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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging
av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Samferdselsdepartementet har
gitt premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med
samordnet planlegging gjennom felles reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan og faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Bane NOR er tiltakshaver og leder fellesprosjektet på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program for
planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 04.09.2017 etter offentlig ettersyn i perioden 27.10.2016 til 10.01.2017.
I planprogrammet fremkommer forutsetningene for tiltaket og utredningsbehovet for videre
planlegging. Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med underlagsdokumentasjon.
Samtlige plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og høring.
Plan for økologisk kompensasjon inngår i underlagsdokumentasjonen til reguleringsplanen. Økologisk
kompensasjon er tiltak som gjennomføres for å redusere gjenværende konsekvenser på naturmangfoldet av et utbyggingsprosjekt etter at andre tiltak, som å unngå skade og gjennomføre avbøtende og
restaurerende tiltak, så langt mulig er gjennomført.
Plan for økologisk kompensasjon bygger på Temarapport naturmiljø – Reguleringsplan med
konsekvensutredning (KU) (FRE-A-26220) og Silingsrapport – potensielle areal for økologisk
kompensasjon (FRE-00-A-25370).
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i utarbeidelsen av reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss, og har bistått i utarbeidelsen av kompensasjonsplanen.

Sandvika, 9.2.2018
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SAMMENDRAG
Denne rapporten er et utkast til en plan for økologisk kompensasjon for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16. Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et
felles prosjekt med samordnet planlegging gjennom en felles statlig reguleringsplan. Fellesprosjektet
inkluderer utbygging av 40 km dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss og
15 km ny firefelts motorveg fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss. Planen for økologisk
kompensasjon er utarbeidet parallelt med reguleringsplanen og konsekvensutredningen for
Fellesprosjektet.

Bakgrunn
En rekke utbyggingsalternativer for veg og jernbane mellom Sandvika og Hønefoss er tidligere utredet
av daværende Jernbaneverket og Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet valgte i april 2016
korridoren over Helgelandsmoen blant annet for å unngå store konsekvenser for jordvern og
kulturmiljø. I forbindelse med valget av Helgelandsmolinja understreket departementet at videre
planarbeid skulle legge vekt på å finne avbøtende og kompenserende tiltak for naturmangfold.
Behovet for økologisk kompensasjon ble begrunnet med at denne korridoren kan gi store negative
konsekvenser for naturmangfold av nasjonal og til dels internasjonal viktighet, inkludert områder
vernet med hjemmel i naturmangfoldloven og beskyttet under Ramsarkonvensjonen som
internasjonalt viktig våtmark. Disse områdene er en del av et større verdifullt våtmarksområde i
Tyrifjorden som Fellesprosjektet går gjennom.

Rammer for arbeidet med økologisk kompensasjon
Økologisk kompensasjon betyr at det gjennomføres tiltak som resulterer i positive konsekvenser for
naturmangfoldet som skal oppveie, eller kompensere for, de negative konsekvensene ved et prosjekt.
Før økologisk kompensasjon vurderes, skal en tiltakshaver gjøre det som er mulig for å forhindre
negative konsekvenser på naturmangfold. Økologisk kompensasjon skal være en siste utvei, og
kompensasjonen skal normalt sørge for at man unngår et (netto) tap av særlig viktige naturverdier.
Dette betyr at tiltakshaver først skal unngå negative konsekvenser så langt som mulig, deretter
gjennomføre avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser som ikke kan unngås, og deretter
restaurere anleggsområder og eventuelt andre områder påvirket i anleggsfasen slik at de er i minst
like god stand. Dersom det fortsatt gjenstår vesentlige negative konsekvenser for viktig naturmangfold,
er det aktuelt å gjennomføre økologisk kompensasjon. På denne bakgrunn har Fellesprosjektet satt
som mål å bidra til at det blir kompensert for områder med verdifull natur som forringes, ved at det blir
sikret gode alternative områder med verdifull natur for fremtiden. Fellesprosjektet har i arbeidet med
reguleringsplanen og konsekvensutredningen lagt stor vekt på å tilpasse prosjektutforming og
avbøtende tiltak slik at behovet for kompensasjon reduseres mest mulig. Dette inkluderer omfattende
arbeid og tiltak for å minimere negative landskapsøkologiske effekter. Videre foreslås det
kompensasjonsareal og -tiltak som vil utvide vernet areal og styrke sammenhenger mellom arters
leveområder på deler av Storelvas elveslette.
Reguleringsplanen og konsekvensutredningen beskriver konsekvensene av veg- og
jernbaneutbyggingen samt hvilke plantilpasninger som er gjort, hvilke avbøtende tiltak som planlegges
og i hvor stor grad anleggsområder og andre midlertidig påvirkede områder vil bli restaurert.
Kompensasjonsplanen har brukt reguleringsplanen og konsekvensutredningen som grunnlag for å
definere forventede gjenværende negative konsekvenser og dermed hvilke behov for kompensasjon
som kan være relevant å vurdere. Deretter er det gjort en vurdering av hvilke kompensasjonsareal og
-tiltak som kan erstatte tapet av særlig verdifull natur.
Økologisk kompensasjon kan være et vilkår for tiltak som påvirker naturmangfold og krever tillatelse
etter lover og tilhørende forskrifter, for eksempel plan- og bygningsloven eller naturmangfoldloven.
Krav til omfang av økologisk kompensasjon for Fellesprosjektet er ennå ikke definert, men i brev av 2.
juni 2017 har Klima- og miljødepartementet (KLD) gitt føringer til arbeidet med økologisk
kompensasjon. Det ventes at planvedtaket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i
behandlingen av reguleringsplanen vil være det juridisk bindende grunnlaget for et vilkår om økologisk
kompensasjon. Dagens lover og forskrifter stiller ingen klare krav til omfanget av kompensasjon. Dette
må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Det finnes ikke veiledere, retningslinjer eller erfaringsmateriale i
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Norge som gir klare indikasjoner på hvilket omfang av kompensasjon som vil bli satt som vilkår til
planvedtaket.
I fravær av spesifikke krav til kompensasjonsomfang i regelverk og retningslinjer, definerte
Fellesprosjektet fire alternative omfang av økologisk kompensasjon for å belyse fordeler og ulemper
ved ulike kompensasjonsomfang. Dette er også ment å belyse ulike problemstillinger knyttet til
kompensasjon siden Fellesprosjektet er utpekt som ett av flere pilotprosjekter innen økologisk
kompensasjon i samferdselssektoren. De fire alternativene for omfang av kompensasjon er:
• Alternativ 1: Kompensasjon for direkte arealbeslag av det eksisterende verneområdet
(Synneren naturreservat) og foreslått verneområde (Nordre Tyrifjorden og Storelva
naturreservat). I utgangspunktet foreslås arealtapet kompensert med et fem ganger så stort
areal, men arealet kan bli korrigert i lys av kvaliteten på kompensasjonsarealene.
• Alternativ 2: Kompensasjon som alternativ 1, og i tillegg: Kompensasjon for redusert
habitatkvalitet (f.eks. på grunn av forstyrrelser) inne i verneområdet (Synneren naturreservat) og
i foreslått verneområde (Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat). Areal med redusert
habitatkvalitet kompenseres i forholdet 1 : 0,5 (1 daa kompenseres med 0,5 daa) da det ventes
at påvirkede areal fortsatt vil ha en verdi for naturmangfold.
• Alternativ 3: Kompensasjon som alternativ 2, men kompensasjon for redusert habitatkvalitet
(f.eks. på grunn av forstyrrelser) inne i verneområdet (Synneren naturreservat) og foreslått
verneområde (Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat) kompenseres i forholdet 1 : 1 for i
større grad å ta høyde for usikkerhet i framtidig verdi av påvirkede areal. Videre kompenseres
arealbeslag av svært viktige naturtyper, det vil si med verdi A (kalkskog), og som i
konsekvensutredningen er vurdert å ha middels negativt eller stort negativt omfang. I
utgangspunktet foreslås arealtapet kompensert med et tre ganger så stort areal (1 : 3), men
arealet kan bli korrigert i lys av kvaliteten på kompensasjonsarealene.
• Alternativ 4: Kompensasjon som alternativ 3, og i tillegg: Kompensasjon for direkte arealbeslag
av økologiske funksjonsområder samt kompensasjon for redusert habitatkvalitet (f.eks. på
grunn av forstyrrelser) for sårbare, trua eller kritisk trua arter (hekkeområde for sothøne ved
Kroksund, hekkeområde vipe ved Mælingen). I utgangspunktet foreslås arealtapet kompensert i
forholder (1 : 2) og redusert habitatkvalitet i forholdet 1 : 1, men arealene kan bli korrigert i lys
av kvaliteten på kompensasjonsarealene.
I arbeidet har landskapsøkologiske problemstillinger vært særlig vektlagt, ikke minst potensielle
barrierevirkninger som følge av utbyggingen. Med eksisterende planer vil Fellesprosjektet i stor grad
unngå og avbøte de konkrete landskapsøkologiske effektene som er identifisert, blant annet gjennom
ekstraordinære tiltak for å minimere barrierevirkninger. Som følge av dette er det ingen konkrete
kompensasjonstiltak for landskapsøkologiske effekter foreslått i noen av alternativene, men flere av
arealene og tiltakene vil også ha positive landskapsøkologiske virkninger.
Det er viktig å understreke at når kompensasjon sikrer areal og naturverdier omtalt i de fire
alternativene over, sikres også en rekke andre naturverdier på kompensasjonsarealene i tillegg til de
som er direkte omtalt.
Fylkesmannen i Buskerud har startet en verneprosess som følge av behov for økologisk
kompensasjon. Hvilke kompensasjonsareal som skal vernes etter naturmangfoldloven vurderes i
denne prosessen, men omfanget blir først klart når vilkårene for planvedtaket til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet er klare.

Alternative nivå på omfang av økologisk kompensasjon
Basert på omfattende naturmangfoldkartlegging og informasjon fra reguleringsplanen og
konsekvensutredningen, ble en rekke potensielle kompensasjonsareal og tiltak på disse arealene
vurdert. For en nærmere beskrivelse av framgangsmåte vises det til kapittel 2. Resultatene av
vurderingene består dels av de faglige vurderingene av økologisk egnethet og dels av vurderinger
rundt praktisk gjennomførbarhet.
Tabell 1 oppsummerer foreløpige vurderinger av antatt behov for kompensasjonsareal basert på
eksisterende reguleringsplan, konsekvensutredning og kompensasjonsplan. Det understrekes at det
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kan bli behov for justeringer i lys av kompensasjonsarealenes naturkvaliteter og deres langsiktige
overlevelsesevne og som følge av endringer i utbyggingstiltaket, avbøtende tiltak og entreprenørenes
planer for anleggsfasen. Dette må vurderes etter planvedtaket.
Tabell 1. Oppsummering av estimert arealomfang for ulike kompensasjonsnivå. Omfanget kan
bli justert i lys av kvalitet på kompensasjonsareal og endringer i prosjektplaner.
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Synneren naturreservat (eksisterende)
- Direkte arealbeslag
13,5 daa
- Redusert habitatkvalitet utenfor arealbeslag Ikke relevant

13,5 daa
24 daa

13,5 daa
48 daa

13,5 daa
48 daa

74,5 daa
58,5 daa

74,5 daa
117 daa

74,5 daa
117 daa

Ikke relevant

Ikke relevant

14 daa

14 daa

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

60 daa

88 daa

170,5 daa

267 daa

327 daa

Nordre Tyrifjorden og Storelva
naturreservat (foreslått)
- Direkte arealbeslag
74,5 daa
- Redusert habitatkvalitet utenfor arealbeslag Ikke relevant
Svært viktige naturtyper (kalkskog)
- Direkte arealbeslag
Økologiske funksjonsområder for sårbare,
trua eller kritisk trua arter
- Direkte arealbeslag
Totalt

Tabell 2 oppsummerer potensielle kompensasjonsareal som kan oppfylle estimerte behov for
kompensasjon i de fire alternativ nivåene. Det forutsettes at tiltak omtalt i kompensasjonsplanen blir
gjennomført på de aktuelle arealene. Disse tiltakene må prosjekteres mer detaljert etter planvedtak.
Det er noe fleksibilitet i hvilke areal som kan velges for å oppnå ønsket kompensasjonseffekt i de fire
alternative nivåene. Generelt er det ønskelig med få store heller enn mange små kompensasjonsareal, og det ønskelig med nærhet til eksisterende eller foreslåtte verneområder. Ved endring av
hvilke areal som inngår i de ulike nivåene, kan det bli justeringer i behov for areal og tiltak på arealene
avhengig av forventet naturkvalitet på kompensasjonsareal sammenlignet med verdiene det skal
kompenseres for. Mulighetene for langsiktig overlevelse av kompensasjonsarealene må også
vurderes. Det finnes andre kartlagte areal som kan fylle estimerte behov for kompensasjon, men de
antatt økologisk egnede områder med antatt minst konfliktgrad er inkludert i tabellen.
Tabell 2 – Oppsummering av potensielle kompensasjonsareal for å oppfylle estimert behov for
kompensasjon for ulike nivåene. Det forutsettes at tiltak omtalt i kompensasjonsplanen blir
gjennomført på de aktuelle arealene.
Areal
3 - Odden I

Nivå 1
25 daa

Nivå 2
25 daa

Nivå 3
25 daa

Nivå 4
25 daa
30 daa

23-Domholtevja S
6-Indre Synneren

11 daa

11 daa

11 daa

11 daa

14-Sandsetertjern

7,5 daa

7,5 daa

7,5 daa

7,5 daa

21-Domholtevja N

46 daa

46 daa

46 daa

46 daa

8-Mælingen sør

49 daa

49 daa

49 daa

12-Busund

52 daa

52 daa

52daa

18-Berger-Bergerhaugen

58 daa

58 daa

22-Helvetesmyra

71 daa

71 daa

319,5 daa

349,5 daa

Totalt

88,5 daa

190,5 daa

Det er usikkerheter knyttet til både de antatte konsekvensene ved utbyggingen og de forventede
positive effektene ved kompensasjon. Overvåking gjennom før- og etterundersøkelser vil gi viktig
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informasjon om disse usikkerhetene medfører uventede forandringer eller ikke, og hvorvidt
kompensasjonen oppnår sine mål. Kompensasjon med større areal enn det som går tapt tar i noen
grad høyde for slike usikkerheter, men før- og etterundersøkelser er avgjørende for økt kunnskap om
nytten av kompensasjon i utbyggingsprosjekter.

Kostnader
Gitt usikkerhetene omkring kompensasjonsomfang i vilkårene for reguleringsplanvedtaket, inneholder
ikke denne planen kostnadsoverslag for hvert enkelt kompensasjonsareal og tiltak på disse arealene.
Kostnadene vil utgjøre en svært liten andel av Fellesprosjektets kostnader, og vil delvis være knyttet til
videre planlegging og prosjektering av kompensasjonen, etablering av kompensasjonsareal og –tiltak.
Kostnadene vil bli finansiert gjennom Bane NORs og Fellesprosjektets budsjett. I tillegg kommer
utgifter til erstatning til grunneiere, saksbehandling og oppfølging hos fylkesmannen, og i forbindelse
med vern og forvaltning av områdene i all fremtid. Langsiktig drift og vedlikehold av
kompensasjonsareal og –tiltak som ligger i verneområder vil måtte utføres av forvaltningsmyndigheten
(Fylkesmannen). Tabell 3 oppsummerer grovt kostnadsoverslag for de ulike alternativene.
Tabell 3 – Kostnadsoverslag for økologisk kompensasjon ved alternative omfang av
kompensasjon.
Tema
Etablere kompensasjonstiltak, som etablering
av våtmark, vegetasjonsrydding o.l.
Før og etterundersøkelser.

Nivå 1
1 000 000
5 000 000

Anslåtte kostnader i kr
Nivå 2
Nivå 3
1 500 000 2 500 000
5 000 000

5 000 000

Nivå 4
3 500 000
5 000 000

Tiltakshavers anbefaling
På bakgrunn av dette, og med vekt på Fellesprosjektet visjon om å være Norges mest miljøtilpassede
veg- og jernbaneutbygging, anbefaler Fellesprosjektet at nivå 4 legges til grunn i det videre arbeidet
med økologisk kompensasjon. Nivå 4 innebærer at det kompenseres for:
• Arealbeslag for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (Storelva) med en faktor på
5.
• Redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (Storelva), med
en faktor på 1.
• Naturtyper som er vurdert som svært viktige (verdi A), med en faktor på 3.
• Økologiske funksjonsområder/ redusert habitatkvalitet for arter som har høy risiko for å dø ut (VU,
EN og CR), med en faktor på 2
Totalt innebærer nivå 4 et forslag om å verne ca 327 daa som kompensasjon for å unngå netto tap av
særlig verdifull natur. Grovt anslått kostnader for dette alternativet er ca 9 mill. kroner, Erstatning til
grunneier, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader kommer i tillegg. Fellesprosjektet er
ansvarlig for å gjennomføre kompensasjonsplanen. I praksis innebærer det at tiltakshaver dekker
erstatning til grunneiere, etablerer våtmark og andre restaurerende tiltak og dekker kostnader til førog etterundersøkelser nødvendig for kompensasjonen. Der kompensasjonsareal blir vernet, skal den
praktiske forvaltningen utføres av forvaltningsmyndigheten for verneområdet som er Fylkesmannen.
Det legges opp til tett dialog med grunneieren for å optimalisere vernet, for begge parter. Planlagte og
prosjekterte avbøtende tiltak, som er grunnlaget for konsekvensvurderingen jf. kap. 3.6 følges opp i
videre planlegging og gjennomføring av tiltaket.
Kompensasjonsplanen foreslår ingen separate kompensasjonstiltak for midlertidige effekter, men
tiltakshaver vil etablere kompensasjonsarealer og -tiltak så raskt som mulig for å redusere det
midlertidige tapet som oppstår i perioden for de negative konsekvensene inntreffer til kompensasjonen
resulterer i positive effekter.
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1 INNLEDNING
1.1

Kompensasjonsplanen - bakgrunn og formål

1.1.1 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) planlegges med utbygging av 40 kilometer
dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss, samt for 15 kilometer ny firefelts
motorveg fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss. Ringeriksbanen planlegges med dobbeltspor
med hastighet 250 km/t. E16 planlegges med hastighet 110 km/t.
Spesielt relevant for økologisk kompensasjon er strekningen fra Helgelandsmoen til Prestemoen.
Storelva vil bli krysset med bruløsning for både veg og bane. Veg og bane vil videre krysse Mælingen
med delvis fylling- og bruløsning, eller bare bru, før traséen stiger til Prestemoen. På Mælingen vil det,
hvis løsningen med delvis fylling- og bruløsning velges, også bli gjennomført tiltak for å sikre
vanngjennomstrømning til Synneren i flomsituasjon.
Regjeringen har bestemt at planarbeidet skjer i henhold til plan- og bygningslovens § 6-4, statlig
arealplan. Det vil si at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) trer inn i
kommunestyrenes rolle som planmyndighet.

1.1.2

Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet og forprosjektrapport om trasévalg
delstrekning 4 og potensielle arealer for økologisk kompensasjon
På bakgrunn av forutgående utredninger utarbeidet av det daværende Jernbaneverket og Statens
vegvesen, fattet regjeringen 30.8.2015 beslutning om videre planprosess for fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. I oppdragsbrevet med samme dato ga
Samferdselsdepartementet premissene som etatene skal legge til grunn for videre planlegging:
•
•
•
•

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss gjennomføres i utgangspunktet som fellesprosjekt.
Planprosessen gjennomføres som statlig plan.
Planprosessen starter rett på reguleringsplan. Det utarbeides ikke kommunedelplan.
Åsa-alternativet for jernbanetrasé legges bort. Videre planlegging tar utgangspunkt i korridor over
Kroksund.
• Transportetatenes traséforslag legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. For delstrekning 4
gjennomføres det et forprosjekt som utreder Helgelandsmoen-, Busund- og Monserudalternativene
(4e, 4f og 4g). Trasé for delstrekning 4 besluttes i forbindelse med fastsetting av planprogrammet
for reguleringsplanen.

I oppdragsbrevet fra august 2015 la Samferdselsdepartementet vekt på at det gjennom forprosjektet
skal identifiseres avbøtende og kompenserende tiltak knyttet til landbruks-, kultur- og naturverdiene
samt vannførselen i området (delstrekning 4). På grunnlag av dette utarbeidet Jernbaneverket og
Statens vegvesen i januar 2016 rapporten «Forprosjekt Delstrekning 4: Bymoen - Styggedalen
Avbøtende og kompenserende tiltak». I rapporten ble det presentert en oversikt over konsekvenser av
de tre alternativene for alle de fem ikke-prissatte fagtemaene, samt forslag til avbøtende og
kompenserende tiltak og kostnadene knyttet til disse. For kompensasjon av naturmangfold
konkluderte rapporten med at reguleringsplanfasen til prosjektet må vurdere hvilke arealer som skal
inngå i den framtidige kompensasjonen til prosjektet, og hvilket omfang en slik kompensasjon skal ha.
Rapporten ble utarbeidet i dialog med berørte direktorater og fagmyndigheter.
Arbeidet med denne rapporten bygde videre på kunnskapen fra tidligere utredninger knyttet til E16 og
Ringeriksbanen. For fagtema naturmangfold ble det i tillegg gjennomført ny kartlegging. Dette omfattet
nye registreringer og verdivurderinger av naturmangfold med hovedvekt på Helgelandsmolinja,
presentert i egen rapport datert 1.12.2015. I perioden 1.-3. juli 2015 ble det gjennomført en Ramsar
Advisory Mission (RAM) i forbindelse med E16 og Ringeriksbanen. Ramsar-sekretariatets rapport fra
denne forelå 03.09.2015. Denne rapporten inngikk også som en del av grunnlaget.
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I forprosjektrapporten framkom det en rekke forslag til kompensasjonsområder i nærheten av foreslått
utbygging. Felles for mange av forslagene var at de ville være med å bidra til et mer helthetlig vern av
gjenværende våtmarksområder enn eksisterende verneforslag.
Det ble gjort noen foreløpige vurderinger av forskjellen i kompensasjonsbehovet for de tre
alternativene. Disse vurderingene viste at Busund-linja vil utløse større behov for økologisk
kompensasjon enn Helgelandsmo-linja. Monserud-linja som er den minst konfliktfylte for
naturmangfold, ville med små justeringer ikke utløse behov for kompensasjon (berøre vernede eller
foreslått vernede områder). Sistnevnte linje ble imidlertid foreslått forkastet på grunn av store
konsekvenser for jordvern og kulturmiljø. På bakgrunn av arbeidet som er gjennomført i forbindelse
med forprosjektet, ble følgende konklusjon trukket:
Etatene vurderer at hensynet til de internasjonalt viktige våtmarkene bør vektlegges tungt.
Helgelandsmolinja gir noe mindre negative konsekvenser for våtmarkene enn Busundlinja. I tillegg er
potensialet for å finne egnede arealer for å kompensere for de negative konsekvensene for
naturmangfoldet vurdert å være større ved Helgelandsmolinja. Det er også en kostnadsforskjell i
Helgelandsmolinjas favør. Med bakgrunn i dette anbefaler Jernbaneverket og Statens vegvesen at
arbeidet med reguleringsplan legger Helgelandsmolinja til grunn.
På bakgrunn av rapporten valgte Samferdselsdepartementet i brev av 28.04.2016 korridoren over
Helgelandsmoen. I brevet står det videre at det i planarbeidet skal legges vekt på å finne avbøtende
og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Dette er
bakgrunnen for at det i FRE16 blir arbeidet med kompensasjonsplaner for både jordvern og for
naturmangfold.

1.2

Andre formelle rammer og føringer

1.2.1 Juridisk forankring
Fellesprosjektet vil beslaglegge deler av Synneren naturreservat, noe som enten krever dispensasjon
(jf. § 48 i naturmangfoldloven) fra forvaltningsmyndigheten for verneområdet (Fylkesmannen i
Buskerud) eller en grenseendring for naturreservatet slik at veg- og jernbane etableres utenfor
verneområdets grenser. Denne prosessen vil følge naturmangfoldloven.
Der kompensasjonsareal blir sikret gjennom etablering av vernestatus, vil også naturmangfoldloven bli
brukt slik det legges opp til i prosess for verneplan der Fylkesmannen i Buskerud meldte oppstart tidlig
i desember 2017. Dersom andre former for sikring av kompensasjonsareal brukes, kan andre lovverk
bli anvendt.
Synneren naturreservat er også del av Ramsarområdet «Nordre Tyrifjorden Wetland System».
Beskyttelse som en internasjonalt viktig våtmark under Ramsarkonvensjonen forplikter Norge til å ta
vare på viktige våtmarksverdier. Konvensjonen har også retningslinjer for økologisk kompensasjon
dersom et Ramsarområde påvirkes negativt av et utbyggingstiltak.
Økologisk kompensasjon kan være et vilkår for tiltak som krever tillatelse etter ulike lover eller
forskrifter (se også § 29 i forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854. Denne forskriften
er vedtatt etter melding om planoppstart for FRE16). Forankring vil typisk være i planvedtaket som
tillater et inngrep som påvirker viktig naturmangfold. Det ventes at et framtidig vedtak av statlig
reguleringsplan vil bli det juridisk bindende grunnlaget for gjennomføring av vilkår om økologisk
kompensasjon.
Frivillig vern er etablert innen vern av skog og redusert konfliktnivået i skogvernsaker. Det kan være et
utfyllende alternativ i denne prosessen. Det forutsetter en videre dialog mellom grunneier,
Fylkesmannen og tiltakshaver.
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1.2.2 Roller og ansvar
Økologisk kompensasjon bygger på prinsippet om at kostnadene ved miljøskade skal betales av
tiltakshaver slik dette prinsippet er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. Tiltakshaver er derfor normalt
ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av kompensasjonsplanen. Av ulike grunner kan det være
naturlig at tiltakshavers ansvar primært omfatter å dekke kostnadene og ikke nødvendigvis den
praktiske gjennomføringen. Der et kompensasjonsareal blir vernet, er det naturlig at den praktiske
forvaltningen utføres av forvaltningsmyndigheten for verneområdet som ofte er Fylkesmannen.
Tiltakshavers konkrete ansvar i den enkelte sak vil normalt være presisert i planvedtak og de vilkår
som stilles av vedtaksmyndighet i forbindelse med en tillatelse.
Videre forvaltning av kompensasjonsarealene omtales i kap. 5.

