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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 fastsatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 05.09.2017 etter offentlig ettersyn i perioden 10.11.2016 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. Det er utarbeidet egne
rapporter for de viktigste utredningstemaene.
Bygging av ny E16 på strekningen mellom Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres
som kommunal reguleringsplan i Hole kommune og er derfor ikke omtalt i foreliggende rapport. For
omtale av konsekvenser for miljø og samfunn for bygging av firefelts motorveg mellom Skaret og
Høgkastet, vises det til planbeskrivelsen for E16 på denne strekningen.
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.
Foreliggende rapport omhandler tema Landskapsbilde. Rapporten presenterer foreliggende kunnskap
om viktige områder med betydning for landskapsbilde, og hvordan tiltaket vil kunne påvirke
landskapsbildet i utredningsområdet.
Utredningsområdet, som er området som omfattes av utredningen og inngår i analysene, er inndelt i
seks delområder og temarapporten er bygget opp med utgangspunkt i denne inndelingen:







Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget – Helgelandsmoen
Helgelandsmoen – Prestemoen
Prestemoen – Veien / Hønefoss

I området Kjellerberget – Helgelandsmoen er det to alternative planforslag, ett med kryss på
Helgelandsmoen mellom ny E16 og Gomnesveien og ett uten kryss. Også på strekningen
Helgelandsmoen – Prestemoen er det to planalternativer. Det ene har lang bru over hele Mælingen,
mens det andre har fylling i kombinasjon med to bruer. Alle alternativ er utredet og beskrevet på
samme nivå som strekninger der det et kun ett planforslag.

Sandvika, 09.02.2017
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SAMMENDRAG
Grunnlag
«Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg og karakter, og er basert på
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves romlig, ut
i fra omgivelsene. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap.»
Definisjonen er hentet fra Statens vegvesens håndbok V712 (versjon 2014). Håndboken legger til
grunn at utredningstemaet landskapsbilde omhandler visuelle kvaliteter ved landskapet, og ikke
landskapets bruksverdi, produksjonsverdi, økologiske verdi eller kulturhistoriske verdi, - som alle
dekkes av de fire andre temaene under ikke prissatte konsekvenser. For øvrig angir planprogrammet
utredningsbehov og metode spesifikt for denne planen.
Håndbok V712 angir metoden som er utgangspunktet for denne utredningen, - en tre-trinns prosedyre:




Trinn 1: Verdi. Beskrivelse og vurdering av hvilke verdier som er i tiltaksområdet i alternativ 0.
Trinn 2: Omfang. Beskrivelse og vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket – i negativ
eller positiv grad for alle alternative traséer, sett i forhold til alternativ 0.
Trinn 3: Konsekvens. Denne uttrykkes som et forhold mellom områdets verdi og tiltakets
omfang.

For en mer utdypende beskrivelse av metoden vises det til håndbok V712 kapittel 6.2.
Verdivurderinger er gjort på grunnlag av befaringer, kartstudier og bruk av flyfoto, samt materiale fra
tidligere utredninger.
Omfanget av et tiltak i forhold til landskapsbilde, vurderes ut ifra tiltakets linjeføring, skala og
utforming. Disse parameterne er ikke målbare under anleggsperioden, og det er vurdert som lite
hensiktsmessig å vurdere konsekvenser i anleggsperioden for landskapsbildet. Virkninger av
anleggsperioden er bare en del av konsekvensutredningen i den grad de fører til varige endringer.

Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Verdivurdering
Strekningen går fra Jongsjordet i Sandvika til tunnelportal ved Sundvollen i Hole. De østligste
områdene ved Jong er typiske for Oslofjordsregionen, med små lommer av dyrka mark inne blant
tettbygde boligområder. Terrenget er lavtliggende og avgrenses av åskammer. Mot nordvest markerer
bla. Tanumåsen, Ringiåsen, Ramsåsen og kulturlandskapet mellom disse, overgangen til de
helhetlige skogsområdene i Vestmarka og Krokskogen. De nevnte åsene tegner markerte
terrengformer i nord-sør-retning og deler landskapet opp i småskala former. Mellom Ringiåsen i vest
og Tanumåsen i øst, ligger Tanumplatået, et tydelig avgrenset kulturlandskap.
Vestmarka og Krokskogen er en del av Oslomarka og inngår i et stort sammenhengende naturområde
som går langt utenfor dette planområdet. Ved Sundvollen får man et nytt landskapsskille der marka
møter Steinsfjorden i en bratt skogkledt skråning. Herfra åpner landskapet seg nordover mot
Ringerike.
Konsekvenser
På denne strekningen, der hovedtiltaket ligger i tunnel, blir omfanget for landskapsbildet beskjedent.
Den største påvirkningen på landskapsbildet på denne strekningen knytter seg til deponering av
tunnelmasser. Masselagerne legges til utvalgte lokaliteter, ikke i tilknytning til alle tverrslag, men styrt
til områder som har best forutsetning for å kunne absorbere massene. De store masselagringsområdene i Avtjerna-området plasseres i et landskap som i dag har reduserte kvaliteter (LA15) og til
de deler av markaområdene (LA17 og LA18) som i dag er påvirket av teknisk infrastruktur.
Masselagrings-områdene ved Avtjerna og omfattende terrengendringer ved Rustan gir middels
negativ konsekvens lokalt. Utredningsstrekningen sett under ett, er likevel bare moderat påvirket av
tiltaket.
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Samlet konsekvens for landskapsbilde vurderes som ubetydelig – liten negativ (0/-)

Dagsone Sundvollen – Kroksund
Verdivurdering
Strekningen omfatter fjordrommet rundt Kroksund og Sundvollen. Det høyereliggende kollete
skoglandskapet på Krokskogen faller bratt ned mot Steinsfjorden og danner en markert vegg mot
fjordrommet. Denne sammenhengende åssiden stiger fra 63 moh ved innsjøen til over 500 moh i
marka, og er eksponert mot øyene i fjorden og de bebygde områdene på Kroksund. Fjorden med
strandsoner er variert og opplevelsesrik. Steinhvelvbrua over sundet trekkes frem som et verdifullt
landemerke som sees fra nord og sør. Fjordrommet binder sammen Tyrifjorden og Steinsfjorden.
Utsikten fra kanten av Krokskogen og nordover er et kjent motiv som representerer regionen godt;
Tyrifjorden og Steinsfjorden avskjærer det store sammenhengende skogsterrenget i sør, og danner
overgangen mot det bølgende kulturlandskapet på Ringerike nordover. Dagens E16 er et tydelig
element i dette bildet, der den karakteristiske vinklede kryssingen over Kroksundet tegner en tydelig
linje i landskapet, både sett fra dette standpunktet og nede fra fjorden.

Kroksundet med Ringerike i bakgrunnen, sett fra Kronprinsens utsikt
Konsekvenser
Denne utredningsstrekningen er kort, men kompleks. Konsekvensgraden veksler fra positiv til negativ.
På sørsiden av fjorden inneholder tiltaket omfattende sideanlegg, som ikke bare knytter seg til
fremføring av veg og bane. På Elstangen fremstår tiltaket, på utfylt grunn, med en raushet i arealbruk
og utforming som handler om å integrere det omfattende nye anlegget til eksisterende landskap. For
Sundvollen sin del legger ikke planforslaget føringer for et ferdig anlegg, annet enn i utstrekning på
fyllingen. Denne er ute av proporsjon i forhold til landskapets skala.
På nordsiden av Kroksundet knyttes anleggene til eksisterende terreng. Her er skalautfordringen
tydelig når de store bruene skal landes mellom småhusbebyggelse. Skalaen er også en utfordring når
de nye bruene oppleves nede fra fjorden. Her blir dagens landskapsbilde kraftig endret, og det som i
dag oppleves som et tydelig definert fjordrom, blir stykket opp i mindre visuelle enheter. Dette
oppleves ikke tilsvarende negativt i fjernvirkning. Sett fra utsiktpunktene på kanten av Krokskogen
ligger både jernbane- og vegbruer godt forankret i de overordnede landskapsformene, og er med på å
understreke eksisterende strukturer. Tiltaket har likevel overveiende negativt omfang for
utredningsstrekningen, mye på grunn av den omfattende fyllingen i Kroksundet.
Totalt sett vurderes tiltaket i denne utredningsstrekningen å ha middels negativ konsekvens (- -) for
landskapsbildet.
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Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Verdivurdering
Nord for Kroksundet ligger skogkledde terrengrygger og åpne jorder som danner en nordre vegg for
Steinsfjorden. Den største ryggen er Gjesvalåsen. Denne tegner et tydelig skille mot det
sammenhengende kulturlandskapet på Gjesval og Fekjær, kalt Smiujordet1, og videre vestover mot
Rytteråker og Borgen. Dette er kulturlandskap med nasjonal verdi, representativt som kulturlandskap
og typisk for de artsrike kalkområdene i denne regionen. Vik sentrum ligger nord for det store
kulturlandskapet. Deler av tettstedet har reduserte visuelle kvaliteter og står i kontrast til den store
opplevelsesverdien i omkringliggende kulturlandskap.

Jordbruksområdene ved Gjesval.
Konsekvenser
Både veg og bane går i tunnel gjennom denne strekningen, og har kun beskjedne tilleggsanlegg av
permanent art. Det etableres tre tunnelinganger til tverrslag, som bare i liten grad påvirker
landskapsbildet. Den største endringer i området er en omfattende heving av Smiujordet på grunn av
høyden på jernbanekulverten. Denne hevingen vil ikke i seg selv bli tydelig, men den vil hindre
siktlinjer som eksisterer i dag.
For hele utredningsstrekningen under ett vurderes dette å ha liten negativ konsekvens (-)

Dagsone Kjellerberget – Helgelandsmoen
Verdivurdering
Nord for den lave, men markerte kalksteinsryggen Steinsåsen ligger et slettelandskap som delvis
fremstår med vide, sammenhengende jordbruksarealer, og delvis består av tett bevokste skogsmoer.
Steinssletta er et kulturlandskap med nasjonal verdi. Den er ett av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge,
og representerer flatbygdene. Det flate terrenget gir få utsiktspunkter, men i det åpne kulturlandskapet
er siktlinjene lange. Her oppleves kontinuiteten og inntrykkstyrken i slettelandskapet tydelig. Sletta er
et område det knytter seg identitet til for de reisende langs E16, der den fremstår med god
reiseopplevelse langs den snorrette vegen.
Vest for den åpne sletta ligger store arealer med høyreist skog, hovedsakelig furu, som utgjør
klimavern for sletta. Inne i skogsområdene er det lite kontakt med landskapet utenfor. Områdene
fremstår som typiske representanter for den østnorske furuskogen, og preger strekningen med sine
vide, tette skogsområder.
Konsekvenser
Strekningen omfatter i hovedsak ett landskapsområde. Veg og bane går parallelt gjennom de
skogkledde moene mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen. Dette er en landskapstype som har
gode forutsetninger for å kunne absorbere de store strukturene, og dempe visuell påvirkning på
landskapet rundt. Traséen for veg og bane vurderes da også som gunstig plassert gjennom dette
1

Smiujordet blir her brukt som en samlebetegnelse for Smiujordet, Gjesvaljordet og Sørengajordet.
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delområdet med hensyn til de store landskapsverdier som finnes her, og som ikke blir vesentlig berørt.
Tiltaket ligger visuelt eksponert ved Helgelandsmoen og ved Seltevegen. Det komplekse
kryssområdet ved Helgelandsmoen i planalternativ A og hevingen av Seltevegen representerer
endringer i landskapsbildet som lokalt gir negative konsekvenser.
Samlet konsekvens for strekningen med kryss på Helgelandsmoen: liten - middels negativ (- / - -).
Samlet konsekvens for strekningen uten kryss på Helgelandsmoen: liten negativ (-)

Dagsone Helgelandsmoen – Prestemoen
Verdivurdering
Det overordnede landskapselementet på delstrekningen er gitt av Storelvas meandrerende løp.
Storelva med sine avsnørte kroksjøer og markerte elveterasser ligger i nordre del av slettelandskapet,
i overgangen mot ravineterrenget lenger nord. Elvelandskapet er en mosaikk av naturpregede
områder, kulturlandskap og bebygde områder. Det er få tekniske anlegg ved elvebredden, og mye av
denne er tilvokst med randvegetasjon. I det flate terrenget er vegetasjonen romdannende. Den bidrar
til å dele opp landskapet i mindre visuelle enheter, med kortere siktlinjer. Kanten av Prestemoen er
den mest markante terrengformen i området. Moen ligger knappe 30 meter over elvelandskapet, og
avsluttes bratt mot dette med en delvis tilgrodd rasskråning. I det ellers flate landskapet fremstår
denne brinken som et orienteringspunkt.
Helgelandsmoen, med tidligere militærleir, nytt næringsområde under utvikling, samt et etablert
boligområde, utgjør tettbebyggelsen i området. Utover dette er området spredt bebygd, med
gårdsbebyggelse og enkelte eneboliger.
Konsekvenser
Utredningsstrekningen er den eneste med to alternative traséer. Alternativene skiller seg fra
hverandre med ulik vertikal linjeføring og brulengde over Storelva og Mælingen. Alternativ A har
sammenhengende bruer over hele Mælingen, og et høyt linjeprofil. Alternativ B er delt opp i to
brusekvenser, med en fylling mellom. Her ligger linjene lavere over Mælingen.

Bruene sett fra sør mot nord, alternativ A til venstre og Alternativ B til høyre.
De to alternativene vil påvirke landskapsbildet noe ulikt, og det er fordeler og ulemper ved begge.
Konsekvensgraden blir ikke vesentlig ulik, selv om A vurderes som noe mindre konfliktfylt enn B. Den
største ulempen ved alternativ A er søyleskogen den danner over Mælingen, mens B-alternativets
fylling vil forringe lesbarheten og synligheten på tvers av den flate elvesletta. Lavere linjeføring på
traséen vil også oppleves som uheldig over Storelva, og den vil gi noe større inngrep i kanten av
Prestemoen.
Alternativ A og B er like med hensyn på anbefalte brutyper over Storelva. For landskapsbildet
oppleves det som at valget av ulikt uttrykk på vegbruer og jernbanebru bidrar til å understreke
kompleksiteten i anleggene snarere enn å samle dem visuelt. Det ligger en arkitektonisk utfordring i å
få skala og materialvalg i elementer og konstruksjon til å harmonere mellom de to anleggene.
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Både jernbane- og vegbruer skal støyskjermes. Det forutsettes tette skjermer for både jernbane og
veg. Potensialet for reiseopplevelse som ligger i anleggenes høye og frie linjeføring over Storelva og
Mælingen blir med dette spolert.
På denne utredningsstrekningen er det veg og banes passering av Storelva-området, samt
nærføringen med den eldre bebyggelsen i Helgelandsmoen leir, som har størst negativt omfang. Dette
er områder med høy verdi, som er sårbare for tekniske inngrep av denne skala. Leirområdet og
Storelva fremstår også som en form for fokusområder på denne strekningen, ved at dette er
tilgjengelige, eksponerte områder som mange bruker og har en tilknytning til. Tiltakets konsekvens i
disse områdene tillegges derfor ekstra vekt i vurderingen av utredningsstrekningen samlet.
Samlet konsekvens for alternativ A: Middels negativ (- -)
Samlet konsekvens for alternativ B: Middels til stor negativ (- -/ - - -)

Dagsone Prestemoen – Veien/ Hønefoss
Verdivurdering
På denne strekningen ligger veg og bane hevet opp fra slettelandskapet i sør, og går gradvis over fra
flat terrasse på Prestemoen til et mer kupert ravineterreng lenger nord. Landskapet veksler mellom
skogkledde naturområder og store, sammenhengende kulturlandskap. Et typisk trekk ved
ravinelandskapet er at det fremstår som lite retningsbestemt. Det preger også hele denne strekningen,
som ikke har noen tydelig overordnet landskapsform. I dette landskapet utgjør veger og dagens
jernbanetraseer, i tillegg til elvene, stedsorienterende strukturer. I tillegg utgjør de store gårdene i de
åpne kulturlandskapene viktige fokuspunkter.
Ve-krysset ligger på en terrenghøyde som markerer slutten på dalføret langs Sogna og overgangen til
det åpne Ringerike. Sør for dette utgjør dagens E16 og jernbane tydelige visuelle strukturer som
fremstår som skille mellom bebygde områder i øst og ravine- og jordbrukslandskap i vest. Store deler
av jordbrukslandskapet er tidligere ravinelandskap som er omformet i forbindelse med bygging av
E16. Andre tekniske strukturer som setter preg på landskapet, særlig over Tolpinrud, er de store
kraftlinjene. Hønefoss by ligger innenfor dette området, og fremstår med sin kvartalsstruktur og
bybebyggelse i stor kontrast til områdene rundt.
Konsekvenser
Denne utredningsstrekningen er den mest komplekse av dagsonene, med svært ulike
problemstillinger; traséene går gjennom naturpreget landskap, verdifulle kulturlandskap, spredtbygd
landskap og urbane områder. Anlegget omfatter både trasé på terreng, med store terrengendringer,
en rekke konstruksjoner og kryssområder, stasjonsområder, samt hensettingsområde for tog. Tiltaket
har likevel gjennomgående lav negativ konsekvensgrad gjennom strekningen. Unntakene er i områder
som har store kvaliteter i dag. Det markante, naturlige ravineterrenget forflates, åpnes opp og
domineres av tekniske inngrep som i struktur og skala dårlig lar seg integrere i landskapet. Størst
negativ konsekvens blir det i det store, åpne kulturlandskaps-området mellom Tolpinrud og Ve, som
får lange og inntrykkssterke siktlinjer brutt av de samme tiltakene. Her er landskapsverdien høy, og
tiltakets påvirkning på landskapet omfattende.
Landskapsbildet i flere delområder er vurdert å bli sterkt forringet med middels til stort negativt
omfang. Dette er store områder som til sammen dekker mesteparten av traséen mellom Korsdalen og
Ve. Banegårdens positive konsekvens er til sammenligning liten og gjelder kun en avgrenset del av
tiltaket. På utredningsstrekningen sett under ett, vurderes tiltaket å ha middels negativ konsekvens (--)
for landskapsbildet.
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Modellutsnitt som viser Sørumjordet fra sørvest. Hensettingsområdet midt i bildet.

Sammenstilling
For en samlet vurdering av hele strekning tillegges det vekt at store deler av strekningen ligger i
tunnelsoner som «sparer» landskapsbildet for påvirkning fra anlegget. I dagsonene, der traséen er
eksponert, ligger tiltaket jevnt over på middels negativ konsekvens, noe høyere for alternativ B over
Storelva og noe lavere for løsning uten kryss på Helgelandsmoen. Om effekten av disse variasjonene
er tilstrekkelig til å påvirke konsekvensgraden for hele strekningen, avhenger også av andre forhold
enn det reguleringsplanen kan gi svar på. For Storelva sin del vil endelig utforming og valg av brutype
ha mye å si for landskapsopplevelsen. Reguleringsplanen fastsetter ikke brutypen.
Planalternativet uten kryss på Helgelandsmoen er mer skånsom for landskapsbildet enn med kryss,
og lang bru over Storelva/ Mælingen gir mindre inngrep i landskapet enn to bruer og fylling. For øvrig
vurderes traséen under ett å ha middels negativ konsekvens (--) for landskapsbildet.
Dersom kombinasjonen av trasé uten kryss på Helgelandsmoen kobles med sammenhengende, høy
bru over Mælingen blir konsekvensgraden redusert noe til liten – middels negativ (-/--).
Samletabell for landskapsbilde, alle utredningsstrekninger
Utredningsstrekning
Tunnelstrekning Jong – Sundvollen
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Dagsone Kjellerberget - Helgelandsmoen
Dagsone Helgelandsmoen – Prestemoen
Dagsone Prestemoen – Veien/ Hønefoss
Samlet konsekvens hele traséen

Konsekvens
Ubetydelig – liten negativ
(0/-)
Middels negativ
(- -)
Liten negativ
(-)
Med kryss
Uten kryss
Liten - middels negativ
Liten negativ
(- / - -)
(-)
Alt. A (lang bru)
Alt B (to bruer)
Middels negativ
Middels – stor neg.
(- -)
(- -/ - - -)
Middels negativ
(- -)
Middels negativ
(- -)
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET 2
1.1

Tunnelstrekning Jong – Sundvollen

Jernbanetunnel og servicetunnel
Det planlegges jernbanetunnel med dobbeltspor og parallell rømnings- og servicetunnel fra Jong til
Sundvollen.
Tunnelene går fra avgreining fra Askerbanen på Jong i kurve mot nord under Tanumåsen. Deretter
mot Holo og nordover, før de går inn i kurve vestover mot Sundvollen. Avgreining fra Askerbanen skjer
i berg inne i Tanumtunnelen og synlige tiltak i dagen er kun i forbindelse med atkomsttunneler,
riggområder og massehåndtering.
Atkomsttunneler og riggområder
Det planlegges 7 atkomsttunneler for driving av tunnelene, transport av masser og byggematerialer,
samt for permanent drift. Ved atkomsttunnelene etableres midlertidige rigg- og anleggsområder. Fra
tunneldriften tas det ut ca. 4,6 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelene.
Riggområdene ved atkomsttunnelene vil omfatte nødvendige fasiliteter for tunneldriften og drift av
anlegget for øvrig, herunder blant annet lagring av anleggsutstyr, verkstedhaller, mellomlagring av
masser, kontor/boligrigger mv.
Riggområder som ikke reguleres til annen permanent bruk, istandsettes til tidligere bruk og
arealformål etter gjennomføring av anlegget.
Atkomsttunneler som bygges for permanent drift
Atkomsttunneler ved Jong, Reverud, Avtjerna og Sundvollen blir permanente atkomster til
hovedtunnelen med tilhørende atkomst fra offentlig veg, parkering og tunnelportaler.
Ved Jong planlegges permanent atkomstveg fra Lars Jongs vei til fire trafoer som plasseres inn i en
skjæring langs med Lars Jongs vei og ved siden av atkomsttunnel. Tunnelportal får lukket port og det
planlegges bygd forstøtningsmur i bakkant av trafoer inn i skråning. Atkomsttunnelen er permanent
rømningsveg. Riggområdet størrelse er på ca. 70 dekar. Det planlegges anleggsatkomst fra
Slependveien sør for Jongsalléen.

Figur 1-1 Illustrasjon av riggområde Jong. Utsnittet viser reguleringsplanens formålsflater over
eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets planlagte avgrensning. Brun formålsflate
viser permanent banegrunn. Kryss mellom Tanumveien og Slependveien nede til høyre,
idrettsanleggene på Bjørnegård og Bjørnegård skole sentralt i bildet.
2

Denne beskrivelsen er felles for alle fagrapportene for «ikke prissatte konsekvenser», og gir derfor en omtale også av
midlertidige anlegg som knytter seg til anleggsfasen. Disse blir ikke vurdert i forhold til konsekvenser for tema landskapsbilde.
Ref. kap. 2.8.
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Ved Reverud planlegges det riggområde på ca. 30 daa. For å unngå kryssing mellom gang- og
sykkeltrafikk og anleggstrafikk, planlegges ny gang- og sykkelveg langs Tanumveien mellom busstopp
på Reverud og Reverudåsen. Atkomsttunnel på Reverud får permanent atkomst fra Tanumveien. Det
planlegges uttak av ca. 0,5 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelen.

Figur 1-2 Illustrasjon av atkomsttunnel og riggområde på Åsjordet ved Reverud. Utsnittet viser
reguleringsplanens formålsflater over eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets
planlagte avgrensning. Brun formålsflate viser permanent banegrunn. Tanumveien øst-vest i sør.
Rigg- og anleggsområde ved atkomsttunnel er markert med rød linje.
Ved Avtjerna reguleres to alternative, permanente atkomsttunneler med tilhørende riggområder for
drift av tunnel. Utenfor tunnelportalen planlegges et ca. 500 m² stort område som beredskapsplass for
jernbanetunnelen, samt feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til beredskapsplassen.
Riggområdet for tunneldriften er ca. 15 daa, men dette inngår i et større sammenhengende rigg- og
anleggsområde på ca. 780 dekar som inkluderer arealer for midlertidig og permanent lagring av
masser, produksjon av byggeråstoff og knusing av stein.
Permanent atkomsttunnel på Sundvollen omtales nærmere under kapittel 1.3.
Atkomsttunneler som lukkes etter anleggsperioden
Atkomsttunnelene ved Kattås, Rustan og Høgås er ikke driftsatkomster inn i hovedtunnel, og lukkes
etter anleggsperioden.
Ved Kattås, vest for Ringiåsen, planlegges midlertidig atkomsttunnel med tilhørende riggområde på
ca. 25 daa. Skogsterrenget fylles opp ved etablering av riggområdet. Anleggsområdet legges over
bekkeløp (Skvallerbekken) og denne krysses av anleggsatkomst. Bekken åpnes igjen ved avslutning
av anlegget. Turveg langs Vestmarkveien holdes åpen i anleggsperioden.
Ved Rustan planlegges midlertidig atkomsttunnel mellom gårdene Søndre Ulbråten og Bakken. Det
planlegges permanent atkomstveg inn til portal og atkomstport inn i tunnel for drift av trafoer plassert i
tunnel nær tunnelpåhugg. Et riggområde på ca. 30 daa planlegges delvis på dyrka mark og delvis ved
at en kolle fjernes. Arealet opparbeides til landbruksformål etter anleggsdrift. Atkomst til
gårdsbebyggelse på Bakken legges om permanent over atkomsttunnel.
Ved Høgås planlegges midlertidig atkomsttunnel og riggområde i området sør for eksisterende
skytebane. Atkomstveg i Nordlandsdalen fra E16 frem til skytebanen ved Høgås oppgraderes
permanent og flyttes noe inn mot skytebanen. Tilkomst til skytebanen skal opprettholdes i
anleggsperioden. Riggområdet har et areal på ca. 25 dekar.
Masselagring
Masselagringsområder tilpasses omkringliggende landskap, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig
arealbruk etter gjennomføring av fylling.
Masselager Brenna
Det planlegges masselager på Brenna, beliggende inn mot markagrensa. Beregnet fyllingsvolum er
ca. 600 000 m³. Terrenget i området faller mot vest og nord, fra ca. kote +260 meter i sørøst til ca.
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kote +225 meter i sørvest. Atkomst til masselagringsområdet planlegges via Brenna gårdsvei, som
må oppgraderes og utvides. Maksimal fyllingshøyde er kote +260 og den illustrerte fyllingen har en
maksimal høyde på oppfylling av terreng på ca. 25 meter. Areal avsatt til masselagringsområde med
tilhørende funksjoner er ca. 92 daa.
Masselager Avtjerna
Innenfor området planlegges det permanent masselager. Området er delt inn i fire delområder. Den
totale utstrekningen av området er ca. 780 daa. Skogsterrenget i området er skrånende ned mot
sørvest mellom dagens E16 og et markert sprang i terrenget mot nordøst. Området har antatt samlet
kapasitet på 6,4 millioner m³ masser for permanent lagring og gjenvinning, fordelt på fire delområder
som vist i figur 4.7:
- Delområde 1: Maksimal fyllingshøyde kote +343 meter, fyllingsvolum ca. 200 000 m³.
- Delområde 2: Maksimal fyllingshøyde kote +353 meter, fyllingsvolum ca. 2 000 000 m³.
- Delområde 3: Maksimal fyllingshøyde kote +330 meter, fyllingsvolum ca. 1 700 000 m³.
- Delområde 4: Maksimal fyllingshøyde kote +352 meter, fyllingsvolum ca. 2 500 000 m³.
Fyllingshøyde over dagens terreng er inntil ca. 40 meter på illustrasjonen i Figur 1-3 Dette gjelder
innenfor delområde 2 og 4.

1
2

3

4

Figur 1-3 Illustrasjon av mulig utforming av masselager ved Lorangmyr/Avtjerna. Planlagt E16 BjørumSkaret går inn i tunnel nederst i bildet. Regulert område til masselager omfatter det røde arealet rundt
fyllingsområdene som fremgår av figuren, mens de fire grønne områdene illustrerer oppfylt terreng.
Illustrerte fyllingsvolumer innebærer oppfylling av terreng med 6,4 millioner m³ lagrede masser
Masselager Brakamyr
På Brakamyr, nordvest for tettbebyggelsen på Sollihøgda, planlegges et masselagringsområde med
kapasitet på ca. 500 000 m³. Store deler av området er disponert til masselagringsområde i
Kommunedelplan for Sollihøgda, vedtatt av Hole kommune 3. april 2017.
Terrenget i området ligger i hovedsak mellom kote+ 280 og 320, og danner et daldrag mot sørvest.
Anleggsområdet har et areal på ca. 120 dekar og omfatter masselagring og arealer til vannhåndtering.
Der er planlagt med en maksimal fyllingshøyde opp til kote +330 meter.
Masselager Nordlandsdalen
Utenfor Markagrensen, langs atkomstveg til Høgås, planlegges permanent masselager i daldraget.
Oppfyllingen berører Nordlandsbekken, som må legges om øst for masselagringsområdet eller over
masselagringsområdet. Beregnet fyllingsvolum ca. 850 000 m³ over et areal på ca. 65 dekar.
Maksimal fyllingshøyde er kote +370 meter.
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Dagsone Sundvollen-Kroksund

Veg
Ny E16 ligger på terreng fra Høgkastet til Rørvik, og ligger delvis på innsiden av dagens E16. Mellom
Elstangen og Rørvik planlegges nytt toplanskryss med kobling til eksisterende fylkesveg 155
Utstranda og eksisterende E16 mot Sundvollen. Løsningen medfører en del bergskjæringer på
østsiden av E16. Det legges til rette for feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til kryss.
Reguleringsplanen omfatter også utfylling ut i Tyrifjorden og etablering av ny strandlinje fra Elstangen
og forbi landkar for ny bru over Kroksund. Strandlinja etter utfylling flyttes mellom ca. 20 og 80 meter
ut i vann mellom Elstangen og Rørvik og omfatter fylling av ca. 300.000 m² masser.

