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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 04.09.2017 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 Nærmiljø og friluftsliv. Rapporten presenterer foreliggende
kunnskap om viktige områder for nærmiljø og friluftsliv, og hvordan tiltaket vil kunne påvirke
forholdene for nærmiljø og friluftsliv 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 er kun ett planforslag..
Sandvika, 9.2.2018
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SAMMENDRAG
Grunnlag og metode
Statens vegvesens håndbok V712 definerer begrepene nærmiljø og friluftsliv som knyttet til
mennesket som brukere eller beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem:



Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som
ligger i umiddelbar nærhet til der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til
fots eller på sykkel.
Friluftsliv defineres som opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder.
Nærturterreng er definert som store naturområder (over 200 dekar) i tettsteder eller som
grenser til tettsteder. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse
(minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder.

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass, samt
tettstedsnære uteområder, parker, byrom og friluftsområder. Sentralt i temaet står folkehelse, trivsel,
sosialt liv og fysisk aktivitet. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet nærmiljø og friluftsliv. Nærmiljø
og friluftsliv behandles i håndbok V712 samlet, og de samme områdene kan ha betydning både som
nærmiljø og som friluftsområde for befolkning utenfor den umiddelbare nærhet til området.
Konsekvensutredning av virkningene for nærmiljø og friluftsliv bygger på metoden i håndbok V712.
Det innebærer at det settes en verdi på delområder som sammen med omfanget av inngrep
bestemmer konsekvensgraden.
Nærmiljø og friluftsliv er behandlet i flere utredninger i forarbeider med Ringeriksbanen og E16.
Forarbeidene og de involverte kommunenes egne kartlegginger av friluftsområder etter
Miljødirektoratets veileder M98-2014 er en del av kunnskaps- og datagrunnlaget for
konsekvensutredningen. I tillegg er det det gjennomført befaringer og avholdt møter med lokale
informanter, samt samarbeidsmøter med representanter fra kommunene og regionale myndigheter,
lokale og regionale kontakter.

Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
De største nærmiljøverdiene er knyttet til tettbebyggelsen i området Jong – Tanum – Slependen. Her
er viktige målpunkter i gangavstand, som idrettsanlegget på Jong/Bjørnegård, skoler og barnehager.
Nærmiljøet har også et velutviklet nettverk av turveger, gang- og sykkelveger. De viktigste områdene
for friluftsliv omfatter de store sammenhengende skogsområdene i Vestmarka og Krokskogen.
Områdene er en del av regionale friluftsområder, og er underlagt bestemmelser i Markaloven, der
formålet bl.a. er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Alle områder innenfor
markagrensa er gitt stor verdi for friluftsliv. Tanumplatået er også gitt stor verdi for nærmiljø og
friluftsliv, som med store opplevelseskvaliteter og et godt utviklet turvegnett fungerer som
nærfriluftsområde og grøntkorridor mellom tettbebyggelsen i Bærum og Vestmarka, samt Sollihøgda,
som er den største og viktigste innfallsporten til stier og løyper i Vestmarka og Krokskogen.
Konsekvenser
Planlagt bane går i tunnel på strekningen, og tiltakene i planen har i liten grad varige konsekvenser for
nærmiljø og friluftsområder. Ved plasseringen av tunneltverrslag og massehåndteringsområdeer er
det så langt som mulig tatt hensyn til de mest verdifulle områdene med mange brukere og høy
bruksfrekvens. Anleggsveger og riggområder i marka er lagt til eksisterende veger, slik at det i liten
grad åpnes for nye inngrep. Omfanget av varige endringer er størst for Avtjerna-området opp mot
Sollihøgda, der store arealer mellom den spredte bebyggelsen og markagrensa vil bli brukt til
massehåndtering. Arealene skal etter anleggsslutt og oppfylling bli tilbakeført til LNF-område.
Området vil likevel bære preg av masseoppfyllingen i lang tid. Området er delvis benyttet til
masselagring fra før, og tiltakene ligger i relativt god avstand fra tyngdepunktet i bebyggelsen og de
mest benyttete innfallsportene til marka på Sollihøgda. Tiltakene vurderes i liten grad å påvirke samlet
attraktivitet, tilgjengelighet og bruksmulighet for friluftsliv i permanent situasjon. Samlet konsekvens
vurderes som liten negativ (-).
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Mens tiltakene i planen har lite varig fotavtrykk for nærmiljø og friluftsliv, er det store negative
konsekvenser forbundet med selve anleggsfasen. Massetransport, støy og støv, barrierevirkninger,
arealbeslag og omlegging av adkomster vil, i tillegg til Avtjerna, særlig påvirke boligområder,
nærturområder og andre uteområder i området Jong – Tanum – Vestmarkveien. Ny gang- og
sykkelveg og turveg langs Vestmarkveien til Kattås vil her avbøte de negative konsekvensene og bli et
varig positivt tiltak.

Dagsone Sundvollen – Kroksund
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter begge sider av Kroksundet i Hole kommune. De største nærmiljøverdiene på
sørsiden av Kroksundet er knyttet til viktige målpunkter i hverdagslivet på Sundvollen. Boligområdene
Grøndokka og Klokkerbråtan har bl.a. gangavstand og trygg skoleveg til Sundvollen oppvekstsenter
med barnehage og flerbrukshall. I strandsonen ligger det badeplasser på Storøya, Elstangen, Rørvik
Camping og Slettøya, og ballplass i Sundvollbukta. På nordsiden av Kroksundet ligger også boliger og
institusjoner, bl.a. Hole bo- og rehabiliteringssenter. Tilgjengeligheten til strandsonen rundt sundet er
sterkt redusert av dagens E16 og privatisering. Nærmiljø i hele området er også preget av støy fra
dagens E16. Tyrifjorden, Storøya, Steinsfjorden og Krokkleiva er alle friluftsområder med stor lokal og
regional verdi. Områdene har helårsbruk og et stort spenn av aktiviteter fra badeliv, fiske og båtliv ved
fjorden, til turer i den bratte Krokkleiva opp mot platået på Krokskogen og Kongens, Dronningens og
Kronprinsens utsikt.
Konsekvenser
Tiltakene i planen har både positive og negative konsekvenser på strekningen. Mellom Elstangen og
Sundvollen på sørsiden fylles dagens strandsone ut for å gi plass til nytt E16-kryss, bruer og ny
jernbanestasjon. Badeplasser og andre oppholdsarealer blir ødelagt, men erstattes av nye
grøntarealer langs fjorden på utfylt areal. Boligområder og friluftsområder på og ved fjorden får likevel
relativt sterkt forringet attraktivitet for ferdsel, aktiviteter og opphold. Opplevelseskvalitetene knyttet til
friluftsområdene reduseres gjennom brukryssingenes fysiske og visuelle dominans, samt støy fra veg
og bane. Støyskjerming av bruene vil dempe støynivå og støyutbredelse i nærområdene.
De positive konsekvensene er i hovedsak knyttet til avlasting av dagens E16, som gir redusert støy og
noe forbedret opplevelseskvalitet for ferdsel, aktiviteter og opphold i nærområdene til avlastet veg. Det
gir særlig utslag for friluftsliv på Steinfjorden, og ved Sundvollen. Etableringen av nye målpunkter i
nærmiljøet som jernbanestasjon og opparbeiding av ny, allment tilgjengelig strandsone med
grøntarealer reduserer negative konsekvenser. Samlet vurderes strekningen likevel å få overveiende
negative konsekvenser for både nærmiljø og friluftsliv. De negative virkningene for områdets viktige
regionale friluftsområder tillegges vekt, sammen med de samlede negative virkningene av ny firefelts
motorveg i kombinasjon med tospors bane gjennom et lite tettsted. Samlet konsekvens vurderes som
middels negativ (- -).
I anleggsfasen vil anleggsvirksomhet på Sundvollen og Kroksund gi betydelig reduksjon i muligheter
for bruk, tilgjengelighet, attraktivitet og opplevelseskvaliteter i nærmiljø og friluftsområder. Negative
virkninger er knyttet både til konkret arealbeslag, og til visuell påvirkning, støy, støv og anleggstrafikk.
Virkningene er størst for strandsonen og for ferdsel på sjø i forbindelse med utfyllingen i Kroksundet
og Sundvollbukta, der både badeplasser, fiskeplasser, båtplasser og ballbane blir berørt.
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Utsnitt fra modell som viser omfanget av utfylling ved Sundvollen stasjon og krysset på Elstangen, og
bruene over Kroksundet.

Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter kommunesenteret Vik i Hole kommune, med omkringliggende boligområder, barneog ungdomsskole, barnehager, og felles utendørs møteplasser som torg og idrettsplass. Områdene
har middels til stor verdi som nærmiljø. Øst for kommunesenteret ligger Steinsfjorden, mens
områdene i vest domineres av spredtbygd kulturlandskap. De viktigste friluftsverdiene på strekningen
er de skogkledde åsene mellom bebyggelsen og jordbrukslandskapet. Gjesvalåsen, Viksåsen,
Biliåsen og Steinsåsen er alle mye brukte nærturområder for Vik og omkringliggende boligområder.
Viksåsen og Biliåsen, som er henholdsvis naturreservat og landskapsvernområde, har spesielle
opplevelseskvaliteter, mens kulturlandskapene i vest har opplevelsesverdier som del av nasjonalt
verdifullt kulturlandskap.
Konsekvenser
Ny E16 og jernbane går i hovedsak i tunnel på strekningen, og tiltakene i planen har små varige
konsekvenser for nærmiljø og friluftsverdier. Friluftsområdet Gjesvalåsen strekker seg sørover mot
Kroksund og får i noen grad negative konsekvenser knyttet utsiktsforhold mot de nye bruene.
Friluftsområdet Steinsåsen blir direkte berørt av tunnelportaler for E16 og bane i vestre del, og får støy
fra traseen over Bymoen i områder som ikke er støypåvirket i dag. Boligområder og felles utearealer i
kommunesenteret Vik får overveiende positive konsekvenser av tiltaket, som en følge av sterkt
redusert trafikk som gir bedrede støyforhold langs avlastet E16. De negative konsekvensene oppveies
av de positive. Samlet konsekvens vurderes som liten positiv (+).
Mens tiltakene i planen har små varige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, er det store negative
konsekvenser forbundet med anleggsfasen. Det blir omfattende anleggstrafikk og massetransport på
Røyseveien og gjennom Vik sentrum. Deler av tunnelene bygges i løsmasser, slik at jordene vest for
Vik graves opp i anleggsperioden. Anleggstrafikk og massetransport vil berøre hele nærmiljøet rundt
Vik, men de største konsekvensene kommer for boligfeltene ved Viksenga og Smiujordet der noen
boliger antas å bli så sterkt berørt at de regnes som ubeboelige i anleggsfasen. Boligene blir innløst,
og tap av nabobebyggelse vil kunne virke negativt på nærmiljøet.
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Kjellerberget – Helgelandsmoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Skogsområdene Bymoen og Mosmoen danner et sammenhengende skogsbelte fra Kjellerberget til
Helgelandsmoen, og er særlig viktige for nærmiljø og friluftsliv på denne strekningen. Området er
vernet som klimaverneskog i reguleringsplan. Skogen er en del av en sammenhengende grøntstruktur
i et landskap som ellers er preget av store innmarksarealer, der friluftsaktivitetene i hovedsak er
begrenset til skigåing vinterstid. Moene har et omfattende sti og turvegnett som er godt merket og
tilrettelagt, og som brukes mye til både organisert og uorganisert idrett og annen friluftslivsaktivitet.
Det finnes eget O-løpskart for området, og det arrangeres turer i området i regi av DNT og andre
friluftsaktører. Svendsrud naturbarnehage og Svendsrud idrettsanlegg ligger innenfor Bymoen.
Barnehagen har utebaser i skogen som en stor og viktig del av sin aktivitet. Røyse barneskole ligger
ca. 1 km vest for Svendsrud, og har også utebase på Bymoen. Bymoen og Mosmoen har helårsbruk,
er mye brukt og er derfor gitt stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. Området er i hovedsak spredt
bebygd, men har mindre boligfelt på Svensrud og Svingerud som er gitt middels verdi.
Konsekvenser
På strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen er det to planalternativer: med og uten E16-kryss ved
Helgelandsmoen. Ny E16 og jernbane går i begge alternativer parallelt gjennom hele Bymoen og
Mosmoen fra tunnelportal i Kjellerberget til krysset på Helgelandsmoen. Ved å legge veg og bane
tettest mulig gjennom skogen oppnår gjenværende arealer fremdeles bruksmuligheter når anlegget
står ferdig. Arealbeslaget i friluftsområdet er likevel stort og fragmenterende, og berører områder for
aktivitet direkte. Barrierevirkningen av vegen er søkt redusert gjennom å muliggjøre kryssing for
gående og syklende langs eksisterende veger. I tillegg er det lagt til rette for en turvegkryssing under
traseen ved Jørgen Moes vei mellom Bymoen og Mosmoen, og en turvegkryssing på bru i Bymoen.
Både friluftsområder og boligområder på strekningen vil bli sterkt støybelastet i forhold til i dag, selv
om det etableres støytiltak langs veg og bane. Arealbeslag, barrierevirkninger og støy reduserer
områdets kvaliteter og tilgjengelighet, herunder områder som i stor grad benyttes av barn og unge.
Samlet konsekvens vurderes i begge planalternativ som stor negativ (- - -). Å sløyfe kryss på
Helgelandsmoen vil ikke endre virkningene for disse friluftsområdene, og dermed heller ikke samlet
konsekvensgrad på strekningen. Alternativ uten kryss vurderes lokalt likevel å være bedre enn med
kryss, på grunn av et mindre fotavtrykk i Mosmoen, og reduserte nærføringsulemper for boligområdet
Sandby vest for Helgelandsmoen.
I anleggsfasen gjelder i stor grad de samme negative virkninger som i varig situasjon knyttet til konkret
arealbeslag og barrierevirkning, og til visuell påvirkning, støy mm. Midlertidige anlegg, anleggstrafikk
og massetransport vil påføre økte ulemper for nærmiljø og friluftsliv i byggetiden.

Veg og bane går parallelt gjennom Bymoen og Mosmoen og deler skogsområdet i to.
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Helgelandsmoen – Prestemoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter bebyggelse og friluftsområder på strekningen fra Helgelandsmoen i Hole kommune
til Prestemoen i Ringerike. Storelva, Synneren og Mælingen er midtpunkt i området. Hovedtyngden av
bebyggelsen ligger på Helgelandsmoen, og er delt mellom forsvarsområde, næringspark og boligfelt.
Mælingen har spredt bebyggelse og brukes i begrenset grad til friluftsliv, og er sammen med
forsvarsområdet gitt lavest verdi for nærmiljø og friluftsliv. De viktigste områdene for friluftsliv på
strekningen er Storelva og skogen på Prestemoen, som begge er gitt middels til stor verdi, Storelva
som sammenhengende, sentralt og tilgjengelig friluftsområde og ferdselsåre for båtliv og opphold på
og langs elva, og Prestemoen som bynært helårs turområde.
Konsekvenser
På denne strekningen er det vurdert to planalternativer. Traséen er den samme, men vertikal
linjeføring (høyder) og brulengde er forskjellig. Alternativ A har tre parallelle, sammenhengende bruer
som spenner over hele Storelva og Mælingen fra Helgelandsmoen til Prestemoen, og et høyt
linjeprofil. Alternativ B er delt opp i to brusekvenser med fylling på Mælingen, og ligger noe lavere.
De største negative konsekvensene er knyttet til Prestemoen, der skogsområdet gjennomskjæres på
samme måte som Bymoen og Mosmoen. Alternativ B har noe større arealbeslag i Prestemoen enn
alternativ A, men forskjellen er ikke stor nok til å gi utslag på konsekvensgrad. Storelva berøres i liten
grad direkte, men blir støyutsatt. For Synneren og Mælingen gir fyllingen i alternativ B større negative
konsekvens enn alternativ A i form av arealbeslag, støy og barrierevirkning i nærmiljøet. Begge
alternativene fører til vesentlig økt støy i nærområdene. Alternativ A har størst støyutbredelse, mens
alternativ B gir høyest støynivå nærmest veg og bane, noe som i hovedsak skyldes forskjellen i
høyde.
Alternativ A har noe mindre negative virkninger for Synneren og Mælingen enn alternativ B, men
forskjellen er ikke stor nok til at det gir utslag på konsekvensgrad. Samlet konsekvens vurderes som
middels negativ (--) for begge alternativ.
I anleggsfasen gjelder de samme negative virkninger av arealbeslag, støy og barrierevirkning som i
varig situasjon I tillegg kommer anleggstrafikk og omfattende massetransport i anleggsperioden.
Massetransport knyttet til fyllingen på Mælingen gjør at alternativ B er noe verre i anleggsfasen enn
alternativ A.