1.2.3 Føringer fra Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev av 2.6.2017 gitt sine føringer til arbeidet med økologisk
kompensasjon. I innledningen av brevet skriver Departementet:
«KLD utdyper og konkretiserer i dette brevet de kravene som etter vårt syn vil føre til en
tilfredsstillende økologisk kompensasjon og som bør legges til grunn for det videre arbeidet med å
kartlegge mulige kompensasjonsarealer og lage utkast til reguleringsplan….»
Bl.a skriver KLD at det legges til grunn at det skal kompenseres for landskapsøkologiske effekter
knyttet til internasjonalt viktig våtmark (Ramsarområder), verneområder, foreslåtte verneområder,
kalkskog og åpen kalkmark, og naturtypelokaliteter med verdi A.
Se vedlegg 1 for mer informasjon om KLDs brev om «Føringer for økologisk kompensasjon i
planprogram for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet til Hønefoss, delstrekning 4»

1.3

Pilotprosjekt

Økologisk kompensasjon er et nytt verktøy i Norge. Det er erfaringer å hente fra andre land, men
verktøyet må finne sin form i norsk forvaltning. Derfor er prosjektet utpekt til et pilotprosjekt, jf.
oppdragsbrev for 2015 og 2016 fra Samferdselsdepartementet. Det eneste tidligere

samferdselsprosjektet med økologisk kompensasjon i reguleringsplanfasen i Norge, er i
prosjektet E6 Kåterud-Arnkvern gjennom Åkersvika naturreservat (med Ramsarstatus). Plan for
økologisk kompensasjon ble laget i forbindelse med at eksisterende E6, som går gjennom et
etablert naturreservat, skulle utvides fra to til fire felt. Det ble i forbindelse med vedtak av
utvidelsen stilt vilkår fra Miljøverndepartementet (2013) om kompenserende tiltak for å ivareta
økologiske funksjoner og verneverdier i Åkersvika. Siden E6 allerede går gjennom området, og
det kun handlet om en utvidelse som ville beslaglegge mer areal i eksisterende naturreservat, var
det ikke relevant å kompensere for andre arealer enn verneområder. Prosjektet er derfor ikke helt
sammenlignbart med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, der veg og jernbane bygges
gjennom et område som til nå kun har begrenset påvirkning fra veger og andre infrastrukturtiltak.
I Åkersvika var det også vesentlig mindre viktige naturverdier utenfor naturreservatet enn det som
er tilfellet for Fellesprosjektet. Formålet med pilotprosjektene er å belyse problemstillingene knyttet til
kompensasjon for naturmangfold og for jordbruk, og utvikle metoder for praktisk bruk som en del av
arealplanprosessene.
Videre må økologisk kompensasjon, og ikke minst omfanget, bli sett i forhold til samfunnet rundt og
andre arealbruksinteresser. Selv om det naturfaglig kan være riktig med mye kompensasjon, vil det
med et annet ståsted oppfattes som en ytterligere negativ påvirkning fra det planlagte
samferdselsanlegget. Her kan nevnes landbruksnæring, grunneiere, kommuner, utbyggere osv. I
pilotprosjektet kan ikke metoder for og omfang av økologisk kompensasjon bli utviklet uten at det skjer
i forståelse og balanse med andre samfunnsinteresser. Økologisk kompensasjon er ikke bare fag, det
er også sterkt knyttet til de beslutningsprosessene og avveiningene man gjør i arealplanleggingen.
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Pilotprosjektet må derfor ha som ambisjon å klarlegge for kunnskapsbaserte og koordinerte valg av
blant annet rammer for og omfang av kompensasjonsplanen.

1.4

Alternative omfangsnivå

Det er flere grunnleggende spørsmål om økologisk kompensasjon som ikke er avklart jf. at det er
pilotprosjekt. Grunnlaget for å kreve kompensasjon er allmenn vilkårslære der en kan stille saklige og
rimelige vilkår når tiltak påvirker naturmangfold. Dette vilkåret kan stilles av vedtaksmyndighet som del
av saksbehandling Det foreligger verken klare krav til omfang av kompensasjon i lover eller forskrifter
eller i veiledningsmateriell til regelverk. Det er derfor vanskelig for tiltakshaver å forutsi hva
vedtaksmyndighetene (KMD) vil stille som vilkår og omfang.
Det finnes flere ulike forhold som har betydning for omfang av kompensasjon:
1. Juridisk tilnærming. Her er det lite å hente mht. omfang (se over).
2. Økologisk tilnærming. Her er spørsmålet hva det planlagte inngrepet betyr av tapt
naturmangfold, etter at tiltakshaver har unngått, avbøtet og restaurert, og hvordan dette skal
kompenseres i den hensikt å unngå tap av naturmangfold.
3. Planfaglig tilnærming. Fra et slikt ståsted handler det om primært å unngå inngrep i særlig
verdifull natur, men når først det skjer så må ønsket om nye vernearealer sees i sammenheng
med andre arealbrukshensyn.
4. Forenkling av planprosesser. Regjeringen har stilt tydelige krav til forenkling og effektivisering
av planprosessene. Uten formell forankring og veiledning er arbeidet med økologisk
kompensasjon arbeidskrevende
5. Forholdet til grunneiere. Utbyggingsorganisasjoner som Bane NOR vil få nye roller, ettersom
det er utbygger som er ansvarlig for arbeidet med kompensasjonsplanen og for kostnadene til
vern og ev. andre tiltak. Dette kan påvirke det øvrige grunnervervet som skal gjennomføres i
prosjektene.
6. For avbøtende og/eller kompenserende tiltak vil det bli lagt avgjørende vekt på kost-/
nyttevurderinger, jf. Samferdselsdepartementets brev av 28.04.2016. Følgelig er kostnader til
utredningsarbeidet og til erstatninger av betydning.
Siden det er vanskelig for tiltakshaver å forutsi hva vedtaksmyndighetene (KMD) vil stille som vilkår og
omfang, foreslår Fellesprosjektet ulike alternative nivå for omfanget av økologisk kompensasjon i
denne planen. Forslagene til nivå (se under) er begrenset til behov for omfang av nye vernearealer.
Nivåene er uavhengig av løsning for kryssing av Mælingen i lang bru eller kombinasjon av fylling og
bru, se mer om dette i bl.a. kapitel 4. Nivåene gjenspeiler ulik omfang av oppfølging av føringene i
KLDs brev datert. 2.6.2017 (jf. vedlegg 1).
Nivå 1
For dette nivået legges arealer og arter som har en særlig sikring i naturmangfoldloven eller tilhørende
forskrifter til grunn. Rammene knyttes dermed til kompensasjon for:
•
•
•
•

Inngrep i vernet område (Synneren naturreservat)
Inngrep i foreslått vernet område (kryssing av foreslått Nordre Tyrifjorden og Storelva
naturreservat)
Inngrep i Utvalgte naturtyper
Inngrep i områder for Prioriterte arter

Dagens reguleringsplan medfører ikke direkte arealbeslag for utvalgte naturtyper eller områder med
prioriterte arter.
Summen av areal som er vernet og foreslått vernet som blir direkte fysisk berørt er foreløpig estimert
til totalt 17,6 dekar basert på dagens planer. I utgangspunktet foreslår vi at dette kompenseres i
forholdet 1:5 (tap: kompensasjonsareal), men omfang av kompensasjon avhenger av kvaliteten på
kompensasjonsarealene og kan bli justert.
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Nivå 2
Kompensasjon som «nivå 1» (over), og i tillegg:
• Kompensasjon for redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte
verneområder (Storelva). Kompensasjonsfaktoren foreslås satt til 0,5. Det vil si at 1 daa redusert
habitatkvalitet foreslås kompensert med 0,5 daa.
Potensielt areal det skal kompenseres for er 17,6 dekar vernet og foreslått vernet areal og 165 daa
redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (kryssing av foreslått
Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat). I utgangspunktet foreslår vi at vernet og foreslått vernet
areal kompenseres i forholdet 1:5, og at redusert habitatkvalitet kompenseres i forholdet 1:0,5.
Omfang av kompensasjon avhenger av kvaliteten på kompensasjonsarealene, og kan bli justert.
Nivå 3
Kompensasjon som «nivå 2» (over), og i tillegg
• Kompensasjonsfaktor for redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte
verneområder (Storelva) foreslås satt til 1. Det vil si at 1 daa redusert habitatkvalitet foreslås
kompensert med 1 daa.
• Kompensasjon av naturtyper som er vurdert som svært viktige (verdi A)
Potensielt areal det skal kompenseres for er 17,6 dekar vernet og foreslått vernet areal og 165 daa
redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (kryssing av foreslått
Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat), og 14 daa svært viktig naturtype (verdi A). I
utgangspunktet foreslår vi at vernet og foreslått vernet areal kompenseres i forholdet 1:5, redusert
habitatkvalitet kompenseres i forholdet 1:1 og svært viktig naturtype kompenseres i forholdet 1:3.
Omfang av kompensasjon avhenger av kvaliteten på kompensasjonsarealene, og kan bli justert.
Nivå 4
For dette nivået legges til grunn samtlige føringer i Klima- og miljødepartementets brev av 2.6.2017.
Dette gir følgende rammer for kompensasjon:
Kompensasjon som «nivå 3» (over), og i tillegg
• Kompensasjon av økologiske funksjonsområder/ redusert habitatkvalitet for arter som har høy
risiko for å dø ut (VU, EN og CR)
Potensielt areal det skal kompenseres for er 17,6 dekar vernet og foreslått vernet areal og 165 daa
redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (kryssing av foreslått
Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat), 14 daa svært viktig naturtype (verdi A) og 30 daa
redusert habitatkvalitet for arter som har høy risiko for å dø ut. I utgangspunktet foreslår vi at vernet og
foreslått vernet areal kompenseres i forholdet 1:5, redusert habitatkvalitet kompenseres i forholdet 1:1,
svært viktig naturtype kompenseres i forholdet 1:3 og redusert habitatkvalitet for arter som har høy
risiko for å dø ut kompenseres i forholdet 1:2. Omfang av kompensasjon avhenger av kvaliteten på
kompensasjonsarealene, og kan bli justert.
Se vedlegg 1 for mer informasjon om føringene fra Klima – og miljødepartementet.
Tiltakshavers anbefaling til kompensasjonsnivå fremgår av kap. 8.

1.5

Forholdet mellom kompensasjonsplan, reguleringsplan/KU og verneplan
for kompensasjonsarealene

Omfang av kompensasjon avhenger av tiltaket slik det er beskrevet i reguleringsplanen og
konsekvensene slik det er beskrevet i konsekvensutredning for Naturmiljø. Konsekvensen av tiltaket
er førende for omfanget av behov for å kompensere.
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Fylkesmannen i Buskerud arbeider parallelt med forslag til verneplan for aktuelle
kompensasjonsarealer. Reguleringsplanen, plan for økologisk kompensasjon og forslag til verneplan
høres og behandles samtidig.
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2 ØKOLOGISK KOMPENSASJON
2.1

Hva er økologisk kompensasjon?

Økologisk kompensasjon betyr at det gjennomføres tiltak for restaurering, etablering eller beskyttelse
av natur som resulterer i positive konsekvenser for naturmangfoldet. Kompensasjonen gjennomføres
primært utenfor området som en utbygging beslaglegger eller påvirker i stor grad. De positive
konsekvensene skal oppveie, eller kompensere for, de negative konsekvensene ved Fellesprosjektet.
Før økologisk kompensasjon vurderes, skal tiltakshaver gjøre det som er mulig for å forhindre
negative konsekvenser på naturmangfold. Det forutsettes at det såkalte tiltakshierarkiet (se figur 2.1)
er fulgt. Dette betyr at man først skal unngå negative konsekvenser så langt som mulig, deretter
gjennomføre avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser som ikke kan unngås, og deretter
restaurere anleggsområder og eventuelt andre områder påvirket i anleggsfasen tilbake til opprinnelig
tilstand. Dersom det fortsatt gjenstår negative konsekvenser for viktig naturmangfold, bør det
gjennomføres økologisk kompensasjon for å oppveie de gjenværende konsekvensene slik at et netto
tap unngås. Natur som forringes av et prosjekt vil på denne måten kompenseres. Kompensasjon skal
være en siste utvei etter at man har gjort det som er mulig for å unngå, avbøte og restaurere
påvirkede naturområder.

Prioritering

Hø y

Unngå

Unngå negativ
påvirkning (f.eks.
lokalisering av tiltaket
og plantilpasninger).

Av b ø t e

Avbøte for å redusere
konsekvenser som ikke
kan unngås.

Restaurere

Restaurere for å
redusere konsekvenser
som ikke kan unngås
eller avbøtes.

Kompensere

Kompensere som
siste utvei, for å unngå
netto tap.

La v

Figur 2.1 Tiltakshierarkiet tilsier at man først skal unngå (høyest prioritet), deretter avbøte, så
restaurere og eventuelt, og som siste utvei, kompensere (lavest prioritet) (modifisert etter Meld. St. 14
(2015-2016) Natur for livet, s. 87).
Fellesprosjektets arbeid med kompensasjon er basert på tiltakshierarkiet. Reguleringsplanen og
konsekvensutredningen beskriver konsekvenser av veg- og jernbaneutbyggingen samt hvilke
plantilpasninger som er gjort, hvilke avbøtende tiltak som planlegges og i hvor stor grad
anleggsområder og andre midlertidig påvirkede områder vil bli restaurert. Konsekvensutredningen
definerer på samme tid hvor store de gjenværende negative konsekvensene ventes å være, etter
gjennomføring av plantilpasninger, avbøtende tiltak og restaurering. Kompensasjonsplanen har
deretter vurdert hvilke kompensasjonsareal og -tiltak som kan erstatte tapet av særlig verdifull natur.
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Overordnet metode og prosess for valg av kompensasjonsarealer og tiltak

2.2.1 Prosess
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss har utredet og planlagt økologisk
kompensasjon gjennom flere trinn basert på prinsippene i tiltakshierarkiet. I hovedtrekk består
prosessen av følgende:
• Naturmangfoldkartlegging: I etterkant av Samferdselsdepartementets beslutning om å etablere
et felles prosjekt, ble det i 2016 gjennomført naturmangfoldkartlegging på en rekke areal i
nærheten av delstrekning 4 (Bymoen-Styggedalen). Denne kartleggingen var grunnlag for
senere vurderinger av potensielle kompensasjonsareal og bidro med informasjon til
konsekvensutredningen. Kartlegging av potensielle kompensasjonsareal ble utført allerede før
arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning da det var klart at det uansett ville være
behov for kompensasjon som følge av Samferdselsdepartementets trasevalg.
• Reguleringsplan og konsekvensutredning: Senere klargjorde arbeidet med reguleringsplan og
konsekvensutredning (2016-2018) aktuelle utbyggingsløsninger og gjenværende konsekvenser
etter prosjekttilpasninger, avbøtende tiltak og restaurering av anleggsområder. Disse
gjenværende konsekvensene gav grunnlag for å vurdere behovet for kompensasjon.
• Kompensasjonsplan: Arbeid med kompensasjonsplanen pågikk parallelt med reguleringsplanen
og konsekvensutredningen. Prioriteringen av kompensasjonsareal og -tiltak var basert på
økologiske kriterier og informasjon fra reguleringsplan og konsekvensutredning, føringer gitt fra
Samferdselsdepartmentet og Klima- og miljødepartementet samt dialog med ulike myndigheter,
grunneiere og andre interesserer.
• Verneplan: Fylkesmannen i Buskerud startet en verneprosess i desember 2017 som følge av
antatt behov for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen/E16. Hvilke kompensasjonsareal
som skal vernes med hjemmel i naturmangfoldloven vurderes i den prosessen.
• Gjennomføring av kompensasjonsplanen: Det nøyaktige omfanget av kompensasjon vil først bli
klart etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet et vedtak om
reguleringsplanen og stilt vilkår om gjennomføring av kompensasjon.
I fravær av retningslinjer for økologisk kompensasjon i Norge, ble det i arbeidet med
naturmangfoldkartleggingen definert en rekke forutsetninger og kriterier for å identifisere og prioritere
potensielle kartleggingsareal. Dette ble gjort av en arbeidsgruppe for økologisk kompensasjon
bestående av representanter fra Jernbaneverket (nå Bane NOR), Statens vegvesen, Miljødirektoratet,
Fylkesmannen i Buskerud og konsulenter. Denne arbeidsgruppa understreket at prioriteringen av
kartleggingsareal var basert på økologiske og foreløpige kompensasjonsfaglige vurderinger. Basert på
naturmangfoldkartleggingen og økologiske kriterier, gjorde arbeidsgruppa en foreløpig rangering av
potensielle kompensasjonsareal av høy, middels og lav prioritet. 1 Konsekvenser for andre
bruksinteresser, teknisk gjennomførbarhet og kostnader ble ikke vurdert på dette tidspunktet.
I neste fase ble det arbeidet med reguleringsplanen, konsekvensutredning og kompensasjonsplan
parallelt i 2017 og 2018. Det ble også avholdt møter med representanter for Hole og Ringerike
kommuner, grunneiere og andre interesser. Ny informasjon påvirket Fellesprosjektets prioritering av
kompensasjonslokaliteter. Den nye informasjonen var primært knyttet til Fellesprosjektets vurderinger
av andre hensyn enn de økologiske kriteriene, særlig grunneierinteresser, se kap. 4. Resultatet av
arbeidet foreligger i denne kompensasjonsplanen.

2.2.2 Metode
Den overordnede metoden for kompensasjonsarbeidet er beskrevet gjennom tiltakshierarkiet (se figur
2.1 over) og trinnene i prosessen oppsummert i kapittel 2.2.1. En mer detaljert beskrivelse av metoder
er inkludert under.

1

For mer informasjon, se Fellesprosjektets rapport Potensielle areal for økologisk kompensasjon (FRE-00-A25370, 01.02.2017).
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Kriterier – areal for naturtypekartlegging
I arbeidet med identifisering og prioritering av areal for naturtypekartlegging la arbeidsgruppa følgende
kriterier til grunn:
• Likhet: Likhet på naturtypenivå (jf. DN-håndbok 13) 2 ble brukt for å finne areal som i størst mulig
grad hadde de samme naturtypene, eller de samme økologiske funksjonene, som arealene
Fellesprosjektet ville beslaglegge eller på andre måter påvirke negativt.
• Verdi/naturkvalitet: Lik eller bedre verdi/kvalitet (f.eks. innhold av arter, naturtyper og økologiske
prosesser) ble brukt for å sikre at areal tilfredsstilte minimumskrav til kvalitet. Arealene måtte
som selvstendige arealer, eller som utvidelse knyttet til eksisterende arealer, kunne fylle
kravene i naturmangfoldloven § 33 (mål for områdevern).
• Geografisk nærhet: Areal burde a) ligge geografisk nær Fellesprosjektet og der tap av
naturmangfold oppstod (samme kommune eller region), og b) helst ligge nær, eller i tilknytning
til, eksisterende eller foreslåtte verneområder av hensyn til å sikre sammenhengende områder.
Det siste vil kunne bidra til å opprettholde eller bedre økologisk status for verneområder i
Tyrifjorden våtmarksystemer og være et positivt bidrag til langsiktig bevaring.
• Hydrologisk egnethet: Potensielle arealer for kompensasjon av våtmark burde ligge innenfor
200-års flomnivå.
Kriterier – foreløpig rangering av kartlagte områder
Etter kartlegging av naturmangfold brukte arbeidsgruppa tre kriterier for å rangere potensielle
kompensasjonsareal etter antatt økologisk egnethet. Denne foreløpige rangeringen var basert på en
rekke forutsetninger som senere måtte bekreftes eller avkreftes. De tre økologiske kriteriene var:
• Addisjonalitet: Kompensasjon skal sikre positive konsekvenser for viktig naturmangfold ut over
det som ville skjedd dersom kompensasjonen ikke hadde blitt gjennomført. Uten en slik
merverdi vil kompensasjon reelt sett ikke oppveie for tapet forårsaket av tiltaket.
• Lik-for-lik eller bedre: De samme typer naturmangfold som går tapt skal sikres gjennom
kompensasjon, alternativt naturmangfold som vurderes mer verdifullt dersom lik-for-lik ikke kan
oppnås.
• Langsiktighet: De positive effektene ved kompensasjon skal bestå minst like lenge som de
negative konsekvensene det skal kompenseres for består.
Disse tre kriteriene forklares kort i teksten under. For ytterligere informasjon vises det til
Fellesprosjektets rapport om potensielle areal for økologisk kompensasjon (FRE-00-A-25370,
01.02.2017).
Addisjonalitet
Addisjonalitet skal sikre en reell merverdi. I det ligger det at tiltak som er vedtatt gjennomført eller er
planlagt uavhengig av utbyggingsprosjektet (f.eks. avbøtende tiltak, vern eller restaurering av et
område) normalt ikke er addisjonelle. Vern av områder som ikke er eller trolig vil bli utsatt for trusler
(f.eks. områder som «verner seg selv») er normalt ikke addisjonelt, selv om et vern representerer en
sterkere form for beskyttelse enn dagens beskyttelse. Derimot kan vern av et område som står i fare
for å gå tapt (f.eks. er vedtatt eller foreslått utbygd), normalt kunne kalles addisjonelt. Også andre
former for beskyttelse eller langsiktig forvaltning enn vern kan være addisjonelle så lenge de sikrer
positive effekter som ellers trolig ikke hadde oppstått. Restaurering eller nyetablering av
naturmangfold vil i mange tilfeller være tiltak som ellers ikke er planlagt og dermed lettere vil være
addisjonelle sammenlignet med vern av eksisterende naturverdier. Vurdering av addisjonalitet er
utfordrende siden det alltid er usikkerheter knyttet til hva som trolig vil skje, eller ikke skje, i framtida.
Lik-for-lik eller bedre
Kriteriet «lik-for-lik eller bedre» betyr at man søker å kompensere med de samme typer naturmangfold
som går tapt (ekvivalens). Dersom det ikke er mulig å kompensere lik-for-lik, bør tiltakshaver eventuelt
kompensere med naturmangfold som er vurdert å være enda viktigere eller av andre grunner er
vurdert «bedre», for eksempel mer truet eller sjeldnere naturmangfold eller viktigere
2 Kompensasjonsarealene ble også NiN kartlagt, men dette har ikke vært grunnlag for vurdering av likhet, blant
annet på grunn av at utbyggingsarealene ikke ble vært NiN-kartlagt som del av konsekvensutredningen, blant
annet av ressursmessige årsaker.
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funksjonsområder. For å vurdere om lik-for-lik kravet er oppfylt kreves god kartlegging og betydelig
kunnskap både om naturmangfoldet som går tapt eller påvirkes og om potensielle
kompensasjonsarealer. Ved vurdering av kompensasjonsareal som er relativt intakte og der ingen
eller få tiltak for å forbedre økologisk status er nødvendig (f. eks. skogstyper som kalkskog), er dagens
naturverdier lagt til grunn. For areal som krever opparbeiding, restaurering eller andre tiltak for å
oppnå ønsket økologisk status (f.eks. dyrket mark eller annet vesentlig påvirket areal), legges
planlagte framtidige naturverdier til grunn. For tap av verneområder eller foreslåtte verneområder blir
det lagt til grunn at kompensasjonsarealene skal være nye verneområder av tilsvarende verdi. Slike
kompensasjonsareal skal i dette prosjektet fylle kravene til vern i henhold til naturmangfoldloven § 37
siden dagens verneområder og foreslåtte verneområder er i kategorien naturreservat. Tap av Ramsarområder forutsettes kompensert gjennom vern av områder som kvalifiserer til Ramsar-status.
Langsiktig overlevelse
Langsiktig overlevelse er avgjørende for om kompensasjonen har ønsket effekt. De positive
kompensasjonseffektene forventes å bestå minst like lenge som de gjenværende negative
konsekvensene fra tiltaket vedvarer for å unngå et netto tap på kort og lang sikt. Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E16 har derfor et svært langt tidsperspektiv i planlegging og gjennomføring av
kompensasjon. Der kompensasjonsarealet vernes etter lov, antas vernet å vedvare. Der
kompensasjonsarealet ikke blir vernet, bør forvaltningsavtaler eller andre avtaler for å sikre
kompensasjonsarealene og -tiltakene ha et langt tidsperspektiv.
Det forventes at flere kompensasjonsarealer i prosjektet vil bli sikret gjennom vern etter
naturmangfoldloven. Hvis aktuelt, må det i det videre arbeidet med kompensasjon vurderes hvilke
virkemidler som kan og bør brukes for å sikre kompensasjonsarealer som ikke blir vernet etter
naturmangfoldloven. Dette må skje i samråd med blant annet aktuelle grunneiere og berørte
myndigheter.
Langsiktig overlevelse for naturverdiene på et kompensasjonsareal avhenger blant annet av
størrelsen på arealet og påvirkningsfaktorer utenfor arealet. Når det kompenseres med små areal,
eller med bare en mindre del av en større naturlig enhet (f.eks. en liten del av en våtmark eller
kroksjø), kan det være aktuelt å endre avgrensningen av kompensasjonsarealet slik at langsiktig
overlevelse sikres. Dette kan medføre at arealet blir større enn først antatt.
Kriterier – praktisk gjennomførbarhet
Under ferdigstilling av denne kompensasjonsplanen ble tre kriterier for praktisk gjennomførbarhet
vurdert:
• Andre interesser: Positive og negative konsekvenser for andre bruksinteresser ved
gjennomføring av kompensasjon.
• Teknisk gjennomførbarhet: Kompensasjonstiltak må kunne etableres og opprettholdes over tid.
• Kostnader: Kortsiktige og langsiktige kostnader.
Gitt usikkerhetene omkring hvilket omfang av kompensasjon som vil bli stilt som vilkår for
reguleringsplanvedtaket går denne planen ikke inn på kostnadsoverslag for kompensasjonstiltakene
og heller ikke konkrete vurderinger av teknisk gjennomførbarhet selv om alle kompensasjonstiltakene
som er foreslått er vurdert teknisk gjennomførbare. Mer detaljert planlegging av
kompensasjonstiltakene gjenstår, og deretter kan budsjett utarbeides.
Vurdering av andre interesser er i hovedsak gjort av Fellesprosjektet og ikke de innleide konsulentene,
som har jobbet med naturmangfoldkartlegging og økologiske vurderinger av kompensasjon. Møter
med berørte grunneiere og andre hensyn i prosjektplanleggingen gav innspill til disse vurderingene.
Vurderinger knyttet til areal
Når det gjelder areal av tapte eller vesentlig påvirkede områder har kompensasjonsplanen tatt
utgangspunkt i konsekvensutredningen som avgrenser viktige naturområder og beskriver
konsekvensene for disse områdene. Erfaringer fra kompensasjon i en rekke land viser at man ofte
ikke klarer å erstatte tapet av særlig verdifull natur dersom kompensasjonsarealet «bare» er like stort
som tapt eller påvirket areal. Kompensasjonsarealet må ofte være større for å sikre like mye verdifull
natur. I arbeidet med kompensasjonsplanen ble det lagt til grunn forutsetninger om å erstatte arealtap
med større areal, for eksempel i forholdene 1:3 eller 1:5 (tapt areal: kompensasjonsareal). Dette bidro
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også til større valgmuligheter senere. De endelige anbefalingene fokuserer derimot på å sikre
tilstrekkelige naturverdier i form av kvaliteter for å unngå et netto tap, og her er areal et verktøy, heller
enn et mål, og skal sikre tilstrekkelig med naturverdier. Dersom man kan erstatte tapet på et mindre
areal enn forutsatt i forholdstallene 1:3 eller 1:5 så reduseres anbefalingen til kompensasjonsareal
under forutsetning av at arealet er tilstrekkelig i størrelse og avgrensning for å sikre langsiktig
overlevelse av de aktuelle naturverdier.
For områder vernet, eller foreslått vernet, etter naturmangfoldloven ble følgende lagt til grunn i
arbeidet og så senere eventuelt justert ut fra hvilke naturkvaliteter kompensasjonsarealet var forventet
å ha:
• Direkte beslag av vernet areal og foreslått vernet areal antas erstattet med et fem ganger så
stort areal.
• Vernet areal og foreslått vernet areal som ikke blir beslaglagt, men påvirkes gjennom
forstyrrelser (støy, lys, m.m.) på lang sikt erstattes med et areal som tilsvarer graden av
forstyrrelse. Eksempel: Om et areal får redusert sin verdi med 50% på lang sikt, antas det at
50% av arealet kompenseres.
• Kompensasjonsareal som ligger nær tiltaket og påvirkes gjennom forstyrrelser på lang sikt, får
sitt bidrag i kompensasjonsregnskapet redusert med tilsvarende forstyrrelsene. Eksempel: Om
et kompensasjonsareal får redusert sin verdi med 50% på lang sikt, antas det at 50% av arealet
gir uttelling i kompensasjonen.
Direkte arealtap av naturtypelokaliteter og økologiske funksjonsområder foreslås, som et
arbeidsverktøy og i h.h.t. føringer i brev fra KLD 2.6.2017, erstattet med et tre ganger så stort areal.
For areal som ikke blir beslaglagt, men påvirket gjennom forstyrrelser på lang sikt, vurderes omfang
som beskrevet for verneområder over. Tilsvarende gjøres for prosjektets potensielle påvirkning på
kompensasjonsareal.
Vurderinger knyttet til landskapsøkologiske effekter 3
Kompensasjonsplanen har tatt utgangspunkt i konsekvensutredningen der konsekvenser for
landskapsøkologiske sammenhenger og funksjonsområder ble vurdert. Fellesprosjektet identifiserte
viktige sammenhenger og funksjonsområder i landskapet, for eksempel trekkveier for vilt, grønne
strukturer som kantsoner langs vassdrag samt viktige funksjonsområder for arter som er bundet
sammen i landskapet. Prosjektet la stor vekt på å unngå og avbøte konsekvenser for
landskapsøkologiske forhold gjennom å tilpasse prosjektutforming og avbøtende tiltak slik at behovet
for kompensasjon skulle bli mest mulig redusert. Prosjektet lykkes i stor grad med å unngå og avbøte
de konkrete landskapsøkologiske effektene som ble identifisert. Som følge av dette er det ikke
foreslått spesifikk kompensasjon for landskapsøkologiske effekter.
Fellesprosjektet har prøvd å identifisere potensielle kompensasjonsareal som også bidrar positivt til
landskapsøkologiske forhold ved at kompensasjonsareal legges i forbindelse med eksisterende og
foreslåtte verneområder. Dette vil kunne bidra til å opprettholde eller betre økologisk status for
framtidige verneområder i Tyrifjorden våtmarksystemer og være et positivt bidrag til langsiktig
bevaring, inkludert styrke sammenhenger mellom arters leveområder på deler av Storelvas elveslette.

2.3

Hovedmål

Hovedmålet i arbeidet med økologisk kompensasjon er at Fellesprosjektet skal bidra til at det blir
kompensert områder med verdifull natur som forringes, ved at det blir sikret gode alternative
områder med verdifull natur for fremtiden. Kompensasjonen som er utredet i denne planen skal
bidra til at prosjektet unngår et netto tap av særlig verdifull natur. Alternative nivå på omfang av
kompensasjon, er omtalt i kapittel 1.4. Det er viktig å understreke at når kompensasjonen sikrer
arealene og særlig verdifull natur, sikres også en rekke andre naturverdier på kompensasjonsarealene
i tillegg til de som er direkte omtalt.

Landskapsøkologi er den delen av økologien som tar for seg hvordan fordeling av landskapselementer endres og hvordan dette påvirker
leveforhold, samspill og spredning av organismer i et landskap. Temaet er vidt, men dreier seg i denne sammenheng hovedsakelig om
problemstillinger knyttet til forbindelser og nærhet mellom viktige arealer for naturmangfold.

3

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE)

Økologisk kompensasjon

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

20 av 92
FRE-00-Q-00016
00E
09.02.2018

Kompensasjon kan ikke alene sikre at man unngår et netto tap av særlig verdifull natur. Økologisk
kompensasjon er ett av flere verktøy tilgjengelig for Fellesprosjektet og en siste utvei for å håndtere
gjenværende negative konsekvenser etter at tilpasninger av prosjektplaner (f.eks. bro over deler av
Mælingen heller enn fylling), avbøtende tiltak (f.eks. støydemping) og restaurering av anleggsområder
er gjennomført. I tråd med tiltakshierarkiet har Fellesprosjektets i arbeidet med reguleringsplanen lagt
stor vekt på å tilpasse prosjektplanene og identifisere avbøtende tiltak for å redusere behovet for
kompensasjon mest mulig. Viktige tilpasninger og avbøtende tiltak er omtalt i kapittel 3.6.
Fellesprosjektet har også som mål å minimere terrenginngrep generelt og inngrep i jordbruksområder
spesielt, i ferdig anlegg. I vurdering av mulige kompensasjonsareal er det derfor lagt stor vekt på å
minimere inngrep i aktivt drevne jordbruksområder.
Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet reguleringsplanvedtaket antas det at
kravet til omfang av økologisk kompensasjon vil være definert som et vilkår til vedtaket. Det er da
naturlig å lage mer konkrete delmål for de enkelte kompensasjonsområdene som er nødvendige for å
oppfylle KMDs vilkår. Hovedmålet må også justeres om KMDs vilkår tilsier det.
For å kontrollere om kompensasjonsplanen oppnår sitt hovedmål og delmålene vil det bli formulert
konkrete resultater som skal oppnås og indikatorer for å vurdere måloppnåelse. Disse vil bli ferdigstilt
som del av den endelige kompensasjonsplanen etter reguleringsplanvedtaket.

2.4

Usikkerhet

Den begrensede erfaringen med økologisk kompensasjon som vilkår ved godkjenning av
samferdselsutbygginger, betyr at det er betydelig usikkerhet omkring hva som vil bli satt som vilkår når
Kommunal- og moderniseringsdepartementet senere skal fatte planvedtaket. Uavhengig av hvor
omfattende et vilkår måtte bli vil det finnes usikkerheter som kan påvirke i hvor stor grad målene i
kompensasjonsplanen oppnås. Dette inkluderer:
• Usikkerhet om konsekvensutredningens konklusjoner om gjenværende negative konsekvenser
som danner grunnlaget for omfang av kompensasjon. Skulle de faktiske konsekvensene bli
større enn antatt, kan planlagt kompensasjonsomfang være for lite. Skulle de faktiske
konsekvensene bli mindre enn antatt, kan kompensasjonsomfanget være større enn nødvendig
for å unngå et netto tap.
• Usikkerhet om de forventede kompensasjonseffektene oppnås med de areal og tiltak som
planlegges. Oppnås mindre positive effekter enn antatt, kan planlagt kompensasjonsomfang
være for lite. Oppnås større positive effekter enn antatt, kan kompensasjonsomfanget være
større enn nødvendig for å unngå et netto tap. Dess mer omfattende tiltak som er nødvendig for
å oppnå ønsket kompensasjonseffekt (f.eks. etablering av nye naturverdier fra grunnen av),
desse større usikkerhet er det normalt vedrørende måloppnåelse.
• Usikkerhet rundt framtidig arealbruk i omkringliggende områder som følge av vei- og
jernbaneutbyggingen og som kan påvirke kompensasjonsarealene eller annet viktig
naturmangfold i området.
• Usikkerhet rundt effekter av klimaendringer på kompensasjonsarealene eller annet viktig
naturmangfold i området.
Overvåking gjennom før- og etterundersøkelser vil gi viktig informasjon om disse usikkerhetene
medfører uventede forandringer eller ikke, og hva som kan være responser på slike forandringer. Det
er viktig å understreke at de arealmessige forholdstallene omtalt i kapittel 1.4 og 2.2.2 er ment å ta
høyde for usikkerhet og betyr at de ulike alternativene for kompensasjon vurdert i denne planen tar
høyde for deler av usikkerhetene.
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3 KONSEKVENSER (AV UTBYGGINGSPROSJEKTET FOR
NATURMANGFOLD) OG AVBØTENDE OG
RESTAURERENDE TILTAK
3.1

Naturverdier i regionen og i plan- og influensområdet E16-Ringeriksbanen

Planområdet ligger i en region med store naturverdier, spesielt knyttet til kalknatur (kalkskog, åpen
kalkmark samt åkerholmer, vegkanter og kantsoner på kalkgrunn) samt våtmarker i Tyrifjorden
våtmarksystem. Regionen er en hot-spot region for biologisk mangfold i Norge med usedvanlig stor
konsentrasjon av viktige områder for biologisk mangfold. Det er stort mangfold av naturtypelokaliteter
(DN-håndbok 13) og økologiske funksjonsområder (DN-håndbok 15, og DN-håndbok 11 viltområder)
og mange viktige områder for biologisk mangfold, særlig utenfor de intensivt drevne jord- og
skogbruksarealene. Variert og rik berggrunn, variert topografi og gunstig lokalklima har gitt en
usedvanlig høy konsentrasjon av viktige naturområder i et såpass menneskepåvirket landskap.
Naturtypene spenner fra rike tørrenger i kulturlandskapet, sandbarskoger, til rike sumpskoger og rike
våtmarksområder. For mer utfyllende informasjon henvises det til en lang rekke rapporter, blant annet
(Brandrud 1988, Bjørndalen & Brandrud 1989, Erikstad m. fl. 1998, Erikstad m. fl. 1999, Solvang
2008, Statens vegvesen 2013, Reiso & Høitomt 2015).
En lang rekke naturtypelokaliteter er registrert i plan- og influensområdet. Av disse dominerer ulike
typer våtmark, ferskvann og flommarks-areal (flommark og flommarkskoger) og ulike typer skogsmark
(kalkbarskoger, kalkedelløvskoger, sandfuruskoger, boreal løvskog m.fl.). Svært mange truede arter
(av kategori CR (kritisk truet), EN (sterkt truet) og VU (sårbar)) av fugl, karplanter, sopp, moser, lav og
ulike insektgrupper er registrert i regionen og i plan- og influensområdet. Planområdet en naturlig del
av det svært verdifulle og store områdekomplekset Tyrifjorden–Storelva, bestående av vannareal,
våtmark, flommark, flommarkskog, bratte elveskrenter, sandfuruskog (skrenter og flate moer), gammel
blandingsskog og gammel granskog, samt kalkskoger, åpen kalkmark og annen kalknatur. Dette
inkluderer også arealer som i dag har begrensede naturverdier, men som kan restaureres til verdifulle
naturtypelokaliteter.

3.2

Konsekvenser av tiltaket

Utbyggingen av E16-Ringeriksbanen vil påvirke nasjonalt og til dels internasjonalt viktig natur
naturmangfold, spesielt knyttet til våtmark. Storelva med tilhørende kroksjøer og våtmarksnatur er et
svært viktig område med naturtypen kroksjøer, meandere og flomløp som er i kategorien «sterkt truet»
på den norske rødlista for naturtyper. Deler av dette våtmarksområdet er vernet som naturreservat
(NR) og har Ramsar-status som internasjonalt viktig våtmark. Dette gjelder blant annet kroksjøen
Synneren NR, som vil bli berørt av utbyggingen. Områdene som er gitt Ramsar-status er særlig viktige
for fugl, men også for øvrig naturmangfold. Nedre deler av Storelva er foreslått vernet i verneplan for
Tyrifjorden og vil også bli påvirket. I tillegg er det store naturverdier knyttet til kalknatur, særlig ulike
kalkskoger, som blir noe påvirket da deler av planområdet ligger innenfor Oslofeltets kalkrike
berggrunn. Omfattende arbeid med optimalisering av tiltaket har medført at inngrep i verdifull kalknatur
er betydelig redusert i forhold til opprinnelige planer. Andre verdifulle naturtyper som sandfuruskog,
våtmarker med vannkantsamfunn og mudderbanker og kalkskoger utenfor Oslofeltet vil også bli
påvirket negativt:
Det er parallelt med kompensasjonsplanen utarbeidet konsekvensutredning av tiltaket. Relevante
konsekvensvurderinger av naturtypelokaliteter, økologiske funksjonsområder og landskapsøkologi er
gjengitt i dette kapitelet. Områder som ble utredet som aktuelle for kompensasjon i
kartleggingsrapporten for økologisk kompensasjon (Bane Nor 2016, heretter omtalt som
kartleggingsrapporten) kan ses i den rapporten. Nummerering henviser til nr. i
konsekvensutredningen. For mer detaljer vedrørende konsekvenser av tiltaket vises det til
konsekvensutredningen (Bane Nor 2018) hvor konsekvenser er utførlig beskrevet.
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Konsekvenser for verneområder og foreslåtte verneområder

Nord på Mælingen vil jernbane- og vegbruer gå over en liten evje som er en del av NR11 Synneren
naturreservat. Inngrepene i området vil være omfattende, og med permanente brupilarer innenfor
vernegrensen er det overveiende sannsynlig at det vil gjennomføres en grensejustering av
verneområdet. I praksis vil dette si at man opphever vernet for en del av et særlig verdifullt område
som også innehar status som Ramsar-område. Slike grensejusteringer er sjeldent forekommende og
især i områder med Ramsar-status
Ny veg og jernbane vil også krysse gjennom det foreslåtte verneområde Storelva. Verneplanen har
vært utsatt i påvente av E16 og Ringeriksbanen, og de fremtidige grensene for verneområdet vil
fastsettes når reguleringsplanen for tiltaket er vedtatt.
I tillegg til de permanente inngrepene vil naturverdiene i de to verneområdene bli indirekte berørt ved
at støy, forstyrrelser og lysforurensning både i anleggs- og driftsfase vil svekke naturverdiene vernet
er opprettet for å ta vare på. Det er også pekt på negative konsekvenser knyttet til forurensningsrisiko
ved etablering av en stor fylling på Mælingen i alternativ B.
•

Konsekvensene for NR11 Synneren NR er vurdert som stor negativ på grunn av effekter
knyttet til arealbeslag, støy og lysforurensning. Alternativ B (med fylling) vil i tillegg kunne gi en
gjødseleffekt for Synneren NR på grunn av avrenning fra fyllingen.

•

Konsekvenser for NR14 Storelva er vurdert som hhv middels negativ for alternativ A og
middels til stor negativ for alternativ B på grunn av arealbeslag i kantsone, trafikkstøy,
lysforurensning og kollisjonsrisiko for fugl. Alternativ B vil medføre samlet sett større
belastning, og har dermed en høyere konsekvensgrad. Storelva er viktig på grunn av
storørretvandring fra Tyrifjorden, og har gyte- og oppvekstområder for storørret i øvre deler
(ovenfor tiltaket). Det er også mulig leveområde for edelkreps (EN) og elvemusling (VU)
oppstrøms tiltaket. Storelva er sannsynligvis også oppvekstområde for ål (VU), krøkle, sik,
elve- og bekkeniøye.

Tabell 3.1. Omfang og konsekvens for verneområder og foreslåtte verneområder
ID i KU
Navn
Kategori
Omfang/konsekvensgrad frå KU
NR11
Synneren NR
Alt A: Middels til stort negativt/ Stor negativ
Naturreservat
NR14

Storelva NR

Foreslått
naturreservat

Alt B: Middels til stort negativt/Stor negativ
Alt A: Middels negativt/Middels negativ
Alt B: Middels til stort negativt/Middels til stor negativ

Beregnet permanent arealbeslag
Anleggelsen av veg og bane på delstrekning 4 vil medføre permanent arealbeslag i NR11 Synneren
naturreservat og det foreslåtte NR14 Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Arealbeslaget er
beregnet til henholdsvis 2,7 og 14,9 daa.
Tabell 3.2. Arealbeslag og antatt kompensasjonsareal for eksisterende og foreslåtte
verneområder. Alle tall i dekar (daa).
Kart ID Navn
Verneverdi
Arealbeslag
N14
Nordre Tyrifjorden og Storelva
Foreslått verneområde
14,9
N11
Synneren
Verneområde
2,7
SUM
17,6
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Figur 3.1. Verneområder (rød skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje), bruer eller
kombinasjon bru/fylling i alternativ B (sort linje).

Beregnet verneareal med redusert habitatkvalitet
I tillegg til de permanente inngrepene innenfor vernegrensene, antas naturverdiene inne i reservatene
å bli betydelig påvirket av støy, forstyrrelser og lysforurensning knyttet til veg og jernbane. Som
nærmere beskrevet under avsnitt om økologiske funksjonsområder, viser forstyrrelsessensitive
fuglearter (og flere andre organismegrupper) en unnvikelsesadferd mot trafikkerte veger og
jernbanelinjer. Det er derfor å forvente av områdene som ligger inn mot tiltaket vil miste noe av sin
verdi som funksjonsområde for artene vernet er opprettet for å ivareta.
I Norden er noe av de beste før- og etterundersøkelsene på konsekvenser for fugl gjennomført i
Umeåelvas delta i forbindelse med utbygging av Botnia-banen. Unnvikelsesadferd for fugl
(hovedsakelig knyttet til våtmark og dyrket mark) er summert opp i rapport fra Trafikverket (2015).
Undersøkelsene viser at spesielt sårbare arter som sædgås unngår å raste i et område nærmere enn
50 m fra jernbanen (men unntak finnes), i en sone på 50-150 m ut fra jernbanen kan fugl i blant annet
lette og fly av gårde når tog kommer, mens i en sone ut til 350 m fra bane kan oppleve en viss
forstyrrelse. Flere andre undersøkelser viser til tilsvarende effekter i ulike avstander fra veg eller bane.
Vi har brukt dette som et grunnlag for inndeling av inngrepssoner og avledet arealtall det kan vurderes
kompensasjon for ved Kroksund og Storelva-Mælingen. E16/RRB vil skille seg fra Botnia-banen ved
at det vil være en kontinuerlig støy knyttet til både veg og jernbane, mens det for Botniabanen kun er
støy og forstyrrelse fra jernbane som er forstyrrelseskilde.
Arealtallet for kompensasjon er beregnet ved tap av habitatkvalitet i ulik avstand fra tiltaket. Direkte
nedbygging er 100 % tap av habitatkvalitet. Tap av habitatkvalitet er vurdert som 80 % av arealet i en
bredde på 0-50 m ut fra tiltaket, 50 % i en bredde på 50-150 m fra tiltaket og 20 % i en bredde på 150350 m fra tiltaket bør kompenseres, se figur 10 4. En avstand på 350 m til siden for tiltaket er vurdert å
4

Tilsvarende beregninger om habitatkvalitet er bl.a. omtalt i Helldin (2013).
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være et nivå som fanger opp det meste av effektene i forhold til forstyrrelse av våtmarksfugl og
dermed også for andre organismegrupper siden fugl er spesielt sårbare ifht støy og forstyrrelser og
andre påvirkningsfaktorer. Fugl (gjess, svaner, traner, ender, rovfugl, vadefugl) og kanskje elg er de
artene som antas å vise størst negativ respons på forstyrrelse i dette landskapet. Fugl vil tilpasse seg
støy fra forutsigbare støykilder som veg og jernbane, men fugl vil uansett vise en unnvikelsesadferd,
og i større grad jo nærmere tiltaket man kommer. Unnvikelsesadferden vil også variere betydelig
mellom arter og også innenfor individer av samme art.
Basert på disse erfaringstallene har det vært mulig å utlede et arealtall for antatt redusert
habitatkvalitet innenfor vernegrensene. I Synneren naturreservat er det beregnet et tap på 48 daa,
mens tilsvarende tall for det foreslått opprettede Storelva naturreservat er 117 dekar (tabell 3.3).
Det presiseres at de viktige økologiske funksjonsområdene som ligger innenfor Synneren NR og
Storelva NR foreslås kompensert gjennom kompensasjon av redusert habitatkvalitet for
verneområdene og foreslåtte verneområde.

Figur 3.2. Illustrasjon av soner med redusert habitatkvalitet for Synneren NR og Storelva
foreslåtte NR som et grunnlag for beregning arealtall økologisk kompensasjon.
Tabell 3.3. Arealbehov ved prosentvis vekting av ulike inngrepssoner i naturreservatene.
Område
Areal 0-50 m Areal 50-150m Areal 150-350 m
Sum

NR11 Synneren NR
NR14 Storelva foreslåtte NR
Totalt

80 %
2 daa
17 daa
19 daa

50%
21 daa
43 daa
64 daa

20%
25 daa
57 daa
82 daa

48 daa
117 daa
165 daa
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3.2.2 Konsekvenser for naturtypelokaliteter
Både veg og jernbane er planlagt i tunnel under det meste av den særdeles viktige kalknaturen på
Ringerike. Dette reduserer konfliktene med naturtypelokalitetene betydelig, men i dagsonene ved
Kroksund og fra Kjellerberget og videre over Storelvas elveslette, blir flere naturtypelokaliteter berørt.
I henhold til føringene i KLDs brev, datert. 2.6.2017, er det kun naturtypelokaliteter med verdi A og
som samtidig har et omfang som er middels negativ eller mer som det foreslås kompensert for. Av alle
de berørte lokalitetene på strekningen er det kun kalkskogen N20 Kjellerberget-Steinsåsen SV som
tilfredsstiller dette kriteriet. De øvrige naturtypelokalitetene har enten for lav verdi (B eller C-verdi)
og/eller for lavt omfang til at de skal inngå i kompensasjonen.
•

Konsekvensene for N20 Kjellerberget-Steinsåsen SV er vurdert som middels negativ på grunn
av etablering av tunnelpåhugg på vestsiden av åsen.

Tabell 3.4. Omfang og konsekvens av naturtypelokaliteter som er vurdert kompensert.
ID i
Navn
Kategori
Verdi
Omfang / konsekvensgrad KU
KU
N20
Middels negativt /Middels til stor
Kjellerberget - Steinsåsen SV Kalkbarskog A
negativ

Figur 3.3. Naturtypelokalitet N20 Kjellerberget-Steinsåsen SV. Verdifulle naturtyper (grønn
skravur), vegtunnel (rød stiplet linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje), veg (rød linje), jernbane
(blå linje).
Beregnet permanent arealbeslag for naturtyper
Det direkte arealbeslaget i lokaliteten N20 Kjellerberget-Steinsåsen SV knyttes til anleggelsen av
tunnelportaler for både veg og bane innenfor lokaliteten. Det vil være nødvendig å sprenge seg noen
meter inn i åssiden for å få tilstrekkelig overdekning og bæreevne i fjellet. I tillegg vil det være
nødvendig med vegetasjonsrensk over tunnelportalen for å kunne oppdage sprekkdannelser og unngå
steinsprang.
Totalt anslås arealtapet innenfor lokaliteten til å være 4,7 daa (tabell 3.5).
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Tabell 3.5. Naturtypelokaliteter ved Kroksund og på delstrekning 4 som blir berørt med
arealinngrep eller ligger tett på arealinngrep. Alle tall i dekar (daa). ID referere til KU.
ID
Navn
Kategori
Verdi
Verne-status
Totalt areal (daa)
N20

Kjellerberget Steinsåsen SV

Kalkbarskog

A

Ikke vernet

4,7

Sum

4,7daa

3.2.3 Konsekvenser for økologiske funksjonsområder
I konsekvensutredningen for naturmiljø vurderes en av de største utfordringene å være dirkete tap og
indirekte effekter på de mange viktige funksjonsområdene for vilt (spesielt fugl) og andre organismer i
tiltakets dagsoner. Størst antas effektene å være over Kroksund og på Storelvas elveslette hvor
direkte arealbeslag, støy (og medfølgende forstyrrelse) og lysforurensning antas å medføre negative
konsekvenser for økologiske funksjonsområder for en rekke arter og organismer.
I henhold til føringene i KLDs brev, datert. 2.6.2017, er det viktige økologiske funksjonsområder for
truede arter (VU, EN og CR) som det foreslås kompensert for. De kanskje viktigste økologiske
funksjonsområdene ligger innenfor Synneren NR og Storelva NR og vil følgelig kompenseres gjennom
kompensasjon av redusert habitatkvalitet i verneområdene. Resterende funksjonsområder for truede
arter er et hekkeområde for sothøne (VU) i Kroksund og hekkeområder for vipe (EN) på Mælingen.
Tabell 4 viser omfangs- og konsekvensvurderingene for økologiske funksjonsområder fugl som blir
berørt ved Kroksund og på delstrekning 4 (Bymoen-Styggedalen).
•

Konsekvensene for ØF08 Kroksund er vurdert som meget store negative på grunn av
arealbeslag, fragmentering og støy som medfører tap og reduksjon av viktige beite-, hekkeog overvintringsområder for fugl. Støybelastningen for ØF08 Kroksund er ved utbygging av
jernbane ikke høyere enn dagens situasjon hvor E16 går på bro over sundet. Avrenninger fra
utfyllingen i Sundvollen og utslipp av tunnelvann kan også ha negativ påvirkning på vannfugl
og andre ferskvannsarter i det økologiske funksjonsområdet.

•

Konsekvenser for ØF16 Mælingen dyrket mark er vurdert som hhv middels til stor negativ for
alternativ A og stor negativ for alternativ B på grunn av tap av hekke- og beiteområder for fugl
samt negative effekter knyttet til støy og lysforurensning.

Tabell 3.6. Omfang og konsekvens for relevante økologiske funksjonsområder for fugl
(viltområder) ved Kroksund og på delstrekning 4.
ID i KU
Navn
Kategori
Verdi
Omfang / konsekvensgrad KU
(versjon 32)
ØF08
ØF16

Kroksund
Mælingen dyrket
mark

Økologisk funksjonsområde
Økologisk funksjonsområde

B
B

Stort negativt /Meget stor negativ
Alt A:
Middels til stort negativt/Middels til
stor negativ
Alt B:
Stort negativt/Stor negativ
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Figur 3.4. Verdifulle økologiske funksjonsområder ved Kroksund. ØF_07 er Kleivbekken.
Vegtunnel (rød stiplet linje), jernbane (blå linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje), bruer (sort
linje).
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Figur 3.5. Verdifulle økologiske funksjonsområder ved Storelva-Prestemoen. Verneområder
(rød skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje), bruer eller kombinasjon bru/fylling i alternativ
B (sort linje).
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Beregnet permanent arealbeslag for økologiske funksjonsområder
I Kroksund vil det gjennomføres omfattende tiltak innenfor det økologiske funksjonsområdet ØF08
Kroksund. Innenfor dette større området, er det innerst i vika ved Sundvollen et hekkeområde for den
rødlistede arten sothøne (VU-sårbar). Det presiseres at det kun er dette kjerneområdet for sothøne
som tilfredsstiller føringene for kompensasjon i KLDs brev, datert 2.6.2017. Hele dette området vil gå
tap i forbindelse med utfylling for stasjonen og arealtapet vil være ca. 30 dekar (figur 3.6).
På Storelvas elveslette vil veg og bane krysse gjennom det viktige funksjonsområde ØF16 Mælingen
dyrket mark. Deler av dette store området er et viktig kjerneområde for den rødlistede arten vipe (ENsterkt truet)). Vipa er rødlistet som EN og dette hekkeområdet tilfredsstiller følgelig de foreslåtte
føringene til kompensasjon i brev fra KLD, datert 2.6.2017. De permanente inngrepene i
hekkeområdet for vipe er anslått til ca. 14 dekar (figur 3.7).

Figur 3.6. Utfyllingen på Sundvollen vil medføre tap av et hekkeområde for sothøne (ØF08
sothøne). Vegtunnel (rød stiplet linje), jernbane (blå linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje),
bruer (sort linje).
Tabell 3.7. Økologiske funksjonsområder ved Kroksund og på delstrekning 4 som blir berørt
med arealinngrep eller ligger tett på arealinngrep. Alle tall i dekar (daa). ID referere til KU.
ID
Navn
Kategori
Verdi Verne-status
Totalt areal (daa)
ØF08
ØF16

Kroksund
Mælingen dyrket
mark

Hekkeområde sothøne
Hekkeområde vipe

B
B

Ikke vernet
Ikke vernet

30
14

Sum

44

Beregnet areal med redusert habitatkvalitet
De økologiske funksjonsområdene blir utover direkte arealbeslag påvirket av støy, lysforurensning og
annen forstyrrelse. Denne reduksjonen i habitatkvalitet er foreslått kompensert – enten ved
opprettelse og vern av alternative funksjonsområder eller mer tiltaksrettet kompensasjon.

For hekkeområdet for vipe antas habitatreduksjonen å utgjøre et tap på ca. 51 dekar.
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Figur 3.7. Illustrasjonen viser direkte arealbeslag (grå) i hekkeområde for vipe samt soner med
antatt reduksjon i habitatkvalitet for sonene 50m (rød), 50-150m (oransje) og 150-350m (gul)
Tabell 3.8. Arealbehov ved prosentvis vekting av ulike inngrepssoner i det økologiske
funksjonsområdet.
Område
Areal 0-50 m Areal 50-150m Areal 150-350 m

ØF16 Vipe
Sum

80 %
15 daa

50%
18 daa

20%
4 daa

Sum

37 daa
37 daa

3.2.4 Landskapsøkologiske konsekvenser
Elveslettelandskapet til Storelva (LØ04) er unikt for Sør-Norge, med store intakte kroksjøer i ulike
suksesjonsstadier, intakte meandersvinger og et intakt utløpsdelta. En høy tetthet av viktige
leveområder for et bredt spekter av artsgrupper, innenfor et stort område med sammenhengende
økologiske gradienter fra fuktig til tørt og fra fattig til rikt, gjør området særlig robust og verdifullt. Slike
områder er gjerne refugium for særlig sårbare arter med strenge krav til livsmiljø. Sammenhengende
mellom alle disse enkeltelementene er svært viktig.
Anleggelsen av veg og bane over Storelvas elveslette vil, avhengig av valg av løsning for brua,
medføre en større eller mindre barriere for organismene som lever i området. Delområder og delpopulasjoner vil bli skilt fra hverandre – og organismenes mulighet til å forflytte seg fritt langs
gradientene på elvesletta vil nødvendigvis bli svekket. Med dette vil også områdets robusthet mot nye
inngrep, klimaendringer og andre endringer i livsmiljøet bli svekket.
Det er stor trekkaktivitet av fugl i hele Mælingen-området. På dagsbasis forflytter fugler seg mellom
hvileområder og næringsområder, og gjennom året mellom hekkeområder, beiteområder og
overvintringsområder rundt på Mælingen og Nordre Tyrifjorden våtmarksystem. Våtmarksystemet
ligger svært sentralt i korridoren for de store fugletrekkene som går over Sør-Norge vår og høst.
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Fugler på langtrekk følger tydelige ledelinjer i terrenget, og etter å ha kommet nordover langs
Oslofjorden er Tyrifjorden og elvene nordover mot Randsfjorden sentrale ledelinjer. Med sine rike og
attraktive beiteområder går også mye fugl inn for landing i deltaområdet for Storelva. Med fugler som
sirkler seg ned mot rasteområdene, andre som sirkler seg opp, interne trekk på elvesletta og andre
store flokker av fugl som passerer over i både øst og vest, kan omfanget av fugl i bevegelse på gode
dager for fugletrekk vår og høst være betydelig. Området er i dag omtrent fritt for kollisjonshindre og
fuglene har ubegrenset mulighet til trekk og forflyttelse i et lite forstyrret område.
Veganlegget med støy, trafikal bevegelse og lysforurensning kan i sum medføre at næringssøkende
og trekkende fugler som gjess, svaner og traner i mindre grad opplever beiteområdene på dyrket mark
ved Mælingen som attraktive. En slik effekt for beiteområdene på Mælingen vil kunne føre til at disse
fuglene leter etter andre attraktive beiteområder på dyrket mark på Ringerike. Det vil også være
redusert funksjon for fuglelivet i Synneren NR, spesielt i østre arm av kroksjøen og i anleggsfasen.
Veg- og jernbanebruene vil også utgjøre mulige kollisjonshindre for fugl. I tillegg kommer
barrierevirkninger for mindre mobile arter som amfibier, krypdyr og ulike insektgrupper som
øyenstikkere, dag- og nattsommerfugler etc.
Kroksund (LØ02) er et svært viktig knutepunkt for landskapsøkologiske sammenhenger og funksjoner.
Det smale sundet forbinder fugleområder i Steinsfjorden (f. eks. Steinsvika, Viksbukta) og flere
hekkeholmer for terner og måkefugl med de store våtmarksområdene i resten av Tyrifjorden
våtmarksystem. Over Kroksund går det derfor en viktig trekkrute for svaner og annen vannfugl som
flytter seg mellom fjordene. Vegbrua med støyskjermer og jernbanebrua med overhengende
kontaktledninger vil kunne utgjøre alvorlige kollisjonshindre for fugl.
Kroksund har trolig også en viktig funksjon for vandring av fisk og andre ferskvannsarter mellom de to
fjordene. Det smale sundet har i tillegg stor betydning for vannutskiftningen mellom den middels
næringsrike Steinsfjorden og den næringsfattige Tyrifjorden.
Tabell 3.9. Omfang og konsekvens for landskapsøkologiske effekter ved Kroksund og på
delstrekning 4.
ID i KU
Navn
Kategori
Verdi Omfang/Konsekvensgrad KU
LØ02

Kroksund

Landskapsøkologi

Stor

Middels negativ/Middels negativ

LØ04

Storelvas elveslette

Landskapsøkologi

Stor

Alt A: Middels til stor negativ/Middels til
stor negativt
Alt B: Stor negativ/Stor negativ
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Figur 3.8. Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder Kroksund (grønn). Utfyllingsområde
(sort skravur), veg (rød linje), vegtunnel (rød stiplet linje), jernbane (blå linje), jernbanetunnel (blå
stiplet linje), veg- og jernbanebru (sort linje).
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Figur 3.9. Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder Storelva-Prestemoen (grønn). Veg
(rød linje), jernbane (blå linje), planområde (sort stiplet linje).

Vurdering av kompensasjon av landskapsøkologiske verdier
Det er i prosessen med utarbeidelse av kompensasjonsplanen vurdert to ulike tilnærminger for å
vurdere de landskapsøkologiske konsekvensene:
1) Arealbasert kompensasjon: Kompensasjon for landskapsøkologisk konsekvenser ved
skjønnsmessig arealberegning av tillegg i kompensasjonsareal
2) Tiltaksbasert kompensasjon: Kompensasjon av landskapsøkologiske konsekvenser ved å
iverksette ulike tiltak ut over allerede vedtatte avbøtende og restaurerende tiltak som vil virke
positivt for landskapsøkologisk sammenhenger på Storelvas elveslette.
Etter en grundig vurdering anbefales en kompensasjon etter modell 2. Vesentlige momenter for dette
valget er:
•

•

En vesentlig del av de mer «kvantifiserbare» landskapsøkologiske konsekvensene knyttet til
artsoverlevelse og habitatforringelse er håndtert under økologiske funksjonsområder og
habitatforringelse i verneområder
Resterende landskapsøkologiske konsekvensene knyttet til barrierevirkninger er diffuse og i
liten grad kvantifiserbare.
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Barriereeffekter og særlig kollisjonsrisiko må i stor grad unngås og avbøtes ved direkte tiltak i
tekniske planer; så som faunapassasjer, viltkulverter og kollisjonsreduserende tiltak.

Foreslått kompensasjon for resterende landskapsøkologiske effekter er følgelig innarbeidelse av
ytterligere tiltak som skal redusere barrierevirkninger og bedre de landskapsøkologiske
sammenhengene i landskapet. Disse tiltakene er presentert i kapittel 5.3 «tiltak som foreslås å inngå i
kompensasjonen». Tiltakshaver kan velge fra denne listen over tiltak for å kompensere for
gjenværende konsekvenser av landskapsøkologisk kompensasjon.

3.3

Langsiktige konsekvenser som følge av økt utbyggingspress

Tiltaket vil medføre et økt utbyggingspress i regionen før og etter at tiltaket er bygd, spesielt knyttet til
stasjonsområder og kryss. Arealpresset vil øke betydelig som følge av utbyggingen, spesielt i forhold
til nærings- og boligutbygging og annen infrastruktur som naturlig vil følge med som en konsekvens av
utbygging av veg og bane. Dette vil gi et betydelig utbyggingspress i verdifull natur, blant annet
verdifull kalknatur ved Sundvollen-Vik. Dette vil på sikt være en av de største landskapsøkologiske
konsekvensen av tiltaket da viktige areal for naturmangfold kan bli nedbygd og fragmenteres med
potensielt svært negative konsekvenser for naturmangfold. Verdifulle naturområder og truede arter
kan i verste fall forsvinne. Hvor negativ samlet belastning av all framtidige arealendringer vil være, for
eksempel for verdifull kalknatur, er i dag vanskelig å forutsi. Omfanget vil avhenge av hvorvidt
kommunene vil klare å styre arealbruken utenfor viktige naturtypelokaliteter med kalknatur eller annen
verdifull natur. Dette betinger at arealmyndighetene har god oversikt over alle viktige naturområder i
kommunene.
Den langsiktige landskapsøkologiske konsekvensen av økt areal- og utbyggingspress som utløses av
tiltaket kompenseres ikke.

3.4

Tap av økosystemfunksjoner og tjenester

Økosystemfunksjoner 5 kalles tidvis for grunnleggende livsprosesser. Eksempler på
økosystemfunksjoner er produksjon av organisk materiale (primærproduksjon), nedbryting av organisk
materiale som resirkulerer næringsstoffer, og dannelse av jordsmonn. Naturmangfold er nødvendig for
å opprettholde økosystemfunksjoner, men et intakt naturmangfold kreves ikke nødvendigvis.
Økosystemfunksjoner er nødvendige for at økosystemene leverer økosystemtjenester.
Økosystemtjenester er naturgoder som direkte eller indirekte bidrar til menneskelig velferd. Dette
omfatter både fysiske goder og ikke-fysiske tjenester fra naturen. Tilstanden i økosystemene vil
avgjøre hvilke økosystemtjenester som leveres og mengde og kvalitet på disse tjenestene. Viktige
økosystemtjenester inkluderer mulighetene for høsting av naturressurser som jakt og fiske,
flomdemping og vannrensing i våtmarker, rekreasjonsmuligheter, og klimaregulering.
Konsekvensutredningen for naturmiljø og vannressurser finner ikke at Fellesprosjektet vil påvirke
økosystemfunksjoner eller økosystemtjenester i vesentlig grad. Konsekvensutredningen påpeker
derimot at det vil bli konsekvenser for friluftsliv, og Fellesprosjektet planlegger separate tiltak for å
avbøte og kompensere for disse.
Fellesprosjektet foreslår ingen konkrete tiltak innen økologisk kompensasjon for økosystemfunksjoner
eller -tjenester. Kompensasjonsarealene vil likevel bidra til økosystemfunksjoner og -tjenester som en
positiv sideeffekt av kompensasjonen.

3.5

Midlertidige konsekvenser

Midlertidige konsekvenser er hovedsakelig konsekvenser i anleggsperioden og eventuelle
konsekvenser i forbindelse med undersøkelser som er nødvendige for prosjektering. Anleggsperioden
for Fellesprosjektet går over flere år. Slike konsekvenser er i hovedsak knyttet til midlertidig
arealbeslag (f.eks. anleggsområder), forstyrrelser i byggeperioden (støy, lys, bevegelse, m.m.), og
5

Økosystemfunksjoner er samspillet mellom strukturer og prosesser i økosystemet som bidrar til økosystemets
kapasitet til å levere økosystemtjenester (NoU 2013:10).
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forurensning fra anleggsarbeidet (f.eks. økt partikkelforurensning i vassdrag, oljesøl, eller økt
nitrogentilførsel fra rester av sprengstoff). Konsekvensene vil i noen grad være avhengig av kravene
som stilles til entreprenører og ikke minst hvordan disse kravene etterleves.
Ved kryssing av Storelva og arbeider med fylling og bro over Mælingen blir det omfattende arbeid over
flere år. Dette vil påvirke fugle- og dyreliv i Synneren naturreservat, dels gjennom arealbeslag i og ved
evja i nordøstre del av reservatet og dels gjennom omfattende forstyrrelser, spesielt i Synnerens østre
arm av kroksjøen, og potensiell forurensning. Ved gjennomføring av de avbøtende tiltakene som er
anbefalt i konsekvensutredningen antas det å være få langsiktige virkninger på særlig viktig natur
forårsaket av de midlertidige påvirkningsfaktorene. Det er likevel noe usikkerhet omkring hvilke
avbøtende tiltak som vil bli gjennomført og hvilke effekter disse tiltakene vil ha. Kompensasjonsplanen
forslår ingen separate kompensasjonstiltak for midlertidige effekter, men understreker viktigheten av å
etablere kompensasjonsareal og -tiltak så raskt som mulig for å redusere det midlertidige tapet som
oppstår i perioden fra de negative konsekvensene inntreffer til kompensasjonen resulterer i positive
effekter.
Byggeperioden, inkludert deponering av tunnelmasser ved Kroksund, vil resultere i økt støy og
vannforurensning med negative konsekvenser for ferskvannsorganismer som edelkreps og fugl. Ved
gjennomføring av avbøtende tiltak som foreslått i konsekvensutredningen vurderes de gjenværende
negative konsekvensene å være for små til at de utløser separate behov for økologisk kompensasjon.

3.6

Avbøtende og restaurerende tiltak

Arbeidet med teknisk hovedplan, utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning av tiltaket
har pågått parallelt i fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Underveis i prosessen har det dukket
opp en rekke forslag til avbøtende tiltak som vil redusere de negative effektene av det planlagte
tiltaket.
Det har internt i prosjektet vært lagt til rette for samhandling og møtepunkter mellom ulike fagmiljøer
hvor avbøtende tiltak og planjusteringer har blitt drøftet fortløpende. Enkelte av disse prosessene har
endt opp i umiddelbare justeringer, mens andre mer omfattende forslag til avbøtende har resultert i
egne prosesser og beslutningsnotater hvor fordeler og ulemper ved endringene har blitt drøftet og
beskrevet. Flere av de foreslåtte avbøtende tiltakene har kun vært mulig å gjennomføre ved tidlig
implementering i tekniske planer.
Etter som kartleggingsresultatene begynte å komme både fra konsekvensutredning, og ikke minst
kartlegginger i forbindelse med kompensasjonsprosjektet, fikk man stadig bedre kontroll på hvor de
viktigste naturverdiene var. Dette har resultert i en rekke små og større justeringer som har vært av
stor betydning for å redusere konsekvensene for naturmiljøet. Lokalisering av deponier, tverrslag,
anleggsveier, vegkryss og valg av utslippspunkt av vegvann er noen av de valgene som er gjort i
samarbeid med miljørådgivere gjennom prosjekteringen.
I det følgende presenteres vesentlige avbøtende- og restaurerende tiltak som er innarbeidet i
reguleringsplanen og teknisk hovedplan for å redusere konsekvensene av permanente inngrep i
driftsfasen og reduserer barrierevirkninger. For foreslåtte avbøtende tiltak i anleggsfasen henvises det
til prosjektets miljøoppfølgingsprogram (MOP) (Bane Nor 2018b). Det er også et par avbøtende tiltak
som pr nå ikke er en del av reguleringsplanen, se to første kulepunkter i tabell 3.12.
Tabell 3.10. Innarbeidete avbøtende tiltak i utkast til reguleringsplan.
Område
Avbøtende tiltak innarbeidet i foreslått reguleringsplan
Kroksund

Anlegg for oppsamling av forurenset overvann fra vegbrua over Kroksund med
rensedammer på hver side av brua

Kroksund

Reetablering av Kleivbekken på Sundvollen i nytt løp med egen plan for god
økologisk utforming

Kroksund

Etablering av tosidige støyskjermer på både motorveg- og jernbanebru over
Kroksund for å dempe effekter av støy og lysforurensning
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Kroksund

Senking av veg- og jernbane slik at tunnelportal på nordsiden av Kroksund ikke
kommer i konflikter med kalknaturen på Rudsødegårdsåsen

Kroksund

Optimalisere oppheng av overhengende konstruksjoner over jernbanebrua over
Kroksund for å redusere kollisjonsrisiko for fugl.

Mælingen

Utarbeidet alternativ med lang bru (alternativ A) for å dempe barrierevirkninger
og redusere terrenginngrep og permanent arealbeslag på Mælingen.

Mælingen

Oppsamling av forurenset overvann fra vegbrua over Mælingen med
rensebasseng enten på Mælingen (fylling) eller Helgelandsmoen (lang bru).

Mælingen

Etablering av tosidige støyskjermer på både motorveg- og jernbanebru over
Mælingen av hensyn til naturmiljø

Mælingen

Bruløsning med fagverkskonstruksjon for å pakke inn kollisjonsfarlige
kjøreledninger og AT-anlegg på jernbanebru over Storelva

Mælingen

Etablering av nedsenket korridor fra Storelva til Synneren for å avbøte redusert
innstrømming av flomvann til Synneren i alternativ B

I enkelte tilfeller har man sett at inngrep i verdifulle naturområder vanskelig kan unngås, men at de
berørte naturverdiene i noen grad kan restaureres innenfor tiltakets plangrenser. Særlig gjelder dette
midlertidig berørte arealer i anleggsfasen som anleggsveger som ikke blir permanente og anleggs og
riggområder. I forslag til reguleringsplan er det avsatt tilstrekkelige arealer til at restaureringstiltakene
skal være mulig. For Kleivbekken og habitat for edelkreps er det allerede utarbeidet forslag til
restaureringsplaner, mens restaureringsplaner for øvrige tiltak vil utarbeides i byggeplanfasen. Slike
øvrige tiltak kan være tiltak i kanten opp mot Prestemoen for å ivareta leveområder til sandlevende
arter ved bro, tiltak i evja ved Synneren m.m.
Tabell 3.11. Foreslåtte restaurerende tiltak tilrettelagt for i utkast til reguleringsplan.
Område
Restaurerende tiltak innarbeidet i foreslått reguleringsplan
Kroksund

Mælingen

Mælingen

Etablering av habitat for edelkreps (truet art) langs kanten av fyllingene på
Sundvollen og Elstangen. Utlegging av egnede steinfraksjoner i forsøk på å
etablere attraktive habitater
Erosjon- og rassikring ved brufundament Sandbakken løses uten tradisjonell
steinsetting. Terrenget i naturtypelokaliteten flates ut til akseptabel rasvinkel og
området tilrettelegges for naturlig revegetering og med mest mulig åpen sand for
å begunstige sandlevende arter
Restaurering av evja i Synneren som blir sterkt berørt i anleggsperioden til
tilnærmet opprinnelig tilstand.

I tillegg til disse avbøtende og restaurerende tiltakene finnes en lang rekke tiltak som pr dato ikke er
en del av tiltaket, men som vil kunne utgjøre en positiv konsekvens for naturmangfoldet og økologisk
funksjon på Storelvas elveslette. En innarbeidelse av disse tiltakene vil virke direkte inn på behovet for
kompensasjon for landskapsøkologiske effekter da tiltakene vil styrke sammenbindingsfunksjon og
forbedre økologisk status for naturen på elvesletta. Forslagene til slike tiltak er hentet både fra
konsekvensutredningen av tiltaket, innspill fra fagspesialistene som arbeidet med
kartleggingsrapporten og fra innspillseminaret om landskapsøkologi som ble holdt på Sundvollen
(tabell 3.12). Disse tiltakene er ikke innarbeidet i reguleringsplanen, og inngår ikke som en del av
«regnskapet» for økologisk kompensasjon.
Tabell 3.12. Ulike foreslåtte tiltak som vil avbøte og kompensere negative konsekvenser på
Storelvas elveslette.
Andre anbefalte tiltak:
Gjenværende avbøtende tiltak for å redusere barrierevirkninger:
•

Økologisk tilpasning av stikkrenner og kulverter som muliggjør passasje for mindre pattedyr og
andre organismer under veg og bane
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Etablering av erstatningsdam for amfibier ved Svingerud for å redusere effekter av tap av
yngledam og uheldige barrierevirkninger i et viktig amfibieområde.

Andre tiltak som vil styrke sammenbindingsfunksjon og forbedre økologisk status for naturmangfold
og naturtyper på elvesletta. Kart over kompensasjonsareal referert under er vist i vedlegg 2
•
•
•
•
•
•

Tilrettelegge og motivere for innføring av beitedyr på aktuelle kompensasjonsareal som 5, 6 og
7a, se vedlegg 2
Fjerne eller flytte flomvollen ved kompensasjonsareal 6 Indre Synneren. Flomvollen ligger i
grensen mot Synneren NR
Fjerne elveforbygninger med liten funksjon for å øke våtmarksareal ved for eksempel (for
eksempel ved 12 Busund)
Lage nye flomløp eller våte områder, for eksempel der elveforbygninger fjernes (for eksempel
ved 12 Busund)
Bekjempe forekomster av fremmede arter (for eksempel i kompensasjonsarealene rundt
Synneren og ved Busund gammelskog (13b) og Sandsetertjern (14)
Etablere åpne sandflater ved å restaurere Busund sandtak for å øke leveområde for
sandlevende insekter.

3.7

Gjenværende konsekvenser og kompensasjonsbehov

Kompensasjonsbehovet ihht kapittel 3.4-3.6 er vist i tabell 3.13 - 3.15, hhv verneområder/foreslåtte
verneområder, naturtypelokaliteter og økologiske funksjonsområder som blir berørt ved Kroksund og
på delstrekning 4. Områder som er silt bort i kartleggingsrapporten fra 2016 er ikke inkludert.

Tabell 3.13. Arealbeslag og anbefalt kompensasjonsareal for eksisterende og foreslåtte
verneområder delstrekning 4. Alle tall i dekar (daa).
Kart ID Navn
Verneverdi
Arealbeslag
Areal etter forholdstall 1:5
NR15
NR11
SUM

Nordre Tyrifjorden
og Storelva
Synneren

Foreslått verneområde

14,9

74,5

Verneområde

2,7
17,6

13,5
88 daa

Tabell 3.14. Areal med redusert habitatkvalitet for eksisterende og foreslåtte
verneområder/økologiske funksjonsområder. Alle tall i dekar (daa).
Kart ID Navn
Areal 0-50 m
Areal 50-150m
Areal 150-350 m

NR15

NR11
SUM

Nordre
Tyrifjorden og
Storelva
Synneren

Sum

80 %

50%

20%

17

43

57

117

2

21

25

48
165 daa

Tabell 3.15. Arealbeslag og anbefalt kompensasjonsareal for naturtypelokaliteter Kroksund og
delstrekning 4. Alle tall i dekar (daa).
ID i
KU

Navn

Kategori

Verdi

Omfang og
konsekvensgrad KU

N
20

Kjellerberget
-Steinsåsen
SV

Kalkbarskog

A

Middels negativt
Middels til stor negativ

SUM

Totalt
areal
(daa)
28

Beslaglagt areal
(daa)
4,7

Areal etter
forholdstall 1:3

4,7

14,1

14,1
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Tabell 3.16. Arealbeslag og anbefalt kompensasjonsareal for økologiske
funksjonsområder/viltområder Kroksund og delstrekning 4. Alle tall i dekar (daa).
ID i Navn
Kategori
Verdi
Omfang og
Totalt
BeslagKU
konsekvensgrad KU areal
lagt
(daa)
areal
(daa)
ØF
08

Kroksund

ØF
16

Mælingen
dyrket mark

Økologisk
funksjonsområde
Sothøne (VU)
Økologisk
funksjonsområde
vipe (EN)

Areal etter
forholdstall
1:2

B

Stort negativt
Stor negativ

30 daa

30 daa

60 daa

B

Alt A:
Middels til stort
negativt
Middels til stor negativ
Alt B:
Stort negativt
Stor negativ

88 daa

14 daa

Tiltak viktigere
enn areal, se
kap 5.1.3

44 daa
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4 VURDERTE OG VALGTE LOKALITETER FOR
KOMPENSASJON
4.1

Oversikt over kompensasjonsbehovet

I dette kapitlet utredes mulige kompensasjonsarealer for å oppnå Fellesprosjektets mål og i henhold til
føringer fra KLD i brev, datert 2.6.2017.
Tabellene i kapitelene 4.1. presenterer aktuelle kompensasjonsareal, tiltak og vurderinger i forhold til
økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring. Inndeling av kapitelene er tilsvarende
inndeling av temaene i konsekvensutredning Naturmiljø (Bane Nor 2018).
I kapitel 4.2. konkretiseres hvilke areal som foreslås inngå i kompensasjon for naturverdiene som går
tapt som følge av Fellesprosjektet. Disse er fordelt pr foreslått nivå for omfang, jf. kap. 1.4.
Vedlegg 2 viser avgrensning av opprinnelige kompensasjonsareal. I løpet av prosessen med
utarbeidelse av kompensasjonsplanen er noen av de opprinnelige kompensasjonsarealene justert.
Justert kompensasjonsareal som er foreslått å inngå i kompensasjonen vises i figur 4.1. Justeringer av
kompensasjonsareal er utarbeidet av Fylkesmannen i Buskerud ved oppstart av verneplanarbeid i
2018. Kompensasjonsareal avviker derfor i noen tilfeller fra kompensasjonsareal i
kartleggingsrapporten.

4.1.1

Verneområder og foreslåtte verneområder

I dette kapitelet beskrives mulige kompensasjonsarealer for verneområder og foreslåtte
verneområder, jfr. konsekvenser i kap. 3.2.1.
Kompensasjonsbehov for arealbeslag av verneområder/foreslåtte
verneområder (Synneren NR og Storelva foreslåtte NR)
Kompensasjonsfaktor:

1:5.

Arealbeslag
Arealbehov inkl kompensasjonsfaktor

17, 6 daa
88 daa

Aktuelle kompensasjonsarealer:
Aktuelle kompensasjonsareal er fordelt på 1) ikke verdifulle naturareal og 2)
verdifulle naturareal.
Det er ikke tilgjengelig kompensasjonsareal som direkte vil kompensere for tap
av evje (Synneren NR) eller bred meandrerende elv (Storelva NR) innenfor
Tyrifjorden våtmarksystem fordi det aller mest av aktuelt våtmarksareal langs
nedre deler av Storelva er vernet eller foreslått vernet. Av den grunn må man
etablere ny våtmark på dyrket mark eller i natur som ikke er verdifull (ungskog,
hogstflater for eksempel) eller verne annen natur som kompensasjonen,
dersom erstatningsvern skal skje i tilknytning til Tyrifjorden våtmarksystemer.
1) Ikke verdifulle naturareal
Økologisk kompensasjon for inngrep i verneområde ved Synneren og foreslått
verneområde Storelva kan kompenseres ved å nydanne våtmark (evje og
dammer) i ungskog/hogstflate i kompensasjonsareal nr. 3 (Odden I). Odden I
er vurdert som spesielt relevant på grunn nærhet til Synneren NR og god
avstand til tiltaket.
Den sterkt truede vannbilen Hydrochara caraboides lever i evja ved Synneren
NR. Hydrochara caraboides og andre ferskvannsorganismer ved Synneren kan
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flyttes til våtmarkene som eventuelt anlegges på Odden I. Trolig vil arten
overleve anleggsarbeidet ved evja i Synneren.
2) Verdifulle naturareal
Dersom kompensasjon i kompensasjonsareal nr 3 (Odden) av etablering av
våtmark på dyrket mark ikke er aktuelt vil vern av kompensasjonsareal 19
Mosmyra (111 daa), 14 Sandsetertjern (7,5 daa), 21 Domholtevja N (63 daa)
eller deler av 22 Helvetesmyra (100 daa) være aktuelle. Disse arealene vil i ulik
grad oppfylle ulike kriterier som addisjonalitet og ekvivalens (lik for lik).
Kompensasjonsareal 19 har B-verdi, mens de tre andre arealene er Alokaliteter.
Måloppnåelse:
• Områder vernet etter naturmangfoldloven kompenseres
• Foreslåtte verneområder etter naturmangfoldloven kompenseres

Kompensasjonsareal 3 Odden I (25 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Området ligger hovedsakelig på en markert elveterrasse, og består av et gjenværende skogsområde
i og utenfor Synneren NR. I nord (nedenfor elveterrassen) er det noe flommarkskog i form av
flompåvirket bjørke- og vierskog. Dette er en del av Synneren NR. Arealet sør for reservatgrensa er
høyproduktiv, heterogen blandingsskog av bjørk, gran og noen eldre til ganske grove furuer (mest i
vest, ut mot Synneren). Skogen er i hovedsak middelaldrende, men det finnes også partier med eldre
skog. Det er også partier med ungskog og hogstflater her, spesielt i sørøst. Det er områder med
ungskog og hogstflate som primært bør benyttes til økologisk kompensasjon.
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Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Etablering av våtmark i ungskog/hogstflate vil medføre at ny våtmark vil etableres som erstatning for
våtmark som går tapt. Det kan både bygges en evje med direkte tilknytning til Synneren NR som
erstatning for evja som går tapt samt lage dammer uten kontakt med Synneren NR. Arealet øst for
kraftledningen er aktuelt.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for kompensasjonsareal 3 er vurdert som høy (høyeste addisjonalitet, se
kartleggingsrapport) og kompensasjonseffekten vil bli stor.
Kriterium langsiktighet:
Etablering av nye våtmark (evje og dammer, se grov skisse under) vil gi et svært verdifullt bidrag til
våtmarksområdet ved Synneren, spesielt for fuglelivet. Kompensasjonsarealet ligger noen hundre
meter fra tiltaket og forstyrrelseseffekten for fugl vil bli relativt liten ved å bygge våtmark ved Odden
I. Arealet ligger innenfor sone for redusert habitatkvalitet (se figur 3.2), men vil på grunn av avstanden
fra tiltaket allikevel få en viktig funksjon for fuglelivet. Ved bygging av våtmark på Odden I unngår
man også konflikt med på dyrket mark. Odden I er også et område som i liten grad brukes til friluftsliv.
Dette vil være ekstra verdifullt for våtmarks-fugl på grunn av mindre grad av forstyrrelse.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom kompensasjonsareal 3 benyttes til etablering av ny våtmark er det vurdert at dette arealet
alene ikke fører til at man unngår netto tap av verdifull våtmarks-natur som går tapt i verneområdene
på grunn av begrenset arealomfang. Da kompensasjonen er addisjonell siden ny våtmark dannes
bidrar kompensasjonsarealet betydelig til å unngå netto tap av verdifull våtmarksnatur dersom
våtmark dannes som figuren under viser. Kompensasjonen må suppleres med vern av naturareal
hvis arealomfang skal oppnås.
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Skisse som viser mulig løsninger for nydanning av våtmark på Odden I. Lyseblått er evje, grønt er
sumpskog og øvrige er hhv dype og grunne dammer.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området brukes av eier til å ta ut ved til eget bruk. Området er lett å dyrke opp til fulldyrka jord.
Teknisk gjennomførbarhet:
Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk. Det vil påløpe kostnader for opparbeidelse av noe våtmark i området.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut fra vurdering av de økologiske kriteriene og praktisk gjennomføring kriterier, tas arealet med videre
som mulig kompensasjonsareal.

Kompensasjonsareal 19 Mosmyra (B-lokalitet) (111 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består av lavlandsmyr i innlandet i mosaikk med rik sumpskog av utforming
rikere løvsumpskog. Lokaliteten har verdi viktig (B) basert på DN-håndbok 13. Området er en gammel
gjengrodd meanderbue av Storelva. Økologisk utgjør området en naturlig forlengelse av Lamyra
naturreservat, men det er fattigere vegetasjon enn i naturreservatet.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 19 (Mosmyra) vil ikke medføre direkte erstatning av naturtypen evje da
arealet består av lavlandsmyr i innlandet og rik sumpskog av utforming rikere løvsumpskog. Mosmyra
er dog en del av en gammel kroksjø, og dermed også vurdert som god kompensasjon for tap av evje
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ved kroksjøen Synneren NR. Verdifulle areal av naturtypen lavlandsmyr i innlandet blir ikke direkte
berørt av tiltaket. Verdifulle areal av flommarkskog blir berørt av tiltaket, men ikke areal som det skal
vurderes kompensasjon for. Det er samlet sett vurdert som svært stor grad av likhet mellom tapt areal
og kompensasjonsareal.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for kompensasjonsareal 19 er vurdert som høy og det er stor sannsynlighet for at
naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon. Det er en utvinningsrett for torvuttak og utfylling av
området slik at uten kompensasjon er det stor sannsynlighet for at arealet på sikt går tapt.
Kriterium langsiktighet:
Arealet vil, spesielt på grunn av at området grenser mot det svært verdifulle Lamyra naturreservat,
styrke langsiktig overlevelse for arter knyttet til både Lamyra og Mosmyra. Videre vil sikring av Lamyra
forbedre de landskapsøkologiske sammenhengene, for eksempel opprettholde dagens buffer mot
Lamyra NR.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Mosmyra (111 daa) sikres er det vurdert at man unngår netto tap av verdifull våtmarks-natur
da dette arealet alene har tilfredsstillende kvalitet og areal. Et noe større areal i Mosmyra
kompenserer for at dette området har lavere verdi (B-verdi) sammenlignet med for eksempel evja i
Synneren NR (A-verdi).
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området tilhører Moe gård, som i dag drives av heltidsbonde. Det tast ut torv for salg i området, og
det fylles opp med masser. Denne aktiviteten er en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for
gårdsbruket. Planen er å ta ut torv og bygge opp området til landbruksjord, som vil inngå i
gårdsbrukets drift.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er ingen tekniske installasjoner i området av relevans for vurderingene. Kompensasjonstiltak kan
etableres og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk. I og med at det er knyttet næringsinteresser til arealet i dag, vil
erstatningsbeløpet for dette arealet bli høyere enn andre arealer. Det vil være en vesentlig
inntektsreduksjon for gårdsdrifta å miste inntektene fra dette arealet.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut fra vurdering av kriterier for praktisk gjennomføring tas ikke dette arealet videre med som mulig
kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 6 Indre Synneren (B-lokalitet) (11 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består av åpen flommark, delnaturtype rik grasflommark i mosaikk med
vannkantsamfunn, delnaturtype elvesnelle-starr-sump. Som flommark er området verdifullt og gitt
verdi B (viktig). Området består av brakklagt jordbruksmark med fukteng og starrsump som ikke er
dyrket opp de siste årene på grunn av vanskelige dreneringsforhold. Området holdes åpent av
grunneier ved at vier-kratt ryddes bort. De uvanlige karplanteartene vasskryp Lythrum portula (VUsårbar) og småslirekne er registrert.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Målrettet forvaltning av naturmangfold innenfor kompensasjonsareal 6 vil i noen grad kompensere for
arealbeslag i Synneren NR (evja) siden arealet grenser helt inntil Synneren NR. Tiltak som å flytte
flomvollen ved Synneren, lage dammer og/eller har dyr på beite for å opprettholde fuktengene i areal
6-Indre Synneren vil bidra positivt for å styrke naturverdiene på Storelvas elveslette og i særdeleshet
Synneren NR.
Kriterium addisjonalitet:
Det er stor sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon på grunn av gjengroing
eller drenering/oppdyrking, og at mulighetene for å styrke den økologiske funksjonen, spesielt ved
Synnerens østre kroksjøarm, vil bli redusert/gå tapt.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 6 Indre Synneren vil i noen grad forbedre langsiktig overlevelse for
naturverdiene knyttet til Synneren NR og Storelvas elveslette, spesielt for arter knyttet til fukteng.
Sammenbindingseffekten er liten, men nærheten til Synneren NR vil styrke Synneren NR sin
økologiske funksjon, spesielt dersom flomvoll mot Synneren fjernes.
Eventuell kompensasjon for areal 6 må ses i sammenheng med løsninger for å sikre økt
vannutskiftning mellom Storelva og Synneren. Ved utbygging av alternativ B (fylling ved Synneren)
planlegges det å senke terrenget øst-vest mellom Storelva og Synneren, se figur. Dersom terrenget
senkes bør det bygges våtmarksareal som dammer etc på dette arealet. Det bør gjennomføres en
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mulighetsstudie på hvilke tiltak som bør gjennomføres for naturmangfold innenfor dette arealet. Areal
under broene vil få redusert funksjon.

Figur som viser område mellom Storelva og indre deler av Synneren der terrenget senkes for å bedre
vannutskiftning mellom Storelva og Synneren (grå flate).
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom 6-Indre Synneren (11 daa) videreutvikles på en god måte for naturmangfold er det vurdert at
dette kompensasjonsarealet alene ikke fører til at man unngår netto tap av verdifull våtmarks-natur
da arealet til tross for god kvalitet har lite areal. Kompensasjonsarealet gir allikevel et viktig bidrag for
å ivareta naturmangfold på elvesletta, spesielt på grunn av nærhet til Synneren NR. Til tross for
nærhet til tiltaket vil verdifullt naturmangfold ivaretas på arealet både ved beite og ved anleggelse av
dammer. Ved anleggelse av dammer vil det være forstyrrelseseffekter da dammene vil ligge relativt
nært tiltaket, men mange arter vil forekomme i dammene til tross for nærheten til tiltaket (gressender
m.m.) Arealet må ses i sammenheng med tiltak som iverksettes i areal for vannutskiftning mellom
Storelva og Synneren.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området leies ut til annen gårdbruker i området. Området er for vått til at det dyrkes opp.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er en flomvoll mot Synneren som er aktuell å fjerne/flytte hvis området er aktuelt for økologisk
kompensasjon. Det er ingen tekniske installasjoner i området av relevans for vurderingen.
Kompensasjonstiltak kan etableres og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk. Det vil påløpe kostnader for opparbeidelse av våtmark.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut fra vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas dette arealet videre
med som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 14 Sandsetertjern

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016).
Kompensasjonsarealet består av naturtypen middels kalkrik innsjø og lavlandsmyr i innlandet/rikmyr
med verdi (B). Området er en gammel, avsnørt meander-sving av Storelva. Inntil nylig var området
en del av et større våtmarksystem med flere flomdammer og flomløp, men dette arealet er nylig
ødelagt av nydyrking. Myr- og sumpvegetasjon opptrer omkring tjernet. Til tross for inngrep fra
nydyrking de siste årene er det fortsatt verdifulle naturkvaliteter på restarealene. Bl.a. forekomst av
den nasjonalt sjeldne småmyrull Eriophorum gracile (EN-sterkt truet), lavlands-hekkelokalitet for
såerle (M. flava ssp. thunbergi) m.m.
Deler av dette området har økologiske forhold som forekommer svært sjelden, i form av blottlagt
sandblandet torvjord i kanten av tjernet. Dette er svært gunstig for moser. En ny moseart for Norge
ble påvist, nemlig vrangmosen Bryum demaretianum (foreslått norsk navn: klasevrangmose). I tillegg
kommer uvanlige arter som torvlurv Fossombronia foveolata og broddtranemose Trematodon
ambiguus
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 14 (Sandsetertjern) vil ikke medføre direkte erstatning av naturtypen
evje, men den økologiske likheten er relativt stor mellom evje og middels kalkrikt tjern. Begge
naturtyper er en del av vannmiljøene på Storelvas elveslette.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for kompensasjonsareal 14 er vurdert som lav og det er middels sannsynlighet for at
naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon. Arealbruken er trolig avklart gjennom tillatelse for
nydyrking som ble gitt for noen år siden. Nydyrkingen er gjennomført. Eksisterende naturverdier er
allikevel noe truet av inngrep i restarealet gjennom bruk av området som en avfallsplass for halm,
rundballer og hogstavfall med risiko for spredning av fremmede arter (spesielt kjempespringfrø),
eutrofiering (ikke minst nitrogen fra plantemateriale under nedbrytning) og opptørking av området på
sikt.
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Kriterium langsiktighet:
Arealet vil styrke langsiktig overlevelse for arter knyttet til våtmarksmiljø ved Storelva, men siden
arealet ligger noe isolert fra elva, har lite areal, er smalt med lite buffersoner kan arealet være utsatt
fra negativ påvirkning fra omkringliggende areal (spredning av fremmede arter, forstyrrelser etc.).
Arealet vil allikevel trolig kunne sikre langsiktig overlevelse av rødlistede arter som småmyrull.
Sandsetertjern er den eneste kjente vokseplass ved Storelva for denne sterkt truede arten.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Sandsetertjern sikres (7,5 daa) er det vurdert at dette kompensasjonsarealet alene ikke fører
til at man unngår netto tap av verdifull våtmarks-natur da arealet til tross for god kvalitet har lite areal.
Kompensasjonsarealet gir allikevel et viktig bidrag å ivareta naturmangfold på elvesletta, spesielt da
det er relativt stor grad av likhet mellom evje med vann med høyt næringsinnhold (Synneren) og tjern
med vann med høyt næringsinnhold (Sandsetertjern).
Vurdering i forhold til praktisk gjennomføring kriterier
Andre brukerinteresser:
Området brukes ikke av dagens eier. Området er planlagt overført til annen grunneier i området, som
er heltidsbonde. Tilgrensende arealer er oppdyrka.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er ingen tekniske installasjoner i området som vi er kjent med. Kompensasjonstiltak kan etableres
og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas dette
arealet med videre som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 21 Domholtevja nord (A-lokalitet som en forlengelse av Domholtevja, Blokalitet isolert sett) (46 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet utgjør en forlengelse av Domholtevja, og utgjør et gammelt avsnørt flomløp
av Storelva. De ytre deler av Domholtevja er foreslått vernet som en del av Tyrifjorden
våtmarksystem. Ytre del er ei stor, langstrakt og vegetasjonsrik evje, bestående av vekslende åpne
elvesnelle- og starrsumper og noen åpne vannspeil, kantet av gråselje-kratt og (på fastmarka inntil)
stedvis grove hengebjørk og osp. Lenger innover er det ”tørrere” flomskog dominert av gråseljekratt
og noe bjørk. Verdien av naturtypelokaliteten på foreslått kompensasjonsareal er isolert sett lavere
(B), men som en naturlig økologisk forlengelse av Domholtevja er den inkludert i dette arealet med
verdi A. Til sammen danner kantskogen til Storelva, Domholtevja og kompensasjonsareal 21 ett, stort
sammenhengende område med flomskog.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 21 (Domholtevja) vil ikke medføre direkte erstatning av naturtypen evje
da kompensasjonsarealet består av flommarkskog av utforming flompåvirket bjørke- og
viersumpskog, og en kanalisert bekk (trolig mer variert/meandrerende tidligere). Området er en
økologisk forlengelse av evja i Domholtevja, slik at ifht kriterium lik for lik scorer den noe bedre
sammenlignet med andre våtmarkstyper som myr eller rik sumpskog m.m. Det er samlet sett vurdert
som stor grad av likhet mellom tapt areal og kompensasjonsareal.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for kompensasjonsareal 21 er vurdert som middels og det er middels til stor
sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon. Dette er spesielt utvidelse av
næringsområdene på Helgelandsmoen som utgjør en trussel mot området da grensene mellom
kompensasjonsareal og planlagte næringsområder overlapper i øst.
Kriterium langsiktighet:
Arealet vil ved restaurering av sumpskogen (fri utvikling) gi et viktig bidrag til å forsterke
naturkvalitetene i Domholtevja og naturverdiene langs Storelva og Tyrifjorden våtmarksystem som
helhet. Restaurering av det gamle flomløpet innenfor kompensasjonsarealet er en mulighet ved å for
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eksempel skape meandrerende bekkeløp. Dette må avveies mot bevaring av sumpskog. Slike tiltak
vil ytterligere forsterke naturverdiene. Dette må ses i sammenheng med etablering av dammer eller
våtmarker på areal 23 Domholtevja S. Langsiktig overlevelse av arter kan bli negativt påvirket av
etablering av næringsområde helt inntil kompensasjonsarealet. Dette gjelder spesielt ifht fugl og
pattedyr. Øvrige organismer blir mindre påvirket.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Domholtevja N (46 daa) sikres er det vurdert at dette kompensasjonsarealet alene ikke fører
til at man unngår netto tap av verdifull våtmarks-natur da arealet til tross for god kvalitet har for lite
areal. Kompensasjonsarealet gir allikevel et viktig bidrag for å ivareta naturmangfold på elvesletta.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Forsvaret har evigvarende avtale med full råderett for området. Forsvaret kan akseptere at arealet
vernes. Hole kommune ønsker næringsutvikling på Helgelandsmoen, som vil grense inn mot dette
aktuelle området.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er ingen tekniske installasjoner i området, men området har vært brukt til militær virksomhet siden
1860-tallet. Det kan finnes blindgjengere i området. Forsvaret er ikke kjent med eventuelle
forurensning. Kompensasjonstiltak kan etableres og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk
gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskelig-gjøring av
igangværende bruk
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut i fra vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas dette arealet videre
med som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 22 Helvetsmyra (A-lokalitet) (71 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Deler av kompensasjonsarealet består av naturtypelokalitet av rik sump- og kildeskog av utforming
rikere løvsumpskog med verdi A (svært viktig). Dette arealet utgjør 54 daa. Dette er en sjelden
naturtype. Området består av rik og velutviklet løv-sumpskog i og rundt gammel (nå isolert)
meandersving av Storelva. De sentrale delene av kompensasjonsarealet består av tørrere skog i form
av lågurtskog. Den sterkt truede arten vasstelg (Dryopteris cristata EN) er registrert. Sammen med
et gammelt funn fra Mostjern (1976, status i dag usikker) er dette det eneste kjente voksested for
vasstelg på Ringerike. Artsrike mosesamfunn er påvist. Sjeldne og truede mosearter ble ikke påvist,
men det er et nokså stort potensial for funn av sjeldne og truede mosearter.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 22 (Helvetesmyra) vil ikke medføre direkte erstatning av naturtypen
evje da kompensasjonsarealet består av rik sumpskog. Rik sumpskog er en fuktighetskrevende
naturtype, og en viktig ingrediens i etter hvert våtmarksystem. Det er samlet sett vurdert som middels
grad av likhet mellom tapt areal og kompensasjonsareal.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for kompensasjonsareal 22 er vurdert som middels og det er middels til stor
sannsynlighet for at de viktige naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon. Dette gjelder spesielt ifht
risiko for grøfting, og uttak av torv.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 22 Helvetesmyra vil forbedre langsiktig overlevelse for naturverdiene knyttet
til Storelvas elveslette, spesielt arter knyttet til rik sumpskog. Området ligger noe isolert på elvesletta,
men kan utgjøre en «stepping stone» for arter mellom Mosmyra-Lamyra og Helgelandsmoen og
Storelva. Lokaliteten er en av ytterst få lokaliteter med vasstelg (EN) på elvesletta, og å sikre
lokaliteten er derfor svært viktig for langsiktig overlevelse av denne arten.

Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
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Dersom de verdifulle delene av Helvetsmyra (54 daa) sikres er det vurdert at dette
kompensasjonsarealet alene ikke fører til at man unngår netto tap av verdifull våtmarks-natur da
arealet til tross for god kvalitet har for lite areal. Kompensasjonsarealet gir allikevel et viktig bidrag å
ivareta naturmangfold på elvesletta, spesielt siden det er få gjenværende arealer av verdifulle rike
sumpskoger på elvesletta.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området eies av to grunneiere. Opplysningsvesenets fond eier den østre delen av området, som
også utgjør den største delen. Denne delen drives ikke. Den vestre og minste delen av området eies
av heltidsbonde, og skogen i den tørre delen skjøttes av grunneier. Grunneier tar ut ved og tømmer.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er ingen tekniske installasjoner i området av relevans for vurderingene. Lukking av grøfter bør
vurderes i samråd med grunneier. Kompensasjonstiltak kan etableres og opprettholdes over tid.
Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut i fra vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas det østre arealet,
som eies av Opplysningsvesenets fond, med som mulig kompensasjonsareal. De våte delene av
vestre del (den gamle kroksjøen) tas med, men avgrensning gjøres i tett dialog med grunneier.

Naturtypelokaliteter (etter DN-håndbok 13)
I dette kapitelet beskrives mulige kompensasjonsarealer for naturtypelokaliteter, jf. konsekvenser i
kap. 3.2.2.
Kompensasjonsbehov naturtypelokaliteter av verdi A og som har
omfang «middels negativt» eller mer
Kalkbarskog av verdi A
N20 Kjellerberget-Steinsåsen SV
Kompensasjonsfaktor:
1:3 for nær truede naturtyper og øvrige naturtypekvaliteter
Arealbeslag
Arealbehov inkl kompensasjonsfaktor

1:3
4,7 daa
14,1 daa

Aktuelle kompensasjonsarealer:
Det er tilgjengelig kompensasjonsareal som direkte vil kompensere for tap av
kalkbarskog av verdi A.
Det anbefales at økologisk kompensasjon for inngrep på N20 Kjellerberget
kompenseres ved vern av kompensasjonsareal 18 Berger-Bergerhaugen
eller hele eller deler av 27 Loreåsen. Det anbefales at kompensasjonsareal
18 velges framfor areal 27 da 18 ligger nærmere Storelvas elveslette enn 27.
Areal 18 vil dekke opp hele kompensasjonsbehovet. Arealbeslaget ved N20
Kjellerberget-Steinsåsen SV er lite og kompensasjonsbehovet er lite ifht
tilgjengelig kompensasjonsareal.
Måloppnåelse:
• Naturtypelokalitet med verdi A og som viser omfang «middels negativt» eller mer kompenseres
• Nær truet naturtype (NT) – lågurt-lyngfurukalkskog kompenseres
Kompensasjonsareal 18 Berger-Bergerhaugen (A-lokalitet) (58 daa)
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Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består av kalkedelløvskog, kalkbarskog og åpne kalkrike enger i småmosaikk,
spesielt i sør og i øst. Hele arealet er kartlagt som en A-lokalitet. Området består av en bratt vestvendt
kalkedelløvskog ned mot Mostjern og Juveren NR og en slakere østkant mot dyrket mark. Arealet
utgjør en svært verdifull gradient fra Mostjern og opp mot Bergerhaugen. Området har store
naturverdier. Mange rødlistede sopparter er registrert av både jordboende sopp og karplanter, og
hele fire sterkt truede sopparter er registrert. Det er stort potensial for flere funn. Det er også stort
potensial for rødlistearter av insekter knyttet til kalkskog med død ved og åpne kalkrike engarealer.
Det bør gjennomføres en mer detaljert kartlegging, spesielt ifht avgrensning og verdisetting av
kalkskog på de flatere partiene i øst og de bratte partiene i vest.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av deler av kompensasjonsareal 18 vil medføre svært stor grad av likhet mellom tapt areal og
kompensasjonsareal. Kalkedelløvskog i mosaikk med kalkbarskog av verdi A ved BergerBergerhaugen vil erstatte tapet av kalkbarskog med verdi A ved Kjellerberget. Det er vurdert som
svært stor grad av likhet mellom tapt areal og kompensasjonsareal.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for den bratte vestskrenten i kompensasjonsareal 18 er ikke tidligere vurdert (kun hele
areal 18). Det er vurdert som middels sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten
kompensasjon. Den bratte vestvendte lisiden er trolig lite truet av inngrep, men det er en risiko for
negative inngrep ifht skogsdrift, bioenergihogst og hogst/vedhogst spesielt.
Kriterium langsiktighet:
Arealet, i kombinasjon med andre verdifulle kalkskoger i regionen, vil bidra svært positivt til å sikre
langsiktig overlevelse for arter knyttet til ulike typer kalkskoger. Kalkskogene i Oslo-feltet har et unikt
mangfold med mange arter (nesten) utelukkende knyttet til kalkskogene i Oslo-feltet, og RingerikeHole er en kjerneregion innenfor Oslofeltet for kalkskoger. Kompensasjonsområdet vil bidra svært
positivt til større buffersoner for Lamyra NR og Mostjern. Kalkskogen på Bergerhaugen utgjør en
svært viktig økologisk gradient ned mot Mostjern og Lamyra NR, og bidrar svært positivt til å
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opprettholde verdifulle landskapsøkologiske sammenhenger og verdifulle leveområder for truede
arter.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom de vestlige bratte delene av kompensasjonsareal 18 (58 daa) benyttes til kompensasjon er
det vurdert at det fører til at man unngår netto tap av verdifull kalkbarskog av verdi A da dette arealet
både har tilfredsstillende kvalitet og arealstørrelse. Det anbefales at hele arealet på 58 daa
kompenseres selv om et mindre areal skal kompenseres ved Kjellerberget (14 daa). 14 daa er et
svært lite areal rent økologisk, og for å sikre langsiktig overlevelse av de naturverdiene som er søkt
ivaretatt gjennom kompensasjonen bør arealtallet som skal kompenseres være høyere enn 14 daa.
Derfor anbefales det at hele areal 18 inngår i kompensasjonen. Ved vern av Berger-Bergerhaugen
vil en svært verdifull naturgradient fra Mostjern-Bergerhaugen med svært høye naturverdier ivaretas.
Den sørligste eiendommen ivaretar den verdifulle naturgradienten i størst grad. Engareal foreslås
unntatt vern, men bør forvaltes på en god biologisk måte da arealet er verdifullt for naturmangfold.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området eies av to grunneiere og er fordelt på to kommuner.
Den sørlige delen av området, er i Hole kommune og tilhørere Moe gård, drives av heltidsbonde.
Området brukes til beiting av storfe, hest og/eller sau. Skogen drives på en skånsom måte av hensyn
til naturverdiene i området, i henhold til krav fra kommunen og i h.h.t miljøsertifisering.
Den nordlige delen av området, området i Ringerike kommune, tilhører Berger gård. Det tas ut
tømmer til salg. Det gjøres kun plukkhogst. Den bratte delen av området er så bratt at den ikke er
økonomisk drivbar, og skogsdrift kan heller ikke gjennomføres i h.h.t. miljøsertifisering. Grunneier kan
være interessert i etablere beite i området som en del av et vern. Grunneiers hovedinntektskilde
kommer fra andre kilder enn gårdsdriften.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er en traktorvei gjennom området, som brukes til driften og turvei/ridevei. Kompensasjonstiltak
kan etableres og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas området
med som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 27 Loreåsen (A-lokalitet) (144 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016).
Kompensasjonsarealet består av kalkbarskog og kalkedelløvskog av verdi svært viktig (A). Området
består av en stor og gammel kalkbarskog med innslag av kalkedelløvskog av utforming kalklindeskog
i nordøst. Dette er en av få dokumenterte kalklindeskoger på Ringerike. Området har utvilsomt en
(meget) rik forekomst av mykorrhiza-sopp inkl. mange rødlistearter, men er dårlig soppkartlagt. Den
truede sopparten furufiltkjuke Onnia triquetra (EN) er registrert her som en av få lokaliteter i Norge.
Kalklindeskogen har et svært høyt potensial for sjeldne kalklindeskogssopper, og trolig finnes her et
betydelig antall rødlistearter, men dette er ikke undersøkt i god soppsesong. Også karplantefloraen
er rik med flere registrerte rødlistearter. På åpne kalkberg og i kalkskrenter er det innslag av kravfulle,
spesialiserte moser og lav. På åpne kalkberg er bl.a. lavene Toninia candida (VU) og Squamarina
cartilaginea (EN) påvist, av moser stjertmose (Pterygoneurum ovatum) (EN). Det er et stort potensial
for rødlistearter av insekter både knyttet til død ved og kalkrike arealer.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av av kompensasjonsareal 27 vil medføre svært stor grad av likhet mellom tapt areal og
kompensasjonsareal. Kalkbarskog av verdi A ved Loreåsen vil erstatte tapet av kalkbarskog med
verdi A ved Kjellerberget. Det er vurdert som svært stor grad av likhet mellom tapt areal og
kompensasjonsareal. Kompensasjonsareal 27 har til og med høyere kvalitet enn tapt areal ved
Kjellerberget.
Kriterium addisjonalitet:
Det er vurdert som middels sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon. Det er
trolig liten risiko for negative inngrep på lokaliteten, spesielt i de bratte og mindre tilgjengelige delene
av området. Skogsdrift, bioenergihogst eller omfattende vedhogst er den mest reelle trusselfaktoren,
muligens også videre utbygging av hyttefeltet på østsiden. Det er vurdert som en viss risiko for at
dette vil skje (spesielt på lengre sikt).
Kriterium langsiktighet:
Arealet, i kombinasjon med andre verdifulle kalkskoger i regionen, vil bidra svært positivt til å sikre
langsiktig overlevelse for arter knyttet til ulike typer kalkskoger. Kalkskogene i Oslo-feltet har et unikt
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mangfold med mange arter (nesten) utelukkende knyttet til kalkskogene i Oslo-feltet, og RingerikeHole er en kjerneregion innenfor Oslofeltet for kalkskoger. Kalkskogen på Loreåsen utgjør en svært
viktig økologisk gradient ned mot Steinsvika, og bidrar svært positivt til å oppretteholde verdifulle
landskapsøkologiske sammenhenger og verdifulle leveområder for truede arter.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom hele eller deler av kompensasjonsareal 27 (144 daa) benyttes til kompensasjon er det vurdert
at dette fører til at man unngår netto tap av verdifull kalkbarskog av verdi A da dette arealet har
tilfredsstillende kvalitet og arealstørrelse. Det anbefales at hele eller store deler av arealet på 144
daa kompenseres selv om et mindre areal skal kompenseres ved Kjellerberget (14 daa). 14 daa er
et svært lite areal rent økologisk, og for å sikre langsiktig overlevelse av de naturverdiene som er søkt
ivaretatt gjennom kompensasjonen bør arealtallet som skal kompenseres være høyere enn 14 daa.
Derfor anbefales det at hele eller deler av areal 27 inngår i kompensasjonen. Ved vern av Loreåsen
vil den svært verdifulle naturgradienten Steinsvika-Loreåsen med svært høye naturverdier ivaretas.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området eies av en grunneier. Området brukes til tur både for tilreisende og hytteeiere. Det er til
sammen 140 hytter i tilgrensende område. Det tas ut ved til eget bruk fra området. Det går beitedyr
sør-vest for området. Det kan være aktuelt å ta ut tømmer som spesialvirke i fremtiden. Området
utgjør en stor andel av eiendommen.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er en traktorvei gjennom området, som brukes til driften og tur-/ridevei. Kompensasjonstiltak kan
etableres og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas deler av
området med som mulig kompensasjonsareal.
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Økologiske funksjonsområder for truede arter

I dette kapitelet beskrives mulige kompensasjonsarealer for økologiske funksjonsområder, jf. kap.
3.2.3. Det er fire økologiske funksjonsområder for truede arter som vurderes kompensert. Det er:
•
•
•
•

Synneren NR
Foreslåtte Storelva NR
Hekkeområde sothøne Kroksund
Hekkeområde vipe Mælingen
Kompensasjonsbehov raste-, nærings og hekkeområde for
truede arter / økologisk funksjonsområde
Synneren NR
Kompensasjonsfaktor i henhold til nivå 2 (se kap. 1.4.):

1:0,5 for redusert habitatkvalitet

Kompensasjonsfaktor i henhold til nivå 3 (se kap. 1.4.):

1:1 for redusert habitatkvalitet

Redusert habitatkvalitet
Arealbehov inkl kompensasjonsfaktor hhv nivå 2 og nivå 3

48 daa
24 daa hhv 48 daa

Faglig bakgrunn: En lang rekke arter og truede arter av våtmarksfugl har Synneren som hekke-,
raste og næringsområde. Over 20 rødlistede arter av våtmarksfugl er registrert i reservatet.
Aktuelle kompensasjonsarealer:
Det anbefales at økologisk kompensasjon for redusert
habitatkvalitet for Synneren NR arealmessig dekkes opp
gjennom vern eller forvaltning av områder i nærhet av Synneren
og/eller som har en viktig sammenbindingsfunksjon ved
Synneren/Storelva.
Kompensasjonsareal 8-Mælingen sør vil gi et verdifullt bidrag til
Storelva NR og til dels Synneren NR.
Det foreslås videre at kompensasjonsareal 12 (Busund) inngår i
kompensasjonen da dette arealet utgjør en svært viktig
sammenbindingskorridor mellom våtmarksområdene ved
Synneren NR, Storelva og Juveren NR. Dette vil imøtekomme
føringene fra KLD om at intakte sammenhenger mellom eller i
tilknytning til større naturområder som har en viktig funksjon som
forflytnings- og spredningskorridor for arter bør dekkes inn i
kompensasjonen. Det bør utarbeides en plan for
kompensasjonsarealet som ivaretar og videreutvikler viktige
naturkvaliteter samtidig med at interesser som grunneier har
ivaretas (områder til vedhogst etc.). Busund utgjør 181 daa.
Dersom areal 12 ikke benyttes foreslås det at areal 2
Sandbakken og 11 Prestemo-skrenten benyttes.
Vern av kompensasjonsareal 11 (Prestemo-skrenten) vil sikre et
intakt sammenhengende areal fra vått (Storelva) til tørt
(sandfuruskog Prestemoen). Prestemo-skrenten er bratt og smal
og har en mindre viktig funksjon som forflytnings- og
spredningskorridor for arter enn for eksempel Busund, men har
til tross for begrenset areal en sammenbindingsfunksjon innenfor
våtmarksystemet da arealet utgjør en verdifull randsone.
Prestemo-skrenten har størst betydning som et areal med
verdifull natur med viktige leveområder for blant annet sjeldne og
rødlistede arter. Dette arealet utgjør 33 da. Tilsvarende
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vurderinger gjelder for kompensasjonsareal 2 (Sandbakken).
Dette arealet utgjør 14 daa.

Måloppnåelse:
• Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder
kompenseres.
• Områder vernet etter Naturmangfoldloen skal kompenseres

Kompensasjonsareal 12 Busund (mindre del er A-lokalitet, for øvrig ordinær natur) (52 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016).
Naturtypelokaliteten utgjør en stor del av kompensasjonsarealet. En stor del av naturtypelokaliteten
er foreslått vernet i verneplan for Tyrifjorden. Resterende del av naturtypelokalitet som ikke er foreslått
vernet er på ca. 35 daa. Naturtypelokalitet består av et par evjer med høy andel rik sumpskog
(utforming viersumpskog i lavlandet og rikere løvsump-skog), og flommarkskog (utforming
oreflomskog), samt elementer av mudderbanker og elveør. Busund er en stor bakevje som er
skjermet fra Storelva med en nord-sørgående tange (Sandtangen). Evja deler seg i to ”løp”, et
hovedløp som går mot øst og en mindre arm inn sør-sørøst. Innover evja/kilen er det en del
småmosaikk med små avsnørte vannspeil, blant annet en flomdam ved låven ved Busund gård ved
evja i øst. Viersump-/flomskogen er relativt gammel, med mye stående død ved og noe læger.
Gråorskogen er av mer varierende tilstand. Deler er relativt gammel skog med ganske grove trær og
tilsvarende død ved. Utenfor naturtypelokalitet er det mindre naturverdier, hovedsakelig i form av ung
gråor-heggeskog med innblanding av gran. Kompensasjonsarealet totalt sett består av et stort
område med skog dominert av gråor-heggeskog og Salix-flomskog på Storelvas elveslette. Flere
rødlistearter er registrert. Elvemarigras (VU) og mandelpil (NT) er registrert. Dalfiol (VU) er registrert
tidligere, og finnes med stor sannsynlighet fortsatt. Vedsoppfungaen i viersumpskogen og flomskogen
på Salix spp. (særlig på stående død ved) er variert og artsrik, med et godt utvalg typiske arter for
skogtypen, samt noen sjeldne arter, bl.a. de sjeldne kjukene Junghuhnia lacera (NT) og (trolig)
vierkjuke (Ceriporiopsis consobrina=balaenae) (VU).
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Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern eller målrettet forvaltning av naturmangfold innenfor kompensasjonsareal 12 vil ikke direkte
kompensere for redusert habitatkvalitet i Storelva/Synneren, men vil bidra positivt for å styrke
naturverdiene på Storelvas elveslette og spesielt aksen Synneren NR-Busund-Juveren NR.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet er vurdert for det arealet som ikke er foreslått vernet innenfor 12 Busund. Det er stor
sannsynlighet for at naturverdiene vil kunne gå tapt uten kompensasjon, og at mulighetene for å
styrke områdets kvaliteter som sammenbindingskorridor og styrke den økologiske funksjonen på
Storelvas elveslette vil bli redusert/gå tapt. Området ligger lett tilgjengelig og gårdsnært og
skogsdrift/vedhogst, grøfting og nydyrking er de mest aktuelle truslene på arealene utenfor det
foreslåtte verneområdet. Det foreligger ingen slike planer for området i dag.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 12 Busund vil forbedre langsiktig overlevelse for naturverdiene knyttet til
Storelvas elveslette og naturverdier knyttet til aksen Synneren NR-Juveren NR. Spesielt gjelder dette
arter knyttet til ulike løvdominerte og fuktige skogsmiljø som viersumpskog og gråor-heggeskog.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Det er vanskelig å vurdere om man klarer å unngå netto tap i forhold til redusert habitatkvalitet for
Storelva/Synneren. Dersom areal 12 videreutvikles på en optimal måte for naturmangfold vil det gi et
svært viktig bidrag til unngå netto tap for naturmangfold og landskapsøkologiske effekter da et område
med viktig sammenbindingsfunksjon ivaretas. Ved god forvaltning av areal 12, spesielt ivaretagelse
av resterende del av naturtypelokaliteten, og gjennomføring av andre tiltak for å forbedre
naturkvalitetene på Storelvas elveslette vil dette gi verdifulle bidrag til naturmangfoldet på elvesletta.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området skjøttes og tas vare på av grunneier. Området brukes som nær friluftslivsområde for
grunneier. Planlagt bruk av området er skogsdrift eller beite. Deler av eiendommen er allerede vernet,
og grunneier føler seg omkranset av verneområder. Hvis området gjøres våtere vil mygg bidra til å
ødelegge for deres bruk av området.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er det ingen tekniske installasjoner i området av relevans for eventuelt kompensasjon.
Kompensasjonstiltak kan etableres og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas område,
eventuelt deler av området med videre som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 2 Sandbakken (B-lokalitet) (14 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består hovedsakelig av verdifull sandfuruskog av utforming rik sandfuruskog
med verdi viktig (B). Lokaliteten består av baserik sandfuruskog i en sørvestvendt bratt skråning ned
mot Synneren NR. Nederst i skråningen, mot Synneren NR, er det en kantsone med flommarkskog.
I parti er det glissen skog med blottet sand. Lokaliteten er viktig område for jordboende sopp,
sandlevende insekter og skoglevende insekter. I en god soppsesong bør man forvente flere funn av
rødlistede sopparter på lokaliteten. Her fines en stor forekomst av den rødlistede plantearten
nikkesmelle (NT). Tre arter av rødlistede insekter er registrert på lokaliteten, hvorav to er knyttet død
ved av furu.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 2 vil i noen grad kompensere for redusert habitatkvalitet i Synneren
siden arealet ligger i direkte kontakt med Synneren.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonaliteten er liten da det er lite sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon.
Det er få trusler mot området siden området er bratt og lite tilgjengelig. Det er dermed lite sannsynlig
at mulighetene for å styrke områdets kvaliteter som sammenbindingskorridor og styrke den
økologiske funksjonen på Storelvas elveslette vil bli redusert/gå tapt. Kompensasjonseffekt er
begrenset da arealet har en mindre viktig funksjon som sammenbindingskorridor og arealet er lite.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 2 Sandbakken vil forbedre langsiktig overlevelse for naturverdiene knyttet til
Storelvas elveslette, spesielt for arter knyttet til sandfuruskog.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Sandbakken (14 daa) sikres er det vurdert at dette kompensasjonsarealet alene ikke fører til
at man unngår netto tap av verdifull da arealet til tross for god kvalitet har lite areal.
Kompensasjonsarealet gir allikevel et viktig bidrag å ivareta naturmangfold på elvesletta, spesielt til
naturtypen sandfuruskog som har lite vernet areal i regionen. Kvalitetene til kompensasjonsarealet
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er spesielt knyttet til sopp og karplanter som i liten grad vil påvirkes negativt dersom arealet ikke blir
nedbygd.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området eies og drives av grunneier i området, som er heltidsbonde. Det er god tilvekst av skog i
området. Skog fra området brukes til flisfyringsanlegg for gårdsbruket. Området er vanskelig
tilgjengelig og grunneier har andre aktuelle områder å ta av.
Teknisk gjennomførbarhet:
Ingen tekniske installasjoner i området. Kompensasjon krever ingen tiltak. Tiltaket er teknisk
gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskelig gjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut fra vurdering av de økologiske og praktisk gjennomføring kriterier tas området med videre som
mulig kompensasjonsareal.

Kompensasjonsareal 11 Prestemo-skrenten (A-lokalitet) (33 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består av verdifull sandfuruskog av utforming rik sandfuruskog med verdi
svært viktig (A). Lokaliteten består av svært velutviklet kalkrik gammel sandfuruskog i bratt sørvendt
sandskråning ned mot Storelva. Skrenten dekkes av en svært tørr og solvarm ”kalk-sandfuruskog”
(sedimentene er tydelig kalkrike). Skråningen er stedvis så bratt at små blottlagte sandfelter finnes
naturlig. Skogen er gammel, med kraftige, høyreiste trær (mange furuer med grov, solsvidd bark).
Sandfuruskog med kombinasjon av både sørvendt og varm beliggenhet og gammel skog med gamle
trær og død ved er sjeldent. Den sjeldne arten bittergrønn Chimaphila umbellata (EN) er registrert
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med flere individer. Området er et av de mest velutviklete som er kjent av ”kalk-sandfuruskog”, en
skogtype som er meget sjelden nasjonalt og som har en nasjonal kjerneregion på Ringerike.
Skogarealet i Prestemo-skrenten er både større, bedre utviklet og har (vesentlig) eldre skog enn
lokalitet 2-Sandbakken.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 11 vil i mindre grad kompensere for redusert habitatkvalitet i Synneren
siden arealet ikke ligger i direkte kontakt med Synneren.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonaliteten er liten da det er lite sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten
kompensasjon. Det er få trusler mot området siden området er bratt og lite tilgjengelig. Det er
dermed lite sannsynlig at mulighetene for å styrke områdets kvaliteter som sammenbindingskorridor
og styrke den økologiske funksjonen på Storelvas elveslette vil bli redusert/gå tapt.
Kompensasjonseffekt er begrenset da arealet har en mindre viktig funksjon som
sammenbindingskorridor og arealet er lite.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 11 Prestemoskrenten vil forbedre langsiktig overlevelse for naturverdiene
knyttet til Storelvas elveslette, spesielt for arter knyttet til sandfuruskog.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom areal Prestemoskrenten (33 daa) sikres er det vurdert at dette kompensasjonsarealet alene
ikke fører til at man unngår netto tap av verdifull da arealet til tross for god kvalitet har lite areal.
Kompensasjonsarealet gir allikevel et viktig bidrag å ivareta naturmangfold på elvesletta, spesielt til
naturtypen sandfuruskog som har lite vernet areal i regionen. Kvalitetene til kompensasjonsarealet
er spesielt knyttet til sopp og karplanter som i liten grad vil påvirkes negativt dersom arealet ikke blir
nedbygd.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Opplysningsvesenets fond eier området. Området utnyttes ikke.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er ingen tekniske installasjoner i området av relevans for vurderingene. Tiltaket er teknisk
gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut i fra vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas området med som
mulig kompensasjonsareal.

Kompensasjonsbehov raste-, nærings og overvintringsområde for truede arter / økologisk
funksjonsområder
Foreslåtte Storelva NR
Kompensasjonsfaktor nivå 2, jf. kap. 1.4:
1:0,5 for redusert habitatkvalitet
Kompensasjonsfaktor nivå 3, jf. kap. 1.4:

1:1 for redusert habitatkvalitet

Redusert habitatkvalitet
Arealbehov inkl kompensasjonsfaktor hhv nivå 2 og nivå
3

117 daa
58 daa hhv 117 daa
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Faglig bakgrunn: En lang rekke arter og truede arter av våtmarksfugl er registrert langs Storelvas
nedre deler. Området har en spesielt viktig funksjon som overvintringsområde, spesielt når andre
viktige våtmarksområder i regionen er islagt. Området har en spesielt viktig funksjon for sangsvane,
dykkender som kvinand og toppand og laksand. Flere truede arter av våtmarksfugl er registrert, blant
annet dvergdykker (VU) regelmessig om vinteren. For øvrig er arter som sædgås (VU), stjertand (VU),
knekkand (EN), bergand (VU), lappfiskand (VU) og sothøne (VU) m.fl. registrert i ulike soner av
Storelva nedenfor Busund bro.
Aktuelle kompensasjonsarealer:
Det anbefales at økologisk kompensasjon for redusert
habitatkvalitet for Storelva arealmessig dekkes opp gjennom
vern eller forvaltning av områder i kontakt med Storelva, som
utgjør en kantsone mot Storelva eller områder som ligger på
Storelvas elveslette.
Det foreslås at kompensasjonsareal 20 (Helgelandsmoen) og
8 (Mælingen sør) inngår i kompensasjonen da disse arealene
utgjør viktige områder på Storelvas elveslette og utgjør viktige
sammenbindingsareal på Storelvas elveslette. Dette vil også
imøtekomme føringene fra KLD om at intakte sammenhenger
mellom eller i tilknytning til større naturområder som har en
viktig funksjon som forflytnings- og spredningskorridor for arter
bør dekkes inn i kompensasjonen.
Måloppnåelse:
Følgende punkter i KLDs brev er forsøkt oppfylt
• Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder
kompenseres.
• Områder foreslått vernet etter Naturmangfoldloen kompenseres
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Kompensasjonsareal 8 Mælingen sør (A-lokalitet) (49 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består hovedsakelig av gammel boreal løvskog av utforming gammel gråorheggeskog med verdi svært viktig (A). Lokaliteten utgjør en stor gjenværende rest med gråorheggeskog på Storelvas elveslette samt en kantsone med vierflomskog ut mot Storelva. Flere
rødlistearter er registrert, derav finkjuke (EN-sterkt truet) som det mest spesielle funnet. Det er få
slike relativt store og gamle gråor-heggeskoger på Storelvas elveslette
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 8 vil i relativt stor grad kompensere for redusert habitatkvalitet i Storelva
da en svært viktig skoglokalitet både i kantsone mot Storelva og på Storelvas elveslette vil bevares.
Kriterium addisjonalitet:
Det er stor sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon, og at mulighetene for å
styrke områdets kvaliteter som sammenbindingskorridor og styrke den økologiske funksjonen på
Storelvas elveslette vil bli redusert/gå tapt. Det foreligger ingen konkrete utbyggingsplaner i området
i dag. Området ligger dog lett tilgjengelig og gårdsnært og skogsdrift/vedhogst, grøfting og nydyrking
er de mest aktuelle truslene på arealet.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 8 Mælingen sør vil forbedre langsiktig overlevelse for naturverdiene knyttet til
Storelvas elveslette, spesielt arter knyttet til gammel gråor- og granskog på elvesletta. Skogsarealet
er det eneste gjenværende skogareal av noe størrelse på Mælingen og har således også en viktig
funksjon. En sterkt truet art som finkjuke (EN) er registrert på lokaliteten, og vern av arealet vil sikre
et viktig leveområde for arten.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom areal 8 vernes vil det gi et viktig bidrag til å unngå netto tap for verdifull natur på Storelvas
elveslette da arealet har god kvalitet og et betydelig areal. Tilsvarende areal med gråor-heggeskog,
dog hovedsakelig yngre og ikke så biologisk rik, er registrert ved 12 Busund. Området har også en
viktig sammenbindingsfunksjon da området danner en lang kantsone langs Storelva. Dersom arealet
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på 49 daa inngår i kompensasjon vil deler av arealbehovet på 117 daa for reduserte habitatkvaliteter
Storelva være dekket inn.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Grunneier tar ut noe ved, også til salg. Området har også vært brukt til praksisområde for folk som
trenger arbeidstrening. Noe jakt i området. Deler av området blir vått når Storelva har stor vannføring.
Teknisk gjennomførbarhet:
Ingen tekniske installasjoner i området av relevans for vurderingen, kun rester av en gammel løe.
Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en vanskeliggjøring av
igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas dette
arealet videre med som mulig kompensasjonsareal.

Kompensasjonsareal 20a Helgelandsmoen V

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor) (20 daa)
Kompensasjonsarealet er betydelig redusert etter dialog med Forsvaret. (Hele arealet ved
Helgelandsmoen militære område var avgrenset som aktuelt kompensasjonsareal i en tidligere fase).
Kompensasjonsarealet består av verdifull gråorheggeskog i de ytre deler og granplantefelt i de øvrige
delene. Gråorheggeskogen er en del av det viktige naturmiljøet ved Domholtevja.
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
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Vern av kompensasjonsareal 20a vil i noen grad kompensere for redusert habitatkvalitet i Storelva
da et lite areal med viktig kantsone mot Storelva vil bevares.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonaliteten for viersumpskogen mot Storelva er ikke tidligere vurdert. Addisjonaliteten er vurdert
som lav. Det er liten sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon slik situasjonen
er i dag.
Kriterium langsiktighet:
Arealet vil gi et lite bidrag til langsiktig overlevelse av arter ved Domholtevja og på Storelvas
elveslette. Granplantefeltet bør tynnes betydelig og på sikt erstattes med gammel løvskog.
Løvskogen vil naturlig vandre inn. Gammel løvskog vil bidra til å forbedre langsiktig overlevelse for
arter knyttet til gammel løvskog.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Helgelandsmoen (20a) sikres vil det kun gi et lite bidrag til å unngå netto tap av verdifull natur
da arealet er lite og har få naturkvaliteter. Kompensasjonsarealet gir allikevel et bidrag til å ivareta
naturmangfold på elvesletta, og i tillegg ivareta en viktig forflytningskorridor for arter langs Storelva.
Dette gjelder spesielt dersom plantefeltet på sikt erstattes med gammel løvrik skog.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Forsvaret har evigvarende avtale med full råderett for området. Forsvaret kan akseptere at arealet
vernes.
Teknisk gjennomførbarhet:
Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet vanskeliggjør igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av kriterier for praktisk gjennomføring tas det justerte område 20a med
videre som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 20b Helgelandsmoen SØ (naturtypelokalitet BN001119898 gammel
lavlandsblandingsskog, B-lokalitet) (100 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet består av gammel lavlandsblandingsskog med verdi viktig (B). Skogen her er
høyproduktiv, eldre til halvgammel gran-dominert blandingsskog med innslag av en hel del relativt
gammel hengebjørk samt små gamle flomløp med gråor-gråselje-sumpdråg. Høyproduktiv
lavlandsskog på flatmark med såpass gammelskogstilstand er (meget) sjeldent, og området har
allerede i dag viktige naturverdier, og vurderes som B-lokalitet. Utviklingspotensialet er meget stort,
og på relativt kort sikt vil området utvikle betydelig sterkere naturskogskarakter. Artsmangfoldet er
ikke spesielt rikt mht. spesielle/sjeldne/rødlistede arter (skogen er ikke gammel nok), men noen
naturskogsarter av vedsopp er registrert, blant annet rødlisteartene rosenkjuke (NT) og rynkeskinn
(NT).
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 20b vil i noen grad kompensere for redusert habitatkvalitet i Storelva
da en viktig skoglokalitet på Storelvas elveslette vil bevares.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonaliteten for denne lokaliteten spesifikt er ikke tidligere vurdert. Addisjonaliteten er vurdert som
stor. Det er stor sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon. Det er spesielt
framtidig utvidelse av næringsområdene på Helgelandsmoen, nydyrking og skogsdrift som er aktuelle
trusler mot denne verdifulle lokaliteten.
Kriterium langsiktighet:
Arealet vil, spesielt siden arealet er et av få viktige gamle lavlandsblandingsskoger på Storelvas
elveslette, sikre langsiktig overlevelse for arter knyttet til denne naturtypen. Arealet har en
sammenbindingsfunksjon for mellom Storelva-Tjernet-Domholtevja.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Helgelandsmoen SØ sikres er det vurdert at dette arealet alene ikke bidrar til å unngå netto
tap av verdifull natur, men at arealet vil det gi et svært viktig bidrag til en sjelden naturtype på
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elvesletta som i liten grad er vernet og som er utsatt for betydelig press fra spesielt skogbruk. Arealet
er relativt stort (100 daa) og dekker inn betydelig med areal. Dette arealet er en av de to viktigste
arealene av gammel lavlandsblandingsskog som er kjent på elvesletta. Det andre områder er
bjørkelunden nord for Busund, som er allerede foreslått vernet som en del av verneplan for Storelva.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Forsvaret har evigvarende avtale med full råderett for området. Området brukes i liten grad av
forsvaret, og forsvaret kan akseptere at arealet vernes. Hole kommune ønsker næringsutvikling på
Helgelandsmoen, som vil grense inn mot dette aktuelle området.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det er ingen tekniske installasjoner i området, men området har vært brukt til militær virksomhet siden
1860-tallet. Det kan finnes blindgjengere i området. Forsvaret er ikke kjent med eventuelle
forurensning. Det er ikke nødvendig med tekniske tiltak i forbindelse med økologisk kompensasjon.
Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet vanskeliggjør igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut i fra vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas dette arealet videre
med som mulig kompensasjonsareal.
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Kompensasjonsareal 13b Busund nord (A-lokalitet) (46 daa)

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor)
Kompensasjonsarealet består av gammel lavlandsgranskog og rik sandfuruskog med verdi svært
viktig (A). Geomorforlogisk består arealet av en sandig elveterrasse. Bratt skråning ut mot elva har
tørr, rik sand-lågurtskog med enkelte små sandfelt/utrasinger. I partier er det død ved av gran i alle
nedbrytningsstadier. Dette er et en sjelden kvalitet i lavlandet. Arealets har meget høye naturverdier
i dag i kraft av å være gammel sandbarskog med mye læger og god kontinuitet i død ved og tilhørende
meget rik vedsoppfunga (i så måte tilnærmet unikt i Norge). En rekke truede arter er registrert, blant
annet gullfrynsekjuke (Anomoloma albolutescens) (EN-sterkt truet).
Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Vern av kompensasjonsareal 13b vil i noen grad kompensere grad kompensere for redusert
habitatkvalitet i Storelva da en viktig skoglokalitet på Storelvas elveslette vil bevares.
Kriterium addisjonalitet:
Det er stor sannsynlighet for at naturverdiene vil gå tapt uten kompensasjon, og at mulighetene for å
styrke områdets kvaliteter som sammenbindingskorridor og styrke den økologiske funksjonen på
Storelvas elveslette vil bli redusert/gå tapt. Det er spesielt skogsdrift og eventuelt nydyrking som er
trusler mot området.
Kriterium langsiktighet:
Å sikre naturareal ved 13b Busund nord vil forbedre langsiktig overlevelse for naturverdiene knyttet
til Storelvas elveslette, spesielt for arter knyttet til gammel død ved rik gran og furuskog på
elveterrasse ved Storelva (sandbarskog). Arealet har meget høye naturverdier i dag i kraft av å være
gammel sandbarskog med mye læger og god kontinuitet i død ved og tilhørende meget rik
vedsoppfunga (i så måte tilnærmet unikt i Norge). Å sikre arealet er dermed viktig for mange av de
artene som kun er registrert her på elvesletta. Dessverre er naturverdiene til gran-artene redusert i
forbindelse med hogst i 2017, men verdiene til furu er trolig fremdeles mer eller mindre intakte. Det
er ikke gjennomført oppfølgende undersøkelse av effektene av denne hogsten.
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Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom Busund N gammelskog sikres er det vurdert at dette kompensasjonsarealet alene ikke fører
til at man unngår netto tap for verdifull natur på Storelvas elveslette da arealet til tross for god kvalitet
har begrenset areal.
Kompensasjonsarealet gir allikevel et svært viktig bidrag å ivareta
naturmangfold på elvesletta, spesielt siden det er en svært sjelden naturtype med et unikt
naturmangfold som man ikke finner andre steder på elvesletta.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Området brukes ikke av dagens eier. Området er imidlertid planlagt overført til annen grunneier i
området, som er heltidsbonde. Området ønskes ryddet og oppdyrket, men naturverdiene begrenser
dette. Potensielle svært godt jordbruksområde.
Teknisk gjennomførbarhet:
Ingen tekniske installasjoner i området. Kompensasjon krever ingen tiltak. Tiltaket er teknisk
gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet vanskeliggjør igangværende bruk.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
På bakgrunn av vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas området
med som mulig kompensasjonsareal.

Kompensasjonsbehov våtmark Kroksund, spesielt områdets verdi
som hekkeområde for truet art
Hekkeområde sothøne (VU) Kroksund
Kompensasjonsfaktor:

1:2

Arealbeslag
Arealbehov inkl kompensasjonsfaktor

30 daa
60 daa

Faglig bakgrunn: Kartleggingsrapporten omtaler i liten grad områdets funksjon som hekkeområde
for rødlistearten sothøne (VU-sårbar på rødlista fra 2015). Derfor beskrives det faglige kort i denne
tabellen. Hekkeområdet til sothøne ved Kroksund utgjør en mindre del av det økologiske
funksjonsområdet ved Kroksund (ØF08) som er et overvintrings-, raste og hekkeområde for fugl.
Hekkeområdet til sothøne er avgrenset til ca. 30 daa (se kart under).
Sothøne er en relativt fåtallig hekkefugl i Norge med et bestandsestimat på 270-475 hekkende par
(NOF data). Sothøne hekker fåtallig i Tyrifjorden våtmarksystem. Totalt er hekkebestanden i
Tyrifjorden våtmark anslått til 20-30 par. I Tyrifjorden våtmarksystem hekker sothøna flere steder i
Steinsfjorden (blant annet i Vikbukta, Steinsvika, Skjørvolltangen, Bjørsrudvika) samt i Juveren NR,
Sælabonn og i Svartstadvika. Alle disse områdene er vernet eller foreslått vernet (og er dermed ikke
aktuelle kandidatområder i økologisk kompensasjon).
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Aktuelle kompensasjonsarealer:
Det er ikke tilgjengelig kompensasjonsareal som direkte vil kompensere
for tap av hekkeområde sothøne fordi de aller fleste av hekkeområdene
for sothøne i Tyrifjorden våtmarksystem er vernet eller foreslått vernet.
Flere areal ligger i Steinsfjorden. Av den grunn må man ivareta annen
våtmarksnatur som en del av kompensasjonen for tap av hekkeområde
sothøne.
Det anbefales at økologisk kompensasjon for nedbygging av viktig
våtmarksområde med funksjon hekkeområde for sothøne (VU) ved
Sundvollen, Kroksund kompenseres ved å igangsette bygging av ny
våtmark ved areal 21 med større dammer med frodig
våtmarksvegetasjon, alternativt bruke resterende del av areal 3 etter at
evje er bygd.
Kompensasjonsfaktoren er satt til 1:2 da det er usikkert hvorvidt sothøne
vil etablere seg i nyetablerte dammer. Dammene vil uansett få en viktig
funksjon for annet naturmangfold knyttet til dammer.
Måloppnåelse:
• Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder
kompenseres.
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Kompensasjonsareal 23 Domholtevja sør

Kort naturfaglig beskrivelse (for detaljer, se kartleggingsrapport Bane Nor 2016)
Kompensasjonsarealet utgjør en forlengelse av Domholtevja, og utgjør et gammelt avsnørt flomløp
av Storelva. De ytre deler av Domholtevja er foreslått vernet som en del av Tyrifjorden
våtmarksystem. Domholtevja N er beskrevet tidligere. Domholtevja S består av åpen flommark,
delnaturtype rik grasflomsone i mosaikk med vannkant-samfunn, delnaturtype elvesnelle-starrump
og temporær flomdam av verdi viktig (B). Få rødlistearter er registrert, men nikkebrønsle er tidligere
registrert. I flomperioder står området under vann, se bilde under.
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Vurdering i forhold til økologiske kriterier
Kriterium lik for lik:
Kompensasjonsarealet henger sammen med det foreslåtte verneområdet i Domholtevja og
kompensasjonsarealet Domholtevja nord (21). Det er areal 23 og deler av det foreslåtte verneområdet
som er mest aktuelle i forbindelse med økologisk kompensasjon for sothøne (VU). Etablering av
våtmark her vil medføre at ny våtmark vil etableres som erstatning for våtmark som går tapt ved
Kroksund. Det bør graves ut en stor dam i dette området, se skisse. Dette er usikkert hvorvidt sothøne
vil etablere seg som hekkefugl, men slike dammer vil få en viktig funksjon for fugl og andre
organismegrupper. Det er samlet sett vurdert som stor grad av likhet mellom tapt areal og
kompensasjonsareal dersom ny etablering av våtmark gjennomføres.
Kriterium addisjonalitet:
Addisjonalitet for kompensasjonsareal 23 (fukteng og viersumpskog) er vurdert som høy (høyeste
addisjonalitet, se kartleggingsrapport) da ny våtmark vil bli etablert på sumpmark og åpen
viersumpskog (gråselje-kratt). Kompensasjonseffekten vil bli stor.
Kriterium langsiktighet:
Etablering av ny våtmark (stor dam) vil gi et verdifullt bidrag til våtmarksområdet ved Domholtevja,
spesielt for fuglelivet.
Måloppnåelse unngå netto tap av verdifull natur:
Dersom kompensasjonsareal 23 og foreslåtte verneområde ved Domholtevja (grovt vurdert til 30 daa)
benyttes til etablering av nye dammer (for sothøne blant annet) er det vurdert at dette arealet alene
ikke fører til at man unngår netto tap av hekkeområde for sothøne. Dette er under forutsetning at 60
daa skal kompenseres hvis man legger kompensasjonsfaktor 1:2 til grunn for vurderingene. Dersom
dam ved Domholtevja bygges slik at god kvalitet oppnås kan areal det skal kompenseres for bli
redusert og kompensasjonsfaktoren «nærmer seg» 1:1. Tiltaket forutsetter også at indre deler av det
foreslåtte verneområdet ved Domholtevja kan benyttes til å etablere dammer. Fylkesmannen må ta
stilling til det.
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Areal som kan være aktuelt for bygging av ny våtmark (som dammer som kan bli hekkeområde for
sothøne) innenfor Domholtevja S og foreslått verneområde Domholtevja.
Vurdering i forhold til kriterier praktisk gjennomføring
Andre brukerinteresser:
Kompensasjonsareal 23 er en del av et større gårdsbruk som drives av eieren (heltidsbonde). Det er
grasproduksjon på deler av området i dag, resten av området er for vått. Grunneier ønsker å fylle opp
området for å dyrke korn og for å bedre arrondering av jordbruksarealene.
Teknisk gjennomførbarhet:
Det går en sig/bekk gjennom området, som sannsynligvis tar med seg noe sedimenter og eventuell
gjødsel og plantevernmidler fra tilgrensende jordbruksområder. Kompensasjonstiltak kan etableres
og opprettholdes over tid. Tiltaket er teknisk gjennomførbart.
Kostnader:
Eier har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet vanskeliggjør igangværende bruk.
Det bør vurderes å etablere en sedimentasjonsdam e.l. for å fange opp tilslamming fra bekken.
Tiltakshavers vurdering ut i fra fremkommet informasjon
Ut i fra vurdering av økologiske kriterier og kriterier for praktisk gjennomføring tas område 23 med
videre som mulig kompensasjonsareal. Det forutsettes da at areal innenfor foreslåtte verneområde
ved Domholtevja kan inngå i kompensasjon.

Kompensasjonsbehov hekkeområde for sterkt truet art
Hekkeområde vipe (EN) Mælingen
Kompensasjonsfaktor:

Mindre relevant (tiltak mer
relevant)
Arealbeslag
88 daa
Arealbehov inkl kompensasjonsfaktor
Mindre relevant (tiltak mer
relevant)
Faglig bakgrunn: Kartleggingsrapporten omtaler Mælingen som et viktig hekkeområde for
rødlistearten vipe (EN-sterkt truet på rødlista fra 2015). Hekkeområdet til vipe på Mælingen utgjør en
mindre del av det økologiske funksjonsområdet dyrket mark Mælingen (ØF_14). Kjerneområdet for
hekkeområdet til vipe er avgrenset til 88 daa (se kart under), og et fåtall par hekket her i 2016 (2-3
par). Enkelte par med vipe kan for øvrig hekke i andre delområder på Mælingen, men avgrenset
område var kjerneområde for hekkende vipe på Mælingen i 2016. Mælingen er sammen med Averøya
trolig et av de få gjenværende områdene for hekkende vipe på Ringerike.
Vipa har et bestandsestimat på 7500-10000 hekkende par (NOF data), men bestanden er i kraftig
tilbakegang, blant annet på grunn av at arten er en bakkehekkende art knyttet til dyrket mark.
Uten målrettede tiltak for vipe vil trolig tilbakegangen fortsette, og det vil i økende grad kunne føre til
lokal og regional utrydning. Vipa hekker fåtallig på Ringerike, men det er foreligger ikke systematiske
undersøkelser av hekkebestanden.
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Aktuelle kompensasjonsarealer:
Vipe hekker på dyrket mark, spesielt dyrket mark med noe åpne arealer
med sand eller grus og/eller kortvokst vegetasjon (for eksempel
områder med grønnsaks- og potetdyrking, beitemarker, engareal
m.m.). Arten hekker i liten grad i områder med kornproduksjon. Vipa
har også en preferanse for dyrket mark nær våtmarksområder.
Som kompensasjon for hekkeområder som går tapt må andre
hekkeområder for vipe på dyrket mark forvaltes på en vipe-vennlig
måte. Det vil si at det må være egnede produksjonsformer (se over),
vipe-reir må følges opp i hekkesesongen for å unngå at reir ødelegges
ifbm med landbruksdrift og ev bør predasjon fra rødrev, kråker, katter
m.m. minimaliseres.
Som en del av den anbefalte kompensasjonen anbefales det at det
gjennomføres en målrettet kartlegging av kjente hekkeområder for vipe
på Ringerike for å vurdere hvilke tiltak som kan settes inn for å unngå
lokal utdøing på Ringerike og Storelvas elveslette. Det bør utarbeides
en lokal tiltaksplan/handlingsplan for vipe hvor kartlegging av bestand
på Ringerike og oppfølging av hekkelokaliteter gjennomføres. Det bør
sikres langsiktig finansiering av prosjektet. Kartlegging av
vipebestanden må starte opp i 2018.
Måloppnåelse:
• Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder skal
kompenseres.
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Tilleggsbehov alternativ B Kort bru, Mælingen

Alternativ B, med fylling istedenfor lang bru over deler av Mælingen, bør vurderes om utløser ekstra behov
for kompensasjon på grunn av større negativ påvirkning på særlige verdifulle naturverdier på Mælingen.
Fyllingen i foreslått reguleringsplan vil være ca. 600 meter lang, fire meter høy og beslaglegge et areal på
37 daa. Konsekvensgraden for alternativ B med fylling er vurdert som meget stor negativ i
konsekvensutredningen. Alternativ A med lang bru er vurdert som stor negativ i konsekvensutredningen.
Fyllingen er planlagt på dyrket mark. Deler av dette området er et viktig økologisk funksjonsområde som
brukes av fugl, spesielt i våte perioder og i flomperioder. Deler av dette området vil bli direkte beslaglagt.
Fyllingen vil medføre sterkere barrierevirkninger for mindre mobile organismer som amfibier, krypdyr og
insekter enn bro. I alternativ A forventes det at artene vil kunne bevege seg under den lange brua i noen
grad. Tiltaket vil også øke kollisjonsrisikoen for fugl, flaggermus og flygende insekter som forflytter seg
mellom Storelva og Synneren, men det er antatt å være ganske likt mellom de to alternativene. I tillegg vil
fyllingen få en viss betydning for overflatestrømmer på Mælingen i flomperioder, og føre til at mindre areal
oversvømmes.
Det anbefales å etablere avbøtende tiltak for fylling, dvs. alternativ B, ved å etablere våtmark i og rundt den
40-60 meter brede «kanalen» som planlegges mellom Storelva og Synneren, se figur under presentasjon
av areal 6 Indre Synneren i kap. 4.1.3. Selve kanalen er innarbeidet som en del av tiltaket, mens det å
utvikle de økologiske verdiene i kanalen og eventuelt det tilgrensende kompensasjonsarealet 6 Indre
Synneren er vurdert som et viktig avbøtende tiltak.

4.2

Områder som foreslås å inngå i kompensasjonen

4.2.1 Anbefaling ulike nivå for kompensasjon
Basert på de ulike nivåene av omfang for kompensasjon (se kapittel 1.4) er følgende
kompensasjonsareal foreslått for de ulike nivåene.

4.2.1.1

Nivå 1

Arealbeslag i verneområder og foreslåtte verneområder kompenseres. Redusert habitatkvalitet i
verneområdene Synneren og Storelva som følge av støy og forstyrrelse kompenseres ikke på nivå 1.
Det er kun arealbeslag som kompenseres på nivå 1.
Arealbeslaget er foreslått kompensert ved å etablere nye våtmarker og verne andre
kompensasjonsareal.
Etablering av våtmark på Odden I har høyeste prioritet da etablering av våtmark medfører høyere
addisjonalitet. Framtidig mulighetsstudium vil vise om det er mulig å få laget tilstrekkelig våtmarksareal
innenfor disse arealene som gir tilstrekkelig kompensasjonen av god kvalitet.
I tillegg til etablering av våtmark ved 3-Odden I er vern av 14-Sandsetertjern, 23-Domholtevja N og
deler av 22-Helvetesmyra anbefalt. Alle disse kompensasjonsarealene har A-verdi (nasjonal verdi) og
er kvalitetsmessig egnede kompensasjonsareal for tap av verneområder.
Dette vil bidra til å unngå netto tap av verdifull natur knyttet til arealbeslag i verneområdene.

4.2.1.2

Nivå 2

Redusert habitatkvalitet i verneområdene Synneren og Storelva som følge av støy og forstyrrelse
kompenseres i tillegg på nivå 2. Redusert habitatkvalitet kompenseres med en faktor 1:0,5.
For å oppnå kvalitet tilsvarende tapet av 82 daa (på grunn av at redusert habitatkvalitet beregnet til
165 daa på nivå 2 skal kompenseres med en faktor 1:0.5) bør som et minimum 6-Indre Synneren og
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8-Mælingen sør sikres. Disse arealene utgjør totalt 82 daa. Areal 6 og areal 8 har regionale til
nasjonale naturverdier og er kvalitetsmessig egnede kompensasjonsareal for tap av reduserte
habitatkvaliteter i verneområder. Disse arealene ligger også i kant med enten Synneren NR og
foreslåtte Storelva NR og vil gi et viktig bidrag til disse verneområdene.
Da redusert habitatkvalitet kompenseres med en faktor 1:0,5 er det vurdert at man ikke fullt ut unngår
netto tap av verdifull natur knyttet til redusert habitatkvalitet i verneområdene.

4.2.1.3

Nivå 3

Redusert habitatkvalitet i verneområdene Synneren og Storelva som følge av støy og forstyrrelse
kompenseres også på nivå 3. Redusert habitatkvalitet kompenseres med en faktor 1:1.
For å oppnå kvalitet tilsvarende tapet av 165 daa (på grunn av at redusert habitatkvalitet beregnet til
165 daa på nivå 2 skal kompenseres med en faktor 1:1) bør som et minimum 6-Indre Synneren, 8Mælingen sør og 20b-Helgelandsmoen SØ sikres. Dette utgjør totalt 182 daa. I tillegg areal 12Busund kompenseres på grunn av den store kompensasjonseffekten dette arealet gir. Flere av disse
arealene ligger i kant med enten Synneren NR og foreslåtte Storelva NR og vil gi et viktig bidrag til
disse verneområdene. Areal 6, areal 8, areal 12 og areal 20b har regionale til nasjonale naturverdier
og er kvalitetsmessig egnede kompensasjonsareal for tap av reduserte habitatkvaliteter i
verneområder. I tillegg har areal 12 en svært viktig funksjon som sammenbindingskorridor mellom
Synneren-Storelva-Juveren.
Areal 2-Sandbakken, areal 11-Prestemoskrenten og areal 13b Busund gammelskog benyttes da ikke i
kompensasjonen.
Arealbeslag i kalkskog ved Kjellerberget-Steinsåsen kompenseres i tillegg i nivå 3. Dette kan
kompenseres enten ved vern av vestskrenten ved areal 18-Berger-Bergerhaugen eller vern av deler
av areal 27 Loreåsen. Areal 18 og areal 27 har nasjonale naturverdier knyttet til kalkskog og er
kvalitetsmessig egnede kompensasjonsareal for tap av nasjonale naturverdier knyttet til kalkskog ved
Kjellerberget-Steinsåsen. Areal 18 velges på grunn av nærheten til Storelvas elveslette og Lamyra
NR. Dersom tilstrekkelig areal av disse kalkskogene vernes vil det gi tilstrekkelig kompensasjon for
kalkskog.

4.2.1.4

Nivå 4

Arealbeslag og påvirkning av økologiske funksjonsområder for truede arter kompenseres i tillegg for
nivå 4. Dette nivået samsvarer med føringen i KLDs brev, datert 2.6.2017.
Nedbygging av hekkeområde sothøne i Kroksund foreslås kompensert ved å etablere ny våtmark ved
Domholtevja S og indre deler av foreslåtte verneområdet Domholtevja. Alternativt kan man etablere ny
våtmark på Hengslet (sistnevnte ikke anbefalt av hensyn til vern av dyrket mark).
Som kompensasjon for vipe anbefales det at det utarbeides en tiltaksplan for vipe for å bidra til
langsiktig overlevelse av arten på Ringerike.

4.2.1.5

Samlet anbefaling

Tabell 4.5 og 4.6 viser samlet anbefaling for de ulike nivåene. Figur 4.1 viser kart over
kompensasjonsarealene som det anbefales å gå videre med for nivå 4. Dette er anbefalingen basert
på økologiske kriterier og hva som er anbefalt av Fellesprosjektet
Ved eventuell endring av hvilke kompensasjonsareal som inngår kan det bli justeringer i behov for
areal og tiltak på arealene avhengig av forventet kvalitet på kompensasjonsareal sammenlignet med
verdiene det skal kompenseres for.
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Tabell 4.5. Areal som anbefales kompensert for ulike nivå av kompensasjon ved nydannelse av
våtmark. Alle tall i daa.
Ambisjonsnivå
1
2
3
4
Kompensasjonsareal
3- Odden I
25
25
25
25
23 - Domholtveja S (inkl deler av
30
foreslått verneområde ved evja)
Sum
25
25
25
55

Tabell 4.6. Areal som anbefales kompensert for ulike nivå av kompensasjon ved vern av
naturareal. Alle tall er i daa.
Nivå
1
2
3
4
Kompensasjonsareal
Areal fra tabell 4.5 (ny våtmark) 25
25
25
55
6-Indre Synneren
11
11
11
11
14-Sandsetertjern
7,5
7,5
7,5
7,5
21-Domholtevja N
46
46
46
46
8-Mælingen sør
49
49
49
12-Busund
52
52
52
18-Berger-Bergerhaugen
58
58
22-Helvetesmyra
71
71
Sum
88,5
190,5
319,5
349,5
Kompensasjonsbehov
88
170,5
267
327
Tiltaksplan for vipe
x
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Figur 4-1. Kompensasjonsareal som foreslås å inngå i økologisk kompensasjon E16/RRB for
nivå 4 (grønn fage). Røde areal viser eksisterende og foreslåtte verneområder.
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Oppsummering økologisk kompensasjon

Tabell 18 gir en tematisk oversikt over kompensasjonsbehov, jfr. kapittel 4.1.1-4.1.4 og en vurdering
av om man har oppnådd mål om å unngå netto tap av verdifull natur. I tabell 4.4 er areal som
økologisk er egnet som kompensasjonsareal inkludert. Areal i parentes i tabell 4.4. kan inkluderes
dersom det ikke oppnås tilstrekkelig areal eller kvalitet med anbefalte og prioriterte areal. Tiltakshaver
kan da velge et alternativt kompensasjonsareal dersom kompensasjonsarealet med høyere prioritet
ikke velges.

Tabell 4.4. Oppsummering arealbehov økologisk kompensasjon. Areal i parentes kan
inkluderes dersom det ikke oppnås tilstrekkelig areal eller kvalitet med anbefalte areal.
Tema
Utredet
Areal som foreslås
Areal
Målopparealbehov
kompenseres
kompensasjonsnåelse
kompensasj
areal tilgjengelig
unngå
on (i daa)
netto tap
Verneområder og
foreslåtte
verneområder
(nydannelse)

88

Verneområder og
foreslåtte
verneområder
(vern/forvaltning)

3. Odden I

3: 25 daa

6. Indre Synneren
14. Sandsetertjern
21. Domholtevja N

6: 11 daa
14: 7,5 daa
21: 63 daa

Verneområde/økologisk
funksjonsområde
Synneren

48 (se tabell
3.3)

12. Busund

12: 52 daa

Verneområde/økologisk
funksjonsområde
Storelva

117 (se tabell
3.3)

8: Mælingen sør
22. Helvetesmyra

8: 62 daa
22: 71 daa

(20a: Helgelandsmoen V)
(20b: Helgelandsmoen SØ)
(13b. Busund)
(2. Sandbakken)
(11. Prestemoskrenten)

20: 20 daa
20b: 100 da
13b: 46 daa
2: 14 daa
11: 33 daa

Ja

Ja

Naturtypelokalitet

14

18: Bergerhaugen

18: 58 daa

Ja

Økologiske
funksjonsområde
sothøne

60

23. Domholtevja S og
deler av foreslått
verneområde

Ca. 30 daa*

Nei

Økologiske
funksjonsområde vipe
Sum

Ikke relevant

Lokal handlingsplan/tiltaksplan for vipe utarbeides for å sikre
langsiktig overlevelse av arten på Mælingen og Ringerike
592,5 daa

327 daa

* areal som inngår i foreslått verneområde ved Domholtevja inngår i dette arealet

4.3

Tiltak som er viktig for å redusere landskapsøkologiske effekter

En lang rekke tiltak er planlagt gjennomført for å redusere barrierevirkninger, inklusive kollisjonsrisiko
for fugl, se kapittel 3.6. Dette reduserer den landskapsøkologiske konsekvensen av tiltak.
Som en del av kompensasjonsplanen foreslås det en del tiltak som kan styrke sammenbindingsfunksjon
og forbedre økologisk status for naturmangfoldet på Storelvas elveslette og som kan gjennomføres for
å redusere barrierevirkninger av tiltaket ytterligere. Slike tiltak er omtalt i kap. 3.6 og 4.1.4.
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Kompensasjonsarealer som er forkastet

I prosessen med kompensasjonsplanen i 2017 og 2018 ble noen mulige kompensasjonsarealer fra
kartleggingsrapport i 2016 forkastet. Dette var i første omgang arealer med lite areal og som i mindre
grad tilførte kompensasjonsplanen vesentlige kvaliteter. Følgende kompensasjonsarealer ble da
forkastet: 16 (Frokøya), 17 (Lamyra øst) og 24 (Averøya NR utvidelse skog). I tillegg er det i løpet av
prosessen bestemt at dyrket mark ikke skal benyttes for økologisk kompensasjon. Dette gjelder
kompensasjonsareal 4, 5, 7, 9, 10 ,15, 16 og 24. I tillegg er kompensasjonsareal med høy konfliktgrad
tatt ut av kompensasjonsplanen. Dette er areal med store økonomiske kostnader eller areal som
berører viktige areal for gårdsbruk med helårsdrift. Se begrunnelse for at disse arealene er tatt ut av
kompensasjonen i kapittel 4.1. Dette er blant annet følgende areal; 19 (Mosmyra) og deler av 20
(Helgelandsmoen). En rekke andre kompensasjonsareal er også justert for å imøtekomme andre
brukerinteresser. Se kart i vedlegg 2 som viser alle områdene.

Tabell 4-7. Kompensasjonsareal som er forkastet i løpet av prosessen. Poeng og prioritering
viser til kartleggingsrapport (Bane Nor 2016).
Nr komp
areal
4
5
7
9
10
15
16
24
17
19

Stedsnavn
Dyrket mark
Odden II
Hengslet
Gomserud
Mælingen vest
Mælingen øst
Juveren vest
Frokøya
Averøya
Naturareal
Lamoen øst
Mosmyra

Areal (daa) Naturareal/ dyrket mark

Poeng

Prioritet

167
44
62
47
65
56
19
127

Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark

18
16
18
16
16
16
12
16

1
1
1
1
1
1
2
1

33
111

Skog
Myr, sumpskog

12
20

2
1
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5 VIDERE FORVALTNING AV KOMPENSASJONSAREALENE
5.1

Forvaltning av vernede områder

I sitt brev datert 2.6.2017 legger KLD til grunn at aktuelle kompensasjonsarealer bør vernes etter
naturmangfoldloven dersom de oppfyller kriteriene for vern, og angir at den mest aktuelle verneformen
vil være naturreservat (nml §37). Departementet legger til grunn at det er mulig å verne som
naturreservat også områder som i dag ikke innehar store naturverdier, men der man på sikt kan
forvente å få verneverdier nevnt i §37 første ledd.
Reservatvern innebærer forbud mot for eksempel motorferdsel, hogst og nye inngrep i området, mens
vedlikehold av eksisterende bygninger eller anlegg samt bruk av området til beite eller friluftsliv
normalt er tillatt. Naturmangfoldloven åpner også for å verne arealer som krever gjenopprettingstiltak
eller som forutsetter bruk for å ivareta verneformålet. Betingelsen for dette er at det samtidig med
vernevedtaket legges fram utkast til plan for skjøtsel som sikrer verneformålet. Planen kan omfatte
avtale om bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer og kan inneholde bestemmelser om
økonomisk godtgjørelse til private som bidrar til områdets skjøtsel (nml §37). Forvaltningsmyndigheten
skal, hvis mulig, inngå avtale med grunneieren om at denne utfører nærmere bestemte skjøtselstiltak,
men kan også inngå avtale med interesserte organisasjoner eller andre om at disse utfører slike tiltak
(nml §47).
Andre aktuelle verneformer kan være biotopvernområde som kan brukes for å sikre leveområdet for
en eller flere bestemte arter, eller landskapsvernområde som skal sikre landskapet. Begge er en noe
mildere verneform som i så fall kan medføre behov for vern av større arealer for å sikre stor nok effekt.
Valg av verneform vil avhenge av graden av restriksjoner som er påkrevd for å ivareta naturverdiene.
Vern av kompensasjonsarealene etter nml anses å være den beste løsningen for å ivareta
naturverdiene på lang sikt. De arealene som foreslås til kompensasjon vil være til erstatning for
arealer av nasjonal og internasjonal verdi, og med de muligheter nml gir for fortsatt drift og
gjennomføring av nødvendige skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i verneområdene, anses dette som
den beste forvaltningsløsningen.
Det overordnede målet for forvaltningen er å ivareta verneverdiene i verneområdet, både ved å
beskytte dem mot uønskete inngrep og iverksette skjøtselstiltak.
Forvaltning av verneområder omfatter:
• saksbehandling etter verneforskrifter og utarbeiding av forvaltningsplaner eller skjøtselsplaner
• praktisk forvaltning som informasjon, overvåking, registreringer og gjennomføring av fysiske
skjøtselstiltak som er nødvendig for å ivareta eller fremme verneformålet eller opplevelsesverdien
• tilsyn med verneområder
Der det er behov for omfattende skjøtselstiltak eller hvor det er mange brukerinteresser i et
verneområde vil det bli utarbeidet forvaltningsplan. En forvaltningsplan skal være et praktisk
hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk,
informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging.
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsyn med verneområder. De viktigste oppgavene er:
* Kontroll i forhold til lover, forskrifter og annet regelverk
* Å forebygge miljøkriminalitet
* Rettledning og informasjon
* Praktiske skjøtselsoppgaver av ulik art
* Registrering og dokumentasjon

5.2

Forvaltning av andre områder

Erstatningsarealer som ikke kvalifiserer for vern vil kunne ivaretas langsiktig ved regulering med
arealformål naturvern etter plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 5 i den statlige planen. Privatrettslige
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rådighetsreguleringer, nærmere bestemt ved tinglysing av negative servitutter som setter
begrensninger på omdisponering av arealet, vil også kunne være et alternativ til vern etter nml.

5.3

Roller og ansvar

Ved vern av kompensasjonsarealer etter nml vil forvaltningsansvaret bli lagt til Fylkesmannen, som da
vil ha ansvar for oppfølgingen av verneplan og skjøtselsplan. Utgiftene til dette må da dekkes via de
årlige budsjettene. Ansvaret for forvaltning av verneområder kan overføres til kommunen, men dette
gjelder ikke for Ramsar-områder.
Ved forvaltning av kompensasjonsarealene gjennom PBLs bestemmelser er kommunen
forvaltningsmyndighet. Her kan det også være aktuelt å utarbeide skjøtselsplaner for
kompensasjonsarealene. Siden naturverdiene i flere av de aktuelle arealene er betinget av fortsatt
landbruksdrift og aktiv skjøtsel, er det viktig å søke samarbeid med grunneiere og
landbruksmyndigheter om den videre forvaltningen.
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6 EVALUERING OG OVERVÅKING
6.1

Evaluering

Fellesprosjektets mål for kompensasjonsarbeidet er å bidra til at det blir kompensert områder med
verdifull natur som forringes, ved at det blir sikret gode alternative områder med verdifull natur for
fremtiden. Grad av måloppnåelse vil bli fulgt opp og rapportert. Hvilke deler av naturmangfoldet som
skal overvåkes og danne grunnlag for vurdering av måloppnåelse vil bli endelig bestemt etter KMDs
planvedtak, men noen sentrale naturverdier som bør overvåkes er omtalt under.
Måloppnåelse vil bli vurdert ved å sammenligne de faktiske negative konsekvenser ved utbyggingen
med de faktiske positive effektene av kompensasjonen. For at målene skal nås må dette
«regnskapet» vise at de positive kompensasjonseffektene for særlig verdifull natur er minst like store
som de negative konsekvensene ved prosjektet. Vurdering av måloppnåelse vil kombinere kvantitative
vurderinger (f.eks. areal og bestandsstørrelser) med kvalitative vurderinger (f.eks. kvalitet og verdi på
naturområder). Før- og etterundersøkelser legges opp i tråd med dette for å sikre at viktige
konsekvenser og kompensasjonseffekter belyses gjennom overvåkingen. «Regnskapet» må så langt
som mulig operere med sammenlignbare størrelser for negative konsekvenser og positive
kompensasjonseffekter.
For et pilotprosjekt er det ekstra viktig å gjennomføre overvåking og vurdering av måloppnåelse, for å
dokumentere erfaringer og bidra til læring som framtidige kompensasjonsprosjekter kan dra nytte av.
Fellesprosjektet vil gjennomføre en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av kompensasjonsplanen, i tillegg til årlige evalueringer av gjennomføring og oppfølging av kompensasjonstiltakene i
byggefasen. Disse vil belyse både kompensasjonsfaglige forhold og i tillegg utfordringer og muligheter
knyttet til integrasjon av kompensasjonstiltakene i et stort og krevende tiltak med mange og til dels
motstridende mål. Evalueringene vil gjøres tilgjengelige for miljø-, plan- og samferdselsmyndigheter
inntil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er ferdig bygget.

6.2

Før– og etterundersøkelser – metoder og indikatorer

Aktuelle temaer for før- og etterundersøkelser kan være:
• Før- og etterundersøkelser av konsekvenser for fugl ved Kroksund, Storelva og Synneren NR. Da
viktige områder i Ramsar-området Tyrifjorden våtmarksystem blir berørt bør dette tillegges særlig
vekt. Dette er viktig både for å følge opp konsekvensutredningen og kompensasjonsplanen. Her
foreligger det et omfattende materiale på fugl som må systematiseres. Det må utarbeides en
metodisk beskrivelse av disse før- og etterundersøkelsene.
• Oppfølgende undersøkelser av vipe og sothøne for å følge opp kompensasjonsarealene og
bestandsstatus på Ringerike. Et overvåkingsprogram bør etableres.
• Det bør gjennomføres videre dokumentasjon av naturmangfold i kompensasjonsarealene, spesielt
dersom det blir gjennomført restaurerende tiltak.
• Kartlegging av vegetasjonsetablering og –utvikling i kompensasjonsarealene med spesiell vekt på
våtmarksområdene.
• Før- og etterundersøkelser av insekter knyttet til åpne sandområder
Valg av temaer for før- og etterundersøkelser vil bli gjort etter anerkjente metoder og i samråd med
forvaltningsmyndighetene.
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7 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN
Økologisk kompensasjon bygger på prinsippet om at kostnadene ved miljøskade skal betales av
tiltakshaver slik dette prinsippet er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. Fellesprosjektet er derfor
ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av kompensasjonsplanen. Der kompensasjonsareal blir
vernet er det naturlig at forvaltningen av dette utføres av forvaltningsmyndighetene for verneområder,
jf. kap. 5.1.
Avbøtende og restaurerende tiltak er en integrert del av Fellesprosjektet, og kostnaden synliggjøres
ikke her. Avbøtende og restaurerende tiltak er imidlertid en forutsetning for å redusere behovet for
økologisk kompensasjon. Som det fremgår av flere av de foregående kapitlene og konsekvensutredningen for naturmiljø, har prosjektet lagt stor vekt på og har lykkes med å unngå og avbøte
konsekvenser for landskapsøkologiske forhold. Tabell 7.1 nedenfor viser et grovt anslag for
kostnadsnivå for gjennomføring av de ulike nivåene og følge opp effekten av dem. Kostnadene vil bli
finansiert gjennom Bane NOR og Fellesprosjektets budsjett. Erstatning til grunneier, administrative
kostnader og langsiktig forvaltning av områdene kommer i tillegg. Langsiktig drift og vedlikehold av
kompensasjonsareal og –tiltak som ligger i verneområder vil måtte utføres av forvaltningsmyndigheten
(Fylkesmannen).

Tabell 7.1. Grovt anslått kostnadsnivå for gjennomføring av ulike ambisjonsnivå, og følge opp
effekten av dem.
Tema
Anslåtte kostnader i kr
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Etablere kompensasjonstiltak, som etablering 1 000 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000
av våtmark, vegetasjonsrydding o.l.
Før og etterundersøkelser.
5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
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8 TILTAKSHAVERS ANBEFALING
Fellesprosjektet har høye ambisjoner innen miljø og landskapstilpasning. I tillegg til å innfri krav i
relevante lover og forskrifter på miljøområdet, har Fellesprosjektet som visjon å være «Norges
mest miljøtilpassede veg- og jernbaneutbygging». Fellesprosjektets har bl.a. følgende miljømål:
• Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal bidra til at det blir kompensert områder med
verdifull natur som forringes, ved at det blir sikret gode alternative områder med verdifull natur
for fremtiden.
• Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal minimere terrenginngrep generelt og inngrep i
jordbruksområder spesielt, i ferdig anlegg
Miljømålene må sees i sammenheng med andre samfunns- og arealbruksinteresser.

8.1

Bakgrunn

Samferdselsdepartementet valgte i april 2016 korridoren over Helgelandsmoen blant annet for å
unngå store konsekvenser for dyrka mark og kulturmiljø. I forbindelse med valget av
Helgelandsmolinja understreket departementet at videre planarbeid skulle legge vekt på å finne
avbøtende og kompenserende tiltak for naturmangfold. Behovet for økologisk kompensasjon ble
begrunnet med at denne korridoren kan gi store negative konsekvenser for naturmangfold av
nasjonal og til dels internasjonal viktighet, inkludert områder vernet med hjemmel i
naturmangfoldloven og beskyttet under Ramsarkonvensjonen som internasjonalt viktig våtmark.
Disse områdene er en del av et større verdifullt våtmarksområde i Tyrifjorden som Fellesprosjekt
går gjennom. Formålet med økologisk kompensasjon er å unngå netto tap av særlig verdifull
natur, dette ligger til grunn for Fellesprosjektets miljømål.
Valgt trase for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss, berører svært verdifulle naturmiljø,
herunder.
• Utbyggingsprosjektet vil komme i direkte berøring med Synneren naturreservat. I tillegg vil et
forslag om utvidet vern i området bli berørt gjennom passering og nærføring til Storelva.
Disse områdene er i dag lite utsatt for støy, forstyrrelser og forurensning fra
anleggsvirksomhet og trafikk.
• Ved kryssing av Kroksund og tilrettelegging for jernbanestasjon på fylling i Kroksund ved
Sundvollen vil utbyggingsprosjektet medføre inngrep i sårbar og verdifull vassdragsnatur.
Området er spesielt viktig for fuglelivet, og Tyrifjorden er omfattet av verneplan for vassdrag.
• Utbyggingsprosjektet berører viktig trekk for elg mellom Oslomarka og skogområdene øst for
Hønefoss.
Utbygging av bane og veg kan medføre forurensing. Det må derfor søkes om tillatelser i medhold
av forurensingsloven, som bl.a. vil sette vilkår for anleggsdrift, utfylling i sjø og håndtering av
forurenset vann. Det vil være særskilt behov for aktsomhet i forbindelse med fare for utslipp av
forurensning til bl.a. de internasjonalt vernet våtmarksområdene (Ramsar), vernede områder,
planlagt vernede områder og andre områder med verdifull natur.
Økologisk kompensasjon er et nytt verktøy i Norge. Det er erfaringer å hente fra andre land, men
verktøyet må finne sin form i norsk forvaltning. Derfor er prosjektet utpekt til et pilotprosjekt, jf.
oppdragsbrev til transportetatene for 2015 og 2016 fra Samferdselsdepartementet.

8.2

Diskusjon

Økologisk kompensasjon kan ikke alene sikre at man unngår et netto tap av særlig verdifull natur.
Økologisk kompensasjon skal kun iverksettes dersom det har vært umulig å unngå, avbøte og
restaurere vesentlige negative virkninger for naturmangfoldet. Fellesprosjektet foreslår mange
plantilpasninger, avbøtende og restaurerende tiltak, ikke minst rettet mot de landskapsøkologiske
effektene prosjektet har. Mange konsekvenser er derfor vesentlig redusert, og økologisk
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kompensasjon er forbeholdt de vesentlige resterende negative virkningene av prosjektet.
Det foreligger verken klare krav til omfang av økologisk kompensasjon i lover, forskrifter eller i
veiledningsmateriell. Det er derfor vanskelig for tiltakshaver å forutsi hva vedtaksmyndighetene
(KMD) vil stille som vilkår og omfang for økologisk kompensasjon. Det foreligger heller ikke en
kommunedelplan med slike vilkår.
Det eneste tidligere samferdselsprosjektet med økologisk kompensasjon i reguleringsplanfasen i
Norge, er i prosjektet E6 Kåterud-Arnkvern gjennom Åkersvika naturreservat (med Ramsarstatus). Plan for økologisk kompensasjon ble laget i forbindelse med at eksisterende E6, som går
gjennom et etablert naturreservat, skulle utvides fra to til fire felt. Det ble i forbindelse med vedtak
av utvidelsen stilt vilkår fra Miljøverndepartementet (2013) om kompenserende tiltak for å ivareta
økologiske funksjoner og verneverdier i Åkersvika. Siden E6 allerede går gjennom området, og
det kun handlet om en utvidelse som ville beslaglegge mer areal i eksisterende naturreservat, var
det ikke relevant å kompensere for andre arealer enn verneområder. Prosjektet er derfor ikke helt
sammenlignbart med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, der veg og jernbane bygges
gjennom et område som til nå har lite påvirkning fra veger og andre infrastrukturtiltak. I Åkersvika
var det også vesentlig mindre viktige naturverdier utenfor naturreservatet enn det som er tilfellet
for Fellesprosjektet.
Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev av 2.6.2017 gitt sine føringer til arbeidet med
økologisk kompensasjon for Fellesprosjektet. Økologisk kompensasjon i Fellesprosjektet var
også tema i møte med Klima- og miljødepartementet den 17.11.2017. Deltakere på møtet var
Samferdselsdepartementet (SD), Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD),
Miljødirektoratet, Statens vegvesen/Vegdirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud, og Bane NOR
ved Fellesprosjektet. Det foreligger referat fra dette møtet, som konkluderer med at KLDs føringer
for økologisk kompensasjon gitt i brevet ligger fast. Fellesprosjektet savner imidlertid entydig
beskjed fra Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal og moderniseringsdepartementet
(KMD) om at dette er gjeldende føringer for Fellesprosjektet.
Økologisk kompensasjon, og ikke minst omfanget, må også ses i forhold til andre samfunns- og
arealbruksinteresser. Selv om det naturfaglig sett kan være riktig med store kompensasjonsareal,
vil det fra et annet ståsted oppfattes som ytterligere negativ påvirkning fra det planlagte
samferdselsanlegget. Her kan nevnes landbruksnæring, grunneiere, kommuner, utbyggere osv.
På bakgrunn av dette har Fellesprosjektet foreslått 4 ulike alternative nivåer for omfanget av
økologisk kompensasjon i denne planen. Disse er presentert i kap. 1.4. Rammen for nivå 1 (det
laveste) er å kompensere for verneområder, utvalgte naturtyper og prioriterte arter som har en
særlig sikring i naturmangfoldloven eller tilhørende forskrifter. Rammen for nivå 4 (det høyeste) er
å kompensere i henhold til føringene fra Klima- og miljødepartementets brev datert 2.6.2017.
Nivå 2 og 3 er alternativer som ligger mellom nivå 1 og nivå 4. Nivåene er uavhengige av løsning
for kryssing av Mælingen i lang bru eller kombinasjon av fylling og bru.
I tråd med tiltakshierarkiet har Fellesprosjektets arbeidet med reguleringsplanen lagt stor vekt på
å tilpasse prosjektplanene og identifisere avbøtende tiltak for å redusere behovet for
kompensasjon mest mulig. Viktige tilpasninger og avbøtende tiltak er omtalt i kapittel 3.6.
Avgjørende for omfang av foreslåtte areal som kompenseres i de ulike ambisjonsnivåene er at
prosjektet har lykkes i stor grad med å unngå og avbøte de landskapsøkologiske effektene som
er identifisert. Det er ikke foreslått konkrete kompensasjonsarealer for landskapsøkologi, men
foreslåtte kompensasjonsareal og -tiltak søker å sikre og styrke sammenhenger mellom arters
leveområder på deler av Storelvas elveslette.
Forslag til kompensasjonsarealer er presentert i kapitel 4. og oppsummert i tabell 4.5 og 4.6.
Grovt anslått kostnad for tiltakshaver for de ulike nivåene er vist i tabell 7.1. Det er viktig å se
økologisk kompensasjon i sammenheng med andre samfunnshensyn. Som det fremgår av dette
har tiltakshaver lykkes med å finne frem til
• Arealer og tiltak som er velegnet for kompensasjon ut i fra økologiske kriterier.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE)

•
•
•
•

8.3

Økologisk kompensasjon

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

87 av 92
FRE-00-Q-00016
00E
09.02.2018

Små forskjeller på økonomiske kostnader for tiltakshaver mellom de ulike ambisjonsnivåene.
Dagens grunneiere blir berørt, men områdene som er prioritert utgjør ikke en vesentlig del av
næringsgrunnlaget for grunneiere.
Ingen nåværende aktivt oppdyrkede arealer blir berørt.
Andre samfunnsinteresser i området, som kommunen og militære, blir ikke vesentlig berørt.

Konklusjon

På bakgrunn av dette, og med vekt på Fellesprosjektet visjon om å være Norges mest
miljøtilpassede veg- og jernbaneutbygging, anbefaler Fellesprosjektet at nivå 4 legges til grunn i
det videre arbeidet med økologisk kompensasjon. Nivå 4 innebærer at det kompenseres for:
• Arealbeslag for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (Storelva), med en
faktor på 5.
• Redusert habitatkvalitet for verneområder (Synneren) og foreslåtte verneområder (Storelva),
med en faktor på 1.
• Naturtyper som er vurdert som svært viktige (verdi A), med en faktor på 3.
• Økologiske funksjonsområder/ redusert habitatkvalitet for arter som har høy risiko for å dø ut
(VU, EN og CR), med en faktor på 2.
Totalt innebærer nivå 4 et forslag om å verne ca 327 daa som kompensasjon for å unngå netto
tap av særlig verdifull natur. Grovt anslått kostnader for dette alternativet er ca 9 mill. kroner.
Erstatning til grunneiere, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader kommer i tillegg.
Fellesprosjektet er ansvarlig for å gjennomføre kompensasjonsplanen. I praksis innebærer det at
tiltakshaver dekker erstatning til grunneiere, etablerer våtmark og andre restaurerende tiltak og
dekker kostnader til før- og etterundersøkelser. Der kompensasjonsareal blir vernet, skal den
praktiske forvaltningen utføres av forvaltningsmyndigheten for verneområdet som er
Fylkesmannen. Det legges opp til tett dialog med grunneieren for å optimalisere vernet, for begge
parter. Planlagte og prosjekterte avbøtende tiltak, som er grunnlaget for konsekvensvurderingen,
se kap. 3.6. følges opp i videre planlegging og gjennomføring av tiltaket.
Kompensasjonsplanen foreslår ingen separate kompensasjonstiltak for midlertidige effekter, men
tiltakshaver vil etablere kompensasjonsarealer og -tiltak så raskt som mulig for å redusere det
midlertidige tapet som oppstår i perioden for de negative konsekvensene inntreffer til
kompensasjonen resulterer i positive effekter.
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10 VEDLEGG
10.1 Vedlegg 1. Føringer fra Klima og Miljødepartementet
Føringer i brev fra KLD 2. juni 2017 om hva som bør dekkes

Relevant å kompensere i henhold til forslag til reguleringsplan

Areal som påvirkes slik at KU viser omfang «middels negativt» eller
mer negativt, og samtidig har en eller flere av følgende naturverdier:
• Områder vernet etter naturmangfoldloven jf. kap. V Områdevern

•

Synneren NR påvirkes direkte og kompenseres

• Foreslåtte verneområder (som del av verneplan for Tyrifjorden).

•

Foreslåtte Storelva NR påvirkes direkte og kompenseres

• Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 53

•

Utvalgte naturtyper påvirkes ikke

• Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med eventuelle
økologiske funksjonsområder.
Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i
henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2011 (blant annet aktuelt her
er Kroksjøer, meandere og flomløp og Åpen kalkmark)

•

Prioriterte arter påvirkes ikke

•

Kroksjøer, meandere og flomløp (EN) blir berørt. Fanges opp gjennom
kompensasjon av foreslåtte Storelva NR

•

Ravinedal (VU) blir berørt. Rødlistet naturtype som egentlig er en
landskapstype. En lokalitet i planområdet, men ikke en del av strekning 4 gjør at
lokaliteten med ravinedal ikke skal kompenseres

• Nær truede naturtyper (NT, blant annet kalkskog og Aktivt delta)

•

Kalkskog (NT) blir berørt. Kompenseres som naturtypelokalitet. Se under.

•

Aktivt delta (NT). Averøya, deltaområdet til Storelva, påvirkes ikke i vesentlig
grad.

• Andre naturtypelokaliteter med verdi A

•

Lokalitet Kjellerberget-Steinsåsen (kalkbarskog) på virkes direkte

• Skogområder med nasjonal eller regional verneverdi, vurdert etter
Miljødirektoratets system for verdsetting av skog som kan være
aktuelle for vern som naturreservat.

•

Slike skogområder blir ikke berørt. Disse skogområdene ville også vært fanget
opp som naturtypelokaliteter, og eventuelt kompensert som det.

• Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og
deres leveområder, jf. gjeldende Norsk rødliste for arter.

•

Flere truede arter blir berørt direkte; vipe (EN) (Mælingen), edelkreps (EN)
(Kroksund), sothøne (VU) (Kroksund) samt indirekte vannbilen Hydrochara
caraboides (EN) ved at evja i Synneren blir påvirket. Vipe og sothøne
kompenseres gjennom økologiske funksjonsområder. Hydrochara kompenseres
gjennom kompensasjon av Synneren NR. Konsekvenser for edelkreps ved
Kroksund ivaretas gjennom en tiltaksplan for edelkreps ved at ny fylling ved
Kroksund opparbeides som krepsevennlig habitat

• Arter som er særskilt fredet etter forskrift.

•

Ingen arter som er fredet etter forskrift blir berørt

Føringer i brev fra KLD 2. juni 2017 om hva som bør dekkes

Relevant å kompensere i henhold til forslag til reguleringsplan

• Spesielle økologiske former av arter, jf. arter med nasjonal
forvaltningsinteresse i naturbase.

•

Ingen spesielle økologiske former av arter med nasjonal forvaltningsinteresse
blir berørt

• Viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre
ferskvannsorganismer (jf. lakse- og innlandsfiskloven § 7, første
ledd).

•

Viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer blir
berørt. Dette gjelder Kleivbekken ved Sundvollen og Storelva. Kleivbekken
restaureres som en del av tiltaket og kompenseres ikke. Storelva kompenseres
som en del av kompensasjonen for foreslåtte verneområder

10.2 Vedlegg 2. Oversikt over arealer kartlagt som mulige kompensasjonsarealer

10.3 Vedlegg 3. Naturtypelokaliteter og viltområder som ikke foreslås
kompensert for iht brev fra KLD.
ID

Navn

Kategori

Verdi

Begrunnelse

ØF
08

Kroksund

Viltområde

B

N11

Kroksund N II

Vannkantsamfunn
; flommarks-skog

B

N13

Rudsødegårdsåsen

Kalkbarskog

A

N21

Helgelandsmo
en

Dam

C

N28

Sandbakken

Sandfuruskog

B

Viktig viltområde med funksjon for både hekkende vannfugl
og overvintrende vannfugl. Lokaliteten har verdi B og siden
kun A-lokaliteter med omfang (og konsekvensgrad) høyere
enn middels negativ foreslås kompensert så kompenseres
ikke lokaliteten ved Kroksund, jf. brev fra KLD
Lokaliteten har verdi B og siden kun A-lokaliteter med
omfang (og konsekvensgrad) høyere enn middels negativ
foreslås kompensert så kompenseres ikke lokaliteten ved
Kroksund, jf. brev fra KLD
Omfang (og konsekvensgrad) er mindre enn middels
negativ og lokaliteten foreslås ikke kompenseres ihht brev
fra KLD 2.6.2017
Lokaliteten har verdi C og siden kun A-lokaliteter med
omfang (og konsekvensgrad) høyere enn middels negativ
foreslås kompenseres, kompenseres ikke lokaliteten jf.
brev fra KLD 2.6.2017.
Lokaliteten har verdi B og siden kun A-lokaliteter med
omfang (og konsekvensgrad) høyere enn middels negativ
foreslås kompensert så kompenseres ikke lokaliteten ved
Sandbakken jf. brev fra KLD 2.6.2017