Figur 1-4 Illustrasjon av kryssområde ved Elstangen og kryssing med E16 over Kroksund. Det
reguleres planskilt kryss med tilkobling til fv.155. Strandsonen mellom Elstangen og Rørvik fylles ut og
tilpasses landskapet. I bakgrunnen Sundvollen og ny jernbanebru over Kroksund.
Det planlegges overgangsbruer over ny E16 ved Elstangen for gang- og sykkeltrafikk mellom fv. 155
Utstranda og dagens E16, og mellom fv. 155 og Klokkerbråtan.
Fra Rørvik over Kroksund til Pilevika planlegges en motorvegbru på ca. 640 meter lengde.
Fra Pilevika ligger ny E16 nedsenket i terrenget i en kort dagstrekning fram mot Rudsøgarden, hvor
det blir påhugg for tunnelene. Mot Hole bo- og rehabiliteringssenter planlegges det terrengvoll for å
redusere støy mot bebyggelsen.
Lokale veger og atkomster
Det planlegges tre nye rundkjøringer på eksisterende E16 gjennom Sundvollen. På deler av
strekningen legges vegen om i eksisterende trasé i forbindelse med etablering av rundkjøringene. De
nye rundkjøringene har følgende funksjon:
- Rundkjøring ved Tyriheim med vegarm til ny atkomstveg til Klokkerbråtan, atkomsttunnel til
jernbanetunnel og eventuell fremtidig tilknytning mot Sundvollen oppvekstsenter.
- Rundkjøring og T-kryss for atkomst til kollektivknutepunkt (øvre nivå på Sundvollen stasjon)
- Rundkjøring Sundvollenkrysset (kryss mellom E16 og Åsaveien) for atkomst til midtre og
nedre nivå av stasjonsområdet.
Eksisterende kjøreatkomst til Klokkerbråtan avskjæres av ny løsning for E16 og motorvegkryss. Ny
atkomstveg planlegges delvis i traséen til dagens gang- og sykkelveg mot Sundvollen oppvekstsenter
og øst for Tyriheim.
Store deler av gang- og sykkelvegnettet i området berøres av tiltaket og planlegges bygget om.
Bane
Ringeriksbanen krysser under eksisterende E16 i betongkulvert og går i rett linje i bru over Kroksund
parallelt med dagens E16, ca. 70 meter sørvest for denne. Plattformer til Sundvollen stasjon
planlegges på brua og det fylles ut for senere tettstedsutvikling i tilknytning til stasjonen. Banen går inn
i ny tunnel gjennom Kroksundåsen vest for Tangenveien.
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Det planlegges permanent atkomsttunnel øst for Tyriheim. Atkomsttunnelen vil i driftsfase fungere
som rømningsveg fra jernbanetunnelen, samt atkomst for drift og vedlikehold av tunnel.
Det planlegges permanent atkomsttunnel med tilhørende riggområde og atkomst til dagens E16 via ny
rundkjøring ved Tyriheim mellom Sundvollen og Rørvik, samt eventuell midlertidig atkomsttunnel
under dagens E16. Atkomsttunnelen vil i driftsfase fungeres som rømningsveg fra jernbanetunnelen.
Midlertidige anlegg og riggområder tilbakeføres til opprinnelig arealformål.
Sundvollen stasjon
Sundvollen stasjon er planlagt med to sidestilte plattformer med lengde på 350 meter. Stasjonen
etableres med atkomster fra Holeveien, Sundøya og via trappehus sentralt langs plattformene. De to
østlige atkomstene får heis til plattform. Plattformene planlegges på bru over utfylt område og vann til
sør for Sundøya i Kroksundet. Det tilrettelegges for parkering for personbiler og sykler, oppstilling for
buss og drosje og av- og påstigningssone for personbil. Stasjonen planlegges som evakueringspunkt
for tunnelene på begge sider av Kroksund.
På øvre nivå og parallelt med Holeveien planlegges et kollektivknutepunkt som får atkomster fra
Holeveien og knytter sammen Sundvollen stasjon og Holeveien. Området opparbeides som et
knutepunkt og byttepunkt mellom ulike reisemidler.
Reguleringsplanen omfatter regulering av ca. 190 daa nytt landareal ved utfylling i sjø på Sundvollen,
samt ytterligere utfylling i sjø under vann med skråninger og eventuelle motfyllinger. Reguleringen av
utfylling i Kroksund angir en maksimal utbredelse av fyllingen som er planlagt etablert.
Det fylles opp til kote +66 med tilpasning mot vassdrag. Terrenget på tilgrensende arealer på land kan
heves/fylles opp. Etter utfylling vil arealet få en opparbeiding med etablering av funksjoner nødvendig
for stasjonen, herunder parkering og atkomster, samt for senere tettstedsutvikling. Fyllingen planeres
og vegeteres midlertidig. Fyllingsfront ferdigstilles permanent og utformes med en slak og varierende
helning som gir god tilgjengelighet til vannet. Det planlegges turveg gjennom området. Kleivbekken
legges om i dagen gjennom området.

Figur 1-5 Illustrasjon av stasjon, jernbanebru over Kroksund og mulig utfylling for stasjon og
tettstedsutvikling på Sundvollen. Stasjonsbygg og kollektivknutepunkt er til venstre i illustrasjonen.
Dagens E16 krysser over Kroksund parallelt med ny jernbanebru. Utfylling ved stasjonen planeres og
vegeteres i påvente av senere tettstedsutvikling.
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav om detaljregulering for områder på fylling avsatt til
tettstedsutvikling. Etter vedtak av detaljreguleringsplan skal arealbruken ha hovedvekt på bolig med
tilhørende tjenestetilbud og fellesfunksjoner.
Midlertidige anlegg
Det er planlagt større riggområder ved Rørvik (ca. 20 daa.), Tyriheim (ca. 40 daa.), Sundøya (ca. 9
daa), Kroksund (ca. 10 daa.) og Rudsøgarden (ca. 50 daa).
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Figur 1-6 Illustrasjon av riggområder i Sundvollen-Kroksundområdet. Avgrensning av riggområdene er
vist med rødt omriss. Reguleringsplanens formålsflater vist i bakgrunnen.
I tillegg til disse riggområdene på land, vil det innenfor arealer som er omfattet av reguleringsplanen
være aktiviteter knyttet til bygging av vegbru og utfylling i sjø, bygging av jernbanebru, bygging av
stasjon og etablering av stasjonsområde, utfylling for stasjonsområde, driving av jernbanetunneler og
uttransport av masser, driving av vegtunneler og uttransport av masser, omlegging av eksisterende
veger mv. Aktiviteter vil i stor grad foregå parallelt.
I anleggsperioden vil det være anleggstrafikk på vegnettet, særlig på eksisterende E16. Masser
transporteres inn i området, ut fra området og gjennom området på eksisterende E16. E16 vil legges
om midlertidig og permanent, både ved bygging av rundkjøringer, ved flytting av vegbane for
omlegging av gang- og sykkelveg langs vegen, ved etablering av åpen byggegrop for
jernbanetunnelen Jong-Sundvollen inn mot stasjonsområdet og for arbeider knyttet til bygging av ny
E16 og kryss.
Trafikksikre gang- og sykkelforbindelser mellom Klokkerbråtan og Sundvollen oppvekstsenter, samt
langs eksisterende E16 og mot fv. 155 Utstranda skal opprettholdes gjennom anleggsperioden.

1.3

Tunneler Kroksund-Kjellerberget

Veg
Det planlegges to tofelts tunneler mellom Rudsøgarden og Kjellerberget. Vegtunnelene krysser en
sone med liten bergoverdekning ved Smiujordet og en sone med manglende bergoverdekning ved
Viksenga. På Viksenga planlegges vegtunnelene som betongtunneler i løsmasser. Veglinja er
tilpasset for å unngå dyprenne (område med tykke løsmasser) ved Smiujordet. Vegtunnelene blir ca.
3,2 km lange.
Det planlegges atkomsttunnel for tunneldriving og uttransport av masser ved Rønningen.
Lokale veger og atkomster
Kjøreatkomsten til Hole bo- og rehabiliteringssenter (Rudsøgardsveien) brytes ved tunnelpåhugget for
jernbanetunnelen. Til erstatning planlegges en ny veg på ca. 1,3 km fra Paddevika til Rudsøgarden for
massetransport fra tunneldriving og permanent atkomst til Hole bo- og rehabiliteringssenter. I
Paddevika planlegges det kryss på eksisterende E16 med rundkjøring.
Bane
Banen går inn i en dobbeltsportunnel ved Kroksund og kommer opp i dagen på parallelt med ny E16
ved Kjellerberget. Banetunnelen blir ca. 3,2 km lang.
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Tunnelen krysser tre soner med liten eller manglende bergoverdekning, ved Øverjordet etter
Kroksund, ved Smiujordet, og ved Viksenga. Ved Smiujordet og Viksenga er det planlagt
betongtunneler i løsmasser.
Over Smiujordet vil taket på betongtunnelen ligge delvis over eksisterende terreng, og fremtidig
terreng heves med inntil ca. 3,5 meter midt på jordet for å muliggjøre dyrking over tunnel. Tunnelen
overdekkes med ca. 2 meter jord og andre løsmasser.

Figur 1-7 Oversikt over tunnelstrekningene mellom Rudsøgarden/Kroksund og Kjellerberget. Veg og
bane danner en felles trasé fra Viksenga og vestover. Vegtunnelene er øverst i illustrasjonen.
Det planlegges rømningsveger via atkomsttunneler ved Øverjordet, ved Smiujordet og ved
Løkenmoen barnehage. Rømningsveger for banetunnel får atkomst fra offentlig veg.
Midlertidige anlegg
Anleggsarbeider vil først og fremst være knyttet til store byggegroper for bygging av betongtunneler i
løsmasser over Smiujordet og Viksenga, samt til atkomsttunneler til jernbanetunnel ved Øverjordet og
Rønningen. Det planlagte riggområdet ved Smiujordet er ca. 130 dekar, ved Viksenga ca. 125 dekar.
Ved Smiujordet etableres en byggegrop for bane som er ca. 410 meter lang og 10-15 meter dyp for
bygging av betongtunnel. Ved Viksenga etableres felles eller separate byggegroper for veg og bane
på ca. 300 meters lengde og inntil 20 meters dybde. Løsmasser mellomlagres innenfor
anleggsområdet og fylles tilbake over tunnel ved reetablering av terreng.

Figur 1-8 Illustrasjon av riggområder på tunnelstrekningen Kroksund-Kjellerberget. Avgrensning av
riggområdene er vist med rødt omriss. Reguleringsplanens formålsflater vist i bakgrunnen.
Fra tunneler for veg og bane tas det ut til sammen ca. 0,9 mill. m³ faste masser. For vegtunnelene er
hovedmengden av masse planlagt transportert ut ved tunnelpåhugg på Rudsøgarden og via
midlertidig atkomsttunnel som planlegges ved Rønningen. For banetunnelene er hovedmengden av
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masse planlagt transportert ut via atkomsttunnel ved Øverjordet og via åpen byggegrop ved
Smiujordet. Overskuddsmasser er planlagt transportert til E16 via ny veg til Paddevika, via
Gamleveien ved Viksenga og ut på Røyseveien, via Røyseveien ved Viksenga og via Selteveien.
Gamleveien planlegges ikke brukt til tyngre anleggstrafikk, bortsett fra en liten strekning ved Vik som
vil være atkomstveg til rigg- og anleggsområdet på Smiujordet. På denne delen planlegges det tidlig i
anleggsperioden etablert fortau. Det planlegges midlertidig anleggsveg inn til riggområde ved
Øverjordet direkte fra ny veg mot Paddevika. Gamleveien opprettholdes som skoleveg mellom
Kroksund/Sundvollen og Vik gjennom anleggsperioden. Det gjennomføres midlertidige
trafikksikkerhetstiltak i krysset mellom Gamleveien og ny veg mot Paddevika.

1.4

Kjellerberget-Helgelandsmoen

Felles trasé for veg og bane
Tunnelene under Vik avsluttes så tett på den vertikale bergveggen i Kjellerberget som mulig.
Selteveien trekkes nordover fra Kjellerberget i forhold til dagens beliggenhet og legges i kulvert under
ny E16 og bane. Det legges til rette for feltlandingsplass for redningshelikopter i området.
Over Bymoen ligger veg og bane vekslende på fyllinger og i skjæringer. Skjæringene blir dels
kombinerte berg- og løsmasseskjæringer og dels rene løsmasseskjæringer. Det planlegges en
overgangsbru for turbruk om sommeren og kjøring av skiløyper om vinteren. Turløyper knyttes til
eksisterende traséer. Turløype ved Jørgen Moes vei legges på sørsiden av omlagt trasé for vegen.
Fra Jørgen Moes vei, over Mosmoen og Helgelandsmoen ligger traséen på fylling og på bru.
Ny E16 og jernbanen går på bruer over Jørgen Moes vei. Tidligere massetak, der det i dag er etablert
en gjenbruksstasjon, gjenfylles med overskuddsmasser opp til tilgrensende terreng.
På hele strekningen mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen planlegges en ca. 2,3 meter høy voll
mellom veg og bane. Tilsvarende voller er plassert på ytterside av veg og bane. Vollen skal tjene som
sikkerhetsbuffer, til snøopplag og støydemper. På toppen av midtvollen planlegges en
blendingsskjerm for å forhindre blending mellom tog og trafikk på E16.
To planalternativer for Helgelandsmoen vegkryss
På Helgelandsmoen er det to planalternativer for fv. 158 Gomnesveien og E16:
 Planalternativ Helgelandsmoen A: Fullt motorvegkryss mellom E16 og fylkesvegen
 Planalternativ Helgelandsmoen B: Gomnesveien føres under E16 og Ringeriksbanen uten
tilkobling med kryss

Figur 1-9 Illustrasjon av planalternativer med og uten vegkryss på Helgelandsmoen. Boligbebyggelse ved
Sandby i nedre venstre hjørne. Helgelandsmoen næringspark sentralt i bildet til høyre.

Lokale veger og atkomster
Selteveien legges om ved portalene i Kjellerberget. I dette området flyttes vegen ca. 30 meter
nordover og senkes under E16 og bane. Øvrig del av Selteveien frem til eksisterende E16 ved
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Steinssletta utvides permanent og den planlegges med gang- og sykkelveg. Vegbredde med gang- og
sykkelveg planlegges med bredde 10,5 meter. For å unngå unødig inngrep i Seltebekken og
naboeiendommer må veglinja legges marginalt om. Det reguleres rundkjøring på eksisterende E16
ved kryss med Selteveien.
E16 og jernbane krysser på bru over Jørgen Moes vei, som må legges om. Vegen flyttes ca. 60 meter
nordover, krysser under bru for E16 og bane, og tilkobles Svingerudveien i nytt kryss. Det
tilrettelegges for turveg/skiløype, bekk og viltkrysning under bruene for E16 og bane.
Svingerudveien legges om fra krysset med Jørgen Moes vei og nordover, da E16/jernbane avskjærer
denne flere steder. Det planlegges ny atkomstveg fra Gomnesveien til området vest for linja ved
Helgelandsmoen næringspark. I tillegg planlegges ny gang- og sykkelveg mot Munchs vei.
Atkomst til landbrukseiendommer øst for traséen over Bymoen og Mosmoen som avskjæres av ny veg
og bane sikres gjennom planens bestemmelser til planformål langs banen.
Midlertidige anlegg
Fra Kjellerberget til Helgelandsmoen er det et sammenhengende anleggsbelte i dagen knyttet til
bygging av felles trasé for veg og bane. Korridoren har en generell bredde på ca. 150-200 meter, og
rommer areal for bygging av veg og bane, samt anleggsbelte på hver side av dette for mellomlagring
av masser og generell anleggsdrift. I tillegg er det avsatt areal for riggområder for mer permanente
riggfunksjoner på Bymoen (areal ca. 110 daa.), ved Jørgen Moes vei (ca. 5 daa.), og ved
Helgelandsmoen (ca. 90 daa.).
Stein til bygging av anlegget er i hovedsak planlagt transportert inn Gomnesveien til Helgelandsmoen,
og derifra videre i linja mot sør og nord. I tillegg vil det transporteres stein inn Selteveien og fra
tunnelbygging mellom Kroksund og Kjellerberget. Det er behov for å utvide og forsterke Selteveien før
denne kan nyttes til massetransport, og det etableres løsning for gående og syklende.

Figur 1-10 Illustrasjon av riggområde ved Bymoen og ved Helgelandsmoen. Reguleringsplanens
formålsflater er vist i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.
Veger som krysser linja planlegges holdt åpne for trafikk i anleggsperioden, dette omfatter Selteveien,
Jørgen Moes vei og Busundveien. Stenging av vegene er aktuelt i kortere perioder ved
trafikkomlegging, støp av bruer mv.
Overgangsbru på Bymoen planlegges bygd tidlig i anleggsfasen for å opprettholde kryssingsmulighet
øst-vest over Bymoen i anleggsperioden.
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Helgelandsmoen-Prestemoen

Veg og bane ligger på fylling over Helgelandsmoen etter kryssing av Gomnesveien. Strekningen
Gomnesveien–Prestemoen er ca. 2,6 kilometer lang.
To planalternativer for kryssing av Mælingen
For kryssing av Storelva og Mælingen planlegges lange bruer for veg og bane fra Helgelandsmoen
over Mælingen til Prestemoen. Det foreligger to planalternativer:
 Planalternativ Mælingen A: Tre parallelle ca. 1800 meter lange bruer
 Planalternativ Mælingen B: Deler av traséen ligger på en 600 meter lang fylling over
Mælingen.
Hovedforskjellen mellom de to planalternativene er bruenes lengde over Mælingen. Alternativet med
lange sammenhengende bruer er planlagt med en høyere linjeføring over Storelva og deler av
Mælingen enn alternativet med kortere bruer og fylling, og fyllingsalternativet har derfor en brattere
linjeføring opp mot Prestemoen. Begge alternativene over Mælingen kan kobles til begge alternativ
med og uten kryss på Helgelandsmoen vist i Figur 1-9.

Figur 1-11 Illustrasjon av planalternativ Mælingen A, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre
høyre bildekant.

Figur 1-12 Illustrasjon av planalternativ Mælingen B, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre
høyre bildekant
Ved etablering av veg og bane på fylling over Mælingen (alternativ Mælingen B) er det nødvendig med
geotekniske tiltak som blant annet omfatter motfyllinger for å stabilisere fylling for veg og jernbane. Det
er også nødvendig med tiltak for å opprettholde nivå på overflatevann som strømmer fra Storelva til
Synneren ved flom. Nord for fyllingen for veg og bane, over sørlige del av Mælingen, planlegges en
flomkanal i 60 meters bredde mellom Storelva og inn mot Synneren naturreservat. Terrenget senkes
ned til kote 65,1 i øst og med jevnt fall til kote 64,9 i vest. Det nedsenkede terrenget vil være utsatt for
flom.
I begge planalternativene kan traséen føres over Storelva på bruer med pilarer i elva, eventuelt med
lange spenn uten pilarer i elva. Bruene planlegges med minimum 5,4 meter frihøyde over
normalvannstand i Storelva. Frihøyden opprettholdes over minimum 1/3 av elvebredden.
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Over Prestemoen ligger veg og bane i felles trasé i skjæring og delvis på fylling.
Lokale veger og atkomster
Busundveien legges om og flyttes noe nordover i området hvor E16 og Ringeriksbanen krysser vegen.
Vegen føres på bru over E16/jernbane. Det planlegges nytt T-kryss mot rv. 35. Det planlegges gangog sykkelveg mellom rv.35 og frem til midlertidig masselagringsområde i eksisterende sandtak sørøst
på Prestemoen.
Det lokale vegsystemet på Mælingen legges om. Kommunal veg legges inn mot linja øst for bane for å
gi bedre arrondering for gjenværende landbruksområder.
Midlertidige anlegg
Over Storelva og Mælingen vil det i begge planalternativer foregå omfattende og langvarige arbeider
med fundamentering (peling) av bruer før bygging av selve brukonstruksjonene starter. Matjord og
undergrunnsjord som fjernes for gjennomføring av anlegg transporteres ut av området for
mellomlagring på flomsikkert område og delvis permanent bruk utenfor Mælingen. I planalternativ B
(med 600 meter fylling over Mælingen) vil det foregå mer omfattende massearbeider med innkjøring
av stein til fylling. Det transporteres det inn store mengder betong og stål i området for å bygge
bruene.
Det planlegges større, sammenhengende riggområder på Mælingen (ca. 60 daa.) og på Prestemoen
(ca. 56 daa.). Eksisterende sandtak på Prestemoen planlegges nyttet til midlertidig masselagring.
Over Prestemoen frem til Korsdalen føres veg og bane frem i et ca. 150-200 meter bredt anleggsbelte
som rommer areal for bygging av veg og bane, samt et anleggsbelte på hver side av dette for generell
anleggsdrift.

Figur 1-13 Illustrasjon av riggområder på Prestemoen. Et større riggområde planlegges i linja på
Prestemoen, og midlertidig masselager planlegges i eksisterende sandtak. Reguleringsplanens
formålsflater er illustrert i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.
Busundveien mellom kryss med rv.35 og avkjørsel til Mælingen planlegges forsterket for
massetransport. Det planlegges midlertidig rundkjøring i kryss med rv.35. Kommunal veg og felles veg
på Mælingen legges delvis om og forsterkes for anleggstrafikk.
Langs Busundveien planlegges det bygd gang- og sykkelveg tidlig i anleggsperioden for å separere
gang- og sykkeltrafikken fra tyngre anleggstrafikk.
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Prestemoen–Veien/Hønefoss

Felles trasé veg og bane Korsdalen-Styggedal
Fra Korsdalen til nytt kryss i Styggedal er det ca. 1,6 kilometer. Traséen føres på bru over Korsdalen
og videre i skjæring og fylling gjennom ravinelandskapet opp til Styggedal. Brua er ca. 130 meter lang
og vil fungere som en faunapassasje ved at vilt kan passere under. Korsdalsbekken passerer under
brua. Ved Korsdalen gjennomføres det planering og utfylling av terreng for grunnstabilisering.
Det planlegges et motorvegkryss i Styggedal. Krysset er planlagt med en oval rundkjøring over ny E16
med kobling til rv. 35, Askveien og dagens E16. Rv. 35 føres over jernbane og ny E16 med omlegging
i eksisterende trasé. Krysset mellom dagens E16 og Askveien legges om. Det planlegges kulvert for
Randsfjordbanen under Ringeriksbanen og E16, og Randsfjordbanen legges noe om vest for krysset.
Ved Styggedalskrysset er det avsatt areal til etablering av et vegserviceanlegg. Arealet i planen er
totalt 60 daa fordelt på to områder; vest og øst for krysset.
Lokale veger og atkomster
Eksisterende E16 stenges nord for Askveien.
Det planlegges ny gang- og sykkelveg gjennom kryssområdet mellom Askveien ved Styggedal og
Askveien ved Dalssvingen. Videre er tidligere regulert gang- og sykkelvegtrasé langs rv.35 medtatt i
reguleringsplanen frem til Snyta, og kobles der sammen med ny gang- og sykkelveg langs
Busundveien.
Ny atkomst til gårder vest for dagens E16 i Styggedal, kombinert med gang- og sykkelveg, føres fra
nytt kryss med rv.35, under nye bruer for E16 og jernbane, for videre forgreining på eksisterende
gårdsveger. Dalsvingen legges om og blir ny samleatkomst for bebyggelsen ved Dal.
I planforslaget er det medtatt nødvendig areal til bygging av ny bru over Randsfjordbanen til Pålsgård.
Landbruksatkomst til landbrukseiendommer nordvest for Styggedal sikres gjennom bestemmelser til
regulert landbruksformål fra Pålsgård og nordover på vestsiden av Randsfjordbanen.

Figur 1-14 Krysset i Styggedal, sett retning nord. Randsfjordbanen til venstre i bildet. Bebyggelsen på
Dal få ny atkomstveg fra rv. 35 under bruer i linja og det bygges gs-veg som kobler sammen Askveien
med rv.35.
Veg Styggedal–Veien/påkobling eksisterende rv.7 og E16
E16 krysser over kulvert for Randsfjordbanen. Videre ligger E16 delvis parallelt med bane. Omtrent en
kilometer nord for krysset i Styggedal rampes rv.7 av og på fra E16. Videre nordover følger E16 delvis
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dagens trasé opp til Vekrysset, mens rv.7 går i egen trasé langs Bergensbanen. I Vekrysset føres
både rv.7 og Bergensbanen under E16 i kulvert.
Det planlegges ny påkjøringsrampe for E16 nordover i Veienkrysset. Eksisterende av- og
påkjøringsrampe bygges om til kun avkjøringsrampe for nordgående trafikk.

Figur 1-15 Illustrasjon av ny veg og bane over Sørumjordet. Vekrysset vises øverst i bildet.
Boligbebyggelse på Tolpinrud nederst i bildet.
Lokale veger og atkomster
Atkomstveg til Sørumgårdene legges om i ny bru over Bergensbanen og videre i eksisterende
gangveg til Ringveien ved Branddalen. Eksisterende bru over E16 beholdes.
Tiltaket i Veienkrysset fører til at en bussholdeplass på nordsiden av Soknedalsveien må flyttes. Veien
gård får ny atkomst fra fv. 171 Hallumsdalen.
Atkomstveg til hensettingsområde på Tolpinrud/Sørumjordet kan benyttes som landbruksatkomst.
Bane Styggedal – Hønefoss – Ve
Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet,
gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort parti i sør
planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt tre spor, der to av
sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra Randsfjordbanen, over Sørumjordet
inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-Hokksund).
I Storskjæringa planlegges en ca. 420 meter lang kulvert. I vestre del av kulverten tar spor for
Bergensbanen av fra øvrige spor. Ringveien legges over vestre del av kulverten. Kulverten fylles over
og arronderes til eksisterende terreng på begge sider av skjæringa. I øst knyttes gangveg mot
parkering og atkomst til stasjonen.
Bergensbanen greiner av fra Storskjæringa. I tillegg er det planlagt direkteforbindelse mellom RoaHokksund-sporet og Bergensbanen over Sørumjordet.
Hønefoss stasjon
Dagens Hønefoss stasjon opprettholdes på sin nåværende lokalitet, men sporarrangementet
planlegges lagt om. Stasjonen planlegges med fasiliteter tilpasset intercitytog og regiontog, samt som
knutepunkt med mulig overgang til andre tog og reisetilbud, se figur under.
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Figur 1-16 Utsnitt av oversiktsplan for mulig løsning ved Hønefoss stasjon. I området for parkering
fylles terrenget opp til ca. 8 meter over spor. Stasjonen får atkomster fra Arnemannsveien, fra
Vinterroveien via kulvert under spor, fra pendlerparkering via bru over spor, og via Vinterroveien ned til
stasjonshall under spor. Stasjonens hovedinngang legges til bysiden i tilknytning til et nytt
stasjonstorg. Hit legges kiss-and-ride, HC-parkering, taxi og sykkelparkering. Endelig utforming av
stasjonstorg og vegløsning og vegløsning for Sokndalsveien og Arnemannsveien koordineres mot
andre reguleringsplanarbeider i området.
Det planlegges to midtstilte 350 meter lange plattformer for InterCity- og langdistansetog med atkomst
til plattform fra stasjonstorg, vegkulvert under stasjonen og fra pendlerparkering. Eksisterende
plattformer er forutsatt beholdt med ombygginger og tilpasninger til ny sporgeometri.
Eksisterende bygningsmasse innenfor areal regulert til baneformål er forutsatt revet eller flyttet.
Unntak er deler av gamle lokstallen, samt stasjonsbygningen som planlegges opprettholdt og knyttet
opp mot atkomsten til stasjonen.
Over ny kulvert i Storskjæringa og deler av området nord for Hønefoss stasjon er i reguleringsplanen
vist som område for bebyggelse og anlegg. For disse områdene er det krav om ny reguleringsplan før
utvikling av områdene med tettstedsutvikling kan skje. Områdene over kulverten i Storskjæringa skal
gis en midlertidig opparbeiding med vegetasjonsdekke og beplantning.
Hensettingsanlegg Tolpinrud
Det planlegges for bygging av hensettingsanlegg (togparkering) på Sørumjordet rett nord for
Randsfjordbanen og boligbebyggelsen på Tolpinrud, med avgreining fra Randsfjordbanen. Innenfor
området planlegges flere bygninger, blant annet togvaskeanlegg (over spor, ca. 70 meter langt) og
servicebygg for drift av anlegget.
Det planlegges en atkomstveg fra dagens E16 (fremtidig Askveien), langs Ringeriksbanen til
hensettingsområdet og videre langs hensettingsområdet til ny vaskehall. Vegen er ca. 1350 meter
lang.
Lokale veger og atkomster
Vinterroveien under stasjonsområdet på Hønefoss legges om i ny kulvert og flyttes vestover.
Vinterroveien føres ut i en planlagt rundkjøring med Sokndalsveien og Hofsfossveien.
Ringveien får ny og forbedret trase over kulverten som planlegges i Storskjæringa. Under
Ringeriksbanen over Sørumjordet er det planlagt landbrukskulvert for atkomst til landbruksareal
mellom Ringeriksbanen og Bergensbanen.
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Det er planlagt en gang- og sykkelvegforbindelse mellom stasjonsområdet og Ringveien over kulvert i
Storskjæringa.
Omlegging av høyspentanlegg
Kraftoverføringslinja Nore-Oslo må legges om over en kortere strekning som følge av at
Ringeriksbanen og E16 blir liggende på fylling i kryssing med eksisterende høyspenttrasé.
Høyspentkablene får dermed for liten overhøyde over bane og veg. Det er i reguleringsplanen vist to
alternative traséer for omlegging av Nore-Oslolinja i luftstrekk.
Tiltak for grunnstabilitet og landskapstilpasning
Mellom Prestemoen og Styggedal planlegges veg og bane med til dels høye skjæringer og fyllinger. I
området planlegges slake skråninger for å unngå lokale utglidninger. Disse innebærer enkelte steder
terrengendringer mer enn 100 meter utenfor linja for veg eller bane. I dette området reguleres det som
prinsipp areal for veg eller bane ut til ca. to meter utenfor viltgjerde. Utenfor dette området kan
opprinnelig arealbruk reetableres ved ferdigstillelse av anlegget.
I området nord for Styggedalskrysset, i sørlige deler av Sørumjordet, innebærer tiltaket til dels høye
fyllinger for veg og bane, på det høyeste opp mot ca. 18 meter. Nord og vest for Styggedalskrysset er
det nødvendig med store motfyllinger på øst- og vestsiden av veg og bane som stabiliserende tiltak.
Overganger fra eksisterende jordbrukslandskap mot store veg- og banefyllinger over
Tolpinrud/Sørumjordet gjøres så jevne som mulig for å dempe opplevelsen av linjer som deler opp
landskapsrommet. Det er tilstrebet å ikke anlegge disse fyllingene brattere enn 1:8.