Prestemoen – Veien / Hønefoss
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter i hovedsak landbruks- og skogsområder vest for tettbebyggelsen i Hønefoss, samt
dagens E16 og Bergensbanen gjennom Hønefoss by. Mellom dagens E16 og Hønefoss sentrum er
det boligområder med nærlekeplasser, ball-løkker og tilgjengelighet til Hønefoss sentrum, service- og
nærmiljøfunksjoner som skole, barnehage, idrettsanlegg mm. Boligene som ligger nær veg og bane er
støyutsatt, og både veg og jernbane er i dag en vesentlig barriere for bruk og ferdsel. Området har to
særlig viktige gang- og sykkelveger som også er skoleveger: Fra Heradsbygda over Veienkrysset og
langs Soknedalsveien til Hønefoss sentrum, og fra Veienkrysset sørover langs Ringveien, over
jernbanen mot Tolpinrud, Hvelven og til Hønefoss sentrum. De største verdiene er ellers knyttet til
Tolpinrud idrettsanlegg og barnehage, Veienmarka boligområde med omkringliggende nærturområder
og ungdomsskole, og til Hønefoss sentrum.
Konsekvenser
Tiltakene i planen har både positive og negative konsekvenser på strekningen. Det er overveiende
negative konsekvenser knyttet til alle nærmiljø og friluftsområder som får økt støy og andre
nærføringsulemper fra veg og bane. Anlegget gir store arealbeslag til veg og bane. Det innebærer
vesentlige terrengendringer og økt barrierevirkning gjennom konstruksjoner og kryss samt
hensettingsområde for tog. Slike tiltak reduserer opplevelseskvalitet i friluftsområder og forringer
kvaliteten til boligområder i nærheten. I tillegg kommer omfattende stabiliserende tiltak som bl.a. fører
til innløsning av flere boliger på Høyby. Størst negativ konsekvens får uteområder benyttet av barn og
unge på Tolpinrud, som selv om uteområdene ikke berøres direkte blir liggende tett på
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hensettingsområdet. For de viktigste ferdselsårene for gående og syklende, og for Hønefoss sentrum
og jernbanestasjon, er tiltakene i planen i hovedsak vurdert som positive. Gjennom planen legges det
opp til økt tilgjengelighet og redusert barrierevirkning. Kulvert gjennom Storskjæringa bidrar til dette.
Kulverten har også positiv virkning på jernbanestøy mot de tilgrensende boligområdene. Samlet
vurderes strekningen likevel å ha overveiende negative konsekvenser for både nærmiljø og friluftsliv.
De negative konsekvensene for nærmiljø og for områder for uteopphold og lek tillegges vekt, mens
ferdselsårenes og stasjonsområdets positive konsekvens bidrar til å redusere negativ
konsekvensgrad. Samlet konsekvens vurderes som liten til middels negativ (-/--).

Samlet vurdering
Det er store sprang i konsekvensgrad mellom de ulike strekningene. I samlet vurdering vil en overvekt
av negative virkninger gi negativ konsekvensgrad av tiltaket totalt sett. Det vil si at de negative
konsekvensene i dagsonene tillegges vekt i samlet vurdering. Dette gjelder selv om store, verdifulle og
sammenhengende marka-områder blir spart for inngrep gjennom den lange tunnelstrekningen Jong –
Sundvollen, og denne delen utgjør ca. halvparten av fellesprosjektets lengde. Fragmenteringen og
den sterke forringelsen av skogsområdene Bymoen og Mosmoen i dagsonen Kjellerberget –
Helgelandsmoen kan ikke avbøtes med de ferdselstiltakene og støyskjermingstiltakene som er lagt inn
i planen, eller ved å ta ut krysset på Helgelandsmoen.
For dagsonen Helgelandsmoen – Prestemoen er forskjellen mellom de to bru-alternativene for
kryssing av Storelva minimale for de to friluftsområdene som har størst verdi; Storelva og Prestemoen.
For Synneren og Mælingen gir fyllingen i alternativ B noe større negative virkninger enn
sammenhengende bru i alternativ A. Alternativ A vurderes samlet som noe bedre enn alternativ B for
nærmiljø og friluftsliv, men ikke nok til å gi ulik konsekvensgrad.
Positive virkninger av ny veg og bane er i hovedsak knyttet til avlastet veg, og til redusert
barrierevirkning og støynivå for nærmiljø og friluftsområder som i dag er sterkt støybelastet. De
positive virkningene vil imidlertid ikke veie opp for nye, negative virkninger for nærmiljø og
friluftsområder som i dag framstår som relativt upåvirkete. Det gjelder spesielt for strekningen fra
Kjellerberget til Prestemoen. Positive virkninger vil heller ikke kunne veie opp for negative virkninger i
de områdene som er påvirket av dagens E16, som på strekningene Sundvollen – Kroksund og
Prestemoen – Veien/Hønefoss. Her vil det bli økt arealbeslag, samt forsterkede eller nye barrierer og
støy fra ny E16 og jernbane.
Samlet konsekvens settes til middels negativ.
Sammenstilling av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
Utredningsområde
Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

Konsekvens
Liten negativ (-)

Dagsone Sundvollen – Kroksund

Middels negativ (- -)

Tunneler Kroksund - Kjellerberget

Liten positiv (+)

Kjellerberget – Helgelandsmoen
Helgelandsmoen – Prestemoen

Alt. A med kryss:
Stor negativ
(- - -)
Alt. A (lang bru)
Middels negativ (- -)

Alt B Uten kryss:
Stor negativ
(- - -)
Alt. B (to bruer)
Middels negativ (- -)

Prestemoen – Veien/Hønefoss

Liten - middels negativ (-/- -)

Avlastet E16 Vik – Hvervenmoen

Liten – middels positiv (+/++)

Samlet konsekvens Nærmiljø og friluftsliv

Middels negativ (- -)

Middels negativ (- -)
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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.

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
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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 kap. 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.
kote +225 meter i sørvest. Atkomst til masselagringsområdet planlegges via Brenna gårdsvei, som
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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 Bjørum-Skaret 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
Steinssletta utvides permanent og den planlegges med gang- og sykkelveg. Vegbredde med gang- og
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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.
Over Prestemoen ligger veg og bane i felles trasé i skjæring og delvis på fylling.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

22 av 143
FRE-00-A-26210
02A
09.02.2018

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

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

24 av 143
FRE-00-A-26210
02A
09.02.2018

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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Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre som følger Statens vegvesens håndbok
V712:
 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 2-2.
Verdivurderingen gjøres for den situasjonen som gjelder i 0-alternativet. Konsekvensvurderingen
gjøres for alle verdisatte delområder. Endringer vurderes i forhold til 0-alternativet. For en mer
utdypende gjennomgang av metoden for ikke-prissatte temaer vises til håndbok V712 kap 6.2.
Områdebetegnelser
Verdier, omfang og konsekvenser er vurdert for seks utredningsområder/strekninger. Innen disse
benyttes følgende områdebetegnelser:
•

•
•

•
•

•

2.2

Varslingsområdet er området som ble avgrenset ved varsling av planoppstart og gjengitt i
planprogrammet. Avgrensningen 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.
Planområdet tilsvarer reguleringsplanens formelle grense, og sikrer tilstrekkelig areal til
gjennomføring av tiltaket.
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen,
inklusive nødvendig areal til f. eks. masselager, rigg, adkomstveger/anleggsveger og
anleggsbelte.
Influensområdet omfatter tiltaksområdet og en sone rundt hvor man kan forvente at en
utbygging vil påvirke naturmangfoldet i anleggs- og driftsfasen.
Utredningsområdet omfatter områdene som er beskrevet og vurdert i denne rapporten, og
tilsvarer som regel influensområdet. Utredningsområdet kan imidlertid også omfatte
varslingsområdet selv om deler av dette ikke blir påvirket av tiltaket.
Delområde. Utredningsområdet er delt inn i mindre områder som har en enhetlig funksjon,
karakter og verdi.

