være 
drikkevannsforsyning. Potensialet for uttak av grunnvannsmengder til enkelthus er gode, 
men de store grunnvannsmengdene ligger i første rekke i elveavsetningene sør for Jevnaker, 
utenenfor planområdet og influensområdet til dette tiltaket.  

Det er ikke registrert brønner i løsmassene i området 

Løsmassene innenfor planområdet består av bresjø/innsjøsedimenter næmest 
Randsfjornden, morenemasser oppe i liene og lokale elveavsetninger ved Svenåelva og 
Vangselva (fig. 3-4). Det er få gode muligheter for grunnvannsuttak i løsmassene innenfor 
planområdet.  

Samlet er grunnvannsressursen i planområdet små begrensede forekomster og med 
begrenset uttak. Det er relativt enkelt å finne erstatningsbrønner for eksisterende brønner. 
Grunnvannsressurser i løsmasser og fjell vurderes derfor å være av liten til middels verdi. 

 

25290 

45424 

44855 

4699 

30727 
29929 

53205 

43380 

19134 

16896 
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Figur 3-4: Løsmassekart over planområdet (www.ngu.no).   

 

Figur 3-5:  Grunnvannsressurser regionalt (www.ngu.no).  
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3.2 Vurdering av delområder  

3.2.1 Delområde A Bergertjern bru/Rønnerudmarka / øst for Hadeland glassverk 

Verdivurdering 

Den ørretførende delen av Moeselva og Svenåa vurderes å ha middels verdi, og er relevant 
for alternativ 1,2 ,3,4 og 5.  Nedre del av Svenåa er allerede omfattende modifisert med 
flomvern og eksisterende vei og jernbanestrekning og har liten verdi. Nedre del av Svenåa er 
relevant i forhold til alternativ 6.  

Det er i hovedsak små forekomster og begrenset uttak av grunnvannsressurser i løsmasser 
og fjell.  Samlet verdivurdering av delområde A er liten til middels verdi.  

        Liten                Middels            Stor 
|-------------------|----------------|----------------|  
                        
  1-6 
 
Omfangsvurdering 

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 
                                         
       1,4 2,3,5  6 
 

Grunnvannsresurssen kan erstattes med nye brønner 

Overflatevann vurderes mht omfang for de enkelte deltraseer.   

Alternativ 1 krysser Brandalsbekken, Moselva og Svenåe vinkelrett i store bruer, videre kan 
det bli avrenning fra to tunneler ( 700 m og 850m) mot elvene.    

Alternativ 2 krysser Brandalsbekken, Moeselva og Svenåa vinkelrett i store bruer, og videre 
kan det bli avrenning fra to korte tunneler (350 m og 500 m). 

Alternativ 3 krysser Brandalsbekken, Moeselva og Svenåa vinkelrett i store bruer, men for 
dette alternativet vil det ikke bli avrenning fra tunneler. 

Alternativ 4 krysser Moselva i skrå vinkel, og videre kan det bli avrenning fra to tunneler ( 700 
m og 850m) mot elvene.    

Alternativ 5 krysser Moselva i skrå vinkel, og videre kan det bli avrenning fra to korte tunneler 
(350 m og 500 m). 

Alternativ 6 krysser Svenåa i et område der den allerede er sterkt modifisert. 
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Konsekvenser  

Alternativ 1: Middels verdi og lite negativt omfang (avrenning fra tunnel til elver med ørret og 
kryssing av elver med ørret) gir liten negativ konsekvens. (-) 

Alternativ 2: Middels verdi og lite negativt omfang (avrenning fra tunnel til elver med ørret og 
kryssing av elver med ørret) gir liten negativ konsekvens  (-).  

Alternativ 3: Middels verdi og lite negativt omfang (avrenning fra tunnel til elver med ørret og 
kryssing av elver med ørret) gir liten negativ konsekvens  (-).  

Alternativ 4: Middels verdi og lite negativt omfang (avrenning fra tunnel til elver med ørret og 
skrå kryssing av elver med ørret) gir liten negativ konsekvens  (-).  

Alternativ 5: Middels verdi og lite negativt omfang (avrenning fra tunnel til elver med ørret og 
skrå kryssing av elver med ørret) gir liten negativ konsekvens  (-). 

Alternativ 6: Liten verdi og intet omfang (kryssing av sterkt modifisert elv) gir ingen 
konsekvens (0).  

Avbøtende tiltak 

For å sikre overflatevann bør det etableres fangdammer/rensedammer for tunnelavrenning 
og fra lengre strekninger med oppsamlet avrenning fra veg i dagen. 

Brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes med nye brønner.  

 
 
3.2.2 Delområde B,  Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  Røste 

Verdivurdering 

I øvre trase består vannressursen av små skogselver.  Disse vurderes å ha liten verdi. I 
nedre trase består vannressursen av strandlinje langs Randsfjorden og nedre del av 
Vangselva. Vannressursen i nedre linje vurderes til å ha middels til stor verdi. Det er et 
begrenset antall private brønner som er drikkevannsforskyning. Randsfjorden er 
drikkevannskilde. 

        Liten                Middels            Stor 
|-------------------|----------------|----------------|  
                         
         1-5              6 
 

Omfangsvurdering 

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 
                                        
        6   1-5 
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Alternativ 1  5 krysser noen små skogsbekker i rett vinkel (Furumyrbekken og Tosobekken).  
Alternativ 6 vil gi store inngrep i standsonen mot Randsfjorden, men vil ikke påvirke 
drikkevannskvaliteten i Randsfjorden siden denne er så stor.  Videre går alternativ 6 langs 
Vangselva som krysses 3 ganger, og tangeres tilsvarende antall ganger. 

 

Konsekvenser  

Alternativ 1-5, Liten verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

Alternativ 6: Middels verdi og lite til middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens 
(- -) 

Avbøtende tiltak 

Kryssing av bekkene bør gjennomføres skånsomt. 

For å sikre overflatevann bør det etableres fangdammer/rensedammer for tunnelavrenning, 
fra lengre strekninger med oppsamlet avrenning fra veg i dagen og fra sårbare krysninger av 
elver / bekker. 

Brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes med nye brønner.  

 
3.2.3 Delområde C, Røste  Olimb 

Verdivurdering  

Det er et begrenset antall private brønner som er drikkevannsforskyning. Vannressursene i 
området består av små skogsbekker (relevant for alternativ 1-5 og variant C2). Disse 
bekkene anses å ha liten verdi.  I tillegg er øvre del av Vangselva en viktig vannressurs, 
denne vurderes å ha middels verdi. Alle alternativer berører Vangselva.  

        Liten                Middels            Stor 
|-------------------|----------------|----------------|  
                                
                1-5                   6 
 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1-5 krysser små skogselver og Vangselva. Variant C2 krysser små skogs elver og 
Vangselva, og i tillegg er det problematikk rundt tunnelavrenning mot sideelv og deretter mot 
Vangselva. 

Alternativ 6 ligger på nordsiden av Vangselva på hele strekningen, og kommer derfor ikke i 
direkte berøring med denne. 

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          
  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 
                                          
       C2  1-5    6 
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Konsekvenser 

Alternativ 1  5: liten verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).  
Alternativ 1  5, variant C2: liten verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).  
Alternativ 6: Middels verdi og intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0). 
 
Avbøtende tiltak 

Kryssing av bekkene bør gjennomføres skånsomt. 

For å sikre overflatevann bør det etableres fangdammer/rensedammer for tunnelavrenning, 
fra lengre strekninger med oppsamlet avrenning fra veg i dagen og fra sårbare krysninger av 
elver / bekker. 

Brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes med nye brønner.  

 

3.3 Samlet konsekvensvurderinger for hele strekningen, 
vannressurser 

Strekning Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

Alternativ 4 Alternativ 
5 

Alternativ 
6 

Vannressurser, delstrekning A (-)  (-) (-)  (-)  (-)  (0) 

Vannressurser, delstrekning B (-) (-) (-) (-) (-) (--) 
Vannressurser, delstrekning C (-) (-) (-) (-) (-) (0) 
Vannressurser , samlet 
vurdering 
 

(-) (-) (-)  (-)  (-) (- - /-) 

Rangering, Vannressurser 
 

1 1 1 1 1 6 

 

Alternativ 1-5 har en liten negativ konsekvens for vannmiljø og vurderes som likeverdige. 
Registrerte brønner er av eldre data, og konsekvensene er knyttet til kryssing av 
ørretførende elver, skogsbekker og mulig avrenning fra tunneler.  

Alternativ 6 har liten til middels negativ konsekvens, og vurderes som det dårligste 
alternativet. Alternativet medføre inngrep i strandsonen i Randsfjorden. Avrenning av 
forurenset vann til Randsfjorden vil ikke gi merkbare konsekvenser da vannmagasinet er 
såpass stort, og dermed vil ikke vannkvaliteten påvirkes. Dette gjelder så sant ikke dagens 
trafikksituasjon endres vesentlig. Videre vil alternativ 6 i stor grad berøre nedre deler av  
Vangselva. 
 
Det foreligger ingen kunnskaper om belastningskilder som tilsier at det kan forventes  
nevneverdig påvirkning av miljøgifter i elvene. Vegtrafikken med framtidig ÅDT mellom 8000 
og 12000 tilsier en belastning som kan kreve rensing for sårbare resipienter, jfr Statens 
vegvesen håndbok 017.  

I vanndirektivet og i tiltaksanalysen for vannområde Hadeland stilles det krav om prøvetaking 
og oppfølging av vannkvaliteten. De viktigste forurensende stoffer fra trafikk er tungmetaller, 
oljeforbindelser, partikler og PAH, samt noe fosfor. Av disse er det kun partikler som er 
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inkludert i bestemmelse av drikkevannskvalitet (Sft-veiledning 97:04), med fosfor som 
støtteparameter.   

Avrenning fra vegen langs bekkedrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske 
mangfoldet i og rundt bekkedraget negativt. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting går ofte på 
bekostning av tiltak for ivaretakelse av miljø.  

 
Avbøtende tiltak 

Kryssing av bekkene bør gjennomføres skånsomt. 

For å sikre overflatevann bør det vurderes fangdammer/rensedammer for tunnelavrenning, 
fra lengre strekninger med oppsamlet avrenning fra veg i dagen og fra sårbare krysninger av 
elver / bekker. 

Brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes med nye brønner.  
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4 JORD- OG SKOGRESSURSER  VERDI, OMFANG OG 
KONSEKVENS 

4.1 Karakteristiske trekk 

Generelt om landbruket i Jevnaker kommune: 

Jevnaker har historisk sett vært en jord- og skogbrukskommune samtidig som Jevnaker tidlig 
ble en industrikommune med utbygging av bl.a. Hadeland glassverk, Randsfjord glassverk 
diverse treforedlingsindustri (bl.a. Kistefos træsliperi) og sagbruk. I dag betyr landbruket og 
landbruksrelatert virksomhet langt mindre for sysselsetningen enn i tidligere tider.   

 
Jordbruksarealer og jordbruket: Gardene i Jevnaker er generelt sett som ellers på 
Hadeland små. Gjennomsnittstørrelsen på alle jordbrukseiendommer som har mer enn 5 
dekar dyrket mark, er ca 65 dekar. Gjennomsnittsstørrelsen pr. foretak/ driftsenhet var i 
2003, 206 dekar. Dette forklares med at svært mye dyrket mark drives ved bortleie. 
Økonomien i næringa tilsier at driftsenhetene stadig må bli større for å overleve som 
selvstendige enheter. Situasjonen er på den annen side noe annerledes i planområdet. Deler 
av østsiden av Randsfjorden er dominert av relativt store gardsbruk beliggende på god jord 
(kambrosiluriske bergarter). De nordøstre deler har mindre eiendommer og med noe mer 
tungdrevet jord.   

   
Skogbruksarealer og skogbruket: Skogarealene i Jevnaker  fordelt mellom et nokså lite 
antall relativt store skogeiendommer (>4000 da), en bygdeallmenning (Jevnaker almenning), 
og mange mindre eiendommer Gjennomsnittsstørrelse for gårdsskogene på Hadeland sett 
under ett er på 350 dekar. Det er få skogeiendommer som har arealgrunnlag for eget 
driftsapparat til avvirkning, og innleide entrepenører utfører tømmerhogsten. 
Eiendomsstrukturen med små gardsskoger medfører at skogen generelt sett betyr relativt lite 
økonomisk sett for den enkelte gård. For de større gårdene som fortsatt har hovedinntekten 
fra gården, betyr  skogen fortsatt mye for den totale inntekten. På samme måte som for 
jordbruksarealet, har de relativt store gårdene et større areal med produktiv skog enn 
gjennomsnittet. Skogarealet som berøres av alternativene eies kun av private skogeiere og 
ikke bygdeallmenninger eller det offentlige. 

 
Karakteristiske trekk: Influensområdet strekker seg fra Jevnaker sentrum i sør til Olumb i 
nord. Nedre trasé går i hovedsak gjennom jordbruksarealer mens alternativene i øvre trasé i 
hovedsak går igjennom skogarealer selv om dette også berører jordbruksarealer. Mellom 
Randsfjorden og den skogkledde åsen i øst, ligger et sammenhengende jordbruksbelte som 
strekker seg fra Mo gård opp til Olimb. Det sammenhengende jordbrukslandskapet er atskilt 
med vegetasjonsbelter langs bekkedragene. Vegetasjonsbeltene er med på å avgrense de 
ulike landbruksarealene. De skogkledde lisidene i øst, er delt opp av parallelle rygger atskilt 
med dype bekkedaler (Branndalsbekken, Moselva, Svenåa, Søtbakkdalen) i bunnen. 
Jordbruksarealene ligger primært i de nedre deler av lisidene og langs Randsfjorden og 
langs  Prestegårdselva/Brennaelva opp til Olimb. Hovedproduksjonen i jordbruket i 
planområdet er korn på de nedre og mest lettdrevne arealene, mens det i de øvre- og østre 
deler i hovedsak produseres gras. Arealene som brukes til skogbruk ligger i hovedsak 
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ovenfor jordbrusarealene, i de midtre og øvre deler av lisidene. Skogen står i hovedsak på 
grunn med høy produksjonsevne og består både av gran- og furuskog med et varierende 
innslag av bjørk, or, selje og litt osp. Mellom jordbruksarealene er det innslag av i hovedsak 
løvskog langs bekker, eiendomsdeler, beitemark og på grunnlendte arealer. På slike steder 
er det enkelte steder innslag av edelløvtrær, og i hovedsak gjelder dette asketrær i form av 
aléer. Disse arealene nyttes i stor grad til vedproduksjon.  

 

 

Figur 4-1:  Mye av landbruksarealene i tiltaksområdet er klassifisert som svært viktige (A) eller viktige (B) 
landbruksarealer da det kan dyrkes korn og at arealene er lettdrevne. Mesteparten av skogen (i 
bakgrunnen) vokser på høg eller middels bonitet og i området drives det et aktivt skogbruk. 
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Figur 4-2.  Klassifisering av jordbruksarealene i planområdet. Rødt viser særlig verdifulle jordbruksarealer, 
oransje viser verdifulle landbruksarealer (jord og skog) og brunt viser andre landbruksarealer 
(jord og skog).    

 

 

4.2 Delstrekning A,  Bergertjern bru  Rønnerudmarka / Jevnaker 
Stasjon 

Influensområdet i delstrekning A består i hovedsak av skog, men de forskjellige alternativene 
berører også en del arealer bestående av dyrka mark. Alle alternativ berører Mosmoen, som 
er et større område med skog på høy bonitet, men alternativ 6 berører dette området i liten 
grad. Alternativene som går i øvre korridor, går også igjennom skog på overveiende høy 
bonitet i de nedre deler av vestvendte lisidene. Den dyrka marka består overveiende av areal 
som er egnet til dyrking av matkorn.   
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Figur 4-3:  Figuren viser et utsnitt av kommunens arealinndeling av jordbruksressurser for søndre del av 
delstrekningen.  

 

Figur 4-4.  Figuren viser et utsnitt av kommunens arealinndeling av jordbruksressurser for nordre  del av 
delstrekningen. 

 

4.2.1 Verdivurdering jordressurser 

Verdivurderingen er knyttet til jordressursene i influensområdet som berøres av de 
forskjellige alternativene. Verdi for jordressurser som ikke påvirkes av tiltaket er ikke med i 
vurderingen.  

Arealer i øvre korridor med fulldyrka mark er primært knyttet til Kleggerud hvor en del areal 
betegnet i landbruksplanene som særlig verdifull berøres, samt i mindre grad ved Mo og bak 
Hadeland glassverk hvor litt areal også betegnet som særlig verdifull berøres. Ellers berøres 
i nokså liten grad mindre verdifull dyrka mark ved Opperud som i landbruksplanen er 
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betegnet som annen landbruksmark. Ved Haugen som ligger øst for Hauger, berøres litt 
areal som er betegnet som vedifull. Arealet som beslaglegges er i hovedsak fulldyrket, noe 
som gir 5 poeng etter metodikk i håndbok 140, videre er arealet i hovedsak lettbrukt som gir 
5 poeng og til slutt er jordsmonnskvaliteten godt eller svært godt egnet noe som gir 4-5 
poeng. Til sammen gir dette 14-15 poeng etter håndbok 140, noe som er høyt. 

Samlet sett vurderes jordbruksressursene  i øvre korridor å ha middels - stor verdi på 
strekning A og jordbruksressursene i nedre korridor vurderes å ha liten verdi. Dette basert på 
landbruksplanen sin verdisetting og verdisettingen etter håndbok 140.  

      Liten         Middels               Stor 

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

       

6   1-5    

 

 

Figur 4-5:  Jordbruksarealene ved Mo gård (bildet) har stor verdi.  
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Figur 4-6.  Jordbruksarealene ved Opperud har liten verdi. Dette da arealet er lite, kvaliteten av 
jordsmonnet er ikke det beste, og arealet er noe vanskelig å drive sammenlignet med de større 
enheter lenger ned i lisidene. 

 

4.2.2 Omfang og konsekvensvurdering jordressurser 

Beregning av arealbeslag viser at det er varierende arealbeslag på dyrkamark på 
delstrekning A, men at flertallet av traséene har et middels negativt omfang.  Alternativ 6 har 
intet negativt omfang, alternativ 4 har lite negativt omfang da disse traséer ikke eller i svært 
liten grad vil endre ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Alternativene 1, 2, 3 og 5 vurderes 
alle å ha middels negativt omfang da tiltaket vil redusere ressursgrunnlaget omfang og 
kvalitet ved at en del verdifulle jordressurser vil bli bygd ned. I tillegg til det arealet som 
beslaglegges, vil en bygging av nye vegtraséer kunne føre til arronderingsmessige 
problemer ved at mindre restareal kan falle ut av produksjon. Samtidig kan slik bygging føre 
til vanskeligere atkomst til jorder. Konsekvensen av dette er vanskelig å beregne, men ved 
Kleggerud og ved Mosmoen kan dette være av betydning. 
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Figur 4-7:  Figuren viser beslag på delstrekningen. Gult er dyrka mark,oransje er innmarksbeite, grønt er 
skog på høy og middels bonitet. 

Alternativene 2 og 3 er de dårligste for jordressursene. 

Tabell 4-1:  Beregnet arealbeslag jordressurser, delstrekning A. Tall i daa. Beregninger gjort på AR50-data. 

Strekning A,  Bergertjern bru  Rønnerudmarka/ 
Jevnaker Stasjon 
 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

Fulldyrka mark i daa 18 
 

24 25 2 20 0 

Innmarksbeite 2 4 0 0 3 0 
 

Omfangsvurderinger 

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

                                                    

                             1, 2,3,5           4  6    

Konsekvensvurderinger 

Stor verdi og intet negativt omfang gjør at konsekvens for alt. 6 i delstrekning A, vurderes å 
være ubetydelig (0). Stor verdi og lite negativt omfang gjør at konsekvens for alt. 4 i 
delstrekning A, vurderes å være liten negativ (-). Stor - middels verdi og middels negativt 
omfang gjør at konsekvens for alt. 1,2 3, og i delstrekning A, vurderes å være middels 
negativ (- -). 
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4.2.3 Verdivurdering skogressurser 

Verdivurderingen er knyttet til skogressursene i influensområdet som berøres av de 
forskjellige alternativene. Verdi for skogressurser som ikke påvirkes av tiltaket er ikke med i 
vurderingen.  

Arealer  med produktiv skog som berøres, er bl.a. knyttet til Mosmoen. Dette området har 
høy og særs høy bonitet og i utgangspunktet gode driftsforhold, men vurderes i 
skogbrukssammenheng kun å ha middels verdi da skogsdrift er underlagt spesielle 
restriksjoner (egen privatrettslig av tale mellom kommune og grunneier). Resterende berørte 
skogarealer, er i hovedsak granskog på høy bonitet. Dette er arealer beliggende i nedre 
liavsnitt i øvre korridor hvor sigevann, rik berggrunn og god solinnstråling medfører gode 
forhold for skogproduksjon. Etter håndbok 140 verdisettes større skogsarealer med høy 
bonitet og gode driftsforhold til å være av stor verdi. For alt. 6 berøres kun litt skogareal. 
Verdien av disse er liten. 

Samlet sett vurderes skogbruksområder langs delstrekning A til å ha stor verdi, bortsett fra 
skogareal som berøres for alt. 6. Denne vurderes å ha liten verdi. 

Liten           Middels             Stor 
  |---------------|---------------| 

                          

     6                   1-5   

 

Figur 4-8:  Skogen på Mosmoen har høy bonitet og gode driftsforhold. 
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4.2.4 Omfang- og konsekvensvurdering skogressurser 

Tabell 4-2:  Beregnet arealbeslag skogressurser, delstrekning A. Tall i daa. Beregninger basert på DMK-
data 

Strekning A,  Bergertjern bru  Rønnerudmarka/ 
Jevnaker Stasjon 
 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

Skog (produktiv) høy bonitet i daa 111 158 158 141 147 81 
Skog (produktiv) middels bonitet i daa 16 1 4 18 1 1 
Skog (produktiv) lav bonitet i daa 2 1 1 2 1 0 
 

Beregning av arealbeslag viser at det er varierende arealbeslag på produktiv skog på 
delstrekning A. Ingen av beslagene kan karakteriseres som høye. Det vurderes at alternativ 
6 har lite negativt omfang da tiltaket stort sett ikke vil endre ressursgrunnlagets omfang, at 
alternativ 1 har lite-middels negativt omfang da tiltaket stort sett ikke vil endre 
ressursgrunnlagets omfang, og at alternativene 2, 3, 4 og 5 har middels negativt omfang da 
tiltaket til en viss grad vil redusere ressursgrunnlagets omfang.  

Alternativene 2, 3 og 4 er de dårligste alternativene for skogressursene.    

 

Omfangsvurderinger 

        Stort negativt    Middels negativt    Lite negativt  Intet  Lite positivt     Middels positivt      Stort positivt                    

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

                                

                         2, 3, 4, 5    1           6 

 

Konsekvensvurderinger 

Stor verdi og lite negativt omfang gjør at konsekvens for alt. 6 i delstrekning A, vurderes å 
være lite negativt (-). Stor verdi og lite-middels negativt omfang gjør at konsekvens for alt. 1 i 
delstrekning A, vurderes å være liten-middels negativ (-/- -). Stor verdi og middels negativt 
omfang gjør at samlet konsekvens for alt. 2, 3,4 og 5 og i delstrekning A, vurderes å være 
middels negativ (- -). 
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4.3 Delstrekning B,  Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  Røste 

Influensområdet i delstrekning B består for nedre korridor i all hovedsak av store enheter 
med dyrka mark, samt litt løvskog langs elver og bekker. Dette er altoverveiende dyrka mark 
som i landbruksplanen er verdisatt som A-og B-områder. Den dyrka marka består i hovedsak 
av areal som har en kvalitet som gjør at den kan brukes til dyrking av matkorn.   

For alternativene i øvre korridor er situasjonen motsatt. Her berøres i praksis ikke dyrka 
mark, men skog på i hovedsak høy bonitet og med gode driftsforhold.   

 

Figur 4-9:  Figuren viser klassifisering av jordbruksarealene innenfor delstrekning B. 

  

4.3.1 Verdivurdering jordressurser 

Verdivurderingen er knyttet til jordressursene i influensområdet som berøres av de 
forskjellige alternativene. Verdi for jordressurser som ikke påvirkes av tiltaket er ikke med i 
vurderingen.  

Arealer med fulldyrka mark er særlig knyttet til strekningen fra og med nord for bebyggelsen 
på Toso og til Brattval. Her berøres en del areal som  i landbruksplanen er betegnet som 
særlig verdifull (A) og verdifull (B). Dette er en sentral del av de beste landbruksområdene i 
kommunen. Arealet som beslaglegges er i hovedsak fulldyrket, noe som gir 5 poeng etter 
metodikk i håndbok 140, videre er arealet i hovedsak lettbrukt som gir 5 poeng og til slutt er 
jordsmonnskvaliteten godt eller svært godt egnet noe som gir 4-5 poeng. I tillegg er det store 
jordbruksarealer i nedre del av planområdet. Til sammen gir dette 16-20 poeng etter 
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håndbok 140, noe som er høyt. Samlet sett vurderes jordbruksressursene i nedre del å ha 
stor verdi på strekning B, mens verdien i øvre del er ingen-liten da jordbruksareal der i 
praksis ikke blir berørt.  

Ingen      Liten       Middels         Stor 

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

                                         

     1-5                                               6 

   

 

Figur 4-10:  Jordbruksressursene på delstrekning B har høy verdi. Her fulldyrka areal med Øvre Vang øverst 
til høyre i bildet.  

 

4.3.2 Omfang og konsekvensvurdering jordressurser 

Beregning av arealbeslag viser at arealbeslaget på dyrka mark i alternativ 6 er høyt, mens 
det er lite i alternativ 1-5. Alternativ 1-5 har intet negativt omfang da traséen ikke vil endre 
ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Alternativ 6  vurderes å ha stort negativt omfang da 
tiltaket i stor grad vil redusere ressursgrunnlagets omfang og kvalitet ved at jordressurser 
verdisatt høyt eller middels vil bli nedbygd. Dette er særlig knyttet til areal fra Nedre Vang og 
til Hensrud.  I tillegg til det arealet som beslaglegges, vil en bygging av nye vegtraséer kunne 
føre til arronderingsmessige problemer ved at mindre restareal kan falle ut av produksjon. 
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Samtidig kan slik bygging føre til vanskeligere atkomst til jorder. Konsekvensen av dette er 
vanskelig å beregne, men for alt. 6 ved Torbjørnsrud vil et mindre areal bli liggende  mellom 
jernbanen og traseén. Ved Nedre Vang vil areal bli liggende mellom jernbanen, eksisterende 
vei og trasé. 

Alternativ 6 er det dårligste alternativet for jordressursene på delstrekning B. 

 

Figur 4-11:  Figuren viser beslag på delstrekningen. Gult er dyrka mark,oransje er innmarksbeite, grønt er 
skog på høy og middels bonitet. 

Tabell 4-3:  Beregnet arealbeslag jordressurser, delstrekning B. Tall i daa. Beregninger gjort på AR50-data. 

Strekning B,  Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  
Røste 
 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

Fulldyrka mark i daa 0,4 0.8 0,4 0,8 0,9 77,8 
Innmarksbeite 0 0 0 0 0 7,9 
 

Omfangsvurderinger 

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

                                             

              6                                        1-5  
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Konsekvensvurderinger 

Alternativ 1-5 vurderes å ha ubetydelig konsekvens (0) for jordressurser på delstrekning B, 
mens  alternativ 6 vurderes å ha stor negativ konsekvens (- - - ) for jordressurser på 
delstrekning B.  

 

4.3.3 Verdivurdering skogressurser 

Verdivurderingen er knyttet til skogressursene i influensområdet som berøres av de 
forskjellige alternativene. Verdi for skogressurser som ikke påvirkes av tiltaket er ikke med i 
vurderingen.  

 

Figur 4-12:  Skogressursene i øvre korridor har høy verdi pga høy bonitet og lettdrevne arealer. 

Arealer med produktiv skog som berøres, er i all hovedsak skog på høy bonitet knyttet til 
hele strekket i øvre korridor (alternativ 1-5).  Dette området har i tillegg gode driftsforhold 
med godt utbygd vegnett og lite hellning på terrenget. Arealet med skog i nedre korridor 
(alternativ 6) er lite, og selv om det er høy bonitet, er det i hovedsak løvskog og løv-og 
barskog i bratt terreng som har nokså liten verdi i skogbrukssammenheng og delvis tungt 
tilgjengelig.  Verdien av arealet er trolig nokså stort som vedressurs (egne observasjoner), 
men beliggenhet langs vassdrag medfører visse restriksjoner på utnyttelsen.  

Med bakgrunn av dette, vurderes skogbruksområdene i alternativ 1-5 å ha stor verdi, mens 
skogbruksområdene i alternativ 6 vurderes å ha liten-middels verdi. 
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Ingen      Liten       Middels         Stor 

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

                                         

                          6                           1-5  

 De forskjellige alternativenes verdi på delstrekning B. 

 

 

Figur 4-13:  Løvskog ved Fossholm som er brukt til vedproduksjon. 

 

4.3.4 Omfang- og konsekvensvurdering skogressurser 

Alternativ 1-5 har størst beslag av produktiv skog på strekning B. Arealbeslaget for alternativ 
6 er lavere og i tillegg er verdien vurdert å være lavere. Ingen av beslagene kan 
karakteriseres som høye. Det vurderes at alternativ 6 har lite negativt omfang da tiltaket stort 
sett ikke vil endre ressursgrunnlagets omfang. Alternativ 1-5 har lite-middels negativt omfang 
da tiltaket stort sett ikke vil endre ressursgrunnlagets omfang.     

Alternativene 2 vurderes å være det dårligste alternativet for skogbruksressursene, mens 
alternativene 1, 3, 4 og 5 er nesten like dårlig. Alternativ 6 er minst dårlig.  
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Tabell 4-4:  Beregnet arealbeslag skogressurser, delstrekning B. Tall i daa. Beregninger basert på DMK-
data 

Strekning B,  Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon  
Røste 
 
 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

Skog (produktiv) høy bonitet i daa 71,8 75,8 72,1 72,4 73,8 58,3 
Skog (produktiv) middels bonitet i daa 21,7 25,4 21,9 22,2 25,1 0 
Skog (produktiv) lav bonitet i daa 0 0 0 0 0 0 
 

Omfangsvurderinger 

        Stort negativt         Middels negativt  Lite negativt Intet Lite positivt       Middels positivt         Stort positivt                    

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

                                               

                                         1-5            6 

 

Konsekvensvurderinger 

Liten- middels verdi og lite negativt omfang for alternativ 6 tilsier liten negativ konsekvens (-) 
for skogbruksressurser på delstrekning B. Stor verdi og lite-middels negativt omfang for 
alternativ 1-5, tilsier liten-middels negativ konsekvens for skogbruksressurser på delstrekning 
B.  

 

4.4 Delstrekning C, Røste  Olimb 

Influensområdet i delstrekning C består for nedre korridor av dyrka mark ved Hensrud og 
Aslaksrud, samt ellers skogarealer dominert av gran. Den dyrka marka er i landbruksplanen  
verdisatt som henholdsvis B og C områder. Den dyrka marka består overveiende av areal 
som har en kvalitet som gjør at den er godt egnet til dyrking av fôrkorn og fôrvekster. 
Arealene kan ha god nok produksjonsevne for matkornproduksjon men er nedklassifisert pga 
oppstykking med åkerholmer, beitearealer, skog eller de er tørkesvake. 

For alternativene i øvre korridor er situasjonen mye den samme. De berører dyrka marka ved 
Røste, Gullen og Nordli som i landbruksplanen er verdisatt som B-områder og dyrka mark 
ved Aslaksrud som er verdisatt som C områder. 
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Figur 4-14:  Figuren viser klassifisering av jordbruksarealene innenfor delstrekning C. 

 

4.4.1 Verdivurdering jordressurser 

Verdivurderingen er knyttet til jordressursene i influensområdet som berøres av de 
forskjellige alternativene. Verdi for jordressurser som ikke påvirkes av tiltaket er ikke med i 
vurderingen.  

Arealene med de vikitgste jordbruksressursene, er særlig knyttet til dyrka mark ved Hensrud, 
Røste, Gullen og Nordli som alle har middels verdi i landbruksplanen. Alternativene i øvre og 
nedre korridor går begge gjennom disse områdene, slik at verdiene er likverdige. 

Arealet som beslaglegges er i hovedsak fulldyrket, noe som gir 5 poeng etter metodikk i 
håndbok 140, videre er arealet er både lettbrukt og mindre lettbrukt, noe som gir 3-5 poeng 
og til slutt er jordsmonnskvaliteten egnet (3 poeng), godt egnet (4) eller svært godt egnet (5). 
I tillegg er jordbruksarealene middels store. Til sammen gir dette 11-15 poeng etter håndbok 
140, noe som er middels høyt til høyt. Samlet sett vurderes jordbruksressursene i både 
nedre pg øvre korridor å ha middels verdi på strekning C. 

Ingen      Liten       Middels         Stor 

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

                                                            

                         1-6 
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Figur 4-15:  Dyrka mark ved Røste som brukes til beite og dyrking av forvekster. 

 

4.4.2 Omfang og konsekvensvurdering jordressurser 

Beregning av arealbeslag viser at det er noe varierende arealbeslag på dyrkamark i 
delstrekning C, men forskjellene er ikke spesielt store. Arealbeslagene er moderate til 
middels store. Alternativ 6 har stor negativt omfang da alternativet i stor grad vil redusere 
ressursgrunnlagets omfang og og kvalitet. Alternativene 1-5 vurderes alle å ha middels 
negativt omfang da tiltaket vil redusere ressursgrunnlagets omfang og kvalitet ved at en del 
verdifulle jordressurser vil bli bygd ned. I tillegg til det arealet som beslaglegges, vil en 
bygging av nye vegtraséer kunne føre til arronderingsmessige problemer ved at mindre 
restareal kan falle ut av produksjon. Samtidig kan slik bygging føre til vanskeligere atkomst til 
jorder. Konsekvensen av dette er vanskelig å beregne.  
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Figur 4-16:  Figuren viser beslag på delstrekningen. Gult er dyrka mark,oransje er innmarksbeite, grønt er 
skog på høy og middels bonitet. 

Tabell 4-5:  Beregnet arealbeslag jordressurser, delstrekning C. Tall i daa. Beregninger gjort på AR50-data. 

Strekning C,  Røste  Olimb 
 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

Fulldyrka mark i daa 43,8 26,3 36,4 40,6 38,9 59,5 
Innmarksbeite 6,5 5,9 3,5 6,4 6,8 6,7 
 

Omfangsvurderinger 

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

                    

              6               1-5  

Konsekvensvurderinger 

Middels verdi og stort negativt omfang, at konsekvens for alt. 6 i delstrekning C, vurderes å 
være være middels negativ (- -). Middels verdi og stort negativt omfang, at konsekvens for 
alt. 1-5 i delstrekning C, vurderes å være være middels negativ (- -).  
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Alternativ 6 er de dårligste for jordressursene, mens alternativ 2 er det beste etterfulgt av 
alternativ 3, 5, 6 og 1.  

 

4.4.3 Verdivurdering skogressurser 

Verdivurderingen er knyttet til skogressursene i influensområdet som berøres av de 
forskjellige alternativene. Verdi forskogressurser som ikke påvirkes av tiltaket er ikke med i 
vurderingen.  

Arealer med produktiv skog som berøres, er i all hovedsak skog på høy bonitet. 
Driftsforholdene er varierende avhengig av nærhet til vassdrag eller ikke og terrengets 
helningsgrad som øker med nærhet til vassdrag. Driftsforholdene er for området samlet 
middels til godt. Vegnettet er godt utbygd. Med bakgrunn av dette, vurderes 
skogbruksområdene i alternativ 1-6 å ha middels verdi. 

Ingen      Liten       Middels         Stor 

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

                           

                                   1-6 

 

 

Figur 4-17:  Skogressursene i området er av middels verdi pga mye høy bonitet men delvis vanskelige 
driftsforhold. Her yngre skog delvis planta på tidligere beitemark ved Aslaksrud. 
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4.4.4 Omfang- og konsekvensvurdering skogressurser 

Alternativ 1,2,4 5, 6 har størst beslag av produktiv skog på strekning B, ca 70-80 daa, mens 
arealbeslaget for alternativ 3 er litt lavere. Forskjellene er dog ikke store. Det vurderes at 
alternativ 1-6 har lite negativt omfang da tiltaket stort sett ikke vil redusere 
ressursgrunnlagets omfang ved at kun et moderat areal med bli beslaglagt.   

Alternativ 6 vurderes å være det dårligste alternativet for skogbruksressursene, mens 
alternativene 3 er minst dårlige. 1-,2, 4 og ligger mellom disse to.  

Tabell 4-6:  Beregnet arealbeslag skogressurser, delstrekning C. Tall i daa. Beregninger basert på DMK-
data 

Strekning C,  Røste-Olimb 
 
 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

Skog (produktiv) høy bonitet i daa 66 67 47 65 68 74 
Skog (produktiv) middels bonitet i daa 5 6 3 5 5 7 

Skog (produktiv) lav bonitet i daa 0 0 0 0 0 0 
 

Omfangsvurderinger 

        Stort negativt     Middels negativt   Lite negativt   Intet  Lite positivt     Middels positivt      Stort positivt                    

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

                                                    

                                                  1-6 

 

Konsekvensvurderinger 

Stor verdi og lite negativt omfang for alternativ 1-6 tilsier liten negativ konsekvens  (-) for 
skogbruksressurser på delstrekning C.  
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4.5 Samlet konsekvensvurdering for tema jord- og skogressurser 

Alle alternativer i øver linje har et arealbeslag av dyrka mark på i størrelsesorden 50-65 
dekar og vurderes relativt likt i forhold til arealbeslag, mens alternativ 6 har et arealbeslag på 
137 dekar, dvs. på over det dobbelte. For produktiv skog er beslaget i alternativ 6 det laveste 
på om lag 213, mens alternativene i øvre korridor ligger høyere i intervallet på om lag 239- 
301 dekar. 

Tabellen 4-7 oppsummer alternativenes beslag på jord- og skogressurser. 

Tabell 4-7:  Alternativenes samlede beslag av jord- og skogressurser for hele strekningen. Tall i dekar. 

Kategori 
 

Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

Alternativ 
4 

Alternativ 
5 

Alternativ 
6 

Fulldyrka 
mark  

62 
 

51 62 65 60 137 

Innmarksbeite 7 
 

10 4 6 9 15 

Skog høy 
bonitet 

239 301 276 278 289 213 

Skog middels 
bonitet 

43 31 29 45 31 7 

Skog lav 
bonitet 

2 1 1 2 1 0 

 
 
 
4.5.1 Arronderingsmessige konsekvenser og eiendomsstruktur 

Temaet omhandler oppdeling av sammenhengende jord- og skogbruksarealer og at ny Rv 
35 kan bli en en ny barriere for utnyttelsen av arealene. Oppdeling av skogsmark vurderes 
som mindre negativt enn oppdeling av jordbruksareal. Dette fordi skogsområder ikke hogges 
hvert år og fordi at tilgang ikke nødvendigvis kreves fra det enkelte bruk, da 
skogsbilvegnettet dekker flere eiendommer. Jordene må man minimum ha tilgang til hver vår 
og høst. 

Det er vanskelig å rangere alternativene da alle berører jordressurser i nokså stor grad og 
slik deler bruk i to og i varierende grad etterlater mindre og inneklemt areal som er vanskelig 
å drive. 

Eiendomsstruktuern innenfor planområdet er preget av 4-5 store gårdsbruk/eiendommer fra 
fylkesgrensen og nordover mot Vang og prestegården. Disse eiendommene vil bli delt opp 
ved alternativ 1  6. Videre opp mot Olimb er planområdet preget av flere mindre gårdsbruk 
og eiendommer. For noen av disse eiendommene vil alternativene for ny Rv 35 skjære tvers 
igjennom. 
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Figur 4-18:  Eiendomsstruktur. De ulike fargene viser de ulike eiendommene. 

 

4.5.2 Jordressurser  

Tabell 4-8 viser en oppsummering av konsekvensvurdering for jordressurser slik disse er 
omtalt i kapittel 4.2.2, 4.3.2 og 4.4.2. 

Tabell 4-8:  Samlet konsekvensvurdering for hele strekningen, jordressurser.  

Strekning Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

Alternativ 
4 

Alternativ 
5 

Alternativ  
6 

Delstrekning A.   (- -)  (- -)  (- -)  (-)  (- -) (0) 
Delstrekning B 
 

 (0)  (0) (0) (0)  (0)  (- - - ) 

Delstrekning C  
 

 (- -)  (- -)  (- -)  (- -)  (- -)  (- -) 

Samlet vurdering 
jordressurser 
 

 (--/-)  (--/-)  (--/-)  (-)  (--/-)  (- - -/- -) 

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

2 2 2 1 2 6 
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4.5.3 Skogressurser 

Tabell 13 viser en oppsummering av konsekvensvurdering for skogressurser slik disse er 
omtalt i kapittel 4.2.4, 4.3.4 pg 4.4.4. 

 Tabell 4-9:  Samlet konsekvensvurdering for hele strekningen, tema skogressurser.  

Strekning Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

Alternativ 
4 

Alternativ 
5b 

Alternativ  
6 

Delstrekning A.   (-/- -)  (- -) 
 

 (- -) 
 

 (- -) 
 

 (- -) 
 

 (-) 

Delstrekning B 
 

 (-/- -)  (-/- -)  (-/- -)  (-/- -)  (-/- -)  (-) 

Delstrekning C  
 

 (-)  (-)  (-)  (-)  (-)  (-) 

Samlet vurdering 
skogressurser 
 

 (--/-)  (--/-)  (--/-)  (--/-)  (--/-)  (-) 

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

2 6 6 6 6 1 

 

4.5.4 Skog- og jordressurser samlet  

Det er en nasjonal målsetning om å reduserer tapet av jordbruksjord i Norge. Dyrka mark er 
en knapp ressurs, og kun 3 % av Norges areal er dyrka mark, mens 37 % av arealet er 
skogdekket og økende.  Ved samlet konsekvensvurdering for jord-og skogbruksressursene,  
er det derfor lagt større vekt på tap av jordbruksareal enn tap av skogbruksareal.  Den samla 
vurderingen for jord-og skogbruksarealene er derfor ikke en matematisk øvelse.  

Den samlede konsekvensvurderingen for tema jord- og skogressurser er oppsummert i 
tabellen under.  

I den samlede konsekvensvurderingen for tema jord- og skogressurser er er jordressurser 
gitt tredobbelt vekt i forhold til skogressurser. Dette da jordressurser er en mye mer begrensa 
ressurs enn skogressurser, jf. metodekapitelet.  

Tabell 4-10:  Samlet konsekvensvurdering for hele strekningen, tema jord- og skogressurser 

Strekning Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 
6 

Jordressurser, 
samlet vurdering 

 (--/-)  (--/-)  (--/-)  (-)  (--/-)  (- - -/- -) 

Skogressurser, 
samlet vurdering 

 (--/-)  (--/-)  (--/-)  (--/-)  (--/-)  (-) 

Jord- og 
skogressurser, 
samlet vurdering 
 

 (--/-)  (--/-)  (--/-)  (-)  (--/-)  (- - -/- -) 

Rangering, jord- og 
skogressurser hvor 
1 gir minst skade 
på skogressurser 
og 6  gir størst 
skade 

3 2 3 1 3 6 
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Vurderinger: 

Alternativ 4 vurderes som best med hensyn til tema jord- og skogbruksressurser da det er 
det beste for jordressursene av samtlige alternativ og at det er likverdig med de andre 
foruten alternativ 6 mht hva som er best for skogressursene. 

Alternativ 2 vurderes som nest best med hensyn til tema jord- og skogbruksressurser da det 
er det nest beste for jordressursene av samtlige alternativ og at det er nest best mht 
skogressursene. 

Alternativ 6 vurderes som klart dårligste alternativet samlet for tema jord- og skogressurser.  
Dette skyldes at beslaget av dyrka mark er mer enn dobbelt så stort i alternativ 6 
sammenlignet med de andre alternativene. Alternativ 6 har noe mindre beslag av 
skogarealer enn de øvrige alternativene.  

Alternativene 1,3, og 5 vurderes som likverdige med hensyn til tema jord- og skogressurser.  
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5 GRUSRESSURSER 

5.1 Innledning 

Grusressurser er en ikke-fornybar ressurs, dvs. at ressursen ikke nydannes med en 
hastighet som gjør at man kan regne det som fornybar. Dette betyr at dagens ressurser er 
begrensa.  

Innenfor planområdet er det på Mosmoen og i nedre deler av Moselva grusressurser. 
Pukkressursern ved Aslaksrud er utenfor influensområdet for ny RV 35. Tema grusressurser 
er dermed kun relevant for delstrekning A. 

 

Figur 5-1:  Områdets grusressurser hentet fra http://www.ngu.no/kart/grus_pukk/ 

I dag er kun en mindre del av Mosmoen regulert til område for råstoffutvinning (jf. 
Kommuneplan for Jevnaker). Hovedelen av Mosmoen og området rundt Moselva er regulert 
til LNF-område. Mosmoen har i tillegg egne retningslinjer gjennom en privatrettslig avtale 
mellom Jevnaker kommune og grunneier om at området skal brukes til friluftsformål. 
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Figur 5-2:  Grusforekomsten på Moesmoen. Ett av massetakene er i sporadisk drift (1) og ett er nedlagt 

(2). 

 

5.2 Verdi 

For området på Mosmoen heter det (fra www.ngu.no):  

 Sand- og grusforekomst 0532.003 Eggemoen/Moesmoen.  

Beskrivelse av forekomsten: 

1999: Forekomsten er detaljundersøkt for grunneier i 1985. Rapporten er tilgjengelig 
gjennom grunneier. Forekomsten er tidligere brukt til produksjon av betongstein. 2000: 
Forekomsten er lagt ut som LNF- område i kommuneplanens arealdel og er et mye brukt 
friområde. Dette setter begrensninger for videre drift. Forekomsten inneholder noe for lite 
grove masser til å være godt egnet til vegformål, men er en meget viktig ressurs i 
kommunen.  

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Meget viktig *** 

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet 
og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller 

 

Med bakgrunn i dette, vurderes at området oppfyller kategorien middels verdi etter håndbok 
140 hvor det heter om slike områder: 

 

 1 

 2 
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            Liten       Middels         Stor 

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

                                

  1-6                             

  

5.3 Omfangs- og konsekvensvurdring 

Omfangs- og konsekvensvurdring vurderer i hvilken grad de aktuelle traséene vil redusere 
muligheten til utnyttelse av disse ressursene. Med utnyttelse menes det i henhold til 
metodikk i håndbok 140 den samfunnsmessige mulighet for utnyttelse, ikke om området i 
dag er regulert eller ikke regulert til utnyttelse, eller økonomisk utnyttelse 
(bedriftsøkonomiske forhold).  

Det vurderes at alternativ 6 vil ha intet omfang da tiltaket stort sett ikke vil endre 
ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Bare en svært liten del av Mosmoen berøres. 

Det vurderes at alternativ 5 vil ha lite negativt omfang da tiltaket stort sett ikke vil endre 
ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Deler av Mosmoen berøres, men i nokså liten grad. 

Det vurderes at alternativ 4 vil ha middels negativt omfang da tiltaket vil redusere  
ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Deler av Mosmoen  og Moselvaområdet berøres. 

Det vurderes at alternativene 2 og 3 vil ha middels negativt omfang da tiltaket vil endre 
ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Alternativene vil berøre en større strekke av 
Mosmoen enn alt. 1,4 og 5 og vil i tillegg berøre en del av forekomsten ved Moselva. 

Det vurderes at alternativ 1 vil ha lite-middels negativt omfang da tiltaket stort sett ikke vil 
endre ressursgrunnlagets omfang og kvalitet. Alternativ 1 berører Mosmoen,men i liten grad 
Moselvaforekomsten da alternativet her i hovedsak vil gå i bro.  

Tiltakets omfang for grusressurser 

        Stort negativt         Middels negativt  Lite negativt Intet Lite positivt       Middels positivt         Stort positivt                    

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

                                              

                                  2,3     1      4,5        6 
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Konsekvenser for grusressurser 

Alternativ 6: Middels verdi og intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0) 

Alternativ 2 og 3: Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens 
(--). 

Alternativ 1: Middels verdi og middels/lite negativt omfang gir liten / middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Alternativ 4 og 5: Middels verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-) 

Tabell 5-1:  Samlet konsekvensvurdering for hele strekningen, tema grusressurser 

Strekning Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

Alternativ 
4 

Alternativ 
5 

Alternativ 
6 

Grusressurser, 
delstrekning A 

 (-/--)  (--)  (--)  (-)  (-)  (0) 

Grusressurser, 
delstrekning B 

      

Grusressurser, 
delstrekning C 

      

Grusressurser, 
samlet vurdering 
 

 (-/--)  (--)  (--)  (-)  (-)  (0) 

Rangering, 
grusressurser hvor 
1 gir minst skade 
på skogressurser 
og 6  gir størst 
skade 

4 5 5 2 2 1 

 

Alternativ 6 vurderes som det beste alternativ for grusressurser siden dette alternativet ikke 
berører grusressursen ved Moesmoen. Alternativ 2 og 3 er de dårligste alternativene for 
tema grusressurser. 
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6 SAMLET KONSEKVENSUTREDNING FOR TEMA 
NATURRESSURSER 

Ved samlet vurdering av tema jord- og skogbruksarealene, har man lagt større vekt på tap av 
jordbruksareal enn tap av skogbruksareal.  Dette på grunn av den nasjonale målsettingen 
om å redusere tapet av jordbruksjord i Norge. Dyrka mark er en knapp ressurs, og kun 3% 
av Norges areal er dyrka mark.Tilsvarende er 37% av arealet skogdekket og økende. 

Hensynet til vern av jordbruksareal har også gjort at konsekvenser for jord- og 
skogbruksarealer har vektet høyere enn vann og grusressurser i den samlede 
konsekvensvurderingen for naturressurser. 

Tabell 6-1:  Oppsummering av konsekvenser for tema naturressurser 

Strekning Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 
6 

Vannressurser, 
samlet vurdering 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Jord- og 
skogressurser, 
samlet vurdering 

(--/-) (--/-) (--/-) (-/--) (--/-) (---/--) 

Grusressurser, 
samlet vurdering 

 (-/--)  (--)  (--)  (-)  (-)  (0) 

Naturressurser, 
samlet vurdering 
 

 (--/-)  (--)  (--)  (-/--)  (-/--)  (--/--) 

Rangering, 
naturressurser 
hvor 1 gir minst 
skade på 
naturressursene  
og 6  gir størst 
skade 

4 3 5 1 2 6 

 

Tabell  viser en oppsummering og samlet vurdering av temaene vannressurser, jord- og 
skogressurser og grusressurser for alternativ 1-6 for ny Rv 35 mellom Jevnaker og Olimb. 
Når man sammenholder disse vurderingene, får man en samlet vurdering for hele 
strekningen for tema naturressurser som vist i fjerde rad i tabellen. Disse vurderingene gir 
grunnlag for en rangering av alternativene, slik det framgår av nederste rad. Alternativ 1-5 er 
like når det gjelder konsekvenser for vannressurser, og alternativ 6 såvidtdårligere for dette 
tema. Det er derfor de to andre tema (jord/skog og grus) som er utslagsgivende for 
vurderingene. 

Tabellen viser at alternativ 4 vurderes som det beste alternativet for tema naturressurser 
med liten til middels negativ konsekvens. Denne linja har nest  minst beslag av dyrka jord ( 
bare alternativ 2 har mindre) og  middels negativt når det gjelder beslag av skog. For 
grusressurser er også alternativ 4 rangert som nummer 2.  

Alternativ 5 vurderes som marginalt dårligere enn alternativ 4.  Hovedårsaken til dette er at 
alternativ 5 har litt høyere beslag av jordbruksarealer og skog av høy bonitet. Alternativ 5 
gjør mindre beslag av grusressursen på Mosmoen enn alternativ 4.  

Samlet sett vurderes alternativ 1,2 og 3 relativt likt for tema naturressurser, men alternativ 1 
er marginalt bedre enn alternativ 2 og 3 på grunn av mindre beslag av dyrka mark. 
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Alternativ 6 er det klart dårligste for tema naturressurser.  Dette skyldes i hovedsak at 
alternativet medfører et beslag av dyrka mark som er mer en dobbelt så stort som alternativ 
1  5.  Alternativ 6 har noe mindre beslag av skogareal, og berører i svært liten grad 
grusressursen på Mosmoen. 
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7 KONSEKVENSER OG AVBØTENDE TILTAK I 
ANLEGGSPERIODEN 

Borebrønner vil måtte erstattes eller overvåkes mht vannkvalitet og vannkapasitet for 
eventuell påvirkning. 
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8 AVBØTENDE TILTAK 

8.1 Avbøtende tiltak for vannressurser 

For å sikre overflatevann bør det vurderes å etablere fangdammer/rensedammer for 
tunnelavrenning og ved konsentrert avrenning fra vegstrekninger i dagen. 

Brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes med nye brønner.  

I neste planfase må det registreres brønner med innsamling av data om bruk, kapasitet, 
vannkvalitet og sårbarhet. 

Ved eventuelle tunneler må det utarbeides lekkasjekrav ut fra mulig påvirkning av vannføring 
i bekker og brønner. 

 

8.2 Avbøtende tiltak for jordressurser 

Som avbøtende tiltakt for jordbruket, er det viktig at de bruk som får problemer i sin daglige 
jordbruksdrift som følge av bygging av tiltaket, får etablert tilfredsstillende 
kryssingsmuligheter. Det er mulig at nye vanningssystemer må etableres om eksisterende 
blir vanskelig å bruke. Videre kan jordskifte vurderes som et tilbud for de bruk som får 
redusert viktig eller store arealer dyrkbar mark.  
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9 KILDER 

9.1 Skriftlige kilder 

Anonym 2009. Veg- og gateutforming, 2009. Statens vegvesen håndbok 017.  
 
Anonym 2008. Tiltaksanalyse for vannområdet Hadeland.   

Anonym 2008.Tiltaksanalysen for vannområdet Randsfjorden (Hadeland) 2008. 

Anonym 2005. Landbruksplan for Hadeland - en plan for landbruksforvaltningen på Hadeland 
(2004-2008) 

Anonym 1997. Veiledning klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 1997.Sft-veiledning 
97:04. 

Gregersen & Torgersen 2008. Bedre bruk av fiskeressursene, Fylkesmannen i Oppland, 
miljøvernavdelingen.  

Hjelmstad, Lars. 2006. Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok 140. 

 

9.2 Digitale kilder 

www.ngu.no 

www.nve.no 

 

9.3 Muntlige kilder 

Gudbrand Johannessen, landbrukskontoret for Hadeland 

Trond Henriksen Krågsrud, Jevnaker kommune 
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VEDLEGG 

1. Temakart 
2. Oversikt over materiale utarbeidet i arbeidet med kommunedelplan og KU for Rv 35 

Jevnaker  Olimb.   
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Vedlegg 2: Oversikt over utarbeidet materiale i forbindelse med kommunedelplan og KU for 
Rv 35 Jevnaker - Olimb 

Nr Temanotat og arbeidsnotater 

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

2. Rv 35 Jevnaker - Olimb. Tegningshefte, oktober 2010. 

3. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Temarapport Landskapsbildet, oktober 2010 

4. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Temarapport Naturmiljø, oktober 2010 

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

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

7. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Temarapport Naturresurser, oktober 2010 

8. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Temarapport Støy, oktober 2010 

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

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

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

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

13. Rv 35 Jevnaker  Olimb. Silingsrapport etter idéfasen, februar 2010 

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

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

 Annet grunnlagsmateriale 

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

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

18. Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Gjeldene håndbøker 

19. Jevnaker kommune, gjeldene kommuneplan vedtatt desember 2009. 
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