Figur 1-17 Typisk snitt med fylling 1:8 fra eksisterende jordbruksareal opp mot vegfylling mellom Ve og
Veien.
Ved Veienkroken, ned mot Randsfjordbanen, samt i området mellom Tolpinrudveien og Askveien, er
det behov for skråningsstabiliserende tiltak.
Inn mot Hønefoss stasjon reetableres nytt terreng over kulverten i Storskjæringa. For å stabilisere
skråninger sør og vest for stasjonsområdet, gjøres det avgraving av skråningstopper og det bygges
motfyllinger i bunn av skråninger. Terrengflaten sør for Hønefoss stasjon heves. Skråningene ned fra
Høyby og Veigin ned mot stasjonen terrasseres.
Tiltak som inngår i reguleringsplan for senere gjennomføring
Følgende elementer inngår i reguleringsplan, men er ikke forutsatt bygget samtidig med øvrige deler
av tiltaket:
 På Ve er det avsatt areal til eventuell fremtidig holdeplass på Bergensbanen.
 Sporforbindelse mellom Bergensbanen og Ringeriksbanen over Sørumjordet som krysser over
sporene inn mot Hønefoss. Dette sporet reguleres i tilfelle Ve stasjon blir bygget.
 Sporforbindelse mellom Hensporet og spor i Storskjæringa utenom Hønefoss stasjon. Uten dette
sporet må tog som skal gå mellom Bergensbanen og Hensporet snu et eller annet sted.
 I tilknytning til hensettingsområdet er det planlagt areal for bygging av tinehall for 2 togsett (220 m
lengde i et av sporene.
 Det reguleres inn areal (10 dekar) i forbindelse med hensettingsanlegget for mulig etablering av
omformerstasjon.
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Midlertidige anlegg
Fra Korsdalen til Styggedalskrysset ligger veg og bane i et ravinelandskap med til dels høye
skjæringer og høye fyllinger. Steinmasser transporteres inn i området via anleggsveg fra rv. 35 i
området ved Styggedalskrysset. Rigg- og anleggsdrift utføres innenfor linja og i områder med
skjæringer og fyllinger.
Minst en av overgangsbruene i linja (ved Dal), over kombinert adkomstveg til gårder, og gang- og
sykkelveg planlegges bygd før massearbeidene starter. Dette gjøres for å etablere en tidlig planfri
kryssing av anleggsområdene.
Fra Styggedalskrysset og nordover vil anleggsarbeider utføres i et område med eksisterende veg- og
banetraseer i drift. E16 vil i anleggsperioden legges om over Sørumjordet og på Ve. Anleggsarbeider
vil, i tillegg til selve byggingen av konstruksjoner og trasé for veg og bane, omfatte blant annet peling
av konstruksjoner, stedvis spunting, omfattende masseoppfyllinger og masseplaneringer i forbindelse
med grunnstabiliserende tiltak, oppbygging av fyllinger for veg og bane, mellomlagring av masser,
trafikkomlegginger mv.
I en lengre periode vil Storskjæringa være stengt for togtrafikk. Ved bygging av kulvert vil det være
langvarige anleggsarbeider med blant annet spunting, peling og masseflytting, i tillegg til bygging av
selve kulverten. For å kunne opprettholde trafikk over Bergensbanen planlegges det midlertidig spor
nær den gamle sportraséen vest for Høyby, mellom Randsfjordbanen og Bergensbanen.
I perioder vil det ved Hønefoss stasjon være anleggsarbeider som spunting, peling, forflytning av
masser, i tillegg til bygging av selve tiltaket.
Gangveg mellom Askveien og Ringvegen legges midlertidig og permanent om pga tiltak i
Storskjæringa og midlertidig spor. Gangvegen holdes åpen gjennom anleggsperioden, men med mulig
stenging i kortere perioder.
Soknedalsveien forbi stasjonsområdet på Hønefoss planlegges stengt for trafikk i en lengre periode
ved ombygging av stasjonen, men det holdes åpen passasje for gangtrafikk. Vinterroveien stenges for
ordinær biltrafikk i anleggsperioden, men utrykningskjøretøy kan benytte anleggsatkomst.
Riggområder og anleggsveger
Hovedriggområdet for arbeidene med vegtraseene for ny E16/rv.7 og banetraseene utenfor Hønefoss
stasjon planlegges i området som avgrenses av E16, Randsfjordbanen og Bergensbanen. I store
deler av anleggsperioden vil det ikke være jordbruksdrift i dette området. Det vil være behov for
mellomlagring av masser i tilknytning til dette hovedriggområdet. Hovedriggområdet for
anleggsarbeidene på Hønefoss stasjon er planlagt på nordsiden av stasjonen. Det planlegges også
riggområde sør for Styggedalskrysset på ca. 60 dekar, samt mindre riggområder ved kryss på Ve, ved
Storskjæringa og sør for Hønefoss stasjon.
Hovedatkomst til hovedriggområdet på Sørumjordet er via midlertidig rundkjøring på E16. Atkomsten
til hovedriggområdet ved Hønefoss stasjon planlegges fra Soknedalsveien.

1.7

Referansealternativet

Konsekvensene av tiltaket vurderes mot et referansealternativ, et «nullalternativ», som er en framtidig
situasjon dersom det bare gjennomføres allerede vedtatte tiltak. For denne planen er nullalternativet
dagens trafikksystem, fremskrevet med normalt vedlikehold og forventet utvikling i området uten ny
veg og bane.
Gjeldende reguleringsplaner i og ved planområdet inngår i nullalternativet, dvs. at arealbruken i disse
legges til grunn. For veg og jernbane legges det til grunn at følgende utbygginger i og ved
planområdet er gjennomført:
•
E16 Sandvika – Wøyen, firefelts veg under bygging
•
E16 Bjørum – Skaret, firefelts veg, reguleringsplan er vedtatt
•
E16 Skaret – Høgkastet forutsettes utbygd som firefelts veg, reguleringsplan vedtatt i desember
2017
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Ved sammenligning mot nullalternativet legges disse forholdene til grunn:
•
Åpningsår for hele tiltaket er satt til 2028
•
Sammenligningsåret er første hele driftsår etter 2028
•
Prognoseåret er 20 år etter åpning
•
Analyseperioden er 40 år etter åpning

1.8

Avlastet vegnett

Tiltaket får betydelige virkninger for eksisterende vegsystem i Hole og Ringerike, ved at trafikk flyttes
over på ny E16 og ved en omfordeling av trafikk på lokalt vegnett som følge av kryssplassering på ny
E16. Særlig vil eksisterende E16 mellom Sundvollen og Styggedal være berørt av dette. Denne veien
opprettholdes med lokal og regional funksjon. Fra Styggedal og til Ve vil ny E16 erstatte eksisterende
E16.
Biltrafikken på ny E16 vil ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2028 og 19 500-20 500 ÅDT i 2048
Trafikken på eksisterende E16 i 2014 er beregnet til mellom 14.000 og 18.000. Trafikk på
eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16,
og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-7 000 i 2028 og 4 000-8 500 i 2048.
For trafikk mellom Hønefoss og Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken
langs E16 Eggemoveien vil øke.
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2 METODE
2.1

Generelt

Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre som følger Statens vegvesens håndbok
V712 [1]:




Trinn 1: Verdi. Beskrivelse og vurdering av hvilke verdier som er i utredningsområdet.
Trinn 2: Omfang. Beskrivelse og vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket – i negativ
eller positiv grad.
Trinn 3: Konsekvens. Denne uttrykkes som et forhold mellom verdi og omfang, jf. figur 2-3

Verdivurderingen gjøres for den situasjonen som gjelder i nullalternativet (referansegrunnlaget).
Konsekvensvurderingen gjøres for alle verdisatte delområder. Endringer vurderes i forhold til
nullalternativet. For en mer utdypende gjennomgang av metoden for ikke-prissatte temaer vises til
håndbok V712 kapittel 6.2.
Områdebetegnelser
Konsekvensutredningen er delt i seks områder. Innen disse benyttes ulike områdebetegnelser.
Nedenfor gis en gjennomgang:


Varslingsområde: Området som ble avgrenset da varsling av planoppstart ble annonsert og
gjengitt i planprogrammet. Dette området gjenspeiler at tiltaket i startfasen ikke var definert.
Varslingsområdet ble satt stort nok til å fange opp mulige løsninger og inngrep etter hvert som
planen ble konkretisert.



Planområde. Dette avgrenses av den formelle plangrensen til reguleringsplanen for et område.
Planområdet sikrer tilstrekkelig areal til gjennomføring av tiltaket, med bestemmelser om
arealbruk, beskrivelse av tiltakets fysiske utstrekning og tilhørende elementer. Det er knyttet
reguleringsbestemmelser til planområdet, som er likt for alle utredningstema.



Influensområde. Virkningene av tiltaket vil vanligvis strekke seg ut over planområdet. Området der
virkninger kan opptre, kalles influensområdet. Dette vil variere med tema. Influensområdet
avgrenses til områder der det kan ventes vesentlige virkninger av tiltaket. For noen tema kan
influensområde strekke seg lagt ut over planområdet, som f.eks. nærmiljø der virkningene av
avlastet vegnett kan være en viktig del av konsekvensutredningen.



Utredningsområde. Dette er områder som omfattes av utredningen og inngår i analysene. Ofte vil
det være det samme som influensområde, men kan også omfatte varslingsområdet selv om deler
av dette ikke blir påvirket av tiltaket.



Delområde. Delområder er en analytisk inndeling av influensområdet i mindre enheter. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og verdi og brukes til
å fastsette verdi, omfang og konsekvens. Delområder vil også variere med tema.

2.2

Definisjon av landskapsbilde

Håndbok V712 definerer utredningstemaet landskapsbilde som:
«Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg og karakter, og er basert på
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves romlig, ut
i fra omgivelsene. I tillegg skal reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan landskapet oppleves sett fra
vegen. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap.»
Et områdes særpreg defineres som et konsentrert uttrykk for samspillet mellom landskapsområdes
naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og andre sansbare forhold. Slike
landskapskomponenter inngår som grunnlag for en visuell vurdering av landskapet.
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Avgrensning mot andre utredningstema:
I håndbok V712 omhandler tema landskapsbilde det visuelle bildet av landskapet. Verdier som knytter
seg til landskapet, men som ikke er av visuell art, tilhører andre tema. Landskapets geomorfologiske
og naturhistoriske verdi behandles under naturmiljø. Kulturlandskapets historiske verdi behandles
under kulturmiljø. Naturgrunnlaget er behandlet under tema naturressurser. Folks bruk av landskapet
inngår i tema nærmiljø og friluftsliv, mens den estetiske opplevelsesverdien sorterer under
landskapsbilde.

2.3

Fra planprogrammet

Planprogrammet angir utredningsbehov og metode spesifikt for denne planen.
Det skal gjøres vurderinger av landskapsverdi i utredningsområdet, og deretter en vurdering av
tiltakets påvirkning på topografi, landskapselement, kultur-, natur- og bylandskap. Særlig utfordrende
strekninger og punkt skal vurderes spesielt. Det skal tas hensyn til fjernvirkninger av veg- og
jernbaneanlegget, i noen tilfeller også nærvirkning av anleggene. Større bruer og konstruksjoner skal
vurderes arkitektonisk. Områder for permanent masselagring skal vurderes som del av tiltaket.
Konsekvensene av tiltaket vurderes mot et referansealternativ, et «nullalternativ», som i dette tilfellet
vil være dagens situasjon og trafikksystem, men fremskrevet med normalt vedlikehold og forventet
utvikling i området uten ny veg og bane.
Gjeldende reguleringsplaner i og ved planområdet inngår i nullalternativet, dvs. at arealbruken er lagt
til grunn. For veg og jernbane legges det til grunn at følgende utbygginger i og ved planområdet er
gjennomført:




2.4

E16 Sandvika – Wøyen (under bygging) forutsettes utbygd som firefeltsveg
E16 Bjørum – Skaret (reguleringsplan vedtatt) forutsettes utbygd som firefeltsveg
E16 Skaret – Høgkastet forutsettes utbygd som firefeltsveg

Kunnskapsgrunnlag

Grunnlag for verdivurderinger er befaringer, kartstudier og bruk av flyfoto. Deler av verdivurderingene i
denne rapporten baserer seg på verdi- og sårbarhetsanalyser som ble utarbeidet i forbindelse med
kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss (2008 – 2010). Disse verdivurderingene var også lagt til
grunn for silingsrapport for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (2015), da med noen justeringer og
tillegg. Ved oppstart av planarbeidet for FRE16 er det blitt gjennomført befaringer for å kartlegge de
arealene som ikke var dekket av det foreliggende materialet.
I tillegg er det benyttet andre kilder som:
 NIBIO, Nasjonalt referansesystem for landskap
 Digitale kart- og bildetjenester; Google Maps og Streetview, Atlas.no, Norgeskart.no
 Naturbase.no: Kartfestet informasjon om Helhetlige kulturlandskap, inngrepsfrie
naturområder og verneområder
 Kommune- og reguleringsplaner
Nye og gamle verdivurderinger er kalibrert mot hverandre, og et samlet verdikart for hele planområdet
er kvalitetssikret gjennom samarbeidsmøter med representanter fra de tre involverte kommunene,
samt regionale myndigheter.
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Tabell 2-1: Utredninger i planområdet for Ringeriksbanen og E16 utført etter 2000.
År

Rapportnavn

Hva

Hvor

Hvem

2016

Ringeriksbanen og E16 Skaret –
Hønefoss. Forprosjekt
delstrekning 4: Bymoen –
Styggedalen. Forprosjekt
avbøtende og kompenserende
tiltak.

Utdyping av
grunnlag for valg
av linjer.

Delstrekning 4 Bymoen –
Styggedalen

Norconsult for
Jernbaneverket
og Statens
vegvesen

2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret –
Hønefoss. Silingsrapport.

Faglig grunnlag
for siling av linjer
til en
løsning/trase.

Sammenligner alternativer på
hele strekningen fra Sandvika til
Hønefoss.

Norconsult for
Jernbaneverket
og Statens
vegvesen

2013

E16 Skaret-Hønefoss
Temarapport Landskapsbilde.
Konsekvensutredning

Konsekvensutredning av
korridoralternativer.

Planområdet Skaret - Hønefoss

Statens vegvesen
Region sør i
samarbeid med
Laukli Landskap.

2010

E16 Skaret-Hønefoss
Landskapsbilde. Verdi og
sårbarhetsvurdering.
Tilleggsanalyse

Kartlegging, verdi
og sårbarhetsanalyse for
tilleggsarealer

Tilleggsområdet Bymoen - Ve

Statens vegvesen
Region sør i
samarbeid med
Laukli Landskap.

2008

E16 Skaret-Hønefoss
Landskapsbilde. Verdi og
sårbarhetsvurdering.

Kartlegging, verdi
og sårbarhetsanalyse.

Planområdet Skaret –
Hvervenmoen

Multiconsult as
for Statens
vegvesen Region
sør

2006

Kommunedelplan E16 Bjørum
– Skaret. Konsekvensutredning.
Delrapport ikke prissatte
konsekvenser.

Konsekvensutredning av
alternativer.

Planområdet over Sollihøgda fra
Bjørum til Skaret.

Multiconsult AS
for Statens
vegvesen Region
øst

2.5

Verdi

2.5.1 Avgrensning av utredingsområdet og inndeling i delområder
Temaets utredningsområde tar utgangspunkt i varslingsområdet. I tillegg er det medtatt tilgrensende
områder som i sammenheng med varslingsområdet utgjør visuelt helhetlige delområder og tydeliggjør
sammenhengene i landskapsbildet.
Inndeling i delområder er gjort basert på registreringer av blant annet landform og terrengform,
vegetasjon, vann, bebyggelse, andre elementer, etc. Registreringene danner utgangspunkt for å skille
ut mindre og enhetlige delområder. Delområdene avgrenses og har karaktertrekk eller kjennetegn
som virker samlende på oppfatningen av arealet. Målet er at delområdene skal ha en avgrensing som
er hensiktsmessig for å kunne sette enhetlige verdier.
I rapporten deles planområdet inn i 6 utredningsstrekninger. Denne inndelingen baseres dels på
overganger i landskapet og dels på egenskaper ved tiltaket, og er gjort for å etablere sammenlignbare
enheter for alle utredningstema.
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2.5.2 Verdivurdering
Verdien på delområdene settes på en femdelt skala fra liten til stor verdi. Landskapets verdi vurderes
med utgangspunkt i om det er et naturlandskap, et landskap med spredt bebyggelse eller et
bylandskap/tettbygd strøk. For områder der naturlandskapet er dominerende, fastsettes verdien ut fra
en regional vurdering. For områder med spredt bebyggelse fastsettes verdien på samme måte, men
her relateres også verdien til en vurdering av samspillet mellom de bebygde elementene og deres
omgivelser. I tettbygde og urbane områder er de visuelle kvalitetene på bebyggelsen, og graden av
byform kriterier som påvirker verdien av landskapsbildet.
Tabell 2-2: Tabell hentet fra håndbok V712 (Tabell 6-7) som oppsummerer kriterier for verdisetting av
landskapsbilde [1].

Alle verdisatte områder beskrives og verdivurderingen begrunnes. I beskrivelsen av de enkelte
delområdene redegjøres det for karakter, skala og hvilke elementer som inngår i dette. Alle beskrevne
delområder gjenfinnes på verdikartet.
I utgangspunktet har et landskap med sine opprinnelige kvaliteter middels verdi. Elementer som er
tilført landskapet, eller foredling av landskapet over tid, kan senke eller heve denne verdien.

2.6

Omfang

Omfangsvurderingene gjøres for hvert enkelt delområde avgrenset og verdisatt som enhetlig
landskapsområde. Omfanget er et uttrykk for hvordan tiltakene i planen påvirker det enkelte
delområdet. Påvirkningen kan i prinsippet være positiv eller negativ og blir vurdert i forhold til endring
fra nullalternativet. Omfanget av påvirkning blir vurdert etter en glidende skala som går fra stort
negativt til stort positivt omfang, se figur under som viser gradering av endring i delområdet fra ødelagt
til stor forbedring.
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Figur 2-2: Skala og
kriterier for vurdering av
tiltakets omfang (hentet
fra Håndbok V712)

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til grunn ved vurdering av omfang. Begrunnelse
for vurdering gis ved å beskrive hvilken måte og i hvor stor grad tiltaket endrer landskapsbildet. Et
tiltak vil endre det visuelle bildet av landskapet avhengig av:

2.7



Tiltakets lokalisering og linjeføring.
Tiltakets visuelle forankring i landskapet vurderes; det vurderes hvorvidt tiltaket er tilpasset
linjene i landskapet, og om det vil forårsake skjemmende sår, eller dele opp en enhetlig
terrengform.



Tiltakets dimensjon/skala
Det vurderes om tiltaket står i et harmonisk forhold til landskapets/ stedets skala.



Tiltakets utforming.
Det vurderes hvor godt tiltakets utforming i form av konstruksjoner, materialbruk,
kryssutforming og utstyr/ design er tilpasset omgivelsene.

Konsekvens

Figur 2-3: Sammenstilling av verdi og omfang, «Konsekvensvifta» i Håndbok V712, samt
karakteristikker og fargekoder for konsekvens.
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Sammenstilling av verdivurdering og omfangsvurdering gir konsekvensgraden. Til sammenstillingen
benyttes konsekvensviften, se Figur 2-3. Konsekvens vurderes først for det enkelte delområdet,
deretter sammenstilles delområdevurderingene til en samlet konsekvensgrad per delstrekning. Der det
foreligger alternativer, rangeres alternativene.

2.8

Anleggsfasen

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Omfanget av et tiltak i
forhold til landskapsbilde vurderes ut ifra tiltakets linjeføring, skala og utforming. Det er ikke relevant å
vurdere disse parameterne for tiltak som er midlertidige og ikke ment å tilfredsstille endelige estetisk
krav. Det er derfor ikke hensiktsmessig å vurdere konsekvenser i anleggsperioden for dette temaet.
Virkninger av anleggsperioden er bare en del av konsekvensutredningen i den grad de fører til varige
endringer.
I foreliggende dokument vurderes dermed omfang og konsekvens av tiltaket slik det er planlagt å
fremstå i fremtidig permanent situasjon. Noen områder, eksempelvis anleggs- og masselagringsområder som skal revegeteres, vil fremstå med andre kvaliteter i lang tid før de har oppnådd naturlig
gjenvekst med fullvoksen skog. Dette vektlegges likevel ikke i omfangsvurderingen, så lenge tiltaket
ikke fører til permanente endringer av landskapsbildet i området.

2.9

Usikkerhet

Selv om det foreligger mye tilgengelig materiale, det er gjort nye utredninger, befaringer, registreringer
og innsamling av data, og vurderingene har vært gjennom kontroller og kvalitetssikring, vil det likevel
være usikkerhet knyttet til konsekvensutredningen. Slik sett skiller ikke dette seg fra usikkerhet i f.eks.
kostnadsoverslag, selv om usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser ikke kan tallfestes på samme
måte.
De viktigste årsakene til usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser, og dermed også for virkninger for
landskap, kan knyttes opp til om hvor vidt alle verdiene i området er fanget opp og vurdert korrekt
(kunnskapsgrunnlaget og verdivurdering) og om måten tiltaket påvirker verdiene (omfang) er
tilstrekkelig fanget opp.
Kunnskapsgrunnlag for verdivurdering er omtalt i kapittel 2.4. Planområdet er kartlagt, verdisatt og
dokumentert gjennom flere tidligere utredninger av Ringeriksbanen, i tillegg til det arbeidet som nå er
gjort. Verdifastsettingen er gjort på bakgrunn av tidligere utredninger og nye kartlegginger, og er
kvalitetssikret gjennom samarbeidsmøter mellom utreder, Bane NOR, representanter fra de tre
involverte kommunene og regionale myndigheter, samt lokale og regionale kontakter. Det kan ikke
utelukkes, men det antas å være lite sannsynlig, at det finnes viktige områder med landskapsverdier
som ikke er omfattet av verdivurderingen. Det kan være noe mer usikkerhet knyttet til verdifastsetting
etter gjeldende metodikk (håndbok V712). Verdifastsettingen bygger på bruk av faglig skjønn og
helhetsvurderinger, og har i liten grad målbare og tallfestede kriterier.
Det kan være større usikkerheter i vurderinger av omfang enn i vurderinger av verdi. Det gjelder
usikkerhet om hvordan tiltaket blir utformet i endelig bygd versjon, selv om dette er beskrevet og
fastsatt så langt det er mulig i reguleringsplanen og teknisk forprosjekt (detaljplan). Det er ikke
grunnlag for å hevde at tiltaket og dermed påvirkningen vil endre seg under prosjektering og bygging,
men det vil alltid være behov for detaljering og valg som ikke er fanget opp i tidligere fase. Som del av
konsekvensvurderingen i kapittel 3 er det trukket frem noen områder hvor man må være særlig
varsom for at konsekvensene ikke skal forverres. Det vil derfor hefte noe usikkerhet også ved om
virkningene av tiltaket kan endre seg.
Det er ikke vedtatt en egen formingsveileder for dette prosjektet. Det er dermed usikkerhet knyttet til
endelig utforming og kvalitet i anlegget. Denne utsikkerheten forsterkes ved at det er to ulike anlegg
med to ulike tradisjoner for utforming som skal samles i ett felles prosjekt, og at fellesprosjektet vil
deles opp i flere entrepriser. For landskapsbilde er utforming ett av tre kriterier for vurdering av
tiltakets omfang. Uten tilstrekkelig sikkerhet knyttet til utformingen, vil omfangsvurderingen i større
grad knytte seg til de overordnede egenskapene ved tiltaket, som er linjeføring og skala.
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For landskapsbilde er det særlig knyttet usikkerhet til omfang og konsekvens på Sundvollen og ved
ankomst inn mot Hønefoss. Det er de regulerte tiltakene i fellesprosjektet som legges til grunn for
konsekvensvurderingene, og ikke de kvalitetene som eventuelt vil bli lagt inn i planer for en framtidig
by- eller tettstedsutvikling. De forventede positive virkningene av tiltak utenom de regulerte veg- og
banerelaterte tiltakene, vil framkomme i påfølgende arealutviklingsplaner med sine
konsekvensutredninger, og fanges ikke opp her.
Det er også knyttet usikkerhet til de områdene av traséen der det er vurdert alternative løsninger.
Omfanget av tiltaket kan avhenge av andre forhold enn det reguleringsplanen kan gi svar på. For
Storelva sin del vil endelig utforming og valg av brutype ha mye å si for landskapsopplevelsen. På
Helgelandsmoen vil en løsning uten kryss åpne for en mulig endring i vertikal linjeføring på traséen
både sørover mot Kroksund og nordover til Prestemoen.
Usikkerhetsmomentene for øvrig, er vurdert å være små og ligge godt innenfor et godt og relevant
beslutningsgrunnlag. Eventuelle beslutningsrelevante kunnskapshull knyttet til tiltaket er omtalt
dersom det er aktuelt.

2.10 Reiseopplevelse
Reiseopplevelse kan, ifølge håndbok V712, inngå som en tilleggsvurdering for landskapsbilde. Det
skal da vurderes om den nye strekningen totalt sett vil gi bedre eller dårligere reiseopplevelse enn
dagens veg.
Denne konsekvensutredningen skal håndtere et fellesprosjekt med både veg og bane. Dette er ikke
direkte sammenlignbart med dagens transporttilbud som kun består av veg på denne strekningen.
Tiltaket må sees på som et supplement til dagens transporttilbud, og dagens veg skal heller ikke
erstattes, men fortsatt inngå som del av lokalvegnettet. Det prioriteres derfor ikke å vurdere
reiseopplevelse som særskilt element i denne utredningen. Reiseopplevelse blir likevel, der det har
relevans, brukt til å understøtte omfangsvurderingen. Hensynet til reiseopplevelsen inngår også i
oppfølgingspunkter til prosjektering og gjennomføring.

2.11 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Utforming av tiltaket har vært gjennom en optimaliseringsprosess hvor virkninger for miljøtema har
vært aktivt involvert i avveiinger og grunnlag for valg av løsninger sammen med krav til funksjonalitet,
sikkerhet og økonomi. Det er disse løsningene som ligger til grunn for konsekvensutredningen. For å
sikre at valgte løsninger blir videreført og fulgt opp under prosjektering og gjennomføring, er det i egne
avsnitt for hver enkelt delstrekning i kapittel 3 formulert «Oppfølgingspunkter i prosjektering og
gjennomføring» som det er særlig viktige blir fulgt opp i videre arbeid etter reguleringsplanen. Dette
gjelder også for videre detaljering av tiltaket ut over det som reguleringsplanen gir svar på for å sikre
at intensjonene i løsningene blir ivaretatt og at konsekvensutredningen gir er riktig bilde av
virkningene.
Kompenserende tiltak som er en del av tiltakshavers oppgjør og erstatning for tapte områder og
kvaliteter vurderes ikke i konsekvensutredningen. Økologisk kompensasjon, jordbrukskompensasjon
og kompensasjon for tapte friluftslivsmuligheter behandles som egne prosesser utenfor de virkninger
som klargjøres gjennom konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen gjør rede for virkningene av
tiltaket uten at kompensering trekkes inn.
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3 KONSEKVENSUTREDNING
3.1

Overordnede trekk

Planområdet strekker seg over tre kommuner og to fylker. I tillegg til å dekke disse administrative
inndelingene, favner planområdet også over tre landskapsregioner. Norge er kartlagt og systematisert
i et nasjonalt referansesystem for landskap. Hele landet er delt inn i 45 landskapsregioner, som hver
har en samlet landskapskarakter, satt ut fra samspillet mellom komponentene: Landskapets
hovedform og småformer, vann og vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark, bebyggelse og tekniske
anlegg. De 45 regionene er delt i til sammen 444 underregioner, som er en mer finmasket inndeling av
landskapskarakteren etter de samme kriteriene, men i en annen skala. Nedenfor gis en kort omtale av
aktuelle landskapsregioner.

Figur 3-1: Kart hentet fra NIBIO, som viser aktuelle landskapsregioner.
Region 2: Oslofjorden, med underregion indre Oslofjord
I det lave, skålformede terrenget som sentreres rundt det indre fjordbassenget er en sterk urbanisering
svært fremtredende i landskapsbildet. Større trafikkårer lager tydelige linjedrag langs fjorden, og
utallige veger, baner og gater er vevd inn i by og forsteder. Bebyggelsen ligger stedvis som kiler inn i
skoglandet bakenfor. Berggrunnen er mangfoldig, og delvis av internasjonal vitenskapelig interesse.
Strukturene i det indre fjordbassenget er i hovedsak dannet av Oslofeltets forkastninger, og
underregionens nordgrense dannes av de permiske lavadekkenes brattkanter, Skaugumåsen, Kolsås
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m.fl, som lukker fjordrommets bakre vegg. Inne blant bebyggelsen finnes fortsatt mange «lommer»
med artsrik vegetasjon, bl.a. fragmentarisk bar- og edellauvskog som er trivselsskapende i tett
bebyggelse. Mindre elver finnes, de fleste bare delvis synlige pga. byggverk og lukkete systemer. Noe
jordbruksmark fins fortsatt i utkanten av denne regionen, som har hatt sammenhengende
jordbrukskultur siden yngre steinalder.
Region 7: Skogtraktene på Østlandet, med underregion Totenåsen/ Nordmarka
Regionen omfatter de større sammenhengende skogsområdene fra Telemark i vest til Finnskogen og
Trysil i øst. Områdene fremstår som klart definerte landskapstrinn mellom ulike hoveddalfører, og
utgjør vegger for de lavereliggende, tilgrensende landskapsområdene. Vann er en viktig landskapskomponent. Vanlig i regionen er de mange myrpytter, skogstjern og småvann som omkranses tett av
høye bar- og lauvtrær. Slike danner gjerne små idyller og rom med korte utsyn til motsatt side. Gran
og furu er dominerende treslag, men fra Oslo og sørover finnes det også innslag av varmekjære
treslag. Skogbruket har lange brukstradisjoner, tidligere også i forbindelse med jernverk og trekullbrenning. I dag er dette erstattet med moderne virkesproduksjon, og hogst skaper bestandsvariasjoner i skogbildet. Mye av regionens tidligere jordbruksarealer, inkludert setervoller og
beitemarker er gått ut av drift og grodd igjen, det finnes likevel spor etter eldre finnebosetninger,
skogstorp og husmannsplasser.
Region 8: Innsjø- og silurbygdene på Østlandet, med underregion Tyrifjorden
Den flerarmede Tyrifjorden er sentral i underregionen, og danner et storskalert preg med flere store
landskapsrom. Hele sjøens østside er dramatisk og steil, preget av oppbrutt og glisne barskogslier.
Fra Røysehalvøya og nordover forbi Hønefoss har landskapet større arealer med dyrka mark. Dette
sterkt jordbruksprega landskapet er svært mangfoldig. Her fins avrunda storformer som
Røysehalvøya, skarpe rygger med kalkfuruskog, store, tildels nedskjærte elver, skogkledte elvemoer,
elveslynger, våtmarker, velutvikla meanderlandskap og marine raviner med artsrike, høgproduktive
barskoger, og planerte raviner med noen av landets beste jordbruksarealer. Tettsteder finnes langs
innsjøene, ellers preges området av landsbygd med jevn bosetting. Det er stor kulturhistorisk dybde i
området.

Figur 3-2: Landskapet rundt Tyrifjorden, her representert med Røysehalvøya sett fra Kongens utsikt
på Krokkleiva. I forgrunnen Gjesvalåsen og Kroksund.
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Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

3.2.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen går fra Jongsjordet i Sandvika til tunnelportal ved Sundvollen i Hole. De østligste
områdene ved Jong er typiske for Oslofjordsregionen, med små lommer av dyrka mark inne blant
tettbygde boligområder. Terrenget er lavtliggende og avgrenses av åskammer. Mot nordvest markerer
bla. Tanumåsen, Ringiåsen, Ramsåsen og kulturlandskapet mellom disse, overgangen til de
helhetlige skogsområdene Vestmarka og Krokskogen. De nevnte åsene tegner markerte
terrengformer i nord-sør-retning og deler landskapet opp i småskala former. Mellom Ringiåsen i vest
og Tanumåsen i øst, ligger Tanumplatået, et tydelig avgrenset kulturlandskap.
Vestmarka og Krokskogen regnes som en del av Oslomarka, og inngår i et stort sammenhengende
naturområde som går langt utenfor dette planområdet. Ved Sundvollen får man et nytt landskapsskille
der marka møter Steinsfjorden i en bratt skogkledt skråning. Herfra åpner landskapet seg nordover
mot Ringerike.

Figur 3-3: Utsikt fra toppen av Skuibakken mot dalen langs Urdselva. Jordene til gårdene Persbråten
og Rønningen ligger som lommer av kulturmark mellom skogkledde åser. Den markerte ryggen til
Ramsåsen i bakgrunnen.

Figur 3-4: Et typisk marka-motiv, her fra Brekkedalen - Syljudalen. Tett skog med driftsveger og et
omfattende turløypenett.
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Figur 3-5: Verdikart 1 av 2 for utredningsområdet jernbanetunnel Jong – Sundvollen
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Figur 3-6: Verdikart 2 av 2 for utredningsområdet jernbanetunnel Jong – Sundvollen
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Tabell 3-1: Verdisatte delområder i utredningsområdet jernbanetunnel Jong - Sundvollen
Beskrivelse
Nr
Navn på
Verdi
delområde
Spredtbygd område
LA1
Jong/
Middels Delområdet representerer et typisk landskap i dette området,
Bjørnegård
stor
med vide, åpne jorder som omgir et gårdstun med driftsbygninger og hovedhus. I dette tilfellet fremstår bebyggelsen
med spesielt gode visuelle kvaliteter, med et herskaplig
hovedhus omgitt av moden parkmessig vegetasjon. Dette
trekker verdien av området opp, over middels.
Tettbygd, urbant område
LA2
Slependen
Middels
Området ligger på flaten sør for Tanumåsen. Bebyggelsen
består av eneboliger og rekkehus, med tilhørende hageareal.
Området gir et vanlig godt totalinntrykk.
LA3
Ås / Reverud Spredtbygd område
Middels
Småskala kulturlandskap i bølgende terreng, med
randvegetasjon mellom teigene og rundt gårdsbebyggelse.
Langs vegen ligger noe eneboligbebyggelse med frodige
hageareal. Den varierte arealbruken mellom vegetasjon,
jordbruk og eneboliger gjør området lite enhetlig, men
sammensetningen har normalt gode visuelle kvaliteter.
Naturområde
LA4
Tanumåsen
Middels Tanumåsen ligger som en skogkledd rygg mellom Sandvika
stor
og kulturlandskapet på Tanumplatået. De bratte sidene
definerer og lager bakteppet til Jongsjordet og forsterker
Tanumåsen som romdannende element. Åsen fremstår som
en enhetlig terrengform med visuelle kvaliteter som er viktige
for et større omland.
Tettbygd, urbant område
LA5
Tanumveien
Middels
Boligområdene på Tanum fremstår med normalt gode
visuelle kvaliteter. Dette er eneboligområder med variert
byggestil, men med gjennomgående frodige hager som
utgjør den samlende faktoren i delområdet.
LA6
Staverhagen Tettbygd, urbant område
Middels
Boligområdet ligger i en skogkledt skråning ned mot
Billingstad. Bebyggelsen og det grønne preget er tilpasset
landskapsform og preg for øvrig, og har normalt gode visuelle
kvaliteter.
Spredtbygd område
LA7
TanumStor
Delområdet er et større sammenhengende kulturlandskap,
platået
med flere store gårder og noen mindre bruk. Området er ett
av flere utvalgte helhetlige kulturlandskap (registrert av
Fylkesmannen på 90-tallet). Området vurderes til å ha
spesielt gode visuelle kvaliteter – i form av lange siktlinjer og
et helhetlig vegetasjonsbilde med åpent kulturlandskap. Deler
av området har i tillegg en bebyggelse og anlegg som
sammen med kulturlandskapet gir et spesielt godt
helhetsinntrykk.
Spredtbygd område
LA8
Kattås
Middels
Skogsområde med noen mindre husmannsplasser og
bolighus. Området fremstår med normale visuelle kvaliteter
for denne regionen, og oppleves kun i mindre avgrensede
rom og rydninger i skogen.
Naturområde
LA9
Jordbru
Middels
Delområdet går fra toppen av Ringiåsen til foten av
Ramsåsen. På flaten innrammet av de skogkledte åsene
ligger åpen jordbruksmark. Skogsterrenget og store åpne
jordbruksmarker representerer typiske landskapstyper i
området, og har normalt gode visuelle kvaliteter.
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Spredtbygd område
Innelukket mellom Svartoråsen, Ramsåsen og skogkledd
skråning opp mot Jordbru, ligger et klart avgrenset
landskapsrom rundt gårdene Rønningen og Persbråten.
Dette kulturlandskapet fremstår med et noe annet uttrykk enn
landbrukseiendommene for øvrig i denne regionen, både
med hensyn på skala og terrengform. Et preg av «hemmelig
hage» gir delområdet en ekstra opplevelsesverdi.
Naturområde
Østskrenten på Ramsåsen utgjør et viktig terrengprofil og
fungerer som et sterkt romavgrensende landskapselement i
området. Med sine 420 moh er Ramsåsen den høyeste av de
langstrakte åsryggene som avgrenser daldraget fra Bjørum til
Sandvika. Verdien av åsryggen ligger først og fremst i dette,
at terrengformen skiller seg ut fra det øvrige landskapet og
fremstår som et landemerke.
Tettbygd område
Skui ligger i nordre del av dalrommet øst for Svartoråsen.
Området markerer starten på bebyggelsen når man kommer
sørover fra Tyrifjorden og Vestmarka. Arealbruken veksler
mellom næring, eneboliger, skole- og idrettsanlegg. Området
har ikke helt enhetlig preg, men fremstår med normalt gode
visuelle kvaliteter.
Naturområde
Større sammenhengende skogsområde med turløyper og
enkelte spredte setrer. Området er for det meste skogkledt,
med få utsiktspunkter. Noe åpnere sikt ved myrer og
hogstfelt. Landskapstypen er typisk for denne regionen, og
fremstår med normalt gode visuelle kvaliteter.
Spredtbygd område
Ringeriksveien og Rustan ligger i dalbunnen mellom
Bjørumåsen og Heståsen. Reguleringsplan for ny E16 viser
at denne kommer ut fra Bjørumåsen og går på bru over
Ringeriksvegen. Brua vil avgrense delområdet mot nord, og
utgjør en visuell barriere mot Brenna gård. Rustan-området
oppleves likevel som et helhetlig kulturlandskap, oppdelt i
mindre visuelle enheter på grunn av vegetasjon.
Ringeriksveien følger terrenget, og landskap, bebyggelse og
anlegg gir et samlet godt inntrykk. Betongbjelkebru for
lokalveg over dagens E16 er et landemerke, men ikke i
estetisk forstand, og trekker visuelt inntrykket noe ned.
Spredtbygd område
Ved Lorangmyr er det i tråd med eksisterende reguleringsplan, plannr. 2003009, plassert overskuddsmasser.
Masselagringen fremstår som lite landskapstilpasset; formen
mangler terrengvariasjon og virker fremmedartet, og
terrenget er ikke beplantet, knapt nok tilsådd. Som lysning i
skogen kunne dette området hatt en funksjon, men uten noen
visuelle kvaliteter fremstår det med redusert verdi for
landskapsbildet.
Sør for masselagringsområdet ligger i 0-alternativet ny E16
med et kryssområde som på dette stedet forårsaker
omfattende fjellskjæringer og utslag i det smale dalprofilet.
Spredtbygd område
Delområdet omfatter gårdsbruket Skogen med innmark og
beitemarker. Ivaretagelse av det tradisjonelle
kulturlandskapet, med beitende dyr som holder hagemarken
åpen, gir spesielt god opplevelseskvalitet til området. I tillegg
gir kontrasten mellom åpent kulturlandskap som ligger omgitt
av tett skog rundt, en klar romlig avgrensning som
understreker stedet.
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Naturområde
Delområdet omfatter – sammen med Krogskogen - Hole – et
stort sammenhengende skogsområde. Krokskogen er som
verdiområde delt i to ved kommunegrensa av hensyn til
skalaen. Opplevelsesverdien i dette landskapet knytter seg i
første rekke til de stedene som skaper variasjon i det ellers
svært helhetlige og lukkede skogsterrenget; Åpne myrer,
vann, setervoller og en og annen husmannsplass åpner opp
for sikt, opplevelse og orienteringsmulighet. Delområdet
representerer et typisk østnorsk skogsterreng med normalt
god visuell kvalitet.
Naturområde
Delområdet omfatter – sammen med Krogskogen - Bærum –
et stort sammenhengende skogsområde. Krokskogen er som
verdiområde delt i to ved kommunegrensa av hensyn til
skalaen. Opplevelsesverdien i dette landskapet knytter seg til
de stedene som skaper variasjon i det ellers svært helhetlige
og lukkede skogsterrenget; Åpne myrer, vann, setervoller og
en og annen husmannsplass åpner opp for sikt, opplevelse
og orienteringsmulighet. Delområdet representerer et typisk
østnorsk skogsterreng med normalt god visuell kvalitet.
Spredtbygd område
Gården Niskinn utgjør – på samme måte som Skogen – et
åpent landskapsområde som gir variasjon fra det tette
skogsterrenget. Her er det i første rekke det store velholdte
tunet ved vannet, som hever opplevelsen utover normal
verdi.
Spredtbygd område
Området rundt utfartsparkeringen og hestesenteret på
Høymyr fremstår med noe reduserte landskapskvaliteter.
Området er tilrettelagt for arealkrevende bruk, med store
grusflater uten videre terrenghåndtering og bearbeidelse.
Spredtbygd område
Kryssområde med ramper, tunnelmunning og høye
fjellskjæringer. Landskapet er dominert av veginngrepene.
Det er lite igjen av opprinnelige terrengformer, og de visuelle
kvalitetene er reduserte.
Spredtbygd område
Tettstedet Sollihøgda utgjør et lite avbrekk i de vide
skogsområdene langs denne delen av E16. Til tettsted å
være er det relativt spredt bebygd. Bygningsmassen har ikke
noen gjennomgående struktur eller felles uttrykk, men stedet
står frem med en nøkternhet knyttet til beliggenheten i marka
og med en identitet som landemerke langs E16.
Naturområde
Skytebanen på Møllbakk ligger i et terrengsøkk i skogen, i
enden av Nordlandsdalen. Området er veldig lite eksponert,
men i nærvirkning fremstår det med noe reduserte
landskapskvaliteter, da terrenget er bearbeidet for praktisk
bruk, uten videre istandsetting.
Naturområde
Det store Krokskogplatået avgrenses i vest markant mot
Holsfjorden med en bratt dalside. Den øvre delen av
skråningen har stort innslag av bratte fjellskrenter som skiller
seg klart ut i det ellers skogkledde terrenget. Skrentene
fremstår som landemerker i dette området. Skråningen er et
betydelig romavgrensende element, og åsryggen danner
horisontlinje for hele fjordrommet rundt Tyrifjorden og
Holsfjorden.
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3.2.2 Konsekvenser
Planlagt bane vil gå i tunnel under Vestmarka og Krokskogen. Delstrekningen er en 22 km lang
jernbanetunnel fra påkoblingen på Askerbanen ved Jong og frem til tunnelportal ved Sundvollen.
I utredningsområdet er det flere delområder som ikke blir berørt av tiltaket, verken fysisk eller visuelt.
Disse blir ikke omtalt i tabellen under, men i en samlet vurdering av konsekvens vil det tillegges vekt
når større deler av strekningen ikke berøres av tiltaket.
Tabell 3-2: Verdi, omfang og konsekvens i utredningsområdet jernbanetunnel Jong - Sundvollen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LA1
Jong/
Bjørnegård

Middels stor

Tiltaket går i tunnel under området, men en oppgang
med permanent rømningsveg fra denne er planlagt
innenfor området. Det etableres tilkomstveg og en
oppstillingsplass utenfor tunnelinngangen. I tillegg
legges fire trafoer inn mot skråningen opp mot Lars
Jongs veg. Anlegget ligger i utkanten av det store
jordet, knyttet til eksisterende veg og med
«ryggdekning» i terrengformen.

Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)

Tiltaket vurderes å ha intet til lite negativt omfang for
landskapsbildet.
LA2
Slependen

Middels

Tiltaket går i tunnel under området. Eksisterende
vegetasjon i overgang mot Åsjordet vil skjerme for
utsikt mot tverrslag i Tanumåsen og tilkomstvegen frem
til dette.

Ubetydelig
(0)

Intet omfang.
LA3
Ås / Reverud

Middels

Det etableres tverrslag for jernbanetunnel og midlertidig
riggområde på jordet ved Ås gård. I anleggsperioden
etableres støyvoll mot bebyggelsen i øvre Åsvei, men
denne er forutsatt fjernet i driftsfase. Riggområde og
anleggsveg som er vist rett sør fra tunnelpåslaget er
også forutsatt fjernet, og arealet skal tilbakeføres til
jordbruk etter inngrepet. Det som vil stå igjen etter
anlegget er tilkomstveg fra sørvest, langs foten av
Åsfjellet frem til tunnelportal/ inngangsport.
Dagens åkerholme med vegetasjon, som deler jordet i
en østre og vestre del, er også forutsatt bevart i
anleggsperioden, og vil utgjøre en forankring for det
reetablerte jordbruksterrenget.
De permanente endringene av dette landskapsrommet
er små, og utgjør kun en liten forringelse.
Tilkomstvegen knytter seg til skogbryn og overgang i
terrenget, og tunnelpåhugget ligger lite eksponert i
bakkant av jordene.

Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)

Omfanget er intet til lite negativt.
LA4
Tanumåsen

Middels stor

Tiltaket går i tunnel under Tanumåsen. Tverrslaget ved
jordet ved Ås gård vil kunne forårsake et sår i den
bratte siden opp mot Tanumåsen. Siden påslaget
legges ved foten av åsen, i bratt skogkledt terreng,
antas det at tverrslaget vil kunne utføres slik at
omfanget ikke vil være av betydelig skala.
Omfanget er intet til lite negativt.

Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)
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Tiltaket vil ikke ha direkte inngrep i dette området. Noen
boliger vil få utsikt til midlertidig riggområde på jordet
ved Ås gård. Dette skal tilbakeføres til jordbruk etter
anleggsperioden.
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Ubetydelig
(0)

Omfanget er intet.
LA7
Tanumplatået

Stor

Helt sør i delområdet legger planen til rette for et
langsgående formål langs Vestmarkveien, som i ulike
snitt omfatter kombinasjoner av fortau, g/s-veg, ridesti,
turveg og skiløype. Denne breddeutvidelsen vil
medføre inngrep i terreng og vegetasjon langs vegen,
og åpne opp et bredere profil. Lokalt langs vegen vil
dette kunne oppleves som en svekkelse av
opplevelsesverdien. Tiltaket vil likevel ikke forringe
opplevelsesverdien i de åpne kulturlandskapene, som
gir grunnlaget for dette delområdets høye verdi.

Ubetydelig
(0)

Omfanget er intet.
LA8
Kattås

Middels

Tverrslaget er planlagt ut mot delområdet som ligger
vest for Ringiåsen. Her er terrenget et annet enn ute på
det åpne Tanumplatået. Det er mer kupert, delt opp i
mindre enheter, og i større grad skogdekket.
Tverrslaget kommer ut inne i en bekkedal som er tett
skogbevokst, med unntak av enkelte hogstflater. I
anleggsfasen vil det bli etablert riggområde og
anleggsveg frem til påhugg for tverrslag.
Terrengfyllingen krever at bekken i dalbunnen legges
om. Denne terrengendringen vil bli permanent, og det
legges opp til forming, revegetering og tilpasning av
massefyllingen mot eksisterende terreng. Det vil ta tid
før skog etablerer seg på det nye terrenget, men i
størrelse vil ikke denne lysningen skille seg særlig fra
de hogstfeltene som finnes i skogen i dag.

Liten
negativ (-)

Tiltaket innebærer en beskjeden forringelse av
landskapet, og vurderes å være av lite negativt
omfang.
LA14
Rustan

Middels

Det planlagte tverrslaget for tunnelen ligger mellom
gården Søndre Ullbråten og Bakken. Tunnelportalen
ligger lite eksponert mot Ringeriksvegen, i bakkant av
det som i dag er en terrenghøyde. Denne høyden er
imidlertid som del av tiltaket planlagt sprengt ned og
planert ut til et midlertidig riggområde i tilknytning til
tunnelåpningen. En midlertidig anleggsveg legges
mellom riggområdet og Ringeriksvegen. En brem av
skogkledd terreng blir beholdt mellom riggflaten og
Ringeriksveien, for å dempe sikt inn mot tiltaket fra
vegen. Anleggsvegen griper inn i en del av denne
bremmen, og det er usikkert om terrenget her lar seg
tilbakeføre til opprinnelig preg.
Etter endt anleggstid skal terrenget på riggområdet
opparbeides og tilbakeføres til jordbruksområde. Det
nye jordbruksarealet vil kunne integreres i øvrig
kulturlandskap, forutsatt god terrengtilpasning av den
store flaten mot det bølgende og skrånende terrenget
rundt.

Middels
negativ (--)
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Gitt usikkerheten knyttet til endelig utforming og
terrengtilpasning, vurderes omfanget som middels
negativt
LA15
Avtjerna –
E16

Liten middels

I Avtjernaområdet legger planen opp til store
masselager. Dette delområdet ligger innenfor ett av til
sammen 4 planlagte masselagringsområder her. Tatt i
betraktning at dette delområdet allerede i dag er et
masselager, er ikke denne arealbruken i seg selv
konfliktfylt. Størrelsen er likevel av en helt annen skala
enn i dag. Planen gir anledning til å fylle opp masser til
kote +330. Dagens etablerte fyllingsflate i dette
delområdet ligger fra 275 til 300 moh. Det nye
masselageret vil dermed bli høyere enn det
eksisterende randvegetasjon og bebyggelse visuelt kan
skjerme. Området som i dag ligger som en lysning i
skogen, vil dermed stå frem som en skapt terrengform
også i fjernvirkning.

Liten negativ (-)

Omfanget vurderes som lite - middels negativt
LA16
Skogen

Middels stor

Tiltaket gir ikke direkte inngrep i delområdet, men
gården som ligger på en høyde nord for Avtjerna vil bli
visuelt berørt av de omfattende masselagrene der.

Liten middels
negativ (-/--)

Gårdstunet ligger som en lysning i skogen på ca 360
moh., omgitt av lysåpen blandingsskog. Mot sør faller
terrenget markant og vegetasjonen får mer innslag av
barskog ned mot Ringeriksvegen og Avtjerna.
Reguleringsplanen åpner for deponering av masser like
sør for eiendommen, i området med den tetteste
skogen. Den klart definerte rammen rundt lysningen
står dermed i sterk fare for å svekkes, og det åpnes
opp for sikt ut av området. Masselagrene sør for
eiendommen tillates oppfylt til maksimalt kote +353, en
terrengendring som vil bli svært markant sett fra
Skogen. Det nye terrenget vil på sikt bli integrert i
omkringliggende landskap og vegetasjon, men med det
omfanget anlegget har, vil det ta lang tid før man i dette
området oppnår tilsvarende opplevelseskvalitet som i
dag.
Omfanget vurderes som lite – middels negativt i
permanent situasjon.
LA17
Krokskogen Bærum

Middels

I dette skogsområdet legger planen til rette for
etablering av permanente masselager ved Brenna og
ved Avtjerna og Lorrangmyr. I tillegg reguleres det for
to alternative tverrslag til jernbanetunnelen, som begge
kommer ut i tilknytning til masselagringsområdene ved
Avtjerna.
Ved Brenna er det planlagt fylt ut masser i bakkant av
bebyggelsen. Masselangringsområdet vil utgjøre en
terrengform som i stor skala tilpasses åsryggene rundt.
Terrengryggen vil synes fra E16, og i en lang periode
før den gror til med vegetasjon, vil den stå frem som et
tydelig nytt landskapselement.

Middels
negativ (--)
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Ved Avtjernmyra og Lorrangmyr legges det opp til
omfattende masselager. Disse massene er planlagt
plassert i terrenget i fire lokaliteter over en 2 km lang
strekning. Landskapet vil bli helt transformert i dette
området, og i nærvirkning skille seg klart ut fra
omkringliggende terreng. Med de volumene det her er
snakk om, vil det ta lang tid før vegetasjon fra skogen
rundt etablerer seg på og overtar masselangringsområdene.
I tillegg vil det i dette området også bli etablert tverrslag
for jernbanetunnel, med permanent tilkomst og
beredskapsplass. Det er uavklart om denne etableres
nord eller sør i området, og det reguleres for begge. I
sør ligger portalen lite eksponert, og tilkomsten knytter
seg til annen permanent infrastruktur. Det nordlige
alternativet innebærer etablering av en ekstra
tilkomstveg med kryss ved Ringeriksvegen.
Skogsområdet som LA17 er den del av, strekker seg
langt utenom planområdet. Den delen av skogsområdet
som ligger langs dagens E16 er en eksponent for dette
landskapet. Det er identitetsskapende for de reisende
langs vegen. En stor del av skogslandskapet nær
vegen vil bli endret som følge av tiltaket. Et langsiktig
mål er at de nye terrengformene skal integreres i
landskapet, men på grunn av omfanget, vil tiltaket i
overskuelig fremtid forringe landskapsopplevelsen.
Omfanget vurderes til å være middels negativt.
LA18
Krokskogen Hole

Middels

I dette skogsområdet legger planen til rette for
permanente masselager ved Brakamyr og i
Nordlandsdalen.
Ved Brakamyr etableres et masselager med maksimal
fyllingshøyde til kote 340. Omkringliggende terreng
ligger i hovedsak mellom kote 280-320. Det vil si at
massene ved full utnyttelse av masselangringsområdet,
vil rage høyere enn dagens E16 og utgjøre en visuell
barriere mot fjorden. Terrengformen vil også synes
nede fra fjorden, der den hever seg over
omkringliggende skogkledd terreng.
I forbindelse med anleggstverrslag ved Høgås
skytebane, må vegen dit gjennom Nordlandsdalen
rustes opp. Dette kombineres med å anlegge et
permanent masselager i dalrommet. Massene tilpasses
de overordnede landskapsformene i området, ved at
den østvendte skråningen langs Nordlandsåsen fylles
opp og slakes ut. Både veg og terrengfylling ligger godt
skjult nede i det avgrensede dalsøkket.
På samme måte som for LA17 utgjør også LA18 en
liten del av et større sammenhengende skogsområde.
Delområdet representerer den mest eksponerte delen
av dette landskapet, beliggende nær veg og
bebyggelse. Tiltaket berører i liten grad Krokskogen
som helhet, men lokalt i dette delområdet innebærer
det en liten forringelse av landskapsbildet.
Omfanget vurderes til å være lite negativt.

Liten
negativ (-)
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Liten

I området ved Skaret vil avkjørsel til Høgåsvegen
rustes opp. Her er områdene allerede preget av
vegformål og tiltaket vil ikke endre delområdets uttrykk i
betydelig grad. Omfanget er intet.

Ubetydelig
(0)

Liten middels

Tverrslag får utløp nedenfor skytebanen på Høgås,
som ligger i et søkk i terrenget. Tiltaket påvirker ikke
terrenget rundt banen, og har liten visuell påvirkning på
dette området. Omfanget er intet.

Ubetydelig
(0)

Samlet vurdering
Tabell 3-3: Oversikt konsekvensgrad for alle berørte delområder.
Delområde
Registreringskategori
LA1 Jong/ Bjørnegård
Spredtbygd område
LA2 Slependen
Tettbygd, urbant område
LA3 Ås / Reverud
Spredtbygd område
LA4 Tanumåsen
Naturområde
LA6 Staverhagen
Tettbygd, urbant område
LA8 Tanumplatået
Spredtbygd område
LA8 Kattås
Spredtbygd område
LA14 Rustan
Spredtbygd område
LA15 Avtjerna – E16
Spredtbygd område
LA16 Skogen
Spredtbygd område
LA17 Krokskogen - Bærum
Naturområde
LA18 Krokskogen - Hole
Naturområde
LA21 Skaret
Spredtbygd område
LA23 Høgås skytebane
Naturområde
Samlet konsekvens

Konsekvens
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)
Liten negativ (-)
Middels negativ (--)
Liten negativ (-)
Liten - middels negativ (-/--)
Middels negativ (--)
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig til liten negativ (0/-)

På denne strekningen, der hovedtiltaket ligger i tunnel, blir naturlig nok omfanget i forhold til
landskapsbildet beskjedent. Den største påvirkningen for landskapsbildet på denne strekningen
gjelder deponering av tunnelmasser. Dette gjøres på utvalgte lokaliteter, og ikke i tilknytning til alle
tverrslag. Massedeponeringen er styrt til, og konsentrert om, områder som har best forutsetning for å
kunne absorbere den. De store massehåndteringsområdene i Avtjerna-området plasseres i landskap
som i dag har reduserte kvaliteter (LA15) og til de deler av markaområdene (LA17 og LA18) som i dag
er påvirket av teknisk infrastruktur. Massehåndteringsområdene ved Avtjerna og omfattende
terrengendringer ved Rustan gir middels negativ konsekvens lokalt, men utredningsstrekningen sett
under ett, er likevel bare moderat påvirket av tiltaket.
Samlet konsekvens for landskapsbilde vurderes som ubetydelig til liten negativ (0/-)

3.2.3 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Reguleringsbestemmelsene angir at masselagringsområdene ved Avtjerna etter ferdigstilt anleggstid
skal tilbakeføres til LNF og tilrettelegges for naturlig revegetering og skogplanting. Den store
overflaten på disse masselagrene tilsier at det her ikke vil være tilstrekkelig å vente på at skogen skal
etablere seg av seg selv, ved naturlig innvandring fra sideterreng. Her må det legges en plan for
tilføring av frømateriale, samt tilplanting med større trær. Det anbefales også i detaljeringsfasen å
planlegge en ramme rundt området i form av terrengvoller som plantes til med skog allerede tidlig i
anleggsfasen.
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Dagsone Sundvollen – Kroksund

3.3.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen omfatter fjordrommet rundt Kroksund og Sundvollen. Det høyereliggende kollete
skoglandskapet på Krokskogen faller bratt ned mot Steinsfjorden og danner en markert vegg mot
fjordrommet. Denne sammenhengende åssiden stiger fra 63 moh. ved innsjøen til over 500 moh. i
marka, og er eksponert mot øyene i fjorden og de bebygde områdene på Kroksund. Fjorden med
strandsoner er variert og opplevelsesrikt. Steinhvelvbrua over sundet er et verdifullt landemerke som
sees fra nord og sør. Fjordrommet binder sammen Tyrifjorden og Steinsfjorden.
Utsikten fra kanten av Krokskogen og nordover er et kjent motiv som representerer regionen godt;
Tyrifjorden og Steinsfjorden avskjærer det store sammenhengende skogsterrenget i sør, og danner
overgangen mot det bølgende kulturlandskapet på Ringerike nordover. Dagens E16 er et tydelig
element i dette bildet, der den karakteristiske vinklede kryssingen over Kroksundet tegner en tydelig
linje i landskapet, både sett fra dette standpunktet og nede fra fjorden.

Figur 3-7: Kroksundet med Ringerike i bakgrunnen, sett fra Kronprinsens utsikt

Figur 3-8: Sikt fra Sundvollen vestover mot Rørvik. Innerst i viken består strandsonen av våtmark.
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Figur 3-9: Verdikart for utredningsstrekningen Sundvollen – Kroksund
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Tabell 3-4: Verdisatte delområder i utredningsområdet dagsone Sundvollen - Kroksund
Nr
Navn på
Beskrivelse
delområde
Naturområde
LA25 Krokskogskråningen
Det store Krokskogplatået avgrenses mot Steinsfjorden og
Sundvollen med en skogkledd dalside. Mot toppen av
skråningen stiger terrenget, med innslag av bratte
fjellskrenter. Denne bremmen danner en karakteristisk
silhuett som er synlig fra store deler av denne regionen – i
åpent landskap er den godt gjenkjennelig også fra områdene
nord for Hønefoss.
Naturområde
LA26 Krokkleiva
Den skogkledde skråningen er viktig som et grønt bakteppe
for stedet Sundvollen. Skogsterrenget representerer en
vanlig landskapstype i dette området og har normalt gode
visuelle kvaliteter.
Tettbygd og urbant område
LA27 Sundvollen
Sundvollen er et lite tettsted som preges av ustrukturert
bebyggelsesmønster og noe utflytende trafikkareal. En del av
bygningsmassen har gode visuelle kvaliteter, men
trafikkarealene og de planerte arealene på Sundøya er med
på å understreke mangelen på sentrumsstruktur i tettstedet.
Helheten gir et vanlig godt totalinntrykk.
LA28 Veglandskap Spredtbygd område
Elstangen
Vegkryssområdet på Elstangen ligger som en barriere
mellom den bratte åsen og strandlinja ved Holsfjorden. Lokalt
oppleves landskapet her med redusert visuell kvalitet.
Naturpreget område
LA29 TyrifjordenSteinsfjorden Vannet utgjør gulvet i det store fjordrommet og er et vesentlig
landskapselement som samler alle tilliggende områder til en
helhet. Dagens E16 krysser fjorden i det smaleste punktet
over Kroksundet. Lokalisering, linjeføring og skala gjør at bru
og fyllinger underordner seg hovedtrekkene i landskapsrommet og blir en del av helheten. Dette delområdet
omfatter også deler av strandsonen, samt tun og bygningsmiljøer som orienterer seg mot vannet. Lange siktlinjer med
høy inntrykksstyrke, i kontrast mot en variert og bølgende
strandsone og små øyer, gir variasjon og opplevelseskvalitet.
Tettbygd og urbant område
LA30 Kroksund
Bebygd område i skråning ut mot Steinsfjorden. Bebyggelsen
består hovedsakelig av eneboliger med normalt gode visuelle
kvaliteter.
Spredtbygd område
LA31 Gjesvalåsen
Terrengformer som danner bakveggen for bebyggelsen på
Kroksund, samt jordene på Gjesval og Fekjær. Mellom de
skogkledde åsene ligger jordbruksareal med normale
kvaliteter. Terrengformene har verdi som avgrensende
element i landskapet. For øvrig har delområdet normale
visuelle kvaliteter.
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Verdi
Stor

Middels

Middels

Liten middels

Stor

Middels

Middels

3.3.2 Konsekvenser
Utredningsområdet mellom de to tunnelstrekningen er konsentrert rundt fjordrommet. Strekningen er
svært kort sammenlignet med den foregående. Samtidig vil dette området i stor grad preges av
tiltaket, da man innenfor denne korte strekningen skal etablere både jernbanestasjon og to separate
brutraséer. Det er i dette landskapet at de to anleggene E16 og Ringeriksbanen møtes for å samles til
et videre felles løp nordover.
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Sundvollen skal bli stasjonsby. Hole kommunen styrer denne utviklingen parallelt med at Bane NOR
planlegger for stasjon med tilhørende infrastruktur. Den ene planen vil påvirke den andre, og
arealmessig overlapper planene hverandre. Det er likevel trukket et klart grensesnitt i forhold til hvilke
tiltak som tilhører jernbaneplanen og hvilken utvikling som vil følge av kommunens områdeplan. I
utredningen skal det for Sundvollen legges til grunn at jernbanestasjon med tilhørende nødvendig
infrastruktur blir etablert, og at utfylte arealer utover dette er arrondert som en planert fylling med
etablert sjøfront mot fjorden. Detaljplanen legger til grunn at utfylt areal midlertidig opparbeides som
grøntarealer i påvente av byutvikling. Konsekvenser av byutvikling på Sundvollen, både på fylling i
sundet og andre steder i området, konsekvensutredes dermed ikke her, men blir en del av
planutredningen som skal legges til grunn for videre utbygging på Sundvollen. Det innebærer også at
de antatt positive kvalitetene som byutviklingen skal gi, ikke fanges opp i denne utredningen.
Tabell 3-5: Verdi, omfang og konsekvens i utredningsområdet dagsone Sundvollen – Kroksund.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LA25
Krokskogskråningen

Stor

Delområdet har verdi for landskapsbildet både som
romdannende landskapselement i fjernvirkning, og i
form av opplevelsesverdi. Tiltaket kommer ikke i direkte
berøring med delområdet og forringer dermed ikke den
viktige funksjonen som silhuett og vegg i det store
rommet rundt Tyrifjorden – Steinsfjorden.
Landskapsopplevelsen den andre vegen – sett fra
delområdet og ut – blir derimot berørt av tiltaket.
Fjellkammen gir en storslått utsikt nordover mot det
flate og vide Ringerike. Her vil tiltaket med sine bruer
over Kroksundet synes, men ikke dominere det vide
landskapsbildet. De to bruene ligger godt forankret i
både landskapsform og eksisterende strukturer i
landskapsrommet rundt sundet. Forutsatt en bevisst og
avstemt arkitektonisk utforming og lyssetting på de to
bruene, vurderes de ikke som ubetinget forringende for
landskapsopplevelsen fra Steinsfjordskråningen. Dette
er et variert landskap, med innslag av både natur- og
kulturlandskap, samt bebygde deler. De to bruene
fremstår dermed i seg selv ikke som fremmedelementer
her.
Planforslaget legger til grunn en utfylling av masser
utenfor Sundvollen, som legger beslag på nesten 2/3
av bredden på dagens vannspeil. Bakgrunnen for dette
er ønske om sentrumsutvikling i tilknytning til stasjonen,
samt areal for rømning av jernbanetunnelen. Arealet
rundt stasjonen avsettes til generelt byggeformål med
krav om detaljregulering. Planen fastsetter at terrenget
skal fylles til minimum kote 66, med tilpasning mot
vassdrag. Det angis ikke nærmere hvor strandsonen
skal etableres innenfor formålsgrensen, og det må
dermed forutsettes at det fylles frem til overgangen
mellom byggeområde og natur- og friluftsområde i sjø
og vassdrag. En så stor, sammenhengende fyllingsflate
i sundet er lite tilpasset eksisterende landskap og skala.
Dette elementet vurderes å forringe landskapsopplevelsen sett fra Krokskogsråningen, selv om selve
skråningen er intakt.
Omfanget vurderes som intet - lite negativt.

Liten –
negativ (-)
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Delområdet har først og fremst verdi som grønn
bakvegg for Sundvollen. Denne verdien blir ikke
forringet som følge av tiltaket.
Direkte inngrep i delområdet knytter seg til E16 og
kryssområdet på Elstangen, med omfattende
fjellskjæringer, samt øvre del av jernbanens
terminalområde. Dette forårsaker store terrengendringer lokalt, men som samtidig knytter seg til
eksisterende strukturer, og er mindre vesentlige i
forhold til den overordnede verdien i dette området.
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Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)

Omfanget vurderes som intet - lite negativt.
LA27
Sundvollen

Middels

Hovedtiltaket, i form av veg og jernbane med stasjon,
gir ingen direkte inngrep i dette delområdet. Sundvollen
sentrum blir likevel sterkt påvirket av utbyggingen med
tilhørende infrastruktur. Dagens E16 går over til
lokalvegsfunksjon, og vegbane og kryss strammes opp
og tilpasses sentrum i større grad. På vestsiden av
Sundøya vil dagens steinfylling inngå i en større
grønnstruktur som skal omgi det nye stasjons- og
utviklingsområdet.
Jernbanebru og stasjonsområde vil utgjøre svært
synlige strukturer vest for området, og begrense sikt
vestover fra det som er Sundvollen sentrum i dag.
Samtidig vil etablering av stasjon styrke og initiere et
annet sentrum enn det Sundvollen har i dag.

Liten positiv
(+)

Omfanget for Sundvollen sentralt vurderes å være lite
positivt.
LA28
Veglandskap
Elstangen

Liten middels

Tiltaket innebærer utvidelse av dagens veg, etablering
av rundkjøringer og overgangsbruer. Hele veganlegget
blir mer arealkrevende enn i dag og berører også
tilgrensende områder. Noe av dette arealet vinnes ved
å gå inn i terrenget på sørøst-siden, mens den største
utvidelsen skjer nordvestover, ved utfylling i fjorden.
Veganlegget slik det er vist per nå, er godt
terrengmodellert, noe som gir kryssområdet tilstrekkelig
plass og forankring. Fyllingene som kreves for å bygge
opp det planskilte kryssområdet er formet for å
underbygge de store landskapsformene, og tilpasse ny
strandsone til eksisterende.
Kun en del av det totale nye kryssområdet ligger fysisk
innenfor dette delområdet, som er et avgrenset areal
med redusert verdi fordi det domineres av dagens
veganlegg. Situasjonen vil være den samme også med
nytt veganlegg, selv om utformingen vil være noe
annerledes. En ulikhet i de to situasjonene vil trolig
være reiseopplevelsen langs E16. Der man i dag har
sikt mot fjorden, vil vegen i ny situasjon ligge noe mer
nedsenket i terrenget, og med påkobling mot
lokalvegsystem på utsiden, slik at sikt mot fjorden blir
redusert. På den annen side fremstår sideanlegget til
vegen med romsligere grønne rabatter, og bedre
tilpasning til omkringliggende terreng.
I tillegg vil trolig graden av belysning i dette området
øke i forhold til ved dagens kryss. På kvelds- og

Ubetydelig
(0)
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vinterstid vil kryssområdet kunne bli mer fremtredende
ved at alle vegarmer understrekes med lysrekker.
Tiltaket har en påvirkning på dette området, men
verken positive eller negative faktorer ved tiltaket bidrar
til store endringer i landskapsopplevelsen i dette
avgrensede området, som i dag også er preget av
veganlegg.
Her vurderes derfor tiltaket å ha intet omfang.
LA29
Tyrifjorden Steinsfjorden

Stor

I dette delområdet er det de nye anleggene i
nærvirkning som er vesentlig for landskapsbildet. Her
fører tiltaket til en rekke direkte endringer og inngrep i
både terreng og vannmiljø.
Nesten hele strandsonen på sørsiden av fjorden legges
under fylling, og vannspeilet blir redusert i areal. Det
fylles masser både i tilknytning til vegkryss og
motorvegbru ved Elstangen og i forbindelse med
stasjonsområdet på Sundvollen. Felles for begge
områdene er at det fylles mer enn det som er
nødvendig for å etablere anleggene. Dette gjøres dels
av hensyn til nærmiljø og landskap, og dels av hensyn
til fremtidig stedsutvikling rundt stasjonen.
På Elstangen innebærer dette at strandsonen, som del
av tiltaket, utformes med en slak og varierende helning
som gir god tilgjengelighet til vannet. Den beplantes, og
vil kunne fremstå med naturlik kvalitet. De generøse
grøntarealene vil gjøre veganlegget mindre synlig, og
bidra til at tiltaket som helhet integreres i terreng og
landskap under den skogkledde Krokkleiva-skråningen.
Tiltaket er godt forankret i landskapets storformer, og er
gitt en god terrenghåndtering i dette området.
På Sundvollen er situasjonen en annen. Her legger ikke
reguleringsplanen grunnlaget for et «sluttprodukt» på
samme måte som for veganlegget på Elstangen.
Utbyggingsområdet som planen legger til rette for, skal
gjennom kommunal planlegging få sitt endelige innhold.
Planen for fellesprosjektet setter krav om
detaljregulering for dette området, og legger kun
føringer for utstrekning, høyde og midlertidig
opparbeidelse av fyllingen i Kroksundet. (Se også
beskrivelse under LA25). Den store, sammenhengende
flaten skiller seg sterkt ut fra omkringliggende
terrengformer og landskapselementer. Fylling av 2/3 av
vannspeilet midt i sundet virker svært forringende for
landskapsbildet lokalt. Sundet som forbindelsesledd
mellom de to store fjordrommene vil endre karakter fra
naturpreget til bygget land.
Bruene over sundet vil dele fjordrommet inn i mindre
enheter, og understreke Kroksundet som visuelt skille
mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. Det er tilstrekkelig
lysåpning under bruene til at det fra standpunkt nede
på vannet er sikt langs fjorden. De omfangsrike
anleggene vil likevel, med sin store skala og markerte
linjeføring, utgjøre nye romdannende elementer, og

Stor negativ
(---)
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svekke dagens oppfatning av det store,
sammenhengende fjordrommet. I tillegg bidrar
belysning til å sette fokus på vegbrua, og understreke
linjeføringen på denne.
Slik planen foreligger nå, er begge bruene tenkt som
betongkonstruksjoner. Bruplate, søyler, søyleavstand
og formuttrykk, møblering og belysning er likevel ulike.
Dette er ikke nødvendigvis et problem, da de ligger
med god avstand. For jernbanebrua er det mer
vesentlig at den fungerer visuelt ved siden av
eksisterende bru.
Tiltakene i dette delområdet er omfattende, og vil isolert
sett ha ulikt omfang i forhold til landskapsbildet. Minst
konfliktfylt er E16 ved Elstangen, som føyer seg godt
inn i landskapet.
De to nye bruene inntar fjordrommet og definerer dette i
nye enheter. Om dette vil forringe eller forbedre dagens
situasjon, vil det nok være delte meninger om, men
nøytralt sett kan det pekes på at bruene vil opptre som
visuelle barrierer, og virke begrensende på den
opplevelsesverdien området har i dag.
Det umiddelbart mest konfliktfylte elementet i dette
delområdet, er utfyllingen ved Sundvollen. En planert
fylling uten videre terrengarrondering i hele
byggeformålets utstrekning, vil i skala og linjeføring
virke sterkt forringende på landskapsbildet i dette
delområdet.
Tiltaket vurderes samlet å ha middels - stort negativt
omfang.
LA30
Kroksund

Middels

I vestre del av området kommer E16 på bru i direkte
berøring med boligfeltet på Tangen. Landkar på
størrelse med de største eneboligene i området
etableres i den bratte skråningen mot fjorden. Traseen
legges nedsenket på tvers av terrengryggen som ender
på Rudstangen, og bryter med dette den sammenhengende landskapsstrukturen i dette delområdet.
Jernbanens bru lander på en terrengflate før den går
rett i tunnelpåslag i terrengryggen bak. Portalområdet
er eksponert, men terrengmessig er det godt forankret.
En stor del av dette delområdet vil ikke bli direkte
berørt, men nærføring og visuelt omfang av
bruanleggene lokalt vil bli vesentlig; anleggene bryter i
skala med bebyggelsen, og vegen kutter en viktig
landskapsform helt vest i området.
Tiltaket vurderes å forringe landskapsbildet i dette
delområdet. Middels negativt omfang.

Middels
negativ (--)
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Innenfor delområdet ligger tunnelpåhugget for veg. I
tillegg medfører tiltaket omlegging og etablering av
veger som først benyttes til anleggsveg og deretter som
lokalveg til bebyggelsen. Også et tverrslag for
jernbanetunnel ligger innenfor delområdet.
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Liten middels
negativ (-/--)

Det elementet som får størst omfang, er
påhuggsområdet for ny E16. Det skrånende jordet til
Rudsøgården, som henvender seg ut mot
Steinsfjorden, blir delt i to av vegen. Denne ligger i en
dyp og bred kløft, og sett fra et standpunkt nede ved
fjorden er den skjult i terrenget. Øvre del av jordet
heves i en voll som skjermer tiltaket også mot
bebyggelsen i øst. Tiltaket er dermed lite eksponert mot
omkringliggende områder, men landskapet er endret og
fremstår som mer fragmentert enn i dag.
Veg fra Paddevika og opp til Øverjordet blir et nytt
element i landskapet. Denne vegen føyer seg inn i
landskapets strukturer, og ligger godt på terreng uten
store utslag.
Fra jernbanetunnel kommer tverrslag ut på Øverjordet,
og fremstår som et sår i dette landskapet. Påhugget
utgjør en markert kløft i terrenget, men ligger lite
eksponert.
Totalt sett vurderes tiltaket å være av lite - middels
negativt omfang for landskapsbildet i dette
delområdet.

Samlet vurdering
Tabell 3-6: Oversikt konsekvensgrad alle berørte delområder
Delområde
Registreringskategori
LA25 Krokskog-skråningen
Naturområde
LA26 Krokkleiva
Naturområde
LA27 Sundvollen
Tettbygd og urbant område
LA28 Veglandskap Elstangen
Spredtbygd område
LA29 Tyrifjorden - Steinsfjorden Naturpreget område
LA30 Kroksund
Tettbygd og urbant område
LA31 Gjesvalåsen
Spredtbygd område
Samlet konsekvens

Konsekvens
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Liten negativ (-)
Liten positiv (+)
Ubetydelig (0)
Stor negativ (---)
Middels negativ (--)
Liten -middels negativ (-/--)
Middels negativ (--)

Denne utredningsstrekningen er kort men kompleks, og konsekvensgraden veksler fra positiv til
negativ. På sørsiden av fjorden inneholder tiltaket omfattende sideanlegg, som ikke bare knytter seg til
fremføring av veg og bane. På Elstangen fremstår tiltaket, på utfylt grunn, med en raushet i arealbruk
og utforming som handler om å integrere det omfattende nye anlegget til eksisterende landskap. For
Sundvollen sin del legger som nevnt ikke planforslaget føringer for et ferdig byutviklingsområde, annet
enn i utstrekning på fyllingen, som er ute av proporsjon i forhold til landskapets skala.
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Figur 3-10: Modellutsnitt som viser utfylt areal i Kroksundet. Til venstre sees nytt terreng som
forankrer vegbru ved Elstangen. Til høyre sees utfylt areal på Sundvollen, midlertidig tilsådd i påvente
av sentrumsutvikling.

På nordsiden av Kroksundet knyttes anleggene til eksisterende terreng. Her er skalautfordringen
tydelig når de store bruene skal landes mellom småhusbebyggelse. Skalaen er også en utfordring når
de nye bruene oppleves nede fra fjorden. Her blir dagens landskapsbilde kraftig endret, og
fjordrommet blir stykket opp i mindre visuelle enheter. Dette oppleves ikke tilsvarende negativt i
fjernvirkning. Sett fra utsiktpunktene på kanten av Krokskogen ligger både jernbane- og vegbruer godt
forankret i de overordnede landskapsformene, og er med på å understreke eksisterende strukturer.

Figur 3-11: Dagens sikt fra gamle Kroksund bru mot Elstangen

Figur 3-12: Tilsvarende siktstandpunkt fra visningsmodell for tiltaket. Fra dette standpunktet vil
jernbanebrua virke dominerende.
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Tiltaket har overveiende negativt omfang for utredningsstrekningen, med «stor negativ» som største
konsekvensgrad, mye på grunn av den omfattende fyllingen i Kroksundet. Totalt sett vurderes tiltaket i
denne utredningsstrekningen å ha middels negativ konsekvens (- -) for landskapsbilde.
3.3.3 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Til grunn for formålsavgrensningen i plankartet, ligger ett av parallelloppdragene med mulighetsstudier
for et nytt Sundvollen sentrum og stasjonsområde. Det er imidlertid kun yttergrensene fra denne
planen som er lagt inn, og det er ikke gjort noen oppdeling av flaten, slik som mulighetsstudiet legger
opp til. Det stilles krav til detaljregulering av byggeområdet på fyllingen. Dette må også gjøres for
etablering av permanent strandsone. Strandsone og endelig avgrensning av fyllingsflaten må
planlegges som del av en helhetsplan der utformingen av fyllingen detaljeres.
Fyllingen skal planeres og vegeteres i påvente av annen etablering. Det må utarbeides en plan for
grøntanlegget også i forhold til langsiktige mål, slik at det som etableres tidlig vil kunne danne en
verdifull grunnstamme av vegetasjon i et fremtidig sentrumsområde. Tidlig etablering av vegetasjon vil
også være gunstig i forhold til stasjonen, som – i mangel av et omkringliggende bygningsmiljø – vil
nyte godt av vegetasjon som kan gi en forankring til stedet.
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Tunneler Kroksund – Kjellerberget

3.4.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Nord for Kroksundet ligger skogkledde terrengrygger og åpne jorder som danner nordre vegg for
Steinsfjorden. Den største ryggen er Gjesvalåsen. Denne tegner et tydelig skille mot det
sammenhengende kulturlandskapet på Gjesval og Fekjær, kalt Smiujordet3, og videre vestover mot
Rytteråker og Borgen. Dette er kulturlandskap med nasjonal verdi, representativt som kulturlandskap
og typisk for kalkområdene i denne regionen med sin artsrikdom. Vik sentrum ligger nord for det det
store kulturlandskapet, og deler av tettstedet står i kontrast til den store opplevelsesverdien i dette.

Figur 3-13: Jordbruksområdene ved Gjesval.

Figur 3-14: Vik sentrum sett vestfra langs Røysevegen

3

Smiujordet blir her brukt som en samlebetegnelse for Smiujordet, Gjesvaljordet og Sørengajordet.
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Figur 3-15: Verdikart for utredningsområdet tunneler Kroksund – Kjellerberget
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Tabell 3-7: Verdisatte delområder i utredningsområdet tunneler Kroksund - Kjellerberget
Nr
Navn på
Beskrivelse
Verdi
delområde
Spredtbygd område
LA32 Gjesval /
Stor
Fekjær
Området er registrert med nasjonal verdi som kulturlandskap
(Smiujordet)
(Naturbase.no). Med sin artsrikdom er det representativt for
kalkområdene i regionen. Området fremstår som estetisk
tiltalende med gårdstun omkranset av vakre, gamle trær og
med enkelte bygninger helt tilbake fra 1600-tallet, omgitt av
store, bølgende kornåkrer.
Tettbygd og urbant område
LA33 Vik Middels
Røysevegen De sentrumsnære områdene på Vik består av tettbygde
boligområder med overvekt av eneboliger. Bebyggelse og
landskap fremstår med normale visuelle kvaliteter for denne
regionen, og har jevnt over middels verdi.
Tettbygd og urbant område
LA34 Vik Torg Liten Holvegen
Vik har et lite sentrum som er lokalisert i tilknytning til
middels
avkjørselen fra dagens E16. Området preges av det
omfattende kryssområdet og trafikkarealer i tilknytning til
dette. Sentrumsområdet mangler en klar sentrumsstruktur.
Her er det en miks av større og mindre næringsbygg,
idrettsanlegg og parkerings- og veganlegg. Området fremstår
som lite helhetlig med et mindre godt totalinntrykk.
Spredtbygd område
LA35 Borgestad
Middels
Omlandet til Vik består av kulturlandskap. Arealene nord for
Røysevegen er oppdelt i mindre teiger, med skogkledde
knauser mellom. Bebyggelsen i dette området er mer
beskjeden, og av nyere dato enn sør for vegen, på Gjesval.
Disse arealene fremstår med normalt god visuell kvalitet, og
har middels verdi.
Naturområde
LA36 Viksåsen
Middels - stor
Som en bakvegg til kulturlandskapet omkring ligger Viksåsen
og Biliåsen med sine skogkledde høyder. Dette er
kalkfuruskog som er en representativ landskapstype for
Ringerike, og særegen i landssammenheng.
Opplevelsesverdien i dette landskapet er høyest i
nærvirkning, der den tørre, nøysomme skogen står i kontrast
til de frodige landbruksområdene utenfor.

3.4.2 Konsekvenser
Gjennom dette utredningsområdet ligger både veg og bane i tunnel. Kompliserte grunnforhold fører til
at deler av tunnelsonen må utføres som støpt betongkulvert i løsmasser, utført som «cut and cover». I
utgangspunktet skal terrenget da settes tilbake til opprinnelig form og funksjon. Jernbanens stive
kurvatur vanskeliggjør dette, og på deler av strekningen fører tiltaket til en heving av terrenget over
tunnelen.
Under beskrives omfang og konsekvens for de delområdene som berøres av tiltaket enten visuelt eller
direkte.
Tabell 3-8: Verdi, omfang og konsekvens for utredningsområdet tunneler Kroksund - Kjellerberget
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LA32
Gjesval /
Fekjær
(Smiujordet)

Stor

Over jernbanekulverten legges nytt terreng tilbake ca.
tre meter over dagens nivå. Denne terrenghevingen
fordeles over et stort areal, og fremstår ikke som en
tydelig terrengform. Den endrer likevel den
overordnede formen på indre del av jordet, der den
ligger på tvers av dagens veldig slake trauform. Dette

Middels
negativ (--)
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betyr at det ikke lenger vil være sikt fra nord til sør på
jordet. Opplevelsen av mektigheten i det svære
kulturlandskapet blir redusert. Fra høyereliggende
standpunkt på sidene av jordet vil terrengendringen
være lite tydelig og ha mindre betydning.
Helt øst på jordet, langs Gamlevegen, er det planlagt
utgang fra rømningstunnel fra jernbanen. Denne vil
kunne knyttes opp mot eksisterende bebyggelse, og
den vil kunne dempes med terreng og vegetasjonstiltak
lokalt. Utgangen har lite å bety for opplevelsen av
landskapsbildet i området.
Omfanget vurderes å være lite negativt.
LA33
Vik Røysevegen

Middels

Terrenghevingen over Smiujordet betyr at man fra deler
av Røysevegen og boligene på Sørenga ikke lenger vil
ha sikt over hele det mektige kulturlandskapet, men kun
til toppen av terrengformen og til langt
bakenforliggende randvegetasjon. Dette vil redusere
landskapsopplevelsen lokalt. Det meste av delområdet
ligger likevel med god overhøyde over jordet, og vil ikke
bli visuelt forstyrret av terrenghevingen. Adkomstveg til
rømningstunnel og teknisk rom for jernbanetunnel fra
Løkenenga vil være mest eksponert mot LA35
Borgestad.

Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)

Omfanget vurderes å være intet – lite negativt.
LA35
Borgestad

Middels

Delområdet påvirkes av to nødutganger fra tunnelene
under området. Det legges et tverrslag i fjell med
tilkomst til vegtunnel inn i skogsområdet ved
Byrhaugen. Portalområdet ligger i enden av en lang
forskjæring som ligger vinkelrett på, og dermed
eksponert mot, Røysevegen.
I tillegg vil inngang til rømningstunnel og teknisk rom for
jernbane ligge i overgangen mellom de åpne jordene til
Borgestad og boligbebyggelsen i Løkenenga. Dette
tverrslaget er vist som en kombinasjon av fjelltunnel
(innerst) og betongkulvert (ytterst). Etter etablering vil
portalområdet fremstå som en betongramme på flat
mark, koblet til Løkenenga med en ny tilkomstveg.
Portalen forholder seg for øvrig ikke til eksisterende
strukturer, og fremstår eksponert på det åpne jordet.
Den har likevel begrenset synlighet, og omfanget
knytter seg til visuell nærvirkning.
Begge portalene påvirker området rundt seg, og
forringer landskapsbildet lokalt. For delområdet som
helhet har ikke inngrepene like stort omfang, da de ikke
endrer sentrale strukturer eller landskapsverdier.
Omfanget vurderes som intet - lite negativt for
landskapsbildet.

Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)
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Samlet vurdering
Tabell 3-9: Oversikt konsekvensgrad alle berørte delområder
Delområde
Registreringskategori
LA32 Gjesval / Fekjær
Spredtbygd område
LA33 Vik - Røysevegen
Tettbygd og urbant område
LA35 Borgestad
Spredtbygd område
Samlet konsekvens

Konsekvens
Middels negativ (--)
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Liten negativ (-)

Både veg og bane går i tunnel gjennom denne strekningen, og har kun beskjedne tilleggsanlegg. De
tre inngangene til tverrslagstunneler påvirker landskapsbildet i liten grad. Det som har størst omfang,
er en omfattende heving av Smiujordet på grunn av høyden på jernbanekulverten. Denne hevingen vil
ikke i seg selv bli tydelig, men den vil hindre siktlinjer som eksisterer i dag.
For hele utredningsstrekningen under ett vurderes dette å ha liten negativ konsekvens (-)

3.4.3 Oppfølgingspunkter for prosjektering og gjennomføring
Ved oppgraving av Smiujordet er det spesielt viktig at dyrkningsjorden blir sortert og lagt tilbake etter
riktige prosedyrer for å tilstrebe en så normal vekst som mulig på den istandsatte delen av jordet.
Terrenghevingen som jernbanekulverten forårsaker kan bare kamufleres dersom dette feltet glir
sømløst over i det eksisterende kulturlandskapet, og ikke fremstår avvikende i vekst og farge.
For de to betongkulvertene som etableres ved rømningstverrslag for jernbane vil det være mulig å
dempe inntrykket av konstruksjonen noe ved å legge inn en vegetasjonsbuffer rundt.
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Dagsone Kjellerberget – Helgelandsmoen

3.5.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Nord for den lave, men markerte kalksteinsryggen Steinsåsen, ligger et slettelandskap som delvis
fremstår med vide, sammenhengende jordbruksarealer, og delvis består av tett bevokste skogsmoer.
Steinssletta er et kulturlandskap med nasjonal verdi, - ett av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge, og
representerer flatbygdene. I begrunnelsen for dette heter det: «Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord
og et godt klima har sammen med flinke bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap i
nasjonal sammenheng» (Miljødirektoratet/ Naturbase.no). Området har hatt kontinuerlig jordbruksdrift i
uminnelige tider. En forutsetning for at landskapet fortsatt skal fremstå med disse kvalitetene, er at det
holdes i hevd.
Det flate terrenget gir få utsiktspunkter, men i det åpne kulturlandskapet er siktlinjene lange, og her
oppleves kontinuiteten og inntrykkstyrken i slettelandskapet tydelig. Sletta er et område det knytter
seg identitet til for de reisende langs E16, der den fremstår med god reiseopplevelse langs den
snorrette vegen.
Vest for den åpne sletta ligger store arealer med høyreist furuskog, som utgjør klimavern for sletta.
Inne i skogsområdene er det lite kontakt med landskapet utenfor. Områdene fremstår som typiske
representanter for den østnorske furuskogen, og preger strekningen med sine vide, tette
skogsområder.

Figur 3-16: Steinssletta sett fra Mo gård, med Krogskog-platået i bakgrunnen

Figur 3-17: Inntrykk fra Mosmoen, et typisk motiv inne fra de store, furukledde sandmoene i området.
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Figur 3-18: Verdikart for utredningsstrekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen.

66 av 99
FRE-00-A-26200
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

67 av 99
FRE-00-A-26200
02A
09.02.2018

Tabell 3-10: Verdisatte delområder for utredninsområdet dagsone Kjellerberget - Helgelandsmoen
Nr
Navn på
Beskrivelse
Verdi
delområde
Naturområde
LA37 Steinsåsen Stor
Kjellerberget Steinsåsen ligger som et skille mellom de bebygde områdene
i sør og det store kulturlandskapet i nord. Kontrasten mellom
den skogkledde åsen og det åpne slettelandskapet skaper
variasjon, og åsens betydning som romavgrenser og silhuett i
landskapet er stor. Kalkåslandskapet er særpreget og har
visuelle kvaliteter som er uvanlige i regionen.
Spredtbygd område
LA38 Røyseveien
Liten
I et område øst for Røyseveien er terrenget endret med både
fjellskjæringer og grustak. Dette er endringer som forstyrrer
lesbarheten i landskapet og reduserer opplevelsesverdien.
Naturområde
LA39 Bymoen –
Middels
Mosmoen
Skogsområdet som strekker seg fra Kjellerberget i sør og opp
til Gomnesveien i nord representerer en typisk østnorsk
furumo. Som landskapselement er den viktig for å avgrense
og danne vegger i de åpne kulturlandskapene i øst og vest.
Spredtbygd område
LA40 Steinssletta
Middels - stor
Ett av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge.
Opplevelsesverdien knytter seg i første rekke til den store
skalaen både på jorder og på gårdstun og bebyggelse som er
etablert her. De lange siktlinjene og åpne flatene fremhever
enkeltelementer i landskapet, som Steinsåsen, tun og alleer,
slik at bildet fremstår som variert, samtidig som tidsdybden
og sammenhengen i det store landskapsrommet har stor
inntrykksstyrke.
Spredtbygd område
LA41 Mo/ Bjørke
Stor
Gårdsbebyggelse og kulturlandskap som ligger på en liten
forhøyelse på Steinssletta. Landskapsformen og
bebyggelsen forsterker og definerer Steinssletta som
kulturlandskap. Området fremstår med spesielt gode visuelle
kvaliteter.
LA42 Sandbyveien Tettbygd og urbant område
Middels
Boligområde med lav eneboligbebyggelse i flatt terreng.
Bebyggelse og tilhørende hageareal fremstår med normalt
gode visuelle kvaliteter.
Naturområde
LA43 HelgelandsMiddels
moen
Inngjerdet skogsområde og hogstfelt i flatt terreng, med
Militært
typiske visuelle kvaliteter.
område
Tettbygd og urbant område
LA44 HelgelandsLiten moen
Det tidligere militære området er tatt i bruk som
middels
næringsnæringsområde, og nye næringsbygg er kommet til. Disse
område
bryter med eksisterende bygningsmiljø både i skala og
utforming, og området fremstår som lite helhetlig, med
varierende visuell kvalitet og dårlig detaljering.

3.5.2 Konsekvenser
I dette utredningsområdet ligger veg og bane parallelt i dagsone, og fremstår for første gang på hele
strekningen som ett felles anlegg med et samlet normalprofil. Profilet er bredt – nærmere 70 meter, og
strukturene har stiv linjeføring. Skalaen er likevel ikke fremmed i dette flate, vide landskapet, og
graden av omfang knytter seg til hvorvidt tiltaket er visuelt skjermet mot omgivelsene.
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Det skal gjøres en vurdering av tiltaket i to varianter: Med E16-kryss på Helgelandsmoen eller uten. I
tabellen under er det derfor gjort to omfangs- og konsekvensvurderinger for delområder som påvirkes
av krysset. Konsekvensen for hele strekningen under ett, vurderes også i to varianter.
Tabell 3-11: Verdi, omfang og konsekvens i utredningsområdet dagsone Kjellerberget Helgelandsmoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LA37
Steinsåsen Kjellerberget

Stor

Tunnelpåhuggene for de tre tunnelene ligger i ytterkant
av den markante åsryggen, og berører i liten grad det
som gir dette delområdet den største landskapsverdien;
silhuetten og romdannelsen.

Liten
negativ (-)

Portalområdet vil ha større visuelt omfang for det
tilliggende området Bymoen, som vil få sikt mot
fjellveggen, enn det det har for landskaps- og
opplevelsesverdien langs åsryggen.
På samme måte er det traséen nede på den flate moen
som er mest synlig sett fra dette delområdet. Den lange
åsryggen som utgjør delområdet har likevel ikke
tilstrekkelig høyde over slettelandskapet til at det er sikt
til veg og bane fra hele. Visuelt omfang av tiltaket
begrenser seg derfor til delområdets søndre del. Sett
fra et standpunkt på langs av korridoren, vil anlegget
oppleves som massivt. Dette inntrykket gjelder likevel
kun fra et lite område, og fra største del av åsryggen vil
tiltaket ha lite påvirkning.
Omfanget vurderes som lite negativt.
LA38
Røyseveien

LA39
Bymoen –
Mosmoen

Liten

Middels

Seltevegen legges litt om og utvides med gang- og
sykkelveg. Kryss med Røysevegen blir marginalt
utvidet. I dette delområdet, som ellers er preget av
terrenginngrep, vil dette være av intet omfang.

Ubetydelig
(0)

Alternativ med kryss på Helgelandsmoen

Middels
(--)

I dette delområdet ligger traseen gjennom et område
med høyvokst skog. Over Bymoen ligger linjene
omtrent på dagens terrengnivå, over Mosmoen ligger
de på fylling. I anleggsfasen vil det bli ryddet
anleggsbelter på hver side av linjen. Der forutsettes at
det i permanent situasjon etableres tilsvarende
vegetasjonspreg som i dag i disse områdene.
Helt i sør vil portalområdet i Kjellerberget og korte
jernbane- og vegbruer over den senkede Seltevegen
medføre store endringer i dagens landskap.
Synligheten til dette tiltaket vil være avhengig av
fremtidig arealbruk på det som er igjen av jordet
Hvitmyr.
De to lokalvegene gjennom området, Jørgen Moes veg
og Svingerudvegen, legges om, og det bli etablert bruer
i linja ved kryssing av den førstnevnte. Bruene er vist
med god lengde, slik at krysningsområdet under dem
gir rom og sikt, og muligheter for god terrengtilpasning.
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Linjene ligger høyt over Mosmoen for å gi rom under for
kryss med Gomnesvegen. Kryssområdet omfatter påog avkjøringsramper og rundkjøring for
lokalvegsystemet. I tillegg ligger gang- og sykkelveg
under både jernbane, veg og ramper. Disse går i korte
bruer over gs-vegen. I tiknytning til kryssområdet legger
reguleringsplanen også til rette for arealer for annen
teknisk infrastruktur for veg og bane. Det vil kreve god
terrenghåndtering og bevisst revegetering for å dempe
inntrykket av den svært komplekse og arealkrevende
strukturen, og for å integrere anlegget best mulig i
omkringliggende furumo.
Flere komplekse strukturer til tross, i dette delområdet
vurderes det totale tiltaket å ha moderat konfliktgrad i
forhold til landskapsbildet. Det flate terrenget og den
høyreiste skogen gir de store anleggene gode rammer i
forhold til skala og linjeføring, og en mulighet for å
absorbere dem visuelt. I direkte nærvirkning vil
anleggene likevel virke dominerende. De vil utgjøre
kraftige nye linjer som deler opp dette landskapsrommet, som i dag oppfattes lite retningsbestemt, stort
og sammenhengende.
I fjernvirkning vil en lineær struktur som dette gi et
tydelig spor gjennom skogsområdet. Det flate
slettelandskapet mangler imidlertid utsiktspunkt av
tilstrekkelig høyde i nærheten av tiltaket, til at dette
påvirker omfangsvurderingen vesentlig.
Omfanget vurderes å være middels negativt.
Alternativ uten kryss på Helgelandsmoen
Variant uten kryss på Helgelandsmoen innebærer et
mindre omfattende arealbeslag helt nord i dette
delområdet. Uten de komplekse strukturene i
toplanskrysset, vil tiltaket enklere kunne integreres i
terrenget og fremstå mindre eksponert i nærvirkning.
Varianten påvirker kun en liten del av strekningen, men
siden hele delområdet er dekket av skog, er det bare
der tiltaket kommer i nærføring med bebyggelse eller
annen infrastruktur at det fremstår eksponert. Omfanget
av tiltaket uten kryss vurderes som noe mindre negativt
for landskapsbildet enn med kryss.

Liten –
middels
negativ (-/--)

Omfanget er vurdert som lite – middels negativt.
LA40
Steinssletta

Middels stor

Det store, åpne kulturlandskapet byr på lange siktlinjer
og stor skala. Hovedtiltaket veg og bane ligger inne i et
skogsbelte, og vil stort sett være skjult fra sletta.
Fra området sør for Seltevegen, langs Kjellerberget, vil
det være sikt inn mot tunnelpåhugg for ny E16 og
jernbane. Påhuggsområdet kan til en viss grad
skjermes av vegetasjon, men inngrep i bergveggen
langs og over portalene vil synes fra standpunkt i dette
området.

Liten –
middels
negativ (-/--)
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I dette delområdet vil den planlagte opprustning av
Seltvegen ha betydning. Denne vegen fremstår i dag
som integrert i kulturlandskapet. Den er knapt 5 meter
bred, og ligger på nivå med tilliggende terreng. Planen
legger opp til et dobbelt så bredt tverrprofil som også
inkluderer langsgående gang- og sykkelveg. Dagens Tkryss med Holevegen endres til rundkjøring. Det nye
anlegget legges fysisk oppå dagens, med en
overhøyde i forhold til terrenget rundt. Veg og
kryssområde vil med dette komme opp av kornåkeren
og fremstå tydeligere som et lineært og oppdelende
element i det åpne slettelandskapet.
I nærvirkning innebærer hvert av tiltakene markerte
endringer av landskapet. I det store landskapsrommet
Steinssletta vil disse anleggene likevel bare virke noe
forringende på det det som først og fremst gir
opplevelsesverdien i dette delområdet, den store
skalaen og det helhetlige kulturlandskapet.
Omfanget vurderes å være lite negativt.
LA41
Mo/ Bjørke

Stor

Gårdene ved Steinssletta ligger på et høydedrag med
vid sikt utover det åpne landskapet. Hovedtiltaket E16
og jernbane skjermes av skog. Seltvegen ligger et
stykke unna gårdene, og lavere i høyde. Utvidelse og
heving av denne har i seg selv derfor lite visuell
påvirkning på dette delområdet.

Ubetydelig
(0)

En faktor som imidlertid vil kunne ha betydning er om
Seltevegen som del av opprustningen også får
belysning. Reguleringsplanen fastsetter ikke dette, og
utgangspunktet for vurderingen er at vegen ikke blir
lyssatt, og dermed ikke vil bli fremhevet over et større
omland.
Basert på dette har tiltaket intet omfang i dette
delområdet.
LA42
Sandbyveien

Middels

Alternativ med kryss på Helgelandsmoen

Liten
negativ (-)

Boligområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men blir
påvirket visuelt ved at den eksisterende, høyvokste
skogen mellom boligområdet og traseen trolig blir
fjernet. Svingerudveien og gang- og sykkelveg langs
Gomnesveien legges inntil boligfeltet, og omkranser
skogsteigen. Dette arealet inngår da i tiltakets
anleggsbelte. Det må antas at arealet, dersom det
avskoges i anleggsfasen, skal reetableres med
vegetasjon. I permanent situasjon vil dermed
omlegging av Svingerudveien medføre størst omfang,
da den åpner opp for en siktlinje inn mot anlegget sett
fra boligområdet.
Omfanget vurderes å være lite – middels negativt.
Alternativ uten kryss på Helgelandsmoen
Uten kryss og ramper vil Svingerudveien kunne legges
nærmere E16, og ikke komme i komme i nærføring

Ubetydelig
(0)
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med boligområdet i Sandbyveien. Det legges til grunn
at også midlertidig riggområde og ryddebelte langs E16
vil kunne trekkes østover slik at det blir stående igjen et
skogsbelte mellom boligområdet og anlegget.
Tiltaket uten kryss på Helgelandsmoen vurderes å ha
intet omfang for dette delområdet.
LA43
Helgelandsmoen Militært
område

Middels

Alternativ med kryss på Helgelandsmoen

Ubetydelig liten (0/-)

Tiltaket har direkte inngrep i nordøstre ytterkant av
delområdet. I tillegg går den omlagte Regimentsveien i
nærføring med sørøstre del av området. Omfanget av
dette vurderes ikke som vesentlig for landskapsbildet,
da det kun legger beslag på en marginal del av
området. Delområdet for øvrig ligger upåvirket. I planen
reguleres arealet til naturområde, og det må derfor
antas at dette også i fortsettelsen vil være et
skogsområde der korte siktlinjer gjør at det i liten grad
påvirkes visuelt av tiltaket.
Omfanget vurderes som intet – lite negativt.
Alternativ uten kryss på Helgelandsmoen

Ubetydelig liten (0/-)

Uten kryss på Helgelandsmoen vil trolig
Regimentsvegen kunne legges nærmere E16, slik at
nærføring til dette delområdet unngås i sør. Det er i seg
selv positivt, men i den grad tiltaket har et omfang for
dette delområdet, er det i nord, der deler av det blir
direkte berørt. Omfanget vurderes som likt uavhengig
av om det er kryss eller ikke på Helgelandsmoen.
Omfanget er intet – lite negativt.
LA44
Helgelandsmoen
næringsområde

Liten middels

Alternativ med kryss på Helgelandsmoen
Fra det planskilte krysset på Helgandsmoen ligger veg
og bane høyt, på fyllinger gjennom næringsområdet.
Tiltaket deler næringsområdet i to ulike deler, og vil
være en effektiv fysisk og visuell barriere mellom dem.
Jernbanen på fylling vil fremstå som en bakvegg for
eksisterende og ny næringsbebyggelse øst for traséen.
I dette området er tiltaket noenlunde skalert i forhold til
omgivelsene, og det rettlinjede anlegget kan bidra til å
strukturere og komprimere næringsområdet.
For den vestre, i dag ubebygde delen av
næringsområdet, innebærer tiltaket en kraftig
innskrenkning i areal. Her vil bare en liten del av
næringsparken ligge avsnørt igjen på vestsiden av E16.
Tiltaket innebærer et stort arealbeslag i dette
delområdet, og det deler området i to. Dette er likevel
ikke bare negativt, siden området har redusert
opplevelsesverdi nettopp fordi det er stort og
ustrukturert. En oppdeling i mindre enheter kan tilsi
utbygging i en annen struktur og i en annen skala enn

Liten –
middels
negativ (-/--)
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hittil, og de høye fyllingene for veg og bane vil danne
grønne bakvegger for næringsbebyggelsen i hvert felt.
Skala og linjeføring på tiltaket gjør like fullt at
anleggene ruver og skaper en barriere i dette
landskapsrommet.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Uten kryss på Helgelandsmoen

Liten
negativ (-)

Uten krysset på Helgelandsmoen utgjør anleggene en
smalere korridor med mindre arealbeslag. Dette
kommer først og fremst vestsiden av traséen til gode.
Når kryssets ramper forsvinner vil Regimentsvegen –
Svingerudveien kunne trekkes nærmere E16. Det blir
da liggende igjen et større grøntareal sørvest i området.
For denne vestre siden av delområdet vil
kompleksiteten i anlegget reduseres, og det visuelle
omfanget dempes.
Omfanget vurderes som lite - middels negativt.

Samlet vurdering
Tabell 3-12: Oversikt konsekvensgrad alle berørte delområder
Delområde
RegistreringsKonsekvens med kryss
kategori
på Helgelandsmoen
LA37 Steinsåsen Naturområde
Liten negativ (-)
Kjellerberget
LA38 Røyseveien
Spredtbygd område
Ubetydelig (0)

Konsekvens uten kryss
på Helgelandsmoen
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)

LA39 Bymoen –
Mosmoen
LA40 Steinssletta

Naturområde

Middels negativ (--)

Spredtbygd område

LA41 Mo/ Bjørke

Spredtbygd område

Liten – middels negativt
(-/--)
Ubetydelig (0)

Liten – middels negativt
(-/--)
Liten – middels negativt
(-/--)
Ubetydelig (0)

LA42 Sandbyveien

Tettbygd og urbant
område
Naturområde

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig – liten
negativ (0/-)
Liten – middels negativt
(-/--)
Liten – middels
negativt (-/--)

Ubetydelig – liten
negativ (0/-)
Liten negativ (-)

LA43 Helgelandsmoen
militært område
LA44 Helgelandsmoen
næringsområde

Tettbygd og urbant

Samlet konsekvens

Liten negativ (-)

Denne utredningsstrekningen omfatter i hovedsak ett landskapsområde. Veg og bane går parallelt
gjennom de skogkledde furumoene mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen. Dette er en
landskapstype som har gode forutsetninger for å kunne absorbere de store strukturene, og dempe
visuell påvirkning på landskapet rundt. Gjennom utredningsstrekningen vurderes traséen for
fellesprosjektet som gunstig plassert i forhold til de landskapsverdier som finnes her, og som ikke blir
berørt. De negative konsekvensene begrenser seg til nærvirkning. Tiltaket ligger visuelt eksponert ved
Helgelandsmoen og ved Seltevegen, og gir større negativt omfang i de delområdene som berøres av
dette. Variantene med eller uten kryss på Helgelandsmoen gir derfor ulik påvirkning på
landskapsbildet for denne utredningsstrekningen.
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Samlet konsekvens for variant med kryss: liten - middels negativ (- / - -)
Samlet konsekvens for variant uten kryss: liten negativ (-)

3.5.3 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Traséen ligger stort sett skjult inne i skogen, utenom i hver ende. I sør ligger jordet Hvitmyr skilt fra
Steinssletta med et smalt vegetasjonsbelte. Dette vurderes ikke som tilstrekkelig til å dempe visuelt
inntrykk av tunnelpåhuggsområdet i Kjellerberget fra øst. Det bør derfor legges opp til supplering av
vegetasjonsskjerm i dette området, - enten ved å forsterke eksisterende lévegetasjon, eller ved
tilplanting på jernbanens fylling mot øst.
Også over portalområdet bør det legges føringer for håndtering av vegetasjon. Langs kammen på
Kjellerberget – Steinsåsen står det i dag tett skog. Rydding av vegetasjon over portalene vil kunne
skape tydelige kutt i denne silhuetten.
Seltevegen skal rustes opp primært av hensyn til behov i anleggsfasen. Når utvidet trasé likevel
legges inn som et permanent tiltak i planen, må dette gjøres med hensyn til de store
kulturlandskapsverdiene som ligger i Steinssletta. Dette tilleggsanlegget gir lokalt større negativ
konsekvens enn selve fellesprosjektet i dette delområdet, men det vil være mulig å optimalisere
tiltaket for å begrense negativt omfang. Det er i første rekke høyden på veg og kryssområde som gir
negativt omfang, og det anbefales å finne tekniske løsninger i detaljfase, som gjør at linjeprofilet kan
senkes. Det må også vurderes om T-kryssløsningen kan beholdes fremfor å innføre et nytt element på
den trafikkavlastede Holeveien. Dersom det likevel besluttes å lyssette den opprustede Seltevegen,
må dette vurdere og utformes med hensyn til områdets høye kulturlandskapsverdi.
I nord, ved Helgelandsmoen, er det planlagt et stort riggområde på areal som i dag er inngjerdet
militært område. Dette arealet er flere ganger så stor som tilliggende boligområde, og vil komme til å
dominere omgivelsene i flere år, mens anlegget pågår. Det bør vurderes å legge opp masser i voll
rundt riggområdet for å dempe inntrykket av det mot omkringliggende arealer.
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Dagsone Helgelandsmoen – Prestemoen

3.6.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Det overordnede landskapselementet på delstrekningen er gitt av Storelvas meandrerende løp.
Storelva med sine avsnørte kroksjøer og markerte elveterasser ligger i nordre del av slettelandskapet,
i overgangen mot ravineterrenget lenger nord. Elvelandskapet er en mosaikk av naturpregede
områder, kulturlandskap og bebygde områder. Det knytter seg få tekniske anlegg direkte til
elvebredden, og mye av denne er tilvokst med randvegetasjon. I det flate terrenget er vegetasjonen
romdannende, og bidrar til å dele opp landskapet i mindre visuelle enheter, med kortere siktlinjer. Den
mest markante terrengformen i området er kanten av Prestemoen. Moen ligger knappe 30 meter over
elvelandskapet, og avsluttes bratt mot dette med en delvis tilgrodd rasskråning. I det ellers flate
landskapet fremstår denne brinken som et orienteringspunkt.
Helgelandsmoen, med tidligere militærleir, nytt næringsområde under utvikling, samt et etablert
boligområde, utgjør tettbebyggelsen i området. Utover dette er området spredt bebygd, med
gårdsbebyggelse og enkelte eneboliger.

Figur 3-19: Storelva sett mot med randvegetasjonen på Mælingen.

Figur 3-20: Sikt fra det flate jordbruksområdet på Mælingen mot skråningen under Prestemoen.
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Tabell 3-13: Verdisatte delområder i utredningsområdet Storelva - Mælingen - Prestemoen
Nr
Navn på
Beskrivelse
Verdi
delområde
Tettbygd og urbant område
LA45 HelgelandsMiddels - stor
moen leir
Deler av det tidligere militære anlegget er bevart og holdt i
god stand. Bebyggelsen fremstår med opprinnelige kvaliteter,
og i godt samspill med det frodige og modne grøntanlegget.
Naturområde
LA46 Storelva
Stor
Delområdet omfatter Storelva med kroksjøer og naturlige
bredder. Det meandrerende elvelandskapet er et levende
terreng, som sakte omformes av elva. I nordvest avgrenses
dette landskapsrommet tydelig av en bratt løsmasseskrent.
Avgrensningen av elvelandskapet mot sør er mer utydelig,
der tidligere kroksjøer nå er transformert, delvis nedbygd,
delvis oppdyrket og i et visst monn gravd ut. Arealer som er
«temmet» og skjermet mot videre elveaktivitet, blir ikke
vurdert som en del av delområdet.
Storelva er en viktig representant for meandrerende elver i
Norge, og fremstår i dette området som lett lesbar og med
god opplevelseskvalitet.
Spredtbygd område
LA47 Mælingen
Middels
Kulturlandskapet inne på landtunga Mælingen har normale
kvaliteter for denne type landskap i regionen. De flate, vide
åkrene er omgitt av randvegetasjon, som begrenser sikten ut
mot Storelva slik at kulturlandskapet, sett innenfra, ikke
oppfattes som en del av det store elvelandskapet.
Naturområde
LA48 Sandtak Liten
Prestemoen
I et område sørøst for Prestemoen har man tatt ut sand, og
slik endret terreng og svekket lesbarheten av landskapet.
Området har reduserte visuelle kvaliteter.
Naturområde
LA49 Prestemoen
Middels
Den flate, store sandmoen ligger som en terrasse over
Storelva, og er med på å understreke og forklare
elvelandskapet. Moen er skogkledd og fremstår med typiske
landskapskvaliteter for denne regionen.

3.6.2 Konsekvenser
Denne strekningen preges av store konstruksjoner og et stort konfliktpotensial for flere tema. For å
begrense direkte inngrep i verdifullt elvelandskap er veg og bane lagt på bruer fra Helgelandsmoen til
Prestemoen. Bruene har ikke søylepunkt i elva. Det er derfor lagt til grunn av de skal ha overliggende
bæring. Som omtalt i tiltaksbeskrivelsen i kapittel 1, er det utarbeidet to alternative reguleringsplaner
for dette delområdet:



Alt. A er sammenhengende bru hele vegen
Alt. B deler strekningen opp i to bruer med en sekvens på fylling mellom

I tabellen under er konsekvenser for de to alternativene vist hver for seg i delområdene der tiltaket
varierer, Storelva og Mælingen.
En effekt av at traseene legges høyt og fritt over terrenget, kan være god reiseopplevelse. Etter at veg
og bane har ligget i tunnelstrekninger og inne i skogkledde moer, er det på denne strekningen et
lengre parti med mulighet for ubrutt sikt utover, og dermed mulighet for å orientere seg i landskapet.
Det planlegges imidlertid støyskjerm på både veg- og jernbanebruer, så graden av reiseopplevelse vil
avhenge av høyde og materialbruk på disse.
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Tabell 3-14: Omfang og konsekvens i utredningsområdet Storelva - Mælingen - Prestemoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LA45
Helgelandsmoen leir

Middels –
stor

Alternativ A, lang bru
Veg og bane ligger på fyllinger inn i leirområdet, før
anleggene går over på brukonstruksjoner. Fyllingene er
på høyde med bebyggelsen og utgjør kraftige barrierer
gjennom en del av området. Når anleggene går over på
konstruksjoner oppleves de brede bruplatene i
nærvirkning fra undersiden.
Alternativ A ligger med noe større høyde enn i
alternativ B på fyllingen i det veg og bane går over på
bru. Deretter stiger traséene for å vinne høyde over
Storelva og Mælingen. Dette lille løftet bidrar i positiv
retning i forhold til sikt under bruene og ivaretar
opplevelsesverdien i dette området. Tiltaket fremstår
likevel både i skala og linjeføring som dominerende i
forhold til både landskap og bebyggelse.

Middels –
stor negativ
(- -/- - -)

Omfanget vurderes som middels - stort negativt.
Alternativ B, to bruer og fylling
Traséen i alternativ B går noe lavere ut fra fyllingen enn
alternativ A, og fortsetter deretter i nedover mot et
lavbrekk på nordsiden av Storelva. Dette gjør at
lysåpningen under bruene avtar mot elva, slik at
bruplatene opprettholder sitt dominerende inntrykk hele
vegen frem til bredden.
Tiltaket fremstår i noe større grad enn alternativ A som
dominerende i forhold til landskap og bebyggelse i
dette delområdet. Omfanget vurderes likevel å være
innenfor noenlunde samme spekter på skalaen:

Middels –
stor negativ
(- -/- - -)

middels - stort negativt.
LA46
Storelva
(Naturlandskapet)

Stor

Alternativ A, lang bru
Traseen ligger på konstruksjon over hele elverommet,
fra Helgelandsmoen til Prestemoen, og berører ikke
terrenget under, annet enn med søylepunkter. De tre
parallelle, lange og sammenhengende bruene holder
stor høyde over Mælingen. Høyden er imidlertid lite
konfliktfylt for fjernvirkningen, siden høyvokst
randvegetasjon hindrer sikt mellom Storelva og
omkringliggende områder. Traseen oppleves stort sett i
sekvenser og ikke i hele lengden. Dette vil kunne
oppleves noe annerledes på kvelds- og særlig
vinterstid, ved at belysning på vegbrua vil markere og
fremheve denne tydeligere over et større omland.
Alternativ A ligger i én jevn stigning fra
Helgelandsmoen og lander på Prestemoen slik at
vegbanene kommer i høyde med terrenget her. Denne
linjeføringen virker uanstrengt og tilpasser seg på sitt
vis landskapet ved å ikke berøre sårbare deler, og ved
at konstruksjonen lander relativt lett på Prestemoen.
Sett i forhold til dagens situasjon vurderes tiltaket som
noe forringende for landskapsbildet. Omfanget er lite til
middels negativt

Middels
negativ (- -)
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Alternativ B, to bruer og fylling
Dette alternativet ligger lavere enn alternativ A, og er
mindre eksponert over elvesletta. Linjeføringen som
følger av «mellomlandingen» på Mælingen fremstår
likevel ikke som forankret i landskapet. Både veg og
jernbane er så stive strukturer at de ikke treffer dagens
terreng, verken i lavbrekk eller på toppen. Terrenget må
bygges opp og møte anleggene med en fylling i
lavpunktet, og til tross for at jernbanen ligger med
maksimal stigning opp mot Prestemoen, treffer bruene
likevel terrenget her tre meter lavere enn i alt. A, og
forårsaker et større inngrep i den visuelt eksponerte og
sårbare kanten.
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Middelsstor negativ
(- -/- - -)

Sett i forhold til dagens situasjon vurderes tiltaket å
forringe landskapsbildet i området. Omfanget vurderes
som middels negativt i det naturlige elvelandskapet,
som utgjør delområdet Storelva, og som også omfatter
terrengskråningen opp mot Prestemoen.
LA47
Mælingen
(Kulturlandskapet)

Middels

Alternativ A, lang bru
Inne på Mælingen vil anlegget stå markant fram i
nærvirkning. Sett fra bakkeplan kan høyden oppleves
som positiv i forhold til alternativ med fylling, ved at det
blir mer luft under bruene. Høyden gir dessuten en
bedre visuell balanse mellom de omfangsrike
bruplatene og lysåpningen under. På den annen side vil
sammenhengende bruer i hele Mælingens lengde
innebære en skog av søyler. Tiltaket sett på langs, vil
fra bakkeplan fortone seg massivt, selv om man på
tvers av traseen vil ha fri sikt.

Middels
negativ (- -)

Sett i forhold til dagens situasjon vurderes tiltaket som
klart forringende for landskapsbildet. Omfanget er
middels til stort negativt.
Alternativ B, to bruer
Denne traseen forankres til terrenget med en fylling
som kan formes og, i tilstrekkelig avstand fra veg og
bane, tilplantes for å dempe synligheten av tiltaket noe.
Dette er vanligvis et godt prinsipp for å integrere anlegg
i eksisterende terreng og vegetasjon. I dette tilfellet er
det imidlertid ikke nødvendigvis det; en terrengfylling vil
utgjøre et fremmedelement på elvesletta, som forstyrrer
og visker ut det elveskapte terrenget, og som dermed
forringer opplevelsen av dette landskapet. Fyllingen vil
utgjøre en tett barriere i kulturlandskapet, og dele
landskapsrommet på langs. Samtidig vil fyllingen trekke
høyden og omfanget på brukonstruksjonene ned, og
skape et brudd i søyleskogen, noe som i kan bidra til å
dempe det massive inntrykket av konstruksjonene.
I dette alternativet senkes også terrenget i et 60 meter
bredt belte på tvers av traséen nord for fyllingen. Dette
arealet opparbeides for å tåle flom, og forutsettes
dermed ikke å inngå i oppdyrket areal.
Terrengendringen fremstår ikke i seg selv som
omfattende, men skiftet i vegetasjon vil skille dette
området ut fra øvrig kulturlandskap.

Middelsstor negativ
(- -/- - -)

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

79 av 99
FRE-00-A-26200
02A
09.02.2018

Den lave linjeføringen i alternativ B gjør at belysningen
på vegbrua fremstår tydelig fra standpunkt nede på
Mælingen. Veglysene vil bidra til å tegne opp
linjeføringen over sletta, og understreke delingen av
området.
Sett i forhold til dagens situasjon vurderes tiltaket som
ødeleggende for det landskapsbildet Mælingen i dag
representerer. Omfanget er stort negativt.
LA48
Sandtak Prestemoen

Liten

Sandtaket inngår ikke i det endelige tiltaket, men blir
avsatt til midlertidig riggområde for lagring av masser.
Dagens bruk som sandtak blir videreført etter
anleggsfasen.

Ubetydelig
(0)

Intet omfang
LA49
Prestemoen

Middels

Veg og bane ligger i dette delområdet parallelt, litt
nedsenket i terrenget. Det kompakte profilet til tross;
infrastruktur i nærmere 70 meters bredde og i rett linje,
setter et tydelig riss gjennom moen. Oppdeling av den
store flaten med furuskog til mindre deler reduserer
opplevelsesverdien av dette delområdet. I tillegg vil
behov for geostabiliserende tiltak i nordre del av
området redusere skogsterrenget ytterligere.

Middels
negativ (- -)

Busundvegen som avgrenser området mot sør, heves
for å gå i bru over fellesprosjektets trasé. Dermed blir
også denne veglinjen mer eksponert og bidrar sammen
med de andre tekniske anleggene til å trekke fokus bort
fra den karakteristiske landskapsformen den ligger på.
Omfanget vurderes å være middels negativt.

Samlet vurdering
Tabell 3-15: Oversikt konsekvensgrad alle berørte delområder
Delområde
Registreringskategori Konsekvens Alt. A
LA45 Helgelands-moen leir
Tettbygd og urbant
Middels – stor
negativ (- -/- - -)
LA46 Storelva
Naturområde
Middels negativ (- -)
LA47 Mælingen

Spredtbygd område

Middels negativ (- -)

LA48 Sandtak - Prestemoen
LA49 Prestemoen

Naturområde
Naturområde

Ubetydelig (0)
Middels negativ (--)

Samlet konsekvens

Middels negativ (--)

Konsekvens Alt. B
Middels – stor
negativ (- -/- - -)
Middels- stor negativ
(- -/- - -)
Middels- stor negativ
(- -/- - -)
Ubetydelig (0)
Middels negativ (- -)
Middels- stor
negativ (- -/- - -)

Utredningsstrekningen er vurdert i forhold til to alternative løsninger, som skiller seg fra hverandre i
vertikal linjeføring og brulengde over Storelva og Mælingen. I silingsfasen var det lagt et annet
alternativ til grunn; dette hadde en dobbelt så lang og dobbelt så høy fylling over Mælingen som den
som ligger i B-alternativet nå. Det ble da pekt på to avbøtende alternativ: Kortere fylling på Mælingen
eller bru i hele lengden Helgelandsmoen – Prestemoen.
De to alternativene vil påvirke landskapsbildet noe ulikt. Det er fordeler og ulemper ved begge, men
alternativ A vurderes som noe mindre konfliktfylt enn alternativ B. Den største ulempen ved Alternativ
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A er søyleskogen den danner over Mælingen. B-alternativets fylling vil på den annen side forringe
lesbarheten av det elveskapte terrenget, og innskrenke synligheten på tvers av den flate elvesletta.
Lavere linjeføring på traséen vil også oppleves som uheldig over Storelva og på begge sider av
denne. I tillegg gir den lave traséen større inngrep i kanten av Prestemoen.

Figur 3-22: Veg og bane i alternativ A, bruer over Storelva til venstre og Prestemoen oppe til høyre i
bildet.

Figur 3-23: Veg og bane i alternativ B, bruer over Storelva til venstre og Prestemoen oppe til høyre i
bildet.

Figur 3-24: Bruene sett fra Mælingen øst for traséen og nordover. Til venstre: De høye bruene i
alternativ A. Til høyre: Bruene nord for fyllingen i alternativ B, med omlagt lokalveg og lokalvegsbru
over flomkanal helt til høyre.
Alternativ A og B er like med hensyn på anbefalte brutyper over Storelva. For landskapsbildet
oppleves det som at valget av ulikt uttrykk på vegbruer og jernbanebru bidrar til å understreke
kompleksiteten og det massive uttrykket i anleggene snarere enn å samle dem visuelt. Det er slik at
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veg og bane stiller ulike krav til brukonstruksjon, og dette gir føringer for brutyper. Det ligger likevel en
klar arkitektonisk utfordring i å få skala og materialvalg i elementer og konstruksjon til å harmonere
mellom de to anleggene.
Både jernbane- og vegbruer skal støyskjermes. Det forutsettes tette skjermer for både jernbane og
veg. Potensialet for reiseopplevelse som ligger i anleggenes høye og frie linjeføring over Storelva og
Mælingen blir med dette spolert.
Vegbrua skal ha belysning. Dette gjør at anlegget vil tre ekstra tydelig frem i den mørke årstiden, når
det også er mindre løv på trærne, samt på kveldstid. Den høye traséen i Alternativ A vil tre tydeligere
frem i fjernvirkning i disse periodene. I nærvirkning på Mælingen og Helgelandsmoen vil belysningen i
større grad understreke linjeføringen i B-alternativets lavere trasé.
På denne utredningsstrekningen er det veg og banes passering av Storelva-området, samt
nærføringen med den eldre bebyggelsen i Helgelandsmoen leir, som har størst negativt omfang. Dette
er områder med høy verdi, som er sårbare for tekniske inngrep av denne skala. Leirområdet og
Storelva fremstår også som en form for fokusområder på denne strekningen, ved at dette er
tilgjengelige, eksponerte områder som mange bruker og har en tilknytning til. Tiltakets konsekvens i
disse områdene tillegges derfor ekstra vekt i vurderingen av utredningsstrekningen samlet.
Samlet konsekvens for alternativ A: Middels negativ (- -)
Samlet konsekvens for alternativ B: Middels til stor negativ (- -/ - - -)

3.6.3 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Valg av støyskjerming på bruene er svært avgjørende for reiseopplevelsen. Bruene over Mælingen
representerer ett av få steder på strekningen mellom Sandvika og Hønefoss som har potensiale for
god utsikt og orientering mot omgivelsene for den reisende. Prinsippet om tette støyskjermer på
bruene spolerer dette. I prosjekteringsfasen bør muligheten for transparent skjerming på bruene tas
opp til vurdering.
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Dagsone Prestemoen – Veien/ Hønefoss

3.7.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Denne strekningen ligger hevet opp fra slettelandskapet i sør, og går gradvis over fra flat terrasse på
Prestemoen til et mer kupert ravineterreng lenger nord. Landskapet veksler mellom skogkledde
naturområder og store, sammenhengende kulturlandskap. Et typisk trekk ved ravinelandskapet er at
det fremstår som lite retningsbestemt. Det preger også hele denne strekningen, som ikke har noen
tydelig overordnet landskapsform. I dette landskapet utgjør veger og jernbane, i tillegg til elvene,
stedsorienterende strukturer. I tillegg utgjør de store gårdene i de åpne kulturlandskapene viktige
fokuspunkter.
Vekrysset ligger på en terrenghøyde som markerer slutten på dalføret langs Sogna og overgangen til
det åpne Ringerike. Sør for dette utgjør dagens E16 og jernbane tydelige visuelle strukturer som
fremstår som skille mellom bebygde områder i øst og ravine- og jordbrukslandskap i vest. Store deler
av jordbrukslandskapet er tidligere ravinelandskap som er omformet i forbindelse med bygging av
E16. Andre tekniske strukturer som setter preg på landskapet, særlig over Tolpinrud, er de store
kraftlinjene.
Hønefoss by ligger innenfor dette området, og fremstår med sin kvartalsstruktur og bybebyggelse i
stor kontrast til områdene rundt. Byen sprer seg vestover fra sentrumskjernen med flere store
boligområder.

Figur 3-25: Det vide Sørumjordet sett mot sør.

Figur 3-26: Ravinelandskapet ved Styggedal. I bunnen av dalen skimtes Randsfjordbanen.
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Tabell 3-16: Verdisatte delområder i utredningsområdet Korsdalen – Ve - Hønefoss
Nr
Navn på
Beskrivelse
delområde
Spredtbygd område
LA50 Snyta
Nordvest for Prestemoen går terrenget over i en slak
skålform som er planert og oppdyrket som kulturlandskap for
fire gårder. Jorder og tun ligger eksponert til i skålformen, der
vekslingen mellom ulike teiger og bebyggelsen med moderat
skala gir området noe høyere opplevelsesverdi enn normalt.
LA51 Madsplassen Naturområde
Delområdet er preget av tett skog, og oppleves først og
raviner
fremst som et romavgrensende element for det åpne
kulturlandskapet rundt. Ravinelandskapet er typisk for dette
området, og fremstår med normale kvaliteter.
Spredtbygd område
LA52 Dal
Kulturlandskapet rundt Dal-gårdene fremstår med typiske
kvaliteter for regionen. Det er det store, sammenhengende
åkerlandet som dominerer bildet. Gårdsbebyggelsen ligger
skjermet bak i vegetasjon, og bidrar ikke i særlig grad til
opplevelsen av området.
Naturområde
LA53 Styggedal
Området preges av kryssområdet mellom Askveien og E16.
Terrenget er i den forbindelse noe transformert fra det
opprinnelige ravineterrenget. Området er for øvrig
skogdekket, og oppleves mest som en bakgrunn for åpnere
områder rundt.
Spredtbygd område
LA54 Pålsgård
Det bølgende kulturlandskapet ved Pålsgård er typisk for
regionen. Skalaen og beliggenheten, innrammet av tett skog
på alle kanter, forsterker verdien som lysning i skogen, og gir
visuelt gode kvaliteter, noe over normalen. Randsfjordbanen
ligger i skogkanten, og fremstår ikke som et dominerende
element i landskapet. Mot elva Sogna er det et belte med
randvegetasjon som hindrer visuell kontakt fra store deler av
kulturlandskapet.
Naturområde
LA55 SørumsVest for E16 ligger et felt med skogkledd ravineterreng. Dette
marka sør
var opprinnelig en svært vanlig forekommende landskapstype
rundt Oslofjorden, men er i moderne tid i stor grad blitt
planert og oppdyrket. Som representant for opprinnelig
landskapstype har dette området derfor verdi.
Opplevelsesverdien i området er likevel noe begrenset, da
terrenget er svært lite oversiktlig på grunn av tett skog.
Tettbygd og urbant område
LA56 Tolpinrud
Område med boliger og nærmiljøanlegg, som fremstår med
normale visuelle kvaliteter.
Spredtbygd område
LA57 Sørumjordet
Stort skålformet kulturlandskap. Selv om området er påvirket
av tekniske anlegg (veg, bane, kraftfremføringsanlegg),
fremstår landskapet likevel med en god opplevelseskvalitet,
først og fremst knyttet til den store skalaen, de lange
siktlinjene og det veldrevne kulturlandskapet.
Sørumsgårdene, og særlig Nordre Sørum gård ligger og
troner oppe på høyden over jordene, og understreker med
sin plassering og størrelse inntrykkstyrken i dette
kulturlandskapet.
Spredtbygd område
LA58 Veienjordet
E16 ligger på fylling nordover mot Veienkrysset. Denne og
høyden ved Veien kulturminnepark avgrenser Veien-jordet.
Kulturlandskapet fremstår med normalt gode visuelle
kvaliteter.
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Spredtbygd område
Vejordet ligger i en forsenkning uten visuell kontakt østover
mot Veienjordet eller Hønefoss. Kulturlandskapet er
bølgende, og typisk for denne regionen.
Naturområde
Ravinelandskap som er typisk for dette området. Det er
preget av tett skog, med noen åpne områder innimellom.
Transformatorstasjonen og kraftfremføringsanlegget
reduserer områdets visuelle helhetsinntrykk.
Spredtbygd område
Delområde ligger i et landskap som er typisk for området.
Planskilt kryss, vegfyllinger og jordskjæringer skaper visuelle
barrierer i landskapsbildet og reduserer lesbarheten av
landskapet.
Spredtbygd område
Mellom de store jordene i vest og boligbebyggelsen i øst,
ligger et område med variert karakter, fra en lysåpen skog av
bjørk og furu i nord, via Veien kulturminnepark til
kulturlandskapet rundt Branddalen i sør. Felles for hele
området er at landskap og bebyggelse fremstår med god
opplevelseskvalitet.
Naturområde
Bergensbanen ligger i en løsmasseskjæring inn mot
Hønefoss stasjon. Skråningene er vegetasjonskledde og
fremstår med normalt gode naturkvaliteter. Terrengformen
oppleves ikke helt fremmed i dette landskapet, der raviner er
vanlig forekommende.
Spredtbygd område
Området øst for Ringveien og nord for Bergensbanen består
av et større boligområde med god visuell kvalitet.
Bygningsmasse og utearealer er etablert under ett, og
fremstår som helhetlig.
Tettbygd område
Området innenfor jernbanesløyfa er et eneboligområde, der
bebyggelsen har et mylder av stilarter og uttrykk. Totalt sett
fremstår likevel boligene noenlunde avstemt i skala, og
området har modne hager, slik at det totale visuelle inntrykket
er godt.
Tettbygd og urbant område
Utkanten av bysentrum i Hønefoss.
Normale visuelle kvaliteter.
Tettbygd og urbant område
Delområdet omfatter næringsområdet ved Sokndalsvegen og
sporområdet til Hønefoss stasjon. Området fremstår med
store, åpne flater og bebyggelse uten spesielle kvaliteter.
Tettbygd og urbant område
Hønefoss stasjon, Begna bru (jernbanebrua) og Hønefossen
er alle landemerker og steder det knytter seg sterk identitet til
i byen. Elverommet Molvald har god visuell kvalitet i seg selv,
og de tekniske anleggene forsterker denne.
Tettbygd og urbant område
Delområdet er et bindeledd mellom jernbanestasjonen og
Hønefoss sentrum. Området grenser til Hønefossen, men på
grunn av næringsområdet er det kun ved den vestligste delen
man har god visuell kontakt med elva. Området avgrenses i
vest med skråning opp mot jernbanesporene. I tilknytning til
næringsvirksomheten er store områder avsatt til parkering.
Noe av næringsbebyggelsen er oppført i jugendstil. Området
har normalt gode visuelle kvaliteter.
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3.7.2 Konsekvenser
I det siste utredningsområdet på strekningen kommer anleggene inn i et område med store
utfordringer når det gjelder grunnforhold. Linjeføring og valg av tekniske løsninger er flere steder styrt
av hensyn til ustabile masser og nødvendige geotekniske tiltak. For landskapsbildet har dette
betydning fordi det planlegges en del stabiliserende fyllinger som strekker seg langt utenfor
hovedtiltaket og gir store utslag i ravineterrenget i området. Det er på dette plannivået en usikkerhet
knyttet til både omfang og utforming av disse terrengtiltakene.
Tabell 3-17: Verdi, omfang og konsekvens i dagsone Korsdalen - Ve - Hønefoss
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
LA50
Snyta

Middels –
stor

Veg og bane krysser over dette landskapsrommet på
bruer. Brulengden gir inntrykk av å være for kort, da det
i tillegg etableres omfattende terrengfyllinger på begge
sider av Korsdalen. I dette området vil det dessuten bli
behov for geostabiliserende fyllinger et stykke unna
traséen, langs Busundvegen.

Konsekvens
Liten middels
negativ (-/- -)

Alle fyllingene svekker den opprinnelige
landskapsformen i området, men med forming,
tilpasning mot sideterreng og bevisst bruk av
vegetasjon, kan de til en viss grad absorberes i dette
landskapet.
Omfanget av tiltaket er for delområdet som helhet
vurdert som lite - middels negativt.
LA51
Mads-plassen
raviner

Middels

Det brede og lineære tiltaket gir store og eksponerte
terrengutslag i ravinene. Verken skala eller linjeføring
harmonerer med ravineterrenget, og det vil ta lang tid
før landskapet gror igjen med vegetasjon som kan
dempe opplevelsen av anlegget. Det etableres ny
kulvert for sykkelveg og tilførselsveg til Dal-gårdene.

Middels –
stor negativ
(- -/ - - -)

Tiltaket vil forringe landskapsopplevelsen i
ravineterrenget. Omfanget vurderes som middels stort negativt.
LA52
Dal

Middels

Jernbanelinje og sykkelveg griper arealmessig inn i
området lengst i nord. I tillegg legges det nye
tilkomstveger til gårdene. Det må antas at disse har en
enkel utforming som lar seg innpasse i landskapet.
Disse inngrepene ligger i randsonene av delområdet,
og knytter seg også til eksisterende strukturer. Tiltaket
oppfattes å forringe landskapsopplevelsen til en viss
grad.

Liten
negativ (-)

Omfanget vurderes som lite negativt.
LA53
Styggedal

Liten middels

Nytt kryssområde ligger forskjøvet vestover i forhold til
dagens kryss, men elementer i dagens kryss benyttes
videre til gang-, sykkel- og lokalveg.
Vegens rundkjøring og kulvert for jernbane ligger
innenfor dette delområdet. Dette er komplekse
strukturer som det vil kreve stor grad av
terrengbearbeidelse for å føye sammen på en god
måte. I tillegg er areal både på vest- og østsiden av
krysset avsatt til vegserviceanlegg. Dette er anlegg
som tradisjonelt består av store, sammenhengende

Middels
negativ
(- -)
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flater med fast dekke, noe som også vil kreve store
terrengtilpasninger.
Geotekniske hensyn gjør også at det må planlegges
med en del motfyllinger for å stabilisere området. Det
legges til grunn at terrengfyllinger som ligger tett på
krysset kan beplantes med vegetasjon som demper det
visuelle inntrykket av krysset noe, men det totale
kryssområdet med alle sine elementer vil dominere
Styggedal-området. Både krysset og vegservicetomtene ligger høyt i terrenget. Anlegget vil bli
eksponert mot områdene rundt, og danne et markant
skille i naturarealene øst og vest for vegen.
Omfanget vurderes som middels - stort negativt.
LA54
Pålsgård

Middels stor

Området blir marginalt berørt i nord og øst, av at
Randsfjordbanen justeres og rustes opp med ny bru.
Dette vil ikke påvirke delområdet i særlig grad.
Det har større betydning at tilgrensende ravineterreng i
nord vil bli lagt under en stabiliserende terrengfylling,
som avsettes til landbruksformål. Dette vil åpne opp
Pålsgårdjordet og i praksis utvide det langs jernbanen
nordover. Noe av opplevelsesverdien ved dagens klart
definerte landskapsrom vil svekkes ved denne
åpningen, og kulturlandskapet som før var skjermet, vil
kommer nærmere innpå de store
samferdselsanleggene.

Liten middels
negativ (-/- -)

Dette vurderes å ha lite negativt omfang for dette
delområdet.
LA55
Sørumsmarka sør

Middels

Delområdet omfatter et areal med skogkledd
ravineterreng. Tiltaket kommer i inngrep med dette
området der E16 og Ringeriksbanen krysser
Randsfjordbanen. Dette gir et komplisert flettverk av
stive strukturer som krysser over og under hverandre
på langs, i en sterk lineær struktur på tvers av
landskapsformene. I tillegg fører geotekniske forhold til
at det må gjøres stabiliserende tiltak i form av
terrengfyllinger også utenfor «netto anlegg». Dette
innebærer massive fyllinger ut i det som i dag er
naturlig ravineterreng. De planerte fyllingene er planlagt
benyttet til landbruksformål, og vil stå i sterk kontrast til
dagens kuperte og tett skogdekkede raviner.
Høyspenttraséen som i dag går over Sørumsjordet, blir
regulert i to alternative traséer; den ene representerer
kun en mindre justering av dagens trasé, mens den
andre legges i en større bue vestover. Dette alternativet
kommer inn i østre delen av dette delområdet. Innføring
av enda et teknisk element bidrar til ytterligere å
forringe opplevelsesverdien i dette landskapet.
Det totale tiltaket vurderes ikke som ødeleggende for
opplevelsen av delområdet, men sterkt forringende i
forhold til dagens landskapsbilde.
Middels til stort negativt omfang

Middels
negativ
(- -)
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Tiltaket gir ikke direkte inngrep i delområdet, men
høyspenttraséen som flyttes som følge av tiltaket,
passerer i dag gjennom dette delområdet. Flytting av
traséen vil ha beskjeden betydning for landskapsopplevelsen, da den fortsatt visuelt vil påvirke søndre
del av dette delområdet.
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negativ (-)

Det planlagte hensettingsområdet vil i større grad
påvirke dette delområdet visuelt. Dette gjelder særlig i
søndre del av området, der terrenget skråner opp mot
sør, og gir utsikt mot nord.
Det visuelle inntrykket av tiltaket vurderes å forringe
landskapsopplevelsen i dette delområdet noe. Større
deler av dette delområdet ligger imidlertid på flat mark,
og med høyvokst vegetasjon som hindrer sikt.
Omfanget vurderes derfor som lite negativt.
LA57
Sørumjordet

Middels stor

Med omlegging av E16, etablering av planskilt
vegkryss, tilføring av ny jernbanelinje, etablering av
planskilt jernbanekryss og lokalisering av
hensettingsområde for jernbanen, blir Sørumjordet
transformert til noe annet enn det er i dag. Alle disse
strukturene har strenge krav til linjegeometri og de
ligger med ulik høyde. Terrenget mellom anleggene
formes for å gi strukturene en forankring, og for at dette
arealet fremdeles skal ivareta så vel brukskvalitet som
estetisk kvalitet.
Dagens store skålformede kulturlandskap blir dermed
brutt opp i flere mindre rom av terrengrygger som følger
linjeføringen til veg og bane. Skålformen representerer
riktignok ikke det opprinnelige ravineterrenget i dette
området, men er et resultat av bakkeplaneringer i
jordbruket og tidligere utbygging av E16. Form og
innhold fremstår likevel som helhetlig og tilpasset det
overordnede landskapet. De nye anleggene tegner opp
dette landskapsrommet på nytt, med sterke lineære
strukturer som ikke forholder seg til eksisterende
landskapselementer.
Høyspentlinjen som passerer midt gjennom området i
dag, reguleres til to nye, alternative traséer, Begge
ligger vest for dagens linje. Den traséen som avviker
minst i linjeføring fra dagens trasé, innebærer
etablering av ekstra høye master. Traséen som ligger
lenger vest knytter seg i større grad til randsonen
mellom det store åpne jordet og skogen, og oppleves i
dette delområdet som mindre konfliktfull.
De største fragmentene av dagens jorde blir
opprettholdt som jordbruksarealer, mens mindre
restarealer og randsoner plantes til for å dempe visuelt
inntrykk av de omfattende anleggene. Vegetasjon vil i
dette området ha en todelt effekt; på den ene siden vil
det være vesentlig å få dekket til og dempet inntrykket
av en del av anleggene. På den annen side vil tette felt
med vegetasjon kunne svekke verdien av dette
delområdet ytterligere, da det er skalaen og åpenheten

Stor negativ
(- - -)

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

89 av 99
FRE-00-A-26200
02A
09.02.2018

i dette rommet som er grunnlaget for den høye verdien.
Planen legger derfor opp til at dyrket mark skal trekkes
helt inn til vegbane og jernbaneskinner, og at disse skal
ligge åpent gjennom kulturlandskapets sentrale deler.
Det samlede tiltaket vurderes som sterkt forringende,
men ikke ødeleggende, og er av middels til stort
negativt omfang for landskapsbildet.
LA58
Veienjordet

Middels

Ve-krysset som i dag utgjøres av en kompakt
rundkjøring, legges nå om til en samling lengre ramper
som skal sikre planskilt direktekjøring både videre på
E16 og på Rv 7. Dette innebærer at kryssområdet
legger beslag på langt mer areal enn i dag.
Med sitt store arealbeslag og økning i høyde og
kompleksitet, fremstår tiltaket i en annen skala enn i
dag. Linjeføringen bærer preg av å være generert med
utgangspunkt i kjøremønster, og ikke med forankring i
landskapets former og linjer.
Landskapsopplevelsen forringes, og i dette delområdet
er det relevant å trekke frem også reiseopplevelsen
som et aspekt ved landskapsbildet. For reisende på Rv.
7 nordfra, er dagens rundkjøring i Ve-krysset en
identitetsmarkør. Her kommer man ut fra skogkledde
Hallingdal, og får den første storslåtte opplevelsen av
det åpne og mektige jordbrukslandskapet på Ringerike.
Med oppløsning av kryssområdet svekkes identiteten til
dette punktet. Porten til Ringerike vil nå være kulverten
under E16, hvor man kommer ut i en lav trasé parallelt
med Bergensbanen. Opplevelsen av det mektige
landskapet er borte.

Middels
negativ (- -)

Omfanget i forhold til landskapsbildet vurderes som
middels til stort negativt.
LA59
Vejordet

Middels

Det foreslåtte rampekrysset ligger øst for dagens
rundkjøring, mellom E16/ Rv 7 og Bergensbanen. På
østsiden av Bergensbanen reguleres areal for Ve
stasjon. I forhold til dagens arealeffektive
rundkjøringskryss, legger de omfattende nye
strukturene beslag på store deler av de åpne jordene,
og representerer et markant fysisk skille i
kulturlandskapet. Vertikal linjeføring forsterker denne
oppdelingen; rv. 7 og Bergensbanen ligger under E16,
mens rampe fra E16 til rv. 7 nordgående, danner en
terrengvoll mellom dem. E16 østover ligger tilnærmet i
dagens trasé, men høyere. Dette forsterker den visuelle
barrieren mellom Ve-jordet og Veien-jordet.
Det nye anlegget knytter seg til en viss grad til dagens
strukturer, men endrer terreng og innhold i en stor,
sentral del av landskapsområdet.

Middels
negativ (- -)

Omfanget vurderes som middels negativt.
LA60
Sørumsmarka nord

Liten middels

Delområdet blir berørt kun i ytterkanten, der nytt Vekryss vil gi terrengendringer. Berørt areal tilplantes, og
tiltaket har marginal betydning for delområdet som
helhet. Intet omfang

Ubetydelig
(0)
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Ubetydelig –
liten negativ
(0/-)

Ubetydelig - Lite negativt omfang
LA62
Bråten –
Branddalen

Middels stor

En viktig del av verdien til dette området er den vide
utsikten mot sørvest, med Tolpinrudjordene i
forgrunnen og kanten av Krogskogen i bakgrunnen.
Tiltaket nede på Sørumjordet og Veienjordet hindrer
ikke denne utsikten, men endrer den.
Helt nord i delområdet gir etablering av busslomme
langs Soknedalsvegen inngrep i hagen til Veien gård.
Dette har betydning lokalt, for gården, men det er
samtidig mulig å erstatte de hageverdiene som går tapt.

Liten
negativ (- -)

For delområdet som helhet, vurderes omfanget som
lite negativt.
LA63
Storskjæringa

Middels

En utvidelse av Storskjæringa fra dagens enkle
jernbanespor til tre parallelle, samt en avgreining til
Bergensbanen, er vurdert som mer enn hva som er
geoteknisk forsvarlig. Det bygges derfor kulvert i
spuntet byggegrop for anlegget, og tilrettelegges med
nytt terreng over.

Liten
negativ (-)

Arealet over kulverten reguleres til byggeområde.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til utarbeidelse
av en detaljreguleringsplan for dette området, som skal
legge til rette for bymessig bebyggelse med høy tetthet
og med hovedvekt på boliger. Det er imidlertid
bestemmelsenes krav om at oppfylt terreng over
kulverten skal gis en midlertidig opparbeidelse med
vegetasjonsdekke, som er utgangspunkt for vurdering
av omfang.
Storskjæringa er et landskap det knyttet seg identitet til
i dag. Den har ligget der i vel 100 år, og er med sine
tilgrodde, men likevel presise rasskråninger et kjent
landemerke langs jernbanen. Etter at tiltaket er etablert,
er det kulvertportalen med 4 jernbanespor som vil
markere stedet. Fordi det er opplevelseskvaliteten og
ikke brukbarheten av landskapet som skal vektes under
landskapsbildet, vurderes verdien å være noe forringet.
Lite negativt omfang.
LA64
Veienmarka

Middels

Delområdet blir i størst grad berørt i øst, der geostabiliserende tiltak i ravineterrenget også fører til at et
bolighus blir revet. For landskapsbildets del har
terrengendringen større betydning enn inngrep i
bebyggelsesstrukturen, og for gjenværende bebyggelse
vil endringer i den skogvokste skråningen som omgir
boligområdet være av betydning. Det legges likevel til

Ubetydelig –
liten negativ
(0/-)
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grunn at nye terrengskråninger kan opparbeides med
vegetasjon med tilsvarende kvaliteter som i dag.
Tiltaket vurderes å ha intet – lite negativt omfang.
LA65
Høyby

Middels

Delområdet blir i størst grad berørt i nord, der geostabiliserende tiltak i ravineterrenget også fører til at
flere bolighus i Furulundveien blir revet. Med disse
forsvinner en del av boligområdet med gode visuelle
kvaliteter. For landskapsbildets del har likevel selve
terrengendringen større betydning enn inngrep i
bebyggelsesstrukturen, og for gjenværende bebyggelse
vil endringer i den skogvokste skråningen som omgir
boligområdet være av betydning. Det legges til grunn at
nye terrengskråninger kan opparbeides med
vegetasjon med tilsvarende kvaliteter som i dag, selv
om det vil ta lang tid før skogen har tilsvarende vekst
og volum.

Ubetydelig –
liten negativ
(0/-)

Tiltaket vurderes å ha intet – lite negativt omfang.
LA66
Hønefoss –
Askveien

Middels

LA67
Hønefoss
jernbanegård

Liten middels

Enkeltspor i dagens trasé.

Ubetydelig
(0)

Intet omfang.
Tiltaket innebærer endringer i sporgeometri og flytting
av veg og kulvert under sporområdet. I store trekk
fremstår området med det samme preget som i dag,
men det ryddes opp og struktureres i separate
jernbane- og kjørearealer. Eksisterende togstall og
dreieskive beholdes og inngår i det nye anlegget. Det
etableres innfartsparkering på areal som i dag er lite
effektivt utnyttet. Dette får området til å fremstå med
større helhet. Bevaring og gjenbruk at elementer fra
den eldre virksomheten ivaretar kontinuiteten i området.

Liten positiv
(+)

Også dette området blir påvirket av de store
geostabiliserende terrengtiltakene rundt Hønefoss
stasjon. Det legges til grunn at nye terrengskråninger
kan revegeteres med tilsvarende kvaliteter som i dag,
selv om det vil ta lang tid før skogen har tilsvarende
vekst og volum.
Området fremstår visuelt som noe forbedret, og tiltaket
vurderes som lite til middels positivt.
LA68
Molvald

Stor

Tiltaket kommer kun i direkte inngrep med elva
gjennom terrengmuren under Arnemannsveien.
Plassbehov på stasjonstorg og tilførselsveger gjør at
begge de to vegene, Soknedalsvegen og
Arnemannsvegen presses lenger ut mot elva, og må
avsluttes på mur mot denne. Området får altså verken
en naturlig eller en bymessig avslutning mot elva. I
tillegg er den nye stasjonen utformet ved å senke
tilkomst, stasjonstorg og Soknedalsvegen ned, nesten
på høyde med Arnemannsvegen. Dagens
vegetasjonskledde skråninger mellom de to vegene og
ned mot elva blir dermed ikke opprettholdt. Det nye
stasjonsområdet vil bli svært eksponert mot
elverommet, og dette nordvendte, nakne rommet kan,

Middels
negativ (- -)

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

92 av 99
FRE-00-A-26200
02A
09.02.2018

sett fra motsatt side av elva, fremstå som et skyggefullt
kutt i terrenget.
For elverommet som helhet vil denne påvirkningen
være moderat, men i området mellom Begna bru og
Hønefossen vurderes landskapsbildet som noe
forringet med denne terrengendringen.
Lite negativt omfang
LA69
Hønefoss
stasjon

Middels

Omlegging av stasjonsområdet, og tilrettelegging av et
nytt byrom på et lavere plan, utgjør en omfattende
endring lokalt. Dagens stasjonsbygning og Begna brus
karakteristiske steinbuer er knyttet til elva og øvrig
bygningsmiljø rundt denne. Både stasjonsbygningen og
brua blir med dette grepet mer eksponerte mot både
elva og sentrum enn de er i dag, men samtidig utgjør
den nye utformingen et brudd i det terrenget som disse
strukturene var bygget for og er knyttet til. Også
arkitektonisk uttrykk på den nye delen av stasjonen
fremstår i sterk kontrast til, og som et brudd mot de
eldre elementene. Grepet utfordrer både kontinuitet og
sammenheng i dette landskapsrommet.
Det nye stasjonstorget har et potensiale for å etablere
seg som et nytt sted med sterk identitet og med en
romlig avgrensning som dagens stasjonsområde
mangler. Samtidig er arealbruken presset av et for stort
program på for liten plass. Reguleringsplanens
bestemmelser sikrer kun etablering av de funksjoner
stasjonsområdet skal ha, uten å stille krav til estetisk
utforming.
En viktig faktor som ikke er løst i planen, er hensynet til
eksisterende stasjonsbygning. Hvordan denne estetisk
og funksjonelt skal innlemmes i det nye, nedsenkede
stasjonstorget har ennå ikke funnet sin form.
Uten større sikkerhet for endelig utforming av tiltaket i
dette delområdet er det ikke grunnlag for å vurdere
omfang for landskapsbildet.
Omfang vurderes derfor som intet.

Ubetydelig
(0)
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Samlet vurdering
Tabell 3-18: Oversikt konsekvensgrad alle berørte delområder
Delområde
Registreringskategori
LA50 Snyta
Spredtbygd område
LA51 Mads-plassen raviner
Naturområde
LA52 Dal
Spredtbygd område
LA53 Styggedal
Naturområde
LA54 Pålsgård
Spredtbygd område
LA55 Sørums-marka sør
Naturområde
LA56 Tolpinrud
Tettbygd og urbant område
LA57 Sørumjordet
Spredtbygd område
LA58 Veienjordet
Spredtbygd område
LA59 Vejordet
Spredtbygd område
LA60 Sørums-marka nord
Naturområde
LA61 Veienkrysset
Spredtbygd område
LA62 Bråten – Branddalen
Spredtbygd område
LA63 Stor-skjæringa
Naturområde
LA64 Veienmarka
Spredtbygd område
LA65 Høyby
Tettbygd område
LA66 Hønefoss – Askveien
Tettbygd og urbant område
LA67 Hønefoss jernbanegård
Tettbygd og urbant område
LA68 Molvald
Tettbygd og urbant område
LA69 Hønefoss stasjon
Tettbygd og urbant område
Samlet konsekvens

Konsekvens
Liten - middels negativ (-/- -)
Middels – stor negativ (- -/ - - -)
Liten negativ (-)
Middels negativ (- -)
Liten - middels negativ (-/- -)
Middels negativ (- -)
Liten negativ (-)
Stor negativ (- - -)
Middels negativ (- -)
Middels negativ (- -)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig – liten negativ (0/-)
Liten negativ (- -)
Liten negativ (-)
Ubetydelig – liten negativ (0/-)
Ubetydelig – liten negativ (0/-)
Ubetydelig (0)
Liten positiv (+)
Middels negativ (- -)
Ubetydelig (0)
Middels negativ (- -)

Denne utredningsstrekningen er den mest komplekse av dagsonene, med svært ulike
problemstillinger; traséene går gjennom naturpreget landskap, verdifulle kulturlandskap, spredtbygd
landskap og urbane områder. Anlegget omfatter både trasé på terreng, med store terrengendringer,
en rekke konstruksjoner og kryssområder, stasjonsområder, samt hensettingsområde for tog. Tiltaket
har likevel gjennomgående lav negativ konsekvensgrad gjennom strekningen. Unntakene er i områder
som har store kvaliteter. Det markante, naturlige ravineterrenget forflates, åpnes opp og domineres av
tekniske inngrep som i struktur og skala dårlig lar seg integrere i landskapet. Størst negativ
konsekvens blir det i det store, åpne kulturlandskapsområdet mellom Tolpinrud og Ve (LA57 og LA58).
Her er landskapsverdien høy, og tiltakets påvirkning på landskapet omfattende.

Figur 3-28: Modellutsnitt som viser Sørumjordet fra sørvest. Hensettingsområdet midt i bildet.
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Landskapsbildet i flere delområder er vurdert å bli sterkt forringet med middels til stort negativt
omfang. Dette er store områder som til sammen dekker mesteparten av traséen mellom Korsdalen og
Ve. Banegårdens positive konsekvens er til sammenligning liten og gjelder kun en avgrenset del av
tiltaket.
På utredningsstrekningen sett under ett, vurderes tiltaket å ha middels negativ konsekvens (--) for
landskapsbildet.

Figur 3-29: Modellutsnitt som viser sikt til stasjonen fra Molvalds motsatte (nordre) bredd. I
fjernvirkning fremstår stasjonsområdet som et kutt i landskapet, - nordvendt, nakent og skyggefullt.
Dagens stasjonsbygning fremstår ikke i sammenheng med det nye anlegget. Her vurderes omfanget
for landskapsbildet å være negativt.

3.7.3 Oppfølgingspunkter til prosjektering og gjennomføring
I ravineterrenget viser modellen svært store terrengutslag, som skyldes rasvinkelen på
løsmasseskjæringene. I en detaljeringsfase bør det vurderes om forholdene noen steder ligger til rette
for å avhjelpe ved bruk av spunting og terrengmuring.
Mellom Styggedalskrysset og Pålsgård blir store arealer berørt og åpnet opp av geostabiliserende
tiltak. Her vil det være behov for en plan for revegetering som ivaretar behov for visuell skjerming mot
de nye anleggene og for å opprettholde landskapsrom som i dag.
Over kulverten i Storskjæringa er det i planen vist byggeområde. Ved detaljprosjektering av kulverten
må det legges til grunn at den skal dimensjoneres for å tåle tilstrekkelig store laster, slik at terreng kan
etableres på toppen av den og arronderes med god terrengforming mot omkringliggende landskap.
Hønefoss stasjon kommer dårlig ut av vurderingen først og fremst på grunn av terrenghåndteringen
for stasjonstorget ut mot elva, og hensynet til dagens stasjonsbygning. I detaljering av anlegget bør
det fokuseres på områdets møte med elva og stasjonsbygningens møte med nedre plan.
Fjernvirkningen av det svært markante kuttet i terrenget må tillegges vekt. For å dempe virkningen av
dette må det avsettes tilstrekkelig areal til vegetasjon inne på området.
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4 SAMLET VURDERING
På tunnelstrekningen mellom Jong og Sundvollen blir naturlig nok omfanget i forhold til
landskapsbildet beskjedent. Den største påvirkningen for landskapsbildet på denne strekningen
gjelder deponering av tunnelmasser. Dette gjøres på utvalgte lokaliteter, og ikke i tilknytning til alle
tverrslag. Massedeponeringen er styrt til, og konsentrert om, områder som har best forutsetning for å
kunne absorbere den. De store masselagringsområdene i Avtjerna-området etableres i landskap som i
dag har reduserte kvaliteter (LA15) og til de deler av markaområdene (LA17 og LA18) som i dag er
påvirket av teknisk infrastruktur. Masselagringsområdene ved Avtjerna og omfattende
terrengendringer ved Rustan gir middels negativ konsekvens lokalt, men for utredningsstrekningen
sett under ett, blir landskapsbildet likevel bare moderat påvirket av tiltaket.
Dagsonen mellom Sundvollen og
Kroksund er kort, men kompleks.
Konsekvensgraden veksler fra positiv
til negativ. På sørsiden av fjorden
inneholder tiltaket omfattende
sideanlegg, som ikke bare knytter seg
til fremføring av veg og bane. På
Elstangen fremstår tiltaket, på utfylt
grunn, med en raushet i arealbruk og
utforming som handler om å integrere
det omfattende nye anlegget til
eksisterende landskap. For
Sundvollen sin del legger ikke
planforslaget føringer for et ferdig
anlegg, annet enn i utstrekning på
fyllingen. Denne er ute av proporsjon i
forhold til landskapets skala.

Figur 4-1: Modellutsnitt som viser utfylt areal i Kroksundet. Til
venstre sees nytt terreng som forankrer vegbru ved Elstangen.
Til høyre sees utfylt areal på Sundvollen, midlertidig tilsådd i
påvente av sentrumsutvikling.

På nordsiden av Kroksundet knyttes anleggene til eksisterende terreng. Her er skalautfordringen
tydelig når de store bruene skal landes mellom småhusbebyggelse. Skalaen er også en utfordring når
de nye bruene oppleves nede fra fjorden. Her blir dagens landskapsbilde kraftig endret, og det som i
dag oppleves som et tydelig definert fjordrom, blir stykket opp i mindre visuelle enheter. Dette
oppleves ikke tilsvarende negativt i fjernvirkning. Sett fra utsiktpunktene på kanten av Krokskogen
ligger både jernbane- og vegbruer godt forankret i de overordnede landskapsformene, og er med på å
understreke eksisterende strukturer. Tiltaket har likevel overveiende negativt omfang for
utredningsstrekningen, mye på grunn av den omfattende fyllingen i Kroksundet.
På strekningen Kroksund - Kjellerberget går både veg og bane i tunnel, og har kun beskjedne
tilleggsanlegg. Det etableres tre tunnelinnganger til tverrslag, som bare i liten grad påvirker
landskapsbildet. Den største endringer i området er en omfattende heving av Smiujordet på grunn av
høyden på jernbanekulverten. Denne hevingen vil ikke i seg selv bli tydelig, men den vil hindre
siktlinjer som eksisterer i dag. Tiltaket vurderes derfor til å ha en liten negativ konsekvens for denne
utredningsstrekningen sett under ett.
På strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen vurderes to varianter: med og uten E16-kryss ved
Helgelandsmoen. Strekningen omfatter i hovedsak ett landskapsområde. Veg og bane går parallelt
gjennom de skogkledde moene mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen. Dette er en landskapstype
som har gode forutsetninger for å kunne absorbere de store strukturene, og dempe visuell påvirkning
på landskapet rundt. Traséen for veg og bane vurderes da også som gunstig plassert gjennom dette
delområdet med hensyn til de store landskapsverdier som finnes her, og som ikke blir vesentlig berørt.
Tiltaket ligger visuelt eksponert ved Helgelandsmoen og ved Seltevegen. Det komplekse
kryssområdet ved Helgelandsmoen i planalternativ A og hevingen av Seltevegen representerer
endringer i landskapsbildet som lokalt gir negative konsekvenser.
For Strekningen Helgelandsmoen – Prestemoen vurderes to alternative planforslag. Disse skiller
seg fra hverandre med ulik vertikal linjeføring og brulengde over Storelva og Mælingen.
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De to alternativene vil påvirke landskapsbildet noe ulikt, og det er fordeler og ulemper ved begge.
Konsekvensgraden blir ikke vesentlig ulik, selv om A vurderes som noe mindre konfliktfylt enn B. Den
største ulempen ved alternativ A er søyleskogen den danner over Mælingen, mens B-alternativets
fylling vil forringe lesbarheten og synligheten på tvers av den flate elvesletta. Lavere linjeføring på
traséen vil også oppleves som uheldig over Storelva, og den vil gi noe større inngrep i kanten av
Prestemoen.
Alternativ A og B er like med hensyn på anbefalte brutyper over Storelva. For landskapsbildet
oppleves det som at valget av ulikt uttrykk på vegbruer og jernbanebru bidrar til å understreke
kompleksiteten i anleggene snarere enn å samle dem visuelt. Det ligger en arkitektonisk utfordring i å
få skala og materialvalg i elementer og konstruksjon til å harmonere mellom de to anleggene.
Både jernbane- og vegbruer skal støyskjermes. Det forutsettes tette skjermer for både jernbane og
veg. Potensialet for reiseopplevelse som ligger i anleggenes høye og frie linjeføring over Storelva og
Mælingen blir med dette spolert.
På denne utredningsstrekningen er det veg og banes passering av Storelva-området, samt
nærføringen med den eldre bebyggelsen i Helgelandsmoen leir, som har størst negativt omfang. Dette
er områder med høy verdi, som er sårbare for tekniske inngrep av denne skala. Leirområdet og
Storelva fremstår også som en form for fokusområder på denne strekningen, ved at dette er
tilgjengelige, eksponerte områder som mange bruker og har en tilknytning til. Tiltakets konsekvens i
disse områdene tillegges derfor ekstra vekt i vurderingen av utredningsstrekningen samlet.
Strekningen Prestemoen – Veien/ Hønefoss er den mest komplekse av dagsonene, med svært ulike
problemstillinger; traséene går gjennom naturpreget landskap, verdifulle kulturlandskap, spredtbygd
landskap og urbane områder. Anlegget omfatter både trasé på terreng, med store terrengendringer,
en rekke konstruksjoner og kryssområder, stasjonsområder, samt hensettingsområde for tog. Tiltaket
har likevel gjennomgående lav negativ konsekvensgrad gjennom strekningen. Unntakene er i områder
som har store kvaliteter. Det
markante, naturlige
ravineterrenget forflates,
åpnes opp og domineres av
tekniske inngrep som i
struktur og skala dårlig lar
seg integrere i landskapet.
Størst negativ konsekvens
blir det i det store, åpne
kulturlandskapsområdet
mellom Tolpinrud og Ve
(LA57 og LA58). Her er
landskapsverdien høy, og
tiltakets påvirkning på
landskapet omfattende.
Figur 4-2: Modellutsnitt som viser Sørumjordet fra sørvest.
Hensettingsområdet nederst.
Landskapsbildet i flere delområder er vurdert å bli sterkt forringet med middels til stort negativt
omfang. Dette er store områder som til sammen dekker mesteparten av traséen mellom Korsdalen og
Ve. Banegårdens positive konsekvens er til sammenligning liten og gjelder kun en avgrenset del av
tiltaket.
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Samlet vurdering hele utredningsområdet
Tabell 4-1: Samletabell for landskapsbilde, alle utredningsstrekninger.
Utredningsstrekning
Tunnelstrekning Jong – Sundvollen
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Dagsone Kjellerberget - Helgelandsmoen
Dagsone Helgelandsmoen – Prestemoen
Dagsone Prestemoen – Veien/ Hønefoss
Samlet konsekvens hele traséen

Konsekvens
Ubetydelig – liten negativ
(0/-)
Middels negativ
(- -)
Liten negativ
(-)
Med kryss
Uten kryss
Liten - middels negativ
Liten negativ
(- / - -)
(-)
Alt. A (lang bru)
Alt B (to bruer)
Middels negativ
Middels – stor neg.
(- -)
(- -/ - - -)
Middels negativ
(- -)
Middels negativ
(- -)

For en samlet vurdering av hele traséen tillegges det vekt at store deler av strekningen ligger i
tunnelsoner som «sparer» landskapsbildet for påvirkning fra anlegget. I dagsonene, der traséen er
eksponert, ligger tiltaket jevnt over på middels negativ konsekvens, noe høyere for alternativ B over
Storelva og noe lavere for løsning uten kryss på Helgelandsmoen. Om effekten av disse variasjonene
er tilstrekkelig til å påvirke konsekvensgraden for hele strekningen, avhenger også av andre forhold
enn det reguleringsplanen kan gi svar på. For Storelva sin del vil endelig utforming og valg av brutype
ha mye å si for landskapsopplevelsen. Reguleringsplanen fastsetter ikke brutypen.
Planalternativet uten kryss på Helgelandsmoen er mer skånsom for landskapsbildet enn med kryss,
og lang bru over Storelva/ Mælingen gir mindre inngrep i landskapet enn to bruer og fylling. For øvrig
vurderes traséen under ett å ha middels negativ konsekvens (--) for landskapsbildet.
Dersom kombinasjonen av trasé uten kryss på Helgelandsmoen kobles med sammenhengende, høy
bru over Mælingen blir konsekvensgraden redusert noe til liten – middels negativ (-/--).
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REFERANSELISTE / KILDER
Overordnede mål og føringer for landskapshensyn i planleggingen
Den europeiske landskapskonvensjon definerer landskapsplanlegging «som sterke framtidsrettede
tiltak som tar sikte på å forbedre, istandsette og skape landskap». Norge forplikter seg gjennom
konvensjonen til å bedre kunnskapene om egne landskap. I dette ligger det å kartlegge landskapet
heldekkende og å analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler som fører til
endringer.
Plan- og bygningsloven har landskap med som et eget ansvar under § 3.1 «Oppgaver og hensyn i
planlegging». Her står det blant annet at planer innenfor rammen av § 1-1 skal sikre kvaliteter i
landskap og vern av verdifulle landskap.
Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven omtaler Særlig verdifulle
landskap i «Vedlegg III Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn». I tilhørende veileder
er det nærmere konkretisert hvilke landskap som inngår. I «Vedlegg IV Rammer for innhold i
konsekvensutredningen» er landskap omtalt under pkt. b). Her inngår begrepene naturmangfold (som
definert i naturmangfoldloven), landskap (som definert i den europeiske landskapskonvensjonen) og
arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.
NiN landskap er en nasjonal heldekkende kartleggingsmetode på landskapstypenivå, som er under
utvikling. Metoden skal svare ut formålet med ivaretaking av landskapsmessig mangfold, som i
naturmangfoldloven er definert som «mangfoldet av landskapstyper».
Stortingsmeldingen arkitektur.nå beskriver ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk. Meldingen
legger til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet, der arkitektur omfatter i vid forstand alle våre
menneskeskapte omgivelser. Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Visjonen er
at god arkitektur skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede
byggverk og omgivelser. God arkitektur skal uttrykke felles kultur og identitet.
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