Definisjon av tema nærmiljø og friluftsliv

Håndbok V712 definerer begrepene nærmiljø og friluftsliv som knyttet til mennesket som brukere
og/eller beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem.
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i
umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på
sykkel.
Friluftsliv defineres som opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I
dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder. Nærturterreng er definert som
store naturområder (>200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste
idrettsanlegg er inkludert. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5
dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er
inkludert. I dette prosjektet er idrettsanlegg som blir berørt av eller ligger nær tiltak i planen inkludert i
konsekvensvurderingene. Det gjelder idrettsanlegget ved Bjørnegård skole i Bærum kommune,
Svensrud idrettsanlegg i Hole kommune, og Tolpinrud idrettsanlegg i Ringerike kommune.
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Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass, samt
tettstedsnære uteområder, parker, byrom og friluftsområder. Sentralt i temaet står folkehelse, trivsel,
sosialt liv og fysisk aktivitet.
Motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet nærmiljø og friluftsliv. Det vil si at friluftsliv med motorbåt i
utgangspunktet ikke skal telle med i vurdering av strandlinjer og vannmiljø som benyttes til friluftsliv,
mens badeliv, fritidsfiske, padling og andre umotoriserte aktiviteter er med. Friluftsliv med motorbåt er i
denne utredningen likevel omtalt der det er naturlig, men er ikke tillagt vekt i vurderingene.
Nærmiljø og friluftsliv behandles i håndbok V712 samlet. De samme områdene kan ha betydning både
som nærmiljø og som friluftsområde for befolkning utenfor den umiddelbare nærhet. I noen tilfeller kan
det være interessemotsetninger mellom nærmiljø og friluftsliv. I slike tilfeller skal det gå tydelig frem
både hva som er bestemmende for verdisettingen, og om det er ulike virkninger for de to temaene.
De samme konsekvensene skal ikke vektes flere ganger eller i flere tema. Avgrensing mot andre
fagtema går frem av tabell 6-1 i håndbok V712.
Tabell 2-1 Avgrensning mot andre utredningstema (håndbok V712)
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Planprogrammet

Planprogrammets kapittel 5.4.3 Nærmiljø og friluftsliv beskriver utfordringene i utredningsområdet og
definerer utredningsbehovet.
I samsvar med planprogrammet skal det gjennomføres en analyse av hvordan arealinngrep,
barrierevirkning og tiltakene i planen for øvrig endrer forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i
uteområder i nærmiljøet og i friluftsområder. Endring i tilgjengelighet til friluftsområder, skoler og
nærmiljøanlegg som barnehage, idrettsanlegg eller lekeområder skal beskrives for både anleggsfase
og ferdigstilt anlegg. Vurdering av hvordan turveger og gang- og sykkelveger påvirkes inngår i dette.
Det skal i tillegg vurderes tiltak i planen for å begrense, avbøte eller kompensere negative
konsekvenser.
Konsekvenser for barn og unge skal vurderes særskilt, jf. Retningslinjene T-1513 Barn og unge i
planlegging etter plan og bygningsloven og T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og
unges interesser i planleggingen.
Støybelastning og luftforurensning skal utredes som en prissatt konsekvens. Endringer i støynivå som
kan ha konsekvens for aktiviteter utendørs, skal imidlertid vurderes under tema nærmiljø og friluftsliv.
Vurderingene gjøres på bakgrunn av utførte støyberegninger og støykart.
Konsekvenser i anleggsperioden beskrives og følges opp i miljøoppfølgingsplan (MOP).

2.4

Kunnskapsgrunnlag

Nærmiljø og friluftsliv er kartlagt og verdivurdert i flere utredninger i forbindelse med forarbeider for
Ringeriksbanen og E16. Forarbeidene er en del av kunnskaps- og datagrunnlaget for verdisetting og
konsekvensvurdering.
De nyeste rapportene er «Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Forprosjekt delstrekning 4:
Bymoen – Styggedalen. Avbøtende og kompenserende tiltak» fra januar 2016. (Jernbaneverket/SVV),
og «Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Silingsrapport» fra januar 2015. Verdisettingen i disse
to er basert på to eldre rapporter; «E16 Skaret-Hønefoss Temarapport Nærmiljø og friluftsliv.
Konsekvensutredning» fra 2013 og «E16 Skaret – Hønefoss. Nærmiljø og friluftsliv. Verdi og
sårbarhetsanalyse» fra 2008.
Verdikartet som ble utarbeidet til silingsrapporten baserer seg i stor grad på verdi- og sårbarhetskartet
fra 2008. Det ble gjort noen mindre endringer på grunnlag av oppdatert kunnskapsgrunnlag og
endringer i verdisettingskriterier fra håndbok H140 til håndbok V712, samt på bakgrunn av innspill i
prosessen med involvering av berørte nasjonale interesser. Rapportene og verdisettingen er nærmere
omtalt i delutredning 3, Silingsrapport, fra 2015.
Nærmiljø og friluftsliv er også verdisatt og konsekvensutredet i ulike utredninger for Ringeriksbanen
fra før 2000. Disse eldre rapportene ble gjennomgått som en del av datagrunnlaget for verdi- og
sårbarhetsanalysen fra 2008.
Bærum og Hole kommuner har igangsatt kartlegging av lokale friluftsområder etter veilederen M982013 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» fra Miljødirektoratet. Ringerike har ferdig
kartlagt og verdisatt sine bynære friluftsområder. Tilgjengelig materiale fra kartleggingene er benyttet
som del av grunnlagsmaterialet for verdisetting etter V712.
Nytt og samlet verdikart for hele utredningsområdet er utarbeidet på bakgrunn av nye befaringer,
møter med lokale informanter, og innhenting av oppdatert grunnlagsmateriale fra kildene nevnt over.
Verdikartet og vurderinger er kvalitetssikret gjennom samarbeidsmøter med representanter fra de tre
involverte kommunene og regionale myndigheter, samt lokale og regionale kontakter.
Det vises for øvrig til kap. 2.3 om planprogrammet, og til referanselisten bakerst i rapporten.
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Tabell 2-2 Utredninger i planområdet for Ringeriksbanen og E16 (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/trasé.

Sammenligner alternativer på
hele strekningen fra Sandvika til
Hønefoss.

Norconsult for
Jernbaneverket
og Statens
vegvesen

2013

E16 Skaret-Hønefoss
Temarapport Nærmiljø og
friluftsliv.
Konsekvensutredning

Konsekvensutred
ning av
korridoralternativ
er.

Planområdet Skaret - Hønefoss

Miljøfaglig
Utredning AS for
Statens vegvesen
Region sør

2008

E16 Skaret-Hønefoss Nærmiljø
og Friluftsliv. Verdi og
sårbarhetsvurdering.

Kartlegging, verdi
og sårbarhetsanalyse.

Planområdet Skaret – Hønefoss.

Asplan Viak as for
Statens vegvesen
Region sør

2006

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

Konsekvensutred
ning av
alternativer.

Planområdet over Sollihøgda fra
Bjørum til Skaret.

Multiconsult AS
for Statens
vegvesen Region
øst

2.5
2.5.1

Verdi
Avgrensning av utredningsområdet og inndeling i delområder

Vurdering av virkninger for nærmiljø og friluftsliv tar utgangspunkt i planområdet. I tillegg registreres
tilgrensende områder som kan bli berørt av indirekte virkninger. Til sammen blir dette influensområdet
eller utredningsområdet.
Registrering og inndeling i delområder for verdivurdering er gjort basert på følgende
registreringskategorier jf. håndbok V712: Boligområder, øvrige bebygde områder, offentlige/felles
møtesteder og andre uteområder, friluftsområder, veg- og stinett for gående og syklende,
identitetsskapende områder. Delområdene skal ha en avgrensing som er hensiktsmessig for å se
delområdet i en sammenheng, og sette en enhetlig verdi. Delområdene kan inneholde flere
registreringskategorier der det er hensiktsmessig, men er delt opp i mindre enheter dersom verdien
ikke er sammenfallende.
I rapporten deles tiltakene i planen inn i 6 utredningsstrekninger. Denne inndelingen er dels basert på
naturlige overganger i landskapet, og dels på egenskaper ved tiltaket (tunnel, daglinje), og er gjort for
å etablere sammenlignbare enheter for alle utredningstemaer. For nærmiljø og friluftsliv er det i tillegg
gjort en vurdering av avlastet E16 på strekningen fra Vik til Hvervenmoen.
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2.5.2 Verdivurdering
Verdien på delområdene eller lokalitetene settes på en fem-delt skala fra liten til stor verdi. For
verdisetting benyttes kriteriene i V712, se tabell 2-3:
Tabell 2-3 Kriterier for verdisetting av nærmiljø og friluftsliv (SVV 2014)

Verdikriteriene er i hovedsak knyttet til bruksintensitet og potensial for bruk, men også områder med
andre kvaliteter eller spesielle egenskaper / betydning kan få høy verdi, jf. tabell 2-3. Det skal gjøres
en helhetlig vurdering av kriteriene. Utreder skal også gjøre en vurdering av hvilke kriterier som er
mest relevante, eventuelt om verdien skal bygge på flere kriterier. Etablert praksis er at bruksintensitet
(hvor ofte/hvor mange) vurderes ut fra andelen brukere relativt til antall beboere i området.
(I høringsutkast til ny håndbok V712 (2017) er betydningen av at det gjøres en helhetlig vurdering av
områdenes bruksfrekvens, betydning og kvalitet presisert. Det er videre presisert at kriteriet
bruksfrekvens skal vurderes ut fra andelen av brukere relativt til antall beboere i området, slik praksis
er i dag.)
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Omfang

Omfangsvurderingene gjøres for hvert enkelt delområde avgrenset og verdisatt som et enhetlig
område. 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.

Figur 2-2 Skala og kriterium for vurdering av omfang av endring som følge av tiltaket
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:





et områdes bruksmuligheter
et områdes attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold
tilgjengelighet til viktige målpunkter for gående og syklende i og utenfor området
områdets identitetsskapende betydning

De viktigste påvirkningene for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til
 Arealbeslag: Uteområder og friluftsområder som blir direkte berørt. Områder som bygges ned,
nærmiljø som blir berørt av at areal omdisponeres, for eksempel at funksjoner/hus/innbyggere
i nærmiljøet kan forsvinne.
 Barrierevirkning: Et større samferdselsanlegg kan ha både konkret og målbar barrierevirkning
(redusert fysisk tilgjengelighet) og en mer subjektiv opplevd barrierevirkning (visuell)
 Nærføring: opplevelseskvalitetene endres gjennom graden av opplevd nærføring av veg- og
jernbane.
 Støy og luftforurensing: Støy og luftforurensning er en konkret konsekvens av nærføring, og
kan måles. Støy og luftforurensing blir også beregnet som prissatte tema, men inngår i tema
nærmiljø og friluftsliv dersom det påvirker mulighetene for aktivitet i eller kvalitetene i et
nærmiljø, uteoppholdsområde eller friluftsområde.
For vurdering av i hvilken grad kvalitetene i et nærmiljø, uteoppholdsområde eller friluftsområde
påvirkes av støy tas det utgangspunkt i anbefalte støygrenser i nasjonale retningslinjer for behandling
av støy i arealplanleggingen, T-1442. Vurderingene gjøres på bakgrunn av utførte støyberegninger og
støykart [12].
Tabell 2-4 Anbefalte støygrenser i friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder iht. T1442
Områdekategori
Byparker, kirkegårder og friområder i tettbygd strøk

Anbefalt støygrense, ekvivalent
støynivå Lden
vei 55 dB
bane 58 dB

Stille områder og større sammenhengende grønnstruktur i
tettsteder

50 dB

Stille områder, nærfriluftsområder og bymark
utenfor by/tettsted

40 dB
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Støyutredningen [12] legger følgende ambisjonsnivå til grunn for vurderingene:
 Alle boliger skal ha tilgang til skjermet uteplass med tilfredsstillende utendørs støyforhold
 Verdifulle rekreasjonsområder og stille områder skal ikke forsvinne eller reduseres vesentlig i
omfang
 Fravær av støy, eller begrenset støy, er en forutsetning fir at frilufts- og rekreasjonsområder
skal ha full verdi
For vurdering av i hvilken grad kvalitetene i et nærmiljø, uteoppholdsområde eller friluftsområde
påvirkes av luftforurensning tas det utgangspunkt i anbefalte grenseverdier i nasjonale retningslinjer
for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520. Vurderingene gjøres på bakgrunn av utførte
beregninger og kart [13]. T-1520 anbefaler at luftfølsom arealbruk ikke etableres i rød
luftforurensningssone. I luftfølsom arealbruk viktige områder for nærmiljø og friluftsliv som
helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grønnstruktur.

2.7

Konsekvens

Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved hjelp av
den såkalte «konsekvensvifta» i håndbok V712, se figur under. Konsekvensen angis på en skala fra
svært negativ til svært positiv konsekvens.
Konsekvens vurderes først for det enkelte delområdet, deretter sammenstilles delområdevurderingene
til en samlet konsekvensgrad per utredningsområde. Til slutt fastsettes en samlet konsekvens av
tiltakene i planen.

Figur 2-3 Sammenstilling av verdi og omfang. Til venstre «konsekvensvifta» i håndbok V712, til høyre
karakteristikker og fargekoder for konsekvens.
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Anleggsfasen

Dersom tiltaket i anleggsfasen medfører permanent miljøskade, inngår dette i vurderingen av
konsekvenser. Dersom konsekvensene er midlertidige, skal de omtales for seg som konsekvenser i
anleggsperioden, i den grad dette er kjent i utredningsfasen. Her inngår forslag til avbøtende tiltak
som eventuelt kan legges inn i miljøoppfølgingsplan (MOP).
For nærmiljø og friluftsliv er konsekvenser i anleggsfasen særlig knyttet til anleggstrafikk og
massetransport, anleggs- og trafikkstøy, samt arealbeslag. Enkeltelementer vil kunne ferdigstilles på
kortere tid, men det er lagt til grunn en anleggsfase på ca. 5 år for hele anlegget. Det vil være behov
for sikringstiltak på veger som benyttes til anleggstrafikk og massetransport gjennom hele
anleggsperioden. Lengde på anleggsfasen i et så stort anlegg er i seg selv en belastning. Det legges
til grunn for vurderingene at beboere kan oppleve støyulemper selv om gjeldende retningslinjer for
anbefalte grenseverdier for støy er oppfylt. Det legges videre til grunn for vurderingene at det
gjennomføres tiltak som sikrer støyreduksjon, tilgjengelighet og trygghetsfølelse i hele anleggsfasen.
En åpen dialog med naboer og lokale myndigheter, samt gode informasjons- og varslingsrutiner, vil
bidra til å redusere utrygghet og opplevde ulemper.

2.9

Usikkerhet

Det er gjort nye utredninger, befaringer, registreringer og innsamling av data, og vurderingene har
vært gjennom kontroller og kvalitetssikring. Selv om det foreligger mye tilgjengelig materiale, vil det
likevel være usikkerhet knyttet til konsekvensutredningen. Slik sett skiller ikke usikkerhet for ikke
prissatte konsekvenser 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, herunder virkninger for nærmiljø
og friluftsliv, kan knyttes opp til om hvor vidt alle verdiene i området er tilstrekkelig fanget opp og
vurdert korrekt, (kunnskapsgrunnlaget og verdivurdering) og om måten tiltaket påvirker verdiene
(omfang) er tilstrekkelig fanget opp og vurdert.
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 at det finnes viktige områder med verdier for nærmiljø og friluftsliv som ikke er omtalt i
registreringer og verdivurdering, men det antas å være lite sannsynlig. Det kan være noe mer
usikkerhet knyttet til verdifastsettingen, som bygger på bruk av faglig skjønn og helhetsvurderinger, og
i liten grad har målbare og tallfestede kriterier.
Det kan være større usikkerheter i vurderinger av omfang enn i vurderinger av verdi. Det gjelder
usikkerhet i hvordan tiltaket blir utformet i endelig bygd versjon, selv om dette er beskrevet og fastsatt
så lagt det er mulig i reguleringsplanen og teknisk forprosjekt. 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 omtalt i kapittel 3, er det
derfor som del av konsekvensvurderingen 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
selve virkningene av tiltaket kan endre seg.
For nærmiljø og friluftsliv er usikkerheten i omfang og virkninger størst på Sundvollen og i områdene
rundt Kroksundet. Det er tiltakene som reguleres 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. Innenfor KU-metodikken er det vanskelig å løfte fram mulige positive
virkninger av tiltak som ikke blir fastlagt i planen som konsekvensutredes. Slike positive konsekvenser
vil framkomme i påfølgende planer for utvikling av områdene rundt Kroksundet. Det vil si at de positive
kvalitetene som byutviklingen er ment å gi for nærmiljø og friluftsliv, ikke fanges opp i utredningen.
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For Bymoen og Mosmoen er det vanskelig å vurdere hvordan endringene i området faktisk vil
oppfattes av brukerne, og hvordan bruken av området eventuelt vil kunne endres på sikt. Det gjelder
også utover den korridoren som blir direkte påvirket. For nærmiljø og friluftsliv gjelder at
bruksendringer oftest vil foregå over tid, særlig i store prosjekter med lang anleggsfase. De faktiske
konsekvensene vil først være klare når bruksmønsteret har stabilisert seg etter at anlegget er
ferdigstilt.
Metodikken i håndbok V712 har i liten grad målbare og tallfestede kriterier for vurdering av virkninger
for nærmiljø og friluftsliv. Unntaket er anbefalte støygrenser for utendørs støy i nasjonale retningslinjer
for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. Spesielt for friluftsliv i naturområder er fravær av
støy en viktig kvalitet. Støyutredningen er benyttet som støtte for vurderingene. Det vil likevel hefte
usikkerhet ved vurderingene av hvordan endringer i støynivå faktisk vil oppleves, og i hvor stor grad
støyopplevelsen vil ha virkninger for nærmiljø og friluftsliv.
Usikkerhetsmomentene nevnt over, er vurdert å ligge innenfor et godt og relevant
beslutningsgrunnlag. Grunnlaget for denne rapporten vurderes som godt og tilstrekkelig for å kunne
vurdere konsekvensene for bruk og opplevelse i dagens nærmiljø og friluftsområder i planområdet.

2.10 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.
Avbøtende tiltak beskrives ikke i denne utredningen. 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. I det ligger også at områder for nærmiljøaktiviteter og
friluftsliv som ødelegges og ikke sikres erstattet i sitt nærmiljø, men enten kompenseres økonomisk
eller flyttes et helt annet sted, regnes som tapt.
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3.1
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Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

39 av 143
FRE-00-A-26210
02A
09.02.2018

Nærmiljø og bebyggelse
Utredningsområdet strekker seg fra tettbebyggelsen ved Jong vest for Sandvika i Bærum kommune,
gjennom hele Hole kommune nært tettstedet Sundvollen og kommunesenteret Vik, og fram til
Hønefoss by som er kommunesenteret i Ringerike kommune. Med unntak av de store
markaområdene Vestmarka og Krokskogen, er bebyggelsen fordelt over hele utredningsområdet. I
Bærum omfatter dette, i tillegg til bebyggelsen rundt Jong, spredt bebyggelse i Tanumplatåets
kulturlandskap, og langs dagens E16 over Sollihøgda. Slependen/Jong er lokalsenter i Bærum og
bebyggelsen rundt Jong og Tanum inkluderer viktige nærmiljøtilbud som Jong og Tanum barneskoler,
Bjørnegård ungdomsskole og idrettsanlegg, og flere barnehager. Den spredte bebyggelsen langs E16
fra Skui og opp mot Sollihøgda mangler denne type tilbud, og innbyggerne her må mot Skui og
Sandvika for slike aktiviteter.
Tettstedet Sollihøgda ligger i Hole kommune, og har nærmiljøtilbud som barnehage, men andre
nærmiljøtilbud finnes i hovedsak på Sundvollen eller i Sandvika. Sollihøgda er en av de viktigste lokale
og regionale innfallsportene til både Vestmarka og Krokskogen, og har stor betydning for nærmiljø og
friluftsliv. Langs dagens E16 fra Sollihøgda er det videre spredt bebyggelse til en kommer til Elstangen
og tettstedet Sundvollen på sørsiden av Kroksundet. Elstangen er bygget ut med nye felt som til en
viss grad framstår som en utvidelse av tettstedet på Sundvollen. På nordsiden ligger større
boligkonsentrasjoner på Kroksund, kommunesenteret Vik, og Steinsåsen. Nærmiljøet her er i dag
preget av nærheten til dagens E16, som ligger som en barriere mellom bebyggelsen og fjorden. På
Helgelandsmoen mot kommunegrensen til Ringerike ligger også tettbebyggelse med boligfelt og
næringspark. Det er barneskoler på Sundvollen oppvekstsenter, i Vik og på Røyse, barnehager ved
Elstangen, Sundvollen, Vik, Svensrud og Helgelandsmoen, mens ungdomsskolen ligger i Vik.
Idrettsanleggene ved Sundvollen, Vik og Svensrud er viktige aktivitetsområder i Holebygda.
Kommunen har mange fritidsboliger, både på landsiden og på øyene i Tyrifjorden og Steinsfjorden.
Kommunegrensen mellom Hole og Ringerike går langs Storelva, over Lamoen og videre over den vide
Steinsletta. Her ligger store jordbruksarealer med spredt bebyggelse. Sør i Ringerike kommune er det
barneskole ved Norderhov. Videre nordover omfatter østre deler av utredningsområdet en stadig
tettere bebyggelse som Hvervenmoen, Tolpinrud, Veien og Høyby inn mot Hønefoss sentrum, mens
områdene vest for dagens E16 er preget av spredt bebyggelse, jordbruksarealer og skog. Det er
barnehager på Hvervenmoen og Tolpinrud og barnehage og ungdomsskole i Veienmarka. Barn i
området sogner til barneskolene Veien og Eikli. Idrettsanlegget på Tolpinrud og Bærenga ridesenter er
aktivitetsområder som brukes av mange barn og unge.
Friluftsliv og friluftsområder
Utredningsområdet ligger i et variert og særegent natur- og kulturlandskap som har høye
opplevelseskvaliteter og er godt egnet for friluftsliv. I sør domineres friluftslivet av de store
sammenhengende skogsområder i Vestmarka og Krokskogen som er underlagt bestemmelser i
Markaloven. Som del av Oslomarka er dette regionale friluftsområder med betydning for en befolkning
på flere hundre tusen gjennom hele året. Mellom Vestmarka og tettbebyggelsen i Sandvika /
Slependen ligger en sammenhengende grøntkorridor som blant annet omfatter kulturlandskapet på
Tanumplatået. Her er det et tett nettverk av turveger, turstier og skiløyper med stor betydning for
nærfriluftsliv hele året.
Markaloven (lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) trådte i kraft i 2009. Formålet
med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre markas
grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Loven omfatter
bl.a. Bærumsmarka, Vestmarka og Krokskogen, som sammen utgjør Oslomarkas vestligste
utbredelse. Det er i lovens § 5 gitt et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak i marka.
De store sammenhengende skogsområdene i Vestmarka og Krokskogen står i kontrast til Tyrifjorden
og Steinsfjordens vannspeil og de vide kulturlandskapene på Ringerike. Også fjordene er regionale
utfartsområder som strekker seg langt utenfor utredningsområdets grenser. Fjorden med strandsone,
øyer, og de omkringliggende skogarealene er mye brukt til friluftsliv hele året. Om sommeren er det
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båtliv, fotturer, golf, telting på øyene og fiske, mens om vinteren er isfiske og skigåing populært. I
snørike vintre kjøres det skiløyper over store deler av innmarka i Holebygda. Krepsefisket i området,
spesielt i Steinsfjorden og nordre deler av Tyrifjorden, er i tidligere utredninger beskrevet å være av
nasjonal verdi. Krepsefisket er i alle fall sterkt identitetsskapende, både lokalt og regionalt.
Strandsonen er i deler av utredningsområdet preget av E16 eller bebyggelse og private eiendommer.
Fastboende og hytteeiere drar nytte av strandsonen som attraktivt nærmiljø, mens allmenn
tilgjengelighet for friluftsliv er begrenset. E16 har sterk barrierevirkning, særlig i strandsonen mellom
Kroksund og Vik.
Bymoen og Mosmoen er et sammenhengende skogsområde mellom Steinssletta og Røysehalvøya
som strekker seg fra Steinsåsen til Storelva. Området har et omfattende og godt tilrettelagt sti- og
vegnett som er viktig for både organisert og uorganisert friluftsliv i Holebygda. Bymoen og Mosmoen
har stor betydning for beboere på Vik, Røyse, Helgelandsmoen og omkringliggende områder ellers,
som det største sammenhengende turområdet i Hole, foruten Krokskogen. Andre mindre
nærturområder i utredningsområdet er Gjesvalåsen, Viksåsen, Burudåsen/Hurumåsen og Steinsåsen.
Storelva fra Hønefoss sentrum mot Synneren/Mælingen og videre til Onsakervika i Tyrifjorden er en
viktig ferdselsåre for kano, kajakk og båt, med merket båtled som et satsingsprosjekt i Hole og
Ringerike kommuner. Flere naturreservat med rikt fugleliv er blant attraksjonene. Områdene langs
elva er ellers nærfriluftsområder for omkringliggende bebyggelse. Blant annet brukes skogsveger og
stier på Prestemoen og Hvervenmoen til turer i skog og mark. Nærmere Hønefoss ligger det mye
brukte nærturområder i området rundt Veien kulturminnepark og Branddalen. Sørumgata, som er
adkomst til gårdene på Sørum og Sørumsmarka vest for Hønefoss, er en mye brukt turveg som
krysser både jernbane og E16.
Veg og stinett for gående og syklende
De viktigste ferdselslinjene for nærmiljø er lokalveger og gang- og sykkelveger som kan benyttes til
skoleveg, sykling og turer. Separate gang- og sykkelveger finnes i hovedsak bare i de tettest bebygde
områdene. Stier og/eller merkede løyper finnes ellers både i de store utfartsområdene og i
nærturområder, som nevnt i avsnittene over.
Dagens E16 er sykkelrute fra Bjørumsaga i Bærum til Skaret i Hole. Sykkelruten går videre langs
Utstranda til Elstangen og videre mot Åsa. Det er også gang- og sykkelveg langs E16 fra Sundvollen
til Hvervenkastet sør for Hønefoss sentrum. Gang- og sykkelveg langs E16 over Steinssletta er godt
egnet for sykkelturer, i kombinasjon med ruter på lokalveger.
Gudbrandsdalsleden går gjennom planområdet fra Krokskogen, ned Krokkleiva til Sundvollen. Videre
krysser leden Kroksundet langs E16 før den følger Gamleveien over Gjesvalåsen til Vik. Fra Vik
svinger leden vestover Røyselandet til Bønsnes kirke, før den svinger tilbake mot Norderhov kirke og
går videre nordøstover. Leden benyttes til organiserte og uorganiserte turer, og tillegges
identitetsskapende betydning.
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Figur 3-1 Parsellen går i tunnel under Vestmarka og Krokskogen, her Rønningen og Ramsåsen.
Strekningen går fra tettbyggelsen ved Jong vest for Sandvika i Bærum kommune og frem til tettstedet
Sundvollen i Hole kommune. Planlagt bane går i hovedsak i tunnel på strekningen. Området omfatter
Tanumplatåets kulturlandskap og de store sammenhengende skogsområdene i Vestmarka og
Krokskogen, som er underlagt bestemmelser i Markaloven. I tillegg kommer spredt bebyggelse langs
dagens E16 i området Rustan – Sollihøgda og Skaret – Nes.
Nærmiljø
På Jong ligger Bjørnegård skole og idrettsanlegg omkranset av boligområdene på Jong og Slependen
med i hovedsak eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Ved rundkjøringen i krysset mellom
Slependveien og Tanumveien ligger dagligvareforretning, kontorbygg og bensinstasjon. Sammen med
skolen, idrettsanlegget og Slependen stasjon danner de et lite lokalsenter. Jong skole er barneskole
for boligområdene øst for Slependveien samt rekkehusene i Asta Hansens vei nordvest for Bjørnegård
skole, mens boligområdene sørvest for Jongjordet hører til inntaksområdet for Tanum skole. Gang- og
sykkelveg langs Tanumveien er skoleveg for begge barneskolene og for ungdomsskolen.
Idrettsanlegget på Bjørnegård er et av de viktigste målpunktene for barn og unge i nærmiljøet, med
høy aktivitet både på dagtid og kveldstid.
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Figur 3-2 Bjørnegård skole og Jongjordet sett mot Tanumåsen fra Tanumveien.

Figur 3-3 Registreringskart Jong - Tanum. Tynn blå linje er jernbanetunneler, røde linjer er
anleggsveger.
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Tanumplatået har spredt bebyggelse og har en viktig nærmiljøfunksjon som bindeledd mellom
Vestmarka og bebyggelsen, med velutviklet nett av merkede tur- og skiløyper. I tillegg til Tanum skole
og Tanum kirke har området besøksgårder og rideskoler.

Figur 3-4: Registreringskart Tanumplatået. Tynn blå linje er jernbanetraseen, røde linjer er
anleggsveger.
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Tettstedet Sollihøgda ligger på kommunegrensen mellom Hole og Bærum og har stor betydning som
utfartsområde og innfallsport til både Vestmarka og Krokskogen. Dagens E16 er en vesentlig barriere
og støykilde for eksisterende bebyggelse. Ny E16 vil gå i tunnel forbi tettstedet og forbedre forholdene
betydelig. Det foreligger ny kommunedelplan for Sollihøgda i Hole kommune som legger opp til
utvikling av både utfartsområder og av tettstedet.

Figur 3-5: Registreringskart Sollihøgda. Tynn blå linje oppe til høyre er jernbanetraseen, røde linjer er
anleggsveger.
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Friluftsliv
Friluftslivet på strekningen Jong –Sundvollen domineres av de store sammenhengende
skogsområdene i Vestmarka og Krokskogen. Som del av Oslomarka er dette som nevnt regionale
friluftsområder med helårs betydning for en befolkning på flere hundre tusen. Det antas at mellom 50 –
100 000 bor slik til at innfallsportene i utredningsområdet (Kattås/Vestmarksetra,
Rønningen/Persbråtan, Sollihøgda, Sundvollen/Krokkleiva) er naturlig utgangspunkt for turer til fots,
på sykkel eller på ski. Av innfallsportene i området regnes Sollihøgda som den største og viktigste.
Gode snøforhold med lang vintersesong, samt tilrettelegging med parkering, egne skibusser, skiskoler
og trening gjør stedet attraktivt og mye brukt.
Svartoråsen/Jordbru og Rønningen/Persbråtan er begge delområder innenfor Vestmarka som ligger
nær tettbebyggelsen og som har stor betydning som nærfriluftsområder. Mens førstnevnte har høy
grad av tilrettelegging og høy bruksfrekvens både for organisert og uorganisert aktivitet, er sistnevnte
et avgrenset, stille kulturlandskap for nærturer.
Mellom Vestmarka og tettbebyggelsen i Sandvika/Slependen ligger en sammenhengende
grøntkorridor bestående av kulturlandskapet på Tanumplatået, Tanumskogen og
Jongjordet/Bjørnegård. Denne korridoren har et tett nettverk av turveger, turstier og skiløyper med stor
betydning for nærfriluftsliv.
Mot Sundvollen lengst nord i området avsluttes Krokskogen mot den bratte skråningen Krokkleiva.
Krokkleiva har spesielle opplevelser knyttet til storslått utsyn over Steinsfjorden og Steinsletta fra
utsiktspunktene Kongens utsikt, Dronningens utsikt og Kronprinsens utsikt.
Veg og stinett for gående og syklende
I tillegg til et stort løypenett innafor marka og i området Jong/Tanum, ligger deler av
Gudbrandsdalsleden (pilegrimsled) innenfor utredningsområdet, der den kommer over Krokskogen og
ned Krokkleiva for å krysse videre over Kroksundet. I nærmiljøene på Jong/Tanum er gang- og
sykkelveg fra Slependveien og videre langs Tanumveien en viktig ferdselsåre.
Gang- og sykkelveg langs dagens E16 fra Skui til Sollihøgda har vekslende standard og er noe
usammenhengende. E16 er stor belastning på deler av strekningen, og ruten vil kunne bli mer attraktiv
når ny E16 på strekningen står ferdig (inngår i 0-alternativet). Ruten brukes til tur og trening, men
mindre som tilkomst til markas innfallsporter da marka i hovedsak har bilbasert adkomst. Videre fra
Sollihøgda er gamle E16 sykkelrute fra Skaret og langs Utstranda helt til Sundvollen.
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Figur 3-6: Registreringskart Vestmarka fra Kattås i sør til Avtjerna i nord. Tynn blå linje er
jernbanetraseen.
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Figur 3-7: Registreringskart Krokskogen fra Brenna i sør til Sørsetra/Finneflaksetra i nord. Tynn blå
linje er jernbanetraseen.
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Tabell 3-1 Verdisatte delområder på strekningen Jong – Sundvollen. Verdikart følger etter tabellen.
Nr

Navn delområde

Beskrivelse

Verdi

NF1

Industriveien

Liten

NF2

Jongsåsen

NF3

Slependen

NF4

Jong/ Bjørnegård

NF5

Åskroken

NF6

Ås/Reverud

NF7

Tanumskogen

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Næringsbebyggelse med ingen/liten betydning for
nærmiljø og friluftsliv, med unntak av en noe
benyttet gangveg/snarveg gjennom området fra
Bjørnegårdssvingen til Jongsbruveien.
Registreringskategori: Boligområder
Småhusbebyggelse i området mellom Slependveien
og Jong barneskole, bundet sammen av bruer over
Drammensbanen/L1 gjennom området.
Gangavstand til Jong barneskole, Jongskollen
barnehage, Bjørnegård ungdomsskole og
idrettsanlegg. God tilgjengelighet til sentrale
målpunkter, flotte nærturområder, idrettsanlegg og
marka, samt kollektivtransport og
sentrumsfunksjoner i Sandvika.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Funksjonsblandet område mellom Tanumveien og
Slependveien som omfatter boligbebyggelse,
Slependen stasjon, dagligvarebutikk, bensinstasjon
mm. Området ligger i gangavstand til skoler,
idrettstilbud og kollektivtransport.
Registreringskategori: Friluftsområder
Åpent jordbruks-/kulturlandskap som er en viktig del
av sammenhengende grøntkorridor mellom
Sandvika og Vestmarka. Turløype klassifisert som
hovedturveg mot Tanumåsen/Tanumplatået krysser
området via Jongsalleen. Omfatter idrettsanlegget
ved Bjørnegård ungdomsskole, Combihallen,
Bjørnegård kunstgressbane, Jardar IL klubbhus,
som er viktig møteplass og uteområde for mange, og
har stor betydning for barn og unge.
Registreringskategori: Boligområder
Boligområde med småhusbebyggelse beliggende
mellom Jongjordet og Tanumåsen. Gangavstand til
nærmeste barnehager (Lille-Jong, Ås avd.
Vågebytoppen, Jongskollen), Tanum og Jong
barneskoler og Bjørnegård ungdomsskole og
idrettsanlegg (Combi-hallen og Bjørnegård
kunstgressbane). God tilgjengelighet til sentrale
målpunkt, flotte nærturområder og marka, samt
kollektivtransport og sentrumsfunksjoner i Sandvika
bidrar til å trekke verdien over middels.
Registreringskategori: Friluftsområder
Åpent jordbrukslandskap med gårdstun, lav grad av
tilrettelegging for friluftsliv. 100-metersskog /
elvekantvegetasjon langs Lagerudbekken. Lett
tilgjengelig fra omkringliggende tettbebyggelse,
potensiale for økt bruk.
Registreringskategori: Friluftsområder
Nærfriluftsområde mellom bebyggelsen i øst og
Tanumplatået i vest, og del av sammenhengende
grøntkorridor mellom Sandvika og Vestmarka. Viktig
nærturterreng med velutviklet nett av turveier og
stier, opplevelsesverdier i natur- og kulturmiljø og
landskap med utsiktspunkt.

Middels

Middels

Stor

Middels til
stor

Liten til
middels

Stor
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Nr

Navn delområde

Beskrivelse

Verdi

NF8

Tanum

Middels til
stor

NF9

Staverbråtan

NF10

Tanumplatået

NF11

SvartoråsenJordbru

NF12

Rønningen/
Persbråten

NF13

Vestmarka

Registreringskategori: Boligområder
Boligområde med småhusbebyggelse på nordsiden
av Tanumvegen lengst sør på Tanumplatået. Særlig
vakre omgivelser, inngår i avgrensing av helhetlig
kulturlandskap. Tanum barneskole ligger i området.
Gangavstand til bl.a. Tanum barnehage og
Bjørnegård ungdomsskole. I tillegg god
tilgjengelighet til sentrale målpunkter, flotte
nærturområder, idrettsanlegg og marka,
kollektivtransport og sentrumsfunksjoner i Sandvika.
Registreringskategori: Boligområder
Boligområde med småhusbebyggelse sør for
Tanumvegen lengst sør på Tanumplatået. Tanum
barnehage ligger i området. Gangavstand til Tanum
barneskole og Bjørnegård ungdomsskole. I tillegg
god tilgjengelighet til sentrale målpunkter, flotte
nærturområder, idrettsanlegg og marka,
kollektivtransport og sentrumsfunksjoner i Sandvika.
Registreringskategori: Friluftsområder
Nærfriluftsområde med særlige opplevelseskvaliteter
knyttet til nasjonalt viktig kulturlandskap, historiske
veger, besøksgårder, turvegnett, kulturminner mm.
Se verdivurderinger for landskap for visuelle
kvaliteter, kulturmiljø, og naturressurser. Mye brukt
nærfriluftsområde som er bindeledd mellom marka
og tettbebyggelsen, med velutviklet nett av merkede
tur- og skiløyper. Innfallsport til marka med p-plass
ved Tanum kirke. Tanum kirke er et
identitetsskapende element.
Registreringskategori: Friluftsområder
Nærfriluftsområde med høy grad av tilrettelegging og
høy bruksfrekvens. Ligger innenfor Vestmarka.
Brukes til både organisert og uorganisert aktivitet,
bl.a. tur og skiløyper, skytebane, modellflyplass.
Lysløype som er en del av lysløypenettet Skui –
Jordbru – Kattås – Vestmarksetra, ca. 15 km. Pplass ved Jordbru innfallsport til Vestmarka.
Registreringskategori: Friluftsområder
Åpent jordbrukskulturlandskap som ligger innenfor
Vestmarka, i overgangen mellom marka og
nærturområder. Velholdt kulturlandskap med
turveger og turløyper inkl. blåmerka DNT-løype. Ikke
tilrettelagt med p-plass.
Registreringskategori: Friluftsområder
Del av Oslomarka; stort sammenhengende
friluftsområde med regional verdi som er omfattet av
Markaloven. Vestmarka er et mindre område
avgrenset av Holsfjorden og Lierdalen i vest, E18 i
sør og av E16 i øst/nordvest, der det glir over i
Krokskogen. Godt tilrettelagt med velutviklet nett av
merkede tur- og skiløyper, inkl. DNT-merkede løyper
og hytter, flere innfallsporter og parkeringsplasser.
Opplevelsesverdier knyttet til natur- og
kulturlandskap. Mange innfallsporter fra
tettbebyggelsen i Asker og Bærum. Viktigste
innfallsporter i varslet planavgrensning er
Vestmarkveien, Skui, Jordbru og Sollihøgda.

Middels

Stor

Stor

Stor

Stor
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Nr

Navn delområde

Beskrivelse

Verdi

NF14

Skui

Stor

NF15

Rustan-Skoglund

NF16

Avtjerna Sollihøgda

NF17

Gang- og sykkelrute
Skui - Bjørumsaga Sollihøgda

NF18

Krokskogen

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Funksjonsblandet område som avslutter
tettbebyggelsen langs Ringeriksveien mot de mer
spredtbygde områdene opp mot Sollihøgda.
Omfatter Skui barneskole, idrettsanlegg, grendehus,
start lysløype mm. som er viktige møteplasser
/uteområder. Skuibakken er
landemerke/kulturminne. Viktige uteområder for barn
og unge. Innfallsport til Vestmarka, p-plass. I nord
ligger en blanding av boliger og næringsvirksomhet
med bussgarasje, kontrollplass og lagerbygg.
Registreringskategori: Boligområder
Spredtbygd område med noe gårdsbebyggelse og
noe randbebyggelse langs E16. Lav boligtetthet,
trafikk og støy fra E16. Rustan og Brenna vil bli
avlastet med ny E16 i tunnel. Fint kulturlandskap på
Rustan/Ullbråtan samt nærheten til marka er
kvaliteter ved området.
Ved Skoglund er det parkeringsmuligheter for turer i
marka. Middels verdi for friluftsliv.
Registreringskategori: Boligområder
Spredtbygd område med randbebyggelse langs E16
som blir tettere mot kommunegrensen mot Hole. Det
har lav boligtetthet og er i dag belastet med trafikk
og støy fra E16, men vil bli avlastet ved bygging av
ny E16. Nærhet til marka og innfallsporter med høy
bruksfrekvens.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gang-/sykkelveg langs tidl. E16 slutter omtrent ved
bussgarasjen på Skui, derfra følger sykkelruten tidl.
E16 opp til Bjørumsaga (lite trafikk).
Sammenhengende, separat gang- og sykkelvei til
Brenna, videre på Skoglundveien (lite trafikkert veg)
og en kort strekning på g/s-veg frem til Bråtanveien.
Deretter må man sykle ca. 1 km på E16 frem til
sammenhengende g/s-veg til Sollihøgda. Brukes til
tur og trening, mindre som tilkomst til markas
innfallsporter (marka har i hovedsak bilbasert
adkomst). E16 er stor belastning på deler av
strekningen, ruten vil kunne bli mer attraktiv når ny
E16 på strekningen står ferdig.
Registreringskategori: Friluftsområder
Del av Oslomarka; stort sammenhengende
friluftsområde med regional verdi som er omfattet av
Markaloven. Området vurderes som et større
sammenhengende friluftsområde med regional og
nasjonal verdi, og det er ikke differensiert på verdi
innenfor markagrensen. Opplevelsesverdier knyttet
til natur- og kulturlandