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FORORD 

Statens vegvesen har sammen med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til 

kommunedelplan med konsekvensutredning for utvikling av rv. 35 mellom Jevnaker og 

Olimb. Rv. 35 går fra Gardermoen og E6 mot E16 / rv. 7 ved Hønefoss og videre mot 

Hokksund med forbindelse mot indre del av Vestfold.  Vegen er klassifisert som stamveg, og 

er en viktig forbindelse som ytre ring rundt Oslo. Stamvegen har varierende standard, og det 

er strekninger med store behov for forbedringstiltak. Strekningen Jevnaker – Olimb er en av 

disse, og prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019, med til 

sammen 120 mill.  

Plan for utbedring av rv. 35 mellom Jevnaker og Olimb faller inn under plan- og 

bygningslovens bestemmelser for konsekvensutredninger. Statens vegvesen som 

tiltakshaver, har utarbeidet et program for planarbeidet, jfr. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.05.2005. Planprogrammet ble vedtatt av Jevnaker kommune 

14.05. 2009. 

Planprogrammet klargjør forutsetningene for planleggingen, og redegjør for 

utredningsbehovet for den videre planleggingen. Det skal utarbeides kommunedelplaner 

med konsekvensutredninger for to korridorer, øvre og nedre korridor. Plan og 

utredningsmaterialet som skal være gjenstand for offentlig ettersyn omfatter 

kommunedelplanen med underlagsdokumentasjon.  Det er utarbeidet temanotater for de 

fleste utredningsoppgavene som er omtalt i planprogrammet.   

Foreliggende temanotat dokumenterer støyberegninger som er utført med Nova Point støy 

og oppsummerer beregningsresultatene. Det er gjort støyberegninger for alternative traseer i 

både i øvre og nedre korridor. I tillegg er det gjort beregninger med som grunnlag for grove 

vurderinger av behov for støyskjermingstiltak. Endelig vurdering av støyskjermingstiltak 

(støyskjerm/-voll, plassering og høyde) vil gjøres for valgt alternativ i seinere planfaser. 

Hos Statens vegvesen Region Øst har Siri Solem Walseth ledet arbeidet med 

kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning. Utredningen av tema støy er utført av 

Asplan Viak AS. Lars Erik Solbraa har vært fagansvarlig hos Statens vegvesen. 

Støyberegningene er utført av Øyvind Knag, mens Kristin Strand Amundsen har skrevet 

rapporten.  

 

Sandvika, 08.11.2010 

 

 
 
Kristin Strand Amundsen 
Temaansvarlig 

 
 
Olav Schou Knutsen 
Oppdragsleder 
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SAMMENDRAG 

Metode 

Tema støy er utredet i hht retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. 

Støyberegninger er gjort Nova Point støy, versjon 17.10.  

For luftkvalitet er det gjort en grov vurdering av konsekvenser.  Det er ikke gjort beregninger.  

 

Støy 

I vurdering av støymessige virkning av alternativene ser man på samlet støybelasning langs 

avlastet, eksisterende rv 35 og nye traseer for rv 35. Den største støyutfordringen i Jevnaker, 

vil være knyttet til støy for boliger som ligger langs dagens rv 35. I støyberegningene for alle 

alternativer for ny rv 35 er det lagt inn redusert fartsgrense på rv 35 (30 km/t fra Bergertjern 

bru til gjennom Toso og 50 km/t på strekningen for øvrig). Beregningene viser at dette har 

veldig god virkning i forhold til de støyutsatte boligene langs rv 35. Vurdering av 

støyskjermingstiltak langs eksisterende rv 35, er ikke en del av denne utredningen. 

Alle alternativer gir en forbedring i støysituasjonen, sammenlignet med alternativ 0. 

Man ser at alternativ 6 er det dårligste alternativet med hensyn på støy.  Dette skyldes i 

hovedsak at man får en del nye støyutsatte boliger langs ny rv 35, i tillegg til de boligene som 

fortsatt ligger i gul støysone langs eksisterende rv 35. 

Videre viser tabellen på neste side at alternativene i øvre korridor, alternativ 1 – 5 er relativt 

like når det gjelder støymessige konsekvenser.  Alternativ 4 og 5 synes å være noe bedre 

enn alternativ 1/2/3, men forskjellen mellom beregningene synes å være innenfor 

usikkerheten i bergningene. De største utfordringene mht støy for disse alternativene, er 

knyttet til at boliger langs eksisterende rv 35 fortsatt vil ligge i gul støysone, til tross for 

redusert trafikkmengde og hastighet. Det vil være behov for støyskjermingstiltak langs 

eksisterende rv 35, selv om man bygger en ny rv 35 forbi Jevnaker. 

Oppsummeringstabellen viser at støyutfordringen for ny rv 35 gjennom Jevnaker er knyttet til 

hvor mye trafikk som blir igjen på avlastet rv 35.   

Planlagte støytiltak langs ny trase for rv 35 har god virkning alle alternativer. 

Hovedutfordringen er knyttet til reststøy for boliger langs eksisterende rv. 35 Beregningene 

viser at redusert fartsgrense har god virkning for støyutsatt bebyggelse langs dagens rv 35.  

Alternativ 4 og 5 gir noe mer avlastning av trafikk langs eksisterende vei enn alternativ 1, 2 

og 3, men forskjellen er liten. Dette ser man også i forhold til antall støyutsatte. Det er relativt 

liten forskjell i antall støyutsatte mellom alternativ 1, 2 og 3 sammenlignet med 4 og 5. Det er 

noen færre boliger i rød støysone i alternativ 4 og 5 enn i alternativ 1, 2 og 3 og forskjellen 

ligger i noe lavere trafikkmengder langs rv 35. Planlagte støytiltak langs ny trase for rv. 35 

har god virkning både alternativ 4 og 5. Hovedutfordringen er knyttet til boliger langs avlastet 

rv 35, men redusert fartsgrense sammen med redusert trafikk, har relativt god virkning. 
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Tabell  0- 1:  Hovedoppsummering støy, forskjell mellom alternativer. Tabellen viser avrundede, 
gjennomsnittstall for hhv, alt 1-3 og 4-5 sammenslåtte alternativ, og kan ikke sammenlignes 
direkte med tabell 3-7. 

ALTERNATIV 

ANTALL 
BOLIGER I 
GUL SONE. 
Lden 55 - 
65 dB 

ANTALL 
BOLIGER I 
RØD SONE 
Lden >65 
dB 

SUM 
BOLIGER 
MED STØY 
OVER 55 dB KOMMENTAR 

Dagens Rv 35, år 2034 120 50 170   

Alternativ 1 -3 med skjermingstiltak 80 10 90 

I all hovedsak ligger de 
støyutsatte husene ligger langs 
eksisterende Rv 35 

Alternativ 4 og 5 med 
skjermingstiltak 75 2 77 

I all hovedsak ligger de 
støyutsatte husene ligger langs 
eksisterende Rv 35 

Alternativ 6 med skjermingstiltak 105 5 110 

60 % av støyutsatte hus ligger 
langs eksisterende Rv 35, 
resterende (ca 40 hus) langs ny 
linje 6.  

 

Alternativ 6 er den av trasealternativene som gir størst avlastning av eksisterende rv 35, og 

dermed minst ”reststøy” langs avlastet rv 35. Men til gjengjeld gir alternativ 6 en del nye 

støyutfordringer langs den nye traseen.  Selv om man har gjort beregninger med omfattende 

støyskjermingstiltak er det fortsatt i størrelsesorden 40 boliger i gul sone og 7 i rød sone 

langs den nye traseen. På noen delstrekninger gir foreslåtte støyskjermingstiltak god 

virkning, men, dersom alternativ 6 velges, må man se nærmere på tiltak for å begrense støy 

for de resterende støyutsatte boligene.  

Alternativene i øvre korridor, alternativ 1 til 5 anses å være best med hensyn til støy og det er 

liten forskjell mellom alternativene.  Alternativ 6 anses å være dårligst med hensyn til støy 

 

Luftkvalitet 

Det er ikke gjennomført beregning av luftforurensning fra vegtrafikk i planområdet. Den 

generelle bakgrunnskonsentrasjonen og trafikkmengdene på det aktuelle vegnettet tilsier at 

ingen grenseverdier for luftkvalitet (verken PM10 (svevestøv) eller NO2) overskrides i dagens 

situasjon eller vil overskrides som følge av ny rv 35 mellom Jevnaker og Olimb. 

Luftforurensning fra vegtrafikk er en uvesentlig problemstilling i planområdet og dermed ikke 

beslutningsrelevant for valg av alternativ i kommunedelplanarbeidet. 
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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 

I ettertid er det også vurdert en variant av alternativ 5 der alternativet kobles mot alternativ 3. 

Dette innebærer at alternativ 5 får en variant uten tunnel. 

Nedre korridor: 

 Alternativ 6: tidligere omtalt som A5 + B3+ C3 

I tillegg er det besluttet å utrede 2 varianter ved Gullen, en variant nord for Gullen og en 

variant i tunnel under. De 6 ulike alternativene og 2 variantene er vist i figur 1. Tabell 2 gir en 

kort beskrivelse av nøkkeltall for det enkelte alternativ i illustrasjonsplanen.  
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Figur 1-1: Aktuelle traseer 
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Alt 
 

Kort beskrivelse Total 
Lengde 
(m) 

Tunnel 
(m)* 

Bruer 
(m)* 

 
Strekning A: Bergertjern bru/Rønnerudmarka / øst for Hadeland glassverk 
 

Alternativ 1 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35). 
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og videre over 
landbruksareal fram til 700 m tunnel fram til 
Moeselva. Ca. 100 m bru over Moeselva. Deretter 
850 m tunnel fram til Svenådalen og ca. 150 m bru 
over Svenådalen før traseen fortsetter på fylling 
fram til Søtbakkdalen og en ca. 120 m lang bru 
over denne.  Videre med fylling og skjæring fram til 
Rønnerudmarka og en trase som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5700 m 1550m 400 m 

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

5940 m 850 m 155 m 

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

5930 m 
 
 

0 m 170 m 

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

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

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

4660 m 900 m 140 m 

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

2000 m 
 
 

0 m 0 m 
(jern-
banebru 
200 m) 

 
Strekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 
 

Alternativ 1 – 5 Følger i hovedsak terrenget østover fram til 
høyden ved Røste gård. Unntakene er en 
strekning ved Bekkestua samt vest for Røste hvor 
det blir noe større fyllinger på vestsiden og 
skjæringer på østsiden av traseen. 
 

2000 m 0 m 100 m 

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

4440 m 0 m 65 m 
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Strekning C: Røste – Olimb 
 

C1  
(Alternativ 1 – 5) 

Dagstrekning over jordbruksområder nede i dalen. 
Delvis relativt høye fyllinger. To korte bruer over 
gårdsvegene ved Røste og ved Gullen, samt 
atkomstveg til idrettsplassen. C1 ligger nedfor 
bebyggelsen på Gullen. 
 

2785 m 0 m 30 m 

C2 
(Alternativ 1 – 5) 

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

2775 m 440 m 30 m 

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

2650 m 0 m 40 m 

 

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

Alternativ  Veg i dagen Tunnel Bru i veglinja Total lengde 

Alternativ 1 8405 1550 530 10485 

Alternativ 2 9395 850 285 10530 

Alternativ 3 10205  300 10505 

Alternativ 4 8480 500 590 9570 

Alternativ 5 8250 900 140 9290 

Alternativ 6 8550  65 8615 

 
Alle alternativene oppgis med variant C1 ved Gullen. Variant C2 er ca 10 meter kortere enn 

C1, og inneholder en 430 m lang tunnel. 

 

1.2 Utforming 

Dimensjoneringsklasse S5 i henhold til håndbok 017 Veg- og gateutforming skal i henhold til 

planprogrammet legges til grunn. Dimensjonerende hastighet er 90 km/t. Horisontal- og 

vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 

Minimumskurvatur etter vegnormalene benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 

arealbruk og andre ikke -prissatte konsekvenser. Eventuelle avvik fra vegnormalene skal 

godkjennes av Vegdirektoratet. 

I tillegg er det krav om forbikjøringsfelt for hver 10 km i hver retning. Hvert forbikjøringsfelt 

bør være minimum 1 km langt. På en 10 km lang S5 veg vil dermed totalt 6 km være en 3 

felts veg ihht til figur 4 eller 5 I lange og store stigninger skal det etableres egne 

forbikjøringsfelt når hastighetsforskjellen mellom personbiler og store biler overstiger 15 % 

(15km/t) 

Dimensjoneringsåret er år 2040 og da er forventet trafikkmengde i størrelsesorden 8000-

12000 ÅDT. Disse forutsetningene gir følgende tverrprofiler, vist i figur 2, 3, og 4.  
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Figur 1-2. Tverrprofil S5, min. vegbredde = 12,5 m 

 

Figur 1-3  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt, min. vegbredde = 14,5 m 

 

Figur 1-4  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt i begge retninger, min. vegbredde = 16,5 m 

I tillegg til tverrprofilet over kommer nødvendige bredder for grøfter, sikkerhetssoner og plass 

for skjæringer og fyllinger. Sikkerhetssonen fra vegkant skal utformes ihht regler gitt i 

rekkverkshåndboka. For veger med hastighetsnivå på 90 km/t og ÅDT større enn 5.000 

kj.t./døgn er denne fastsatt til 8 m. Det stilles krav til utforming og helning på arealet i 

sikkerhetssonen, jfr. figur 5. Oppnås ikke dette skal det settes opp rekkverk.  

  
 
Figur 1-5. Prinsipiell utformings av sikkerhetssonen (Kilde: SVV håndbok 231, rekkeverk) 

Dette vil resultere i en total vegbredde på mellom 18,5 m og 32,5 meter. 

I henhold til krav i håndbok 021 Vegtunneler (utgave mars 2010), tilsier trafikkmengder på 

under 12.000 kj.t./døgn og tunnellengder på under 2,5 km at 2 felts tunneler for trafikk i 

samme tunnelløp, kan bygges. Tunnelforskriftene stiller også krav om at det må bygges 

rømningsveger ved tunneler lengre enn 500 m.   
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Figur 6 under viser forslag til tverrsnitt for to- og trefelts tunneltverrsnitt, T 10,5 og T 13,5. 

Videre er det lagt til grunn at det skal kan være forbikjøringsfelt også i tunneler.   

Eksisterende trase for Rv 35 vil måtte opprettholdes som lokalveg for å betjene lokaltrafikken 

for alle alternativer som omfatter lengre tunnel. Det legges ikke til grunn spesielle 

standardendringer av eksisterende Rv 35.   

 

 

 

 
 
Figur 1-6. Tunneltverrsnitt på Rv 35 Jevnaker - Olimb, med og uten forbikjøringsfelt. 

Nedenfor beskrives en rekke tiltak som er inkludert i ny Rv 35.  Det vil si at det er tatt hensyn 

til at disse tiltakene gjennomføres samtidig med utbyggingen av valgt alternativ for Rv 35 

gjennom Jevnaker: 

 Nødvendig avkjørselssanering og etablering av nye lokalveger slik disse er vist i 

illustrasjonsplanen. 

 Eksisterende holdeplassmønster for buss skal opprettholdes. 

 Støyskjermingstiltak.  Det skal primært anlegges støyvoller og eventuelt støyskjermer 

dersom det blir plassmangel.  Om nødvendig skal det gjennomføres fasadetiltak på 

enkelthus og eventuelle lokale tiltak for å skjerme uteplass. Støytiltakene er enda ikke 

konkretisert. 

 Nedklassifisering og tiltak på eksisterende rv 35 skal gjennomføres. Statens 

vegvesen og Jevnaker kommune har satt i gang et arbeid med å utrede aktuelle tiltak 

som grunnlag for sluttbehandlingen av planforslaget. 

 Vegbelysning vil planlegges iht. gjeldene retningslinjer og bestemmelser. For en S5 

veg er det i vegnormalene krav om det skal være belysning.  

 Det er i planprogrammet omtalt at det skal sees på muligheter for å etablere 

rasteplasser langs traseene på strekningen. Det vil vurderes plassering i samarbeid 

med Jevnaker kommune, interessenter og grunneiere. For traseer i Øvre korridor er 

det foreløpig vurdert som en mulighet å etablere plasser langs ny rv. 35 øst for 

Rønnerud. For trase i nedre korridor er det ikke funnet arealer som er egnet for 

rasteplass.  
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1.3 Alternativ 0 

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og omfatter i tillegg forventede endringer 

uten tiltaket i analyseperioden. 

Det er ikke planlagt vesentlige endringer eller utbedringstiltak på rv. 35 mellom Jevnaker og 

Olimb.  Alternativ 0 er dermed dagens situasjon med framtidens trafikkbelastning på rv. 35 

mellom Jevnaker og Olimb med nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak for å opprettholde 

dagens standard på strekningen.  
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2 METODE OG RETNINGSLINJER 

2.1 Mål og retningslinjer 

2.1.1 Støy 

Gjeldende støyregelverk er retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Med denne 

retningslinjen ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-

kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene 

for periodene dag, kveld og natt er slik: 

Dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. 

A-veiet ekvivalent støynivå  = Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A 

(LA, angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dBA-verdier, men i daglig 

språk brukes ofte støynivå. A-kurve er en kurve som etterlikner ørets frekvensavhengige 

følsomhet 

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd 

med disse anbefalingene. LDEN-nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som 

årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinjene 

for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn. 

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en 

mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal 

uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når 

beregningshøyden fastsettelse.  

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 

arealbruken. Kort summert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Kriterier for soneinndeling er gitt i tabell 2-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle 

støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. 

For øvrige områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til 

støy fra vegtrafikkstøy i byggesaker og det kreves normalt heller ikke særlige tiltak for å 

tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

Tabell 2-1:  Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. Vanligvis er det kravene til Gul sone som gjelder 
som kriterium for nybygg uten spesielle fasadetiltak. Krav til støynivå på uteplass må også 
kunne tilfredsstilles. 

 Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23-

07) 

Gul sone vegtrafikk 55 LDEN 70 L5AF 

Rød sone vegtrafikk 65 LDEN 85 L5AF 
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2.1.2 Luftkvalitet 

Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskaper 

om virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten utvikles. De viktigste milepælene i 

utviklingen var den revidert forskrift om lokal luftforurensning, Forurensningsloven (1) 

(juridisk bindende), som ble vedtatt av Miljøverndepartementet oktober 2002, og regjeringens 

vedtak om nasjonale mål (2) (anbefalte verdier) for lokal luftforurensning fra 1998. Begge 

dokumentene er vesentlig mer ambisiøse enn tidligere forskrift om lokal luftforurensning og 

støy. Særlig er kravene til PM10 (svevestøv) blitt strengere. 

Klima og forurensningsdirektoratets (KLIF) luftkvalitetskriterier(3) er anbefalte 

luftkvalitetskriterier gitt av KLIF og Folkehelsa. Luftkvalitetskriteriene er ikke juridisk 

bindende, men angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar at 

befolkningen kan utsettes for, uten at alvorlige helsevirkninger oppstår. Tabell 2-2 viser 

gjeldende grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier. Grenseverdien for PM10 

gjelder for 2005 og NO2 for 2010. 

 
Tabell 2-2:  Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. 

Grenseverdi for luftkvalitet NO2 μg/m3  
Timesmiddel 

PM10 μg/m3  
døgnmiddel 

Gjeldende grenseverdi (1) 
Antall tillatte overskridelser årlig 

200 
18 ganger i 2010 

50 
35 ganger i 2005 

Nasjonale mål (2) 
Antall tillatte overskridelser årlig 2010 

150 
8 timer 

50 
7 døgn 

SFTs og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier (3) 100 35 
 

De viktigste lokale forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er mulighetene for 

helseskade ved høye konsentrasjoner av PM10 og NO2.   

PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss 

periode. PM10 kommer først og fremst fra mineraler, dvs. slitasje på veg etter 

piggdekkavriving og oppvirvling. Ved eksponering av svevestøv økes risikoen for bronkitt og 

bihulebetennelse.  

NO2 er betegnelsen på nitrogenoksyd. I byområder er konsentrasjonen først og fremst 

avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På 

kalde dager, med lite vind, blir konsentrasjonen spesielt høy. Hos sårbare grupper kan 

innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og økt sykelighet. 

Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen helseeffekt. 

 

2.2 Planprogrammet 

Planprogrammet har følgende omtale av de to temaene: 
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2.2.1 Støy 

Det skal beregnes støy fra dagens veg og alle alternativer for ny veg ved alle bygninger med 

støyfølsom arealbruk. Beregningene skal gjøres etter metoder i tråd med 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/16/ og tilhørende veileder /27/. Det skal også 

utarbeides støysonekart med rød og gul sone, til bruk for vurdering av utendørs støy (jf. 

kapittel om nærmiljø og friluftsliv). I viktige friluftsområder skal det også beregnes støy ned til 

Lden 40 dB. 

Jevnaker kommune har imidlertid ikke noen friluftsområder som er definert som stille 

områder (dvs. områder hvor støy skal være lavere enn 40 dB (Lden). Man har derfor ikke 

funnet det nødvendig å trekke opp 40 dB støykoter på i noen friluftsområder.  

2.2.2 Luft 

Luftforurensing ved boliger, institusjoner og skoler/barnehager skal beregnes med verktøyet 

VLUFT fra dagens veg og alle alternativer for ny veg. 

 

 

2.3 Metode og datagrunnlag 

2.3.1 Veg- og trafikkdata 

Trafikkdata er levert fra Statens vegvesen. Metoden for å komme fram til trafikktall er en 

kombinasjon av framskriving av trafikktall i henhold til NTP-prognose og bruk av 

transportmodell (RTM, Regional Transportmodell for Oslofjord).  

Det henvises til arbeidsnotat av juni 2010 (Statens vegvesen) for nærmere beskrivelse av 

hvordan trafikktall er beregnet/framskrevet. Trafikkdata som er benyttet oppsummeres 

nedenfor: 

Dagens situasjon (2010) 

Trafikkmengder på mellom 5200 – 8900 kj.t./døgn. Tungtrafikkandel 11 % og hastighet 50 

km/t - 80 km/t i henhold til skiltingen langs rv 35.  

Framtidig situasjon (2034) 

For alle nye alternativer av rv 35 er det benyttet fartsgrense 90 km/t og tungtrafikkandel på 

11 %, samt trafikkmengder som vist i tabellen på neste side.  

For dagens rv 35 (avlastet vei) er det benyttet 30 km/t fartsgrense fra Bergertjern bru til 

gjennom Toso og 50 km/t fartsgrense fra Toso til Olimb.  Videre er det benyttet 

tungtrafikkandel på 11 % og trafikkmengder som vist i tabellen på neste side. 
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Tabell 2-3:  Oppsummering av trafikktall benyttet i støyberegningene 

 Eks. rv 35 Alternativ 1,2,3 Alternativ 4,5 Alternativ 6 

  Ny rv 
35 

Eks rv 35 Ny rv 35 Eks rv 35 Ny rv 35 Eks rv 35 

Dagens 
situasjon 
2010 

5600-8900       

2034 7400 - 
11800 

6700-
7900 

1300-
4600 

7100-
9000 

900- 
3200 

8800-
9600 

700- 
4000 

 

2.3.2 Beregningsprogram 

Nova Point Støy:  

En QUADRI terrengmodell er basis for beregningen. Beregningen skjer i henhold til Nordisk 

Beregningsmetode for vegtrafikkstøy. I dette programmet kan man definere 

beregningspunkter frittstående, foran fasade eller i rutenett. Hvert punkt kan ha flere etasjer 

og kan være tilknyttet en bygning. For disse beregningene er det lagt inn et rutenett på 50 m 

x 50 m, hvor beregningsresultatet i det enkelte beregningspunkt brukes som grunnlag for 

beregning av støykoter (gul og rød støykote). Beregningshøyde for punktene er 4 m over 

terreng. 
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3 BEREGNINGSRESULTATER 

3.1 Støy i dagens situasjon 

Tabell 3-1:  Dagens situasjon. Antall boliger utsatt for støy, beregningsår 2010.  

 

Alle støykotekartene er i sin helhet vist i tegningsheftet ”Støysonekart” som et eget vedlegg 

til denne rapporten og i plandokumentene. I dette tegningsheftet viser tegning X101 og X102 

gul og rød støysone for dagens situasjon. Figurene under er utsnitt av disse tegningene for 

fire viktige områder som berøres av støy i dagens situasjon. 

 

  

Figur 3-1:  Dagens støysituasjon ved Jevnaker sentrum. 5 boliger ligger i gul støysone og ingen i rød. 

 

  

Figur 3-2:  Dagens støysituasjon for rv 35 gjennom Toso. En del av boligene nærmest veien ligger i rød 
støysone, og bakenforliggende boliger ligger i gul støysone. 

 

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB KOMMENTAR

Dagens situasjon, 2010 116 27

Totalt i størrelsesorden 140- 150 hus har støynivåer over 

55 dB. Om lag 30 av disse har støynivåer over 55 dB.
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Figur 3-3:   Dagens støysituasjon forbi Prestmoen. En del av boligene i boligfeltet ligger i gul støysone, men 
ingen ligger i rød støysone. 

 

 

Figur 3-4:  Dagens støysituasjon ved Klinkeberg.  Husrekka nærmest rv 35 ligger i gul støysone. 

3.2 Alternativ 0 

Alternativ 0 er altså opprettholdelse av dagens rv 35 gjennom Jevnaker.  Beregnet støy har 

framkommet ved å framskrive trafikken i henhold til nasjonale prognoser fram til 2034. 

Trafikken på rv 35 vil da være i størrelsesorden 7500- 11500 på ulike strekninger, og disse 

tallene er benyttet i beregningene som presenteres nedenfor. 

 
Tabell 3-2:  Antall boliger utsatt for støy i 2034 dersom ny rv 35 ikke bygges.  

 

Jfr. tegningsheftet ”Støykotekart”. Tegning X109 og X110 viser gul og rød støysone for 

framskrevet situasjon langs rv 35 dersom rv 35 ikke bygges. Figurene under er utsnitt av 

disse tegningene for tre viktige områder som vil få økt støy i framtidig situasjon. 

 

Figur 3-5:  Støyutbredelse ved Jevnaker sentrum i 2034 dersom ny rv 35 ikke bygges.  

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB KOMMENTAR

Dagens Rv 35,  år 2034 120 54

Totalt i størrelsesorden 170 - 180 hus har støynivåer over 

55 dB. Om lag 50 av disse har støynivåer over 55 dB.



Rv 35 Jevnaker - Olimb. KDP med KU.         Temarapport  Støy og luftkvalitet 23 

 

Statens vegvesen Region Øst Asplan Viak AS 

 

 

Figuren viser at 5 boliger som i dag ligger i gul støysone, havner i rød støysone. 

 

 

Figur 3-6:  Støyutbredelse langs Rv 35 gjennom Toso i 2034 dersom ny Rv 35 ikke bygges.  

 

En god del av boligene som ligger i gul støysone i dagens situasjon, vil ligge i rød støysone i 

2034 dersom ikke ny riksveg blir bygget. 

 

. 

Figur 3-7:  Støyutbredelse ved Prestmoen i 2035 dersom ny rv 35 ikke bygges. 

Figuren viser at ytterligere 2-3 hus havner i rød støysone i dette området, og at flere hus som 

ligger lengre unna veien, havner i gul støysone. 
 

 

3.3 Alternativ 1, 2 og 3 

3.3.1 Støymessige konsekvenser år 2034, uten støyskjermingstiltak 

Tabell 3-3 oppsummerer beregninger utført for alternativ 1, 2 og 3. Hvilke trafikktall som er 

benyttet framgår av tabell 2-3. 

Ved gjennomgang av alternativene er det klippet ut delstrekninger fra tegningsheftet 

Støysonekart hvor alle støykotekartene som er resultatet av støyberegningene er presentert. 

Alle de tegningene det henvises til i teksten finnes i dette tegningsheftet. 
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Tabell 3-3:  Oppsummering av støyberegninger for alternativ 1,2 og 3 år 2034. Tallene viser samtlige hus i 
gul og rød sone, langs eks. rv 35 og langs ny traseer for rv 35. Ingen støyskjermingstiltak er lagt 
inn i beregningene 

 

* Det er ikke gjort egne beregninger for alternativ 2, men antall støyutsatte boliger er basert på 

beregningsresultater for alternativ 3.  

Tabellen viser at de fleste av de støyutsatte husene ligger langs eksisterende rv 35, og at det 

er liten forskjell i støymessige virkninger av alternativ 1, 2 og 3. Tabellen viser at ca 20-25 

boliger havner i gul støysone langs den nye traseen for rv 35 i alternativ 1, 2 og 3 og at 

mange boliger som ligger langs dagens rv 35 fortsatt blir støyutsatt, selv om 

gjennomgangstrafikken forbi Jevnaker flyttes over til ny rv 35 og fartsgrensen reduseres i 

forhold til dagens situasjon.  

Det er ikke gjort egen beregning av alternativ 2, men antall støyutsatte boliger er basert på 

beregningsresultatene for alternativ 3.  Forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er to korte 

tunneler i Hauger / Torshov-området. Disse to tunnelene reduserer støy for en bolig, 

sammenlignet med veg i dagen på den samme strekningen. Dette er den støymessige 

forskjellen mellom alternativ 2 og 3, og dermed har man ikke funnet det nødvendig med egen 

støyberegning for alternativ 2.  

Alternativ 3 har også dannet grunnla for støykotekartene for alternativ 2. 

I alle disse tre alternativene er det lagt til grunn at 4 boliger ved Hermannstjern må innløses 

fordi de kommer i konflikt med kryssområdet. Videre er det enkelthus langs linja som også 

må innløses.    Disse husene er holdt utenom opptellingen av støyutsatte boliger. 

Figur 3-8 på neste side viser støyutbredelse i området Opperud – Toso for hhv. alternativ 1 

og alternativ 3. 

Alternativ 2 og 3 ligger en del lavere i åsen enn alternativ 1. Den gule støysonen kommer 

derfor nærmere bebyggelsen på Toso i alternativ 2 og 3 enn i alternativ 1. Ingen av boligene 

i Toso boligområde havner innenfor gul støysone, verken i alternativ 1, 2 eller 3.  

 

 

 

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB

SUM 

BOLIGER 

MED STØY 

OVER 55 dB KOMMENTAR

Alternativ 1 94 7 101

74 av husene i gul sone og 5 i rød sone ligger langs 

eksisterende rv 35. Forutsetter at enkelthus som ligger 

helt inntil ny trase blir innløst.

Alternativ 2 * 99 10 109

Det er ikke gjort egen beregning for alternativ 2, men 

antallet er basert på beregning av alt 3 og justering for 

virkning av to tunneler. 74 av husene i gul sone og 5 i rød 

sone ligger langs eksisterende Rv 35. 4 hus ved 

Hermansstjern forusettes revet.

Alternativ 3 100 10 110

74 av husene i gul sone og 5 av husene i rød sone ligger 

langs eksisterende Rv 35. 4 hus ved Hermannstjern 

forutsettes revet. 
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Alternativ 1 ved Toso 

 

Alternativ 3 ved Toso 

 
 

Figur 1:  Utsnitt fra tegning X160-3 (alt 1) og X 165-5 (alternativ 3). Beregningsår 2034. 

Figur 3-9 viser støyutbredelse på delstrekning C ved Røste/ Gullen og videre mot Olimb. En 

opptelling av antall støyutsatte boliger på denne delstrekningen viser at det er i 

størrelsesorden 5 flere boliger i gul støysone i alternativ 3 sammenlignet med alternativ 1 og 

2. Dette skyldes at alternativ 1 ligger noe tyngre i terrenget enn alternativ 3.  Dermed er den 

gunstigere med tanke på støy. Dersom alternativ 3 legges til grunn for videre arbeid, bør 

denne linja justeres/optimaliseres bl.a. gjennom å legges tyngre i terrenget, for å redusere 

støyulempene på denne strekningen. 

Alternativ 1 ved Gullen 

 
Alternativ 3 ved Gullen 

 
Figur 3-9  Støyutbredelse ved Gullen for alternativ 1 og 3. 
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Dersom alternativ 3 velges bør man justere linja slik at den blir mest mulig lik alternativ 1 og 

2 siden denne er gunstigere støymessig. 

 

3.3.2 Støyutbredelse langs eksisterende rv 35 ved alternativ 1, 2 og 3 

Det er gjort separate beregninger av støyutbredelsen langs dagens rv 35 med den trafikken 

som blir igjen på eksisterende rv 35 etter at ny rv 35 er bygget. Tabell 6 viser at til sammen 

74 ligger i gul støysone, og 5 hus ligger i rød støysone. Figurene under er klippet fra tegning 

X105 og X106 i tegningsheftet ”Støysonekart”. 

 

 

Figur 3-10:  Støyutbredelse langs eks. rv 35 gjennom Toso dersom alternativ 1, 2 eller 3 velges. 

 

Figur 3-11:  Støyutbredelse langs eks. rv 35 ved Prestmoen dersom alternativ 1, 2 eller 3 velges. 



Rv 35 Jevnaker - Olimb. KDP med KU.         Temarapport  Støy og luftkvalitet 27 

 

Statens vegvesen Region Øst Asplan Viak AS 

 

 

Figur 3-12:  Støyutbredelse langs eks. rv 35 forbi Klinkenberg dersom alternativ 1, 2 eller 3 velges. 

Dersom man sammenligner figur 3-10 og 3-11 med tilsvarende figurer for alternativ 0 (figur 

3-6 og 3-7) ser man at redusert trafikkmengde og hastighet har stor betydning for 

støyutbredelsen både gjennom Toso og ved Prestmoen.  Gjennom Toso er det kun ett par 

hus som fortsatt er i rød støysone, og bare hus i 1. rekke mot veien som fortsatt ligger i gul 

støysone.  Ved Prestmoen havner alle boligene utenfor gul støysone, bortsett fra 3 boliger.  

  

3.3.3 Vurdering av støyskjermingstiltak, alternativ 3 

Det er ikke gjort beregninger for å vurdere aktuelle støyskjermingstiltak i alternativ 1, men 

beregnet virkning av støytiltak i alternativ 3, legges til grunn for vurdering av behov for og 

effekt av støytiltak i alternativ 2 og 3.  

For å vurdere effekt av aktuelle støyskjermingstiltak må følgende tegninger sammenlignes 

(tegningshefte Støysonekart): 

 X165-5 sammenlignes med X165-7 

 X165-6 sammenlignes med X165-8 

For alternativ 3 er det gjort grove vurderinger av virkning av støyskjerming langs den nye 

traseen. I disse beregningene er det lagt inn en fiktiv støyskjerm med 2,5 m høyde på 

følgende steder: 

 ved bebyggelsen på nordsiden av ny rv 35 ved Bergerfoss 

 to delstrekninger med skjermer ved Toso / Hauger området, jfr. figur 3-5. 

 to delstrekninger med skjermer i hhv Gullen og Aslaksrudområdet jfr. figur 3-6. 

Beregningene viser at for bebyggelsen ved Bergerfoss vil en 2,5 m støyskjerm ha ønsket 

virkning, og denne bebyggelsen vil ikke lenger ligge i gul støysone. Jfr. tegning nr. X165-5 

sammenlignet med tegning X165-7 i tegningsheftet Støysonekart. 

Figuren under viser et utsnitt fra tegning X165-7 øst for Toso. 
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Figur 2:  Alternativ 3, virkning av støyskjermer på 2,5 m ved Toso 

Dersom man sammenligner figur 3-8 og 3-13 ser man at utbredelsen av den gule støysonen 

reduseres, og at noen boliger kommer i hvit støysone. 

 

 

Figur 3-14:  Alternativ 3, virkning av støyskjermer på 2,5 m ved Gullen 

Dersom man sammenligner figur 3-9 og 3-14 ser man at utbredelsen av den gule støysonen 

reduseres, og at boliger ved Gullen og Sagenga kommer i hvit støysone.  Man ser også at en 

støyskjerm på nordsiden av alternativ 1-3 vil ha god virkning på støynivåer for boliger som 

ligger mellom nedgradert og ny rv 35. 

Vurdering av støyskjermingstiltak for alternativ 3 er vist på tegning X 165-8, men på denne 

tegningen er det ikke lagt inn støyskjerming på nordsiden av ny rv 35. Figur 3-14 er derfor 

sakset fra tegning X133-8 som egentlig er alternativ 4, men siden alternativ 1-5 i prinsippet er 

helt like på denne strekningen vil støyskjerm på nordsiden av rv 35 på denne strekningen ha 

samme virkning for alle alternativer. Dette er også lagt inn ved opptellingen av antall 

støyutsatte i de ulike alternativene. 

 

3.4 Alternativ 4 og 5 

3.4.1 Støymessige konsekvenser år 2034 

Tabellen oppsummerer beregninger utført for alternativ 4 og 5. Hvilke trafikktall som er 

benyttet framgår av tabell 2-3.  
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Forskjellen mellom alternativ 4 og 5 er at alternativ 4 går høyere i åsen og har en kort tunnel 

nord for Opperud, mens alternativ 5 går lavere i åsen og har 2 korte tunneler ved Toso og 

Torshov, på samme måte som alternativ 2. 

Ved gjennomgang av alternativene er det klippet ut delstrekninger fra tegningsheftet hvor alle 

støykotekartene som er resultatet av støyberegningene er presentert. Alle de tegningene det 

henvises til i teksten finnes i dette tegningsheftet. 

 
Tabell 3-4:  Oppsummering støyberegning alternativ 4 og 5. 

 

Tabellen viser at rundt 80 % av de støyutsatte husene ligger langs eksisterende rv 35, og at 

det er liten forskjell i støymessige virkninger av alternativ 4 og 5. Tabellen viser at ca 18-24 

boliger havner i gul støysone og 1-4 i rød støysone i alternativ 4 og 5 for ny rv 35.  

Mange boliger som ligger langs dagens rv 35 vil fortsatt være utsatt for støy over 55 dB, selv 

om gjennomkjøringstrafikken forbi Jevnaker flyttes over til ny rv 35.  

Både i alternativ 4 og 5 innbærer nytt kryss at 5 boliger ved Hermannstjern bør innløses, 3 

boliger vest for Mo gård og to boliger ved Nordli lengre nord i området. De to siste ligger midt 

i den nye veitraseen.  Disse husene er holdt utenom opptellingen av støyutsatte boliger. 

Forskjellen mellom alternativ 4 og 5 er støymessige konsekvenser ved Opperud, hvor 

alternativ 5 er bedre enn alternativ 4.  Boligbebyggelsen på Mo gård ligger utenfor gul 

støysone i begge alternativer, og de 3 bolighusene vest for Mo gård (som ligger i gul 

støysone) må som tidligere nevnt, innløses på grunn av planlagt kryss med fv 241. Se 

figuren under. 

Alternativ 4 ved Mo - Opperud 

 

Alternativ 5 ved Mo - Opperud 

 

Figur  3-15  Sammenligning av støymessige konsekvenser av alternativ 4 og 5 år 2034 ved Opperud 

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB

SUM 

BOLIGER 

MED STØY 

OVER 55 dB KOMMENTAR

Alternativ 4 94 6 100

5 bolighus ved Hermannstjern, 3 vest for Mo gård og 2 ved 

Nordli forutsettes revet. 70 av husene i gul sone og 2 av 

husene i rød sone ligger langs eksisterende vei.

Alternativ 5 88 3 91

5 bolighus ved Hermanstjern, 3 vest for Mo gård og  2 ved 

Nordli forutsettes revet. 70 av husene i gul sone og 2 av 

husene i rød sone ligger langs eksisterende Rv 35. 
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Bortsett fra ved Opperud er det marginal støymessig forskjell mellom alternativ 4 og 5. Det 

henvises til tegning X 134-5 og X134-6 for alternativ 4, og X 133-5 og X 133-6 for alternativ 5 

for detaljer. 

Samlet sett vurderes alternativ 4 og 5 som like når det gjelder støymessige konsekvenser.  

 

3.4.2 Støyutbredelse langs eksisterende Rv 35 ved alternativ 4 og 5 

Det er gjort separate beregninger av støyutbredelsen langs dagens Rv 35 med den trafikken 

som blir igjen på nedgradert rv 35 når ny veg er bygget. 

Av tekniske grunner har man valgt å beregne støy langs eksisterende rv 35 og alternativ 4 og 

5 hver for seg.   

Figurene under er klippet fra tegning X107 og X108. 

 

Figur 3:  Støyutbredelse langs eks. rv 35 gjennom Toso dersom alternativ 4 eller 5 velges. 

Figuren viser at støysituasjonene langs eksisterende rv 35 gjennom Toso vil forbedres ved 

alternativ 4 og 5, sammenlignet med referansealternativet. De fleste boligene vil ligge i gul 

støysone. 

 

 

Figur 3-17:  Støyutbredelse langs eks. rv 35 ved Prestmoen dersom alternativ 4 eller 5 velges. 
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Figuren viser at støysituasjonene for boliger ved Prestmoen vil forbedres, ved alternativ 4 og 

5, sammenlignet med referansealternativet. Ingen boliger vil ligge i rød støysone og færre 

boliger vil ligge i rød støysone enn i alternativ 0.  

 

 

Figur 3-18:  Støyutbredelse langs eks. rv 35 forbi Klinkenberg dersom alternativ 4 eller 5 velges. 

Figuren viser at støysituasjonen ved Klinkeberg vil forbedres ved alternativ 4 og 5, 

sammenlignet med referansealternativet. Noen boliger vil imidlertid fortsatt ligge i rød 

støysone.  En del færre boliger vil ligge i gul støysone, sammenlignet med alternativ 0.  

 

3.4.3 Vurdering av støyskjermingstiltak, alternativ 4 og 5 

For å vurdere effekt av aktuelle støyskjermingstiltak må følgende tegninger sammenlignes: 

Alternativ 4: 

 X134-5 sammenlignes med X134-7 

 X134-6 sammenlignes med X134-8  

Alternativ 5: 

 X133-5 sammenlignes med X133-7 

 X133-6 sammenlignes med X133-8 

For alternativ 4 og 5 er det gjort grove vurderinger av virkning av støyskjerming langs den 

nye traseen. I disse beregningene er det lagt inn en fiktiv støyskjerm med 2,5 m høyde på 

følgende steder: 

 På nordsiden av veien ved Opperud i alternativ 4 

 På nordsiden av veien ved Haugen i alternativ 5 

 I nordre del, ensidig og delvis tosidig støyskjerming forbi Gullen, Aslaksrud og 

oppover mot Vangen, jfr figur 3-19. 

I beregningene er det ikke lagt inn støyskjerm med Mo gård siden bolighuset ligger utenfor 

gul støysone. Denne bør imidlertid vurderes i seinere planfase, etter mer detaljerte 

beregninger, dersom man går videre med alternativ 4 eller 5. 

I alternativ 4 vil en 2,5 m støyskjerm gjøre at et bolighus som ligger nært linja, kommer i gul 

støysone i stedet for rød. (Sammenligne tegning X134-5 med X134-7).  
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Videre ser man ved å sammenligne tegning X 133-5 med X 133-7 at en 2,5 m støyskjerm 

ved Haugen har begrenset virkning, og at disse boligene fortsatt ligger i gul støysone.  Her 

må støyskjermingstiltak detaljeres / jobbes videre med i neste planfase, dersom alternativ 5 

velges, for å finne løsninger som gjør at støyforholdene tilfredsstiller retningslinje T-1442. 

Figuren under viser et utsnitt fra tegning X 133-8 ved Gullen – Aslaksrudområdet (gjelder 

både alternativ 4 og 5). 

 

Figur 3-19:  Alternativ 4 og 5, virkning av støyskjermer på 2,5 m i Gullen - Aslaksrudområdet 

Figur 14 viser at 2,5 m støyskjerm gjør at utbredelsen av den gule støysonen reduseres, og 

støyutfordringene i dette området stort sett vil løses med slike støytiltak. Støykotene har 

relativt stor utbredelse på nordsiden av ny trase for rv 35, men her er det ingen boliger som 

berøres.  

 

3.5 Alternativ 6 

3.5.1 Støymessige konsekvenser år 2034, uten støyskjermingstiltak 

Tabellen oppsummerer beregninger utført for alternativ 6. Hvilke trafikktall som er benyttet 

framgår av tabell 2-3.  

I den etterfølgende teksten er det klippet ut delområder fra tegningsheftet hvor alle 

støykotekartene som er resultatet av støyberegningene er presentert. Alle de tegningene det 

henvises til i teksten finnes i dette tegningsheftet. 

Tabell 3-5:  Oppsummering støyberegning alternativ 6 

 

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB

SUM 

BOLIGER 

MED STØY 

OVER 55 dB KOMMENTAR

Alternativ 6, år 2034 184 9 193

5 boliger ved Hermanstjern rives. 8 boliger ved 

Meieribakken rives. 67 av husene i gul sone og 2 av husene 

i rød sone ligger langs eksisterende Rv 35.

Alternativ 6 år 2034 med 2,5 støyskjerm 107 5 112

Generelt: støyskjermingstiltak har god virkning, bortsett 

fra i Aslaksrud, Gullen, Farmenområdet. Ikke lagt inn 

støyskjerm mot Nedre og Øvre Vang. Lokal skjerm for 

bebyggelse nord for Kvellsrud har liten virkning. Det 

samme gjelder ved Nordli.
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Støyberegningene viser at rundt 40 % av de støyutsatte husene ligger langs eksisterende rv 

35. I størrelsesorden 40 / 3 boliger langs den nye traseen, havner i hhv. gul/rød støysone i 

alternativ 6 for ny rv 35 selv etter at omfattende støyskjermingstiltak er lagt inn. 

En del boliger som ligger langs dagens rv 35 vil fortsatt være utsatt for støy over 55 dB, selv 

om gjennomkjøringstrafikken forbi Jevnaker flyttes over til ny rv 35.  

På samme måte som i alternativ 4 og 5 vil ny rv. og kryss innebære at 5 boliger ved 

Hermannstjern bør innløses, og i tillegg 8 boliger ved Meieribakken. Disse husene er holdt 

utenom opptellingen av støyutsatte boliger. 

Av tekniske grunner har man valgt å beregne støy langs eksisterende rv 35 og alternativ 6 

hver for seg (årsak: støymodellen blir veldig stor og beregningene tar svært lang tid). I de 

etterfølgende figurer vil det være summen av de to støykotekartene som gir det totale 

støybildet i områdene som omtales.  

Figuren under viser støyutbredelse i Toso-området ved alternativ 6, samt støyutbredelse 

langs eksisterende rv 35 med trafikken som blir igjen her i alternativ 6. 

 

Toso-området. Støyutbredelse fra alternativ 6 

 
Toso-området, støyutbredelse langs eksisterende rv. 35 med alternativ 6     

 
Figur 4:  Støyutbredelse i Toso-området ved alternativ 6. 

For Toso ser man at husene i første rekke langs dagens rv 35 fortsatt ligger i gul støysone, 

mens deler boligområdet i nærheten av tidligere Randsfjord glassverk havner i gul støysone 

som følge av alternativ 6. Figuren viser at støykotene for ny rv 35 og eksisterende rv 35 i 

svært liten grad overlapper hverandre.  Dette gjelder kun 3-4 hus helt sør ved dagens kryss 

mellom fv 241 og rv 35. Summen av støyen fra disse to kildene er ikke vesentlig i det totale 

støybildet. 
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Figuren viser tilsvarende for boligområdet ved Prestmoen. 

 

Alternativ 6, støyutbredelse ved Prestmoen 

 

Prestmoen, bidrag fra nedklassifisert Rv 35 
ved alternativ 6 

 
Figur 3-21:  Støyutbredelser ved Prestmoen-området i alternativ 6 

Figuren viser at støy fra ny rv 35 vil være dimensjonerende for støyutbredelsen, og at 

tilleggsbidraget fra nedgradert rv. 35 vil være lite.  Alternativ 6 uten støyskjermingstiltak har 

like stor utbredelse av gul støysone ved Prestmoen som referansealternativet. Heller ikke i 

dette området er summen av støy fra de to støykildene en vesentlig problemstillingen. 

For områder lengre nord/ øst mot Olimb viser støyberegningene at bebyggelsen som ligger 

langs eksisterende vei vil få en forbedret støysituasjon, mens bebyggelsen som ligger i 

Farmen, Gullen og Aslaksrud-området får forverret støysituasjon i alternativ 6, dersom man 

ikke iverksetter støyskjermingstiltak. 

 

Figur 3-22:  Støyutbredelser ved Farmen / Gullen / Prestmoen-området ved alternativ 6 

 

3.5.2 Vurdering av støyskjermingstiltak, alternativ 6 

Grunnlaget for å vurdere virkningen av støyskjermingstiltak for alternativ 6 er å sammenligne 

følgende tegninger: 

 X 170-5 sammenlignes med X170-7 

 X170–6 sammenlignes med X170-8 

For alternativ 6 er det gjort grove vurderinger av virkning av støyskjerming langs den nye 

traseen. I disse beregningene er det lagt inn en fiktiv støyskjerm med 2,5 m høyde på 

følgende steder: 
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 På østsiden av veien forbi Meieribakken, langs jernbanen fram til 

trelast/industriområdet, samt videre forbi boligområde ved tidligere Randsfjord 

glassverk 

 Delvis tosidig støyskjerming mellom Kvellsrud og Brattvall 

 Videre mot Olimb, mer eller mindre sammenhengende støyskjerming på nordsiden av 

traseen. 

Figuren under viser støyutbredelse ved Toso dersom man anlegger en 2,5 m støyskjerm 

langs ny rv 35. En sammenligning med figur 21 viser at boligområdet ved tidligere Randsfjord 

glassverk igjen kommer utenfor gul støysone. 

 

Figur 3-23:  Støyutbredelse med 2,5 m støyskjerm forbi Jevnaker stasjon 

Beregningene viser at tosidig støyskjerming mellom kryss med fv 240 og Brattvall har god 

virkning for bebyggelsen på begge sider av traseen.  (Sammenligne tegning X170-5 med 

X170-7).  

Videre ser man ved å sammenligne tegning X 170-6 med X 170-8 at en 2,5 m støyskjerm på 

toppen av skjæringen, har begrenset virkning, og at mange av boligene fortsatt ligger i gul 

støysone.  Her må støyskjermingstiltak detaljeres og lokale tiltak vurderes i neste planfase, 

dersom alternativ 6 velges. 

Tabellen oppsummerer effekten av de vurderte støyskjermingstiltakene i alternativ 6: 

Tabell 3-6:  Oppsummering av effekt av vurderte støyskjermingstiltak i alternativ 6.  

 

Tabellen viser at støytiltakene som er lagt inn i beregningene har god virkning bortsett fra i 

tre delområder, som det må jobbes videre med i neste planfase.  Videre bør det vurderes 

lokale støyskjermingstiltak ved Nedre og Øvre Vang.  Det må jobbes videre med plassering 

og utforming av lokale skjermer ved Kvellsrud og Nordli for at de skal ha ønsket effekt.  

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB KOMMENTAR

Alternativ 6, år 2034 202 9

5 boliger ved Hermanstjern rives. 8 boliger ved 

Meieribakken rives. 85 av husene i gul sone og 2 av husene 

i rød sone ligger langs eksisterende Rv 35.

Alternativ 6 år 2034 med 2,5 støyskjerm 125 5

Generelt: støyskjermingstiltak har god virkning, bortsett 

fra i Aslaksrud, Gullen, Farmenområdet. Ikke lagt inn 

støyskjerm mot Nedre og Øvre Vang. Lokal skjerm for 

bebyggelse nord for Kvellsrud har liten virkning. Det 

samme gjelder ved Nordli.
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3.6 Oppsummering støyberegninger 

Tabellen oppsummerer de støyberegningene som er utført og gir en oversikt over den 

samlede støymessige virkningen av alternativene, altså støysituasjonen langs nedgradert rv 

35 og langs alternativer for ny trase for rv 35. 

Tabell 3-7:  Oppsummering støyberegninger, alle alternativer. 

 

 

Tabellen viser at det er liten forskjell i støymessig virkning mellom alternativ 1, 2 og 3 og at 

støyskjermingstiltak vil ha god virkning langs de nye traseene. Tunnelene i alternativ 1 og 2 

ALTERNATIV

ANTALL 

BOLIGER I 

GUL SONE. 

Lden 55 - 65 

dB

ANTALL 

BOLIGER I 

RØD SONE 

Lden >65 dB

SUM 

BOLIGER 

MED STØY 

OVER 55 dB KOMMENTAR

Dagens situasjon, 2010 116 27 143

Totalt i størrelsesorden 140- 150 hus har støynivåer over 

55 dB. Om lag 30 av disse har støynivåer over 55 dB.

Dagens Rv 35,  år 2034 120 54 174

Totalt i størrelsesorden 170 - 180 hus har støynivåer over 

55 dB. Om lag 50 av disse har støynivåer over 55 dB.

Alternativ 1 94 7 101

74 av husene i gul sone og 5 i rød sone ligger langs 

eksisterende rv 35. Forutsetter at enkelthus som ligger 

helt inntil ny trase blir innløst.

Alternativ 2 * 99 10 109

Det er ikke gjort egen beregning for alternativ 2, men 

antallet er basert på beregning av alt 3 og justering for 

virkning av to tunneler. 74 av husene i gul sone og 5 i rød 

sone ligger langs eksisterende Rv 35. 4 hus ved 

Hermansstjern forusettes revet.

Alternativ 2 med 2,5 m støyskjerm 76 9 85

127 av husene i gul sone, og 42 i rød sone ligger langs 

eksisterende RV 35. Det er ikke gjort egen beregning 

alternativ 2, men basert på beregning av alt 3 og justering 

for virkning av to tunneler

Alternativ 3 100 10 110

74 av husene i gul sone og 5 av husene i rød sone ligger 

langs eksisterende Rv 35. 4 hus ved Hermannstjern 

forutsettes revet. 

Alternativ 3 med 2,5 m støyskjerm 77 9 86

Vurderte støyskjermingstiltak langs ny Rv 35 har god 

virkning.  Hus som fortsatt ligger i gul og rød støysone, 

ligger langs eksisterende vei hhv. 74 og 4) (ikke vurdert 

støytiltak her i denne planfasen).

Alternativ 4 94 6 100

5 bolighus ved Hermannstjern, 3 vest for Mo gård og 2 ved 

Nordli forutsettes revet. 70 av husene i gul sone og 2 av 

husene i rød sone ligger langs eksisterende vei.

Alternativ 4 med 2,5 m støyskjerm 74 2 76

5 bolighus ved Hermannstjern forutsettes revet. 70 av 

husene i gul sone og alle husene i rød sone ligger langs 

eksisterende vei. Ikke lagt inn støyskjerm  ved Mo gård.  

Dette bør vurderes i neste planfase dersom alternativ 4 

velges. 

Alternativ 5 88 3 91

5 bolighus ved Hermanstjern, 3 vest for Mo gård og  2 ved 

Nordli forutsettes revet. 70 av husene i gul sone og 2 av 

husene i rød sone ligger langs eksisterende Rv 35. 

Alternativ 5  med 2,5 m støyskjerm 70 2 72

5 bolighus ved Hermanstjern og 2 ved Gullen rives. Alle 

husene i gul støy og  rød støysone ligger langs eksisterende 

Rv 35. Omfattende støyskjerming mellom Gullen og Olimb 

har god virkning.  Støyskjerming ved Mo gård  er ikke lagt 

inn, jfr alt 4.

Alternativ 6, år 2034 184 9 193

5 boliger ved Hermanstjern rives. 8 boliger ved 

Meieribakken rives. 67 av husene i gul sone og 2 av husene 

i rød sone ligger langs eksisterende Rv 35.

Alternativ 6 år 2034 med 2,5 støyskjerm 107 5 112

Generelt: støyskjermingstiltak har god virkning, bortsett 

fra i Aslaksrud, Gullen, Farmenområdet. Ikke lagt inn 

støyskjerm mot Nedre og Øvre Vang. Lokal skjerm for 

bebyggelse nord for Kvellsrud har liten virkning. Det 

samme gjelder ved Nordli.
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har ingen betydning for støyutsatte boliger. Det er ikke gjort støyberegning for å vurdere 

støyskjermingstiltak i alternativ 1 (eller 2), men det antas at man kan få samme reduksjon i 

antall støyutsatte boliger både i gul og rød sone som det som er vist for alternativ 3 i tabellen. 

Dette begrunnes med at det er i hovedsak i nordre del av linja det vil være nødvendig med 

støyskjermingstiltak, og her er alternativ 1, 2 og 3 like. I den nedre del er det ikke boliger som 

faller innenfor de aktuelle støysonene i en skjermet situasjon. 

Tabellen viser videre at det også er relativt liten forskjell mellom alternativ 4 og 5 når det 

gjelder støymessig virkning, og at disse to alternativene er noe bedre enn alternativene 1 – 

3. Også for alternativ 4 og 5 har støyskjermingstiltakene god og omtrent samme virkning. 

De foreslåtte støyskjermingstiltakene i alternativ 6 har god virkning, men alternativet har 

likevel flest støyutsatte boliger langs traseen, selv etter at omfattende støyskjermingstiltak er 

lagt inn.  Alternativ 6 har færrest støyutsatte boliger langs nedgradert rv. 35, men forskjellen 

mellom alternativ 6 og de øvrige alternativene, er liten.  

Tabell 3-8:  Hovedoppsummering støy, forskjell mellom alternativer. Tabellen viser avrundede, 
gjennomsnittstall for hhv, alt 1-3 og 4-5, sammenslåtte alternativ, og kan ikke sammenlignes 
direkte med tabell 10 

ALTERNATIV 

ANTALL 
BOLIGER I 
GUL SONE. 
Lden 55 - 
65 dB 

ANTALL 
BOLIGER I 
RØD SONE 
Lden >65 
dB 

SUM 
BOLIGER 
MED STØY 
OVER 55 dB KOMMENTAR 

Dagens rv. 35, år 2034 120 50 170   

Alternativ 1 -3 med skjermingstiltak 80 10 90 

I all hovedsak ligger de 
støyutsatte husene ligger langs 
eksisterende Rv 35 

Alternativ 4 og 5 med 
skjermingstiltak 75 2 77 

I all hovedsak ligger de 
støyutsatte husene ligger langs 
eksisterende Rv 35 

Alternativ 6 med skjermingstiltak 105 5 110 

60 % av støyutsatte hus ligger 
langs eksisterende Rv 35, 
resterende (ca 40 hus) langs ny 
linje 6.  

 

Oppsummeringstabellen viser at alle alternativer gir en forbedring i støysituasjonen, 

sammenlignet med alternativ 0. 

Man ser at alternativ 6 er det dårligste alternativet med hensyn på støy.  Dette skyldes i 

hovedsak at man får en del nye støyutsatte boliger langs ny rv 35, i tillegg til de boligene som 

fortsatt ligger i gul støysone langs eksisterende rv 35. 

Videre viser tabellen at alternativene i øvre korridor, alternativ 1 – 5 er relativt like når det 

gjelder støymessige konsekvenser.  Alternativ 4 og 5 synes å være noe bedre enn alternativ 

1/2/3, men forskjellen mellom beregningene synes å være innenfor usikkerheten i 

bergningene. De største utfordringene mht støy for disse alternativene, er knyttet til at boliger 

langs eksisterende rv 35 fortsatt vil ligge i gul støysone, til tross for redusert trafikkmengde 

og hastighet. Det vil være behov for støyskjermingstiltak langs eksisterende rv 35, selv om 

man bygger en ny rv 35 forbi Jevnaker. 
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I tillegg er det vurdert et alternativ 5 uten tunneler. Dvs at alternativ 5 kobles mot alternativ 3 

som er et alternativ uten tunnel. Støysituasjonen for alternativet med denne varianten er den 

samme som man får dor de to alternativene på de gitte strekningene. Den støymessige 

forskjellen med og uten tunnelene er knyttet til en bolig som havner i gul støysone dersom 

man har dagstrekning i stedet for tunnel. Dermed vurderes alternativ 5 uten tunneler likt med 

alternativ 5 når det gjelder støymessige konsekvenser. 

 
 

3.7 Luftkvalitet 

Det er ikke gjennomført beregning av luftforurensning fra vegtrafikk i planområdet. Den 

generelle bakgrunnskonsentrasjonen og trafikkmengdene på det aktuelle vegnettet tilsier at 

ingen grenseverdier for luftkvalitet (verken PM10 (svevestøv) eller NO2) overskrides i 

dagens situasjon eller vil overskrides som følge av ny Rv 35 mellom Jevnaker og Olimb. 

Luftforurensning fra vegtrafikk er en uvesentlig problemstilling i planområdet og dermed ikke 

beslutningsrelevant for valg av alternativ i kommunedelplanarbeidet.  
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4  AVBØTENDE TILTAK / OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det vil være behov for støyskjerming for deler av traseen. Type tiltak, plassering og behov for 

støytiltak for boliger som ligger i gul og rød støysone må detaljeres og vurderes nærmere i 

arbeidet med reguleringsplan for det alternativet som velges gjennom 

kommunedelplanarbeidet.  
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Vedlegg 1:  

Trafikktall som er benyttet i støyberegningene. Tall for 2034 er benyttet. 

Eksisterende 

Buskerud 

grense Kistefoss rv.241 rv.245 Nesbakken 

Hadeland 

glassverk Toso øst rv.240 Vang  Bekkehallum 

2007 6900 7700 2700 900 5600 8900 7300 1200 6400 5100 

2014 7600 8400 3000 1000 6100 9700 8100 1400 7000 5600 

2034 9200 10200 3600 1200 7400 11800 9700 1600 8400 6700 

 

ØK_alt 1/2/3 

Buskerud 

grense Kistefoss  rv.241  rv.245 Nesbakken 

Ny 

rv.35 

Hadeland 

glassverk 

Ny 

rv.35 

Toso 

Øst  rv.240 Vang  Bekkehallum 

2007 6200 6800 3800 900 1000 6000 3500 5100 2200 1200 1100 5400 

2014 6800 7500 4200 1000 1100 6600 3800 5600 2300 1300 1200 5900 

2034 8200 9000 5100 1200 1300 7900 4600 6700 2800 1500 1500 7100 

 

ØK_alt 4/5/7 

Buskerud 

grense Kistefoss rv.241 rv.245 Nesbakken Ny rv.35 

Hadeland 

glassverk Ny rv.35 

Toso 

Øst rv.240 Vang  Bekkehallum 

2007 7100 7800 2900 900 700 6800 2400 5400 2100 1200 1000 5500 

2014 7800 8600 3200 1000 700 7400 2600 5900 2300 1300 1100 6000 

2034 9400 10400 3800 1200 900 9000 3200 7100 2800 1600 1300 7300 

 

NK_alt 6 

Buskerud 

grense Kistefoss rv.241 rv.245 Nesbakken 

Ny 

rv.35 

Hadeland 

glassverk 

Ny 

rv.35 

Toso 

Øst rv.240 

ny 

rv.35 Vang  Bekkehallum 

2007 7400 8200 2800 900 500 6600 3000 7200 800 1400 5900 1000 5600 

2014 8100 9000 3000 1000 500 7200 3300 7900 800 1600 6500 1100 6200 

2034 9800 10900 3700 1200 700 8800 4000 9600 1000 1900 7800 1400 7500 
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Vedlegg 2:  Oversikt over utarbeidet materiale i forbindelse med kommunedelplan og KU for 

Rv 35 Jevnaker - Olimb 

Nr Temanotat og arbeidsnotater 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Annet grunnlagsmateriale 

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

konsekvensutredning.  

17. Korridorvurdering for ny rv 35 Jevnaker – Olimb i Oppland fylke. (vedlegg til 

planprogram), juli 2008. 

18. Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Gjeldene håndbøker 

19. Jevnaker kommune, gjeldene kommuneplan vedtatt desember 2009. 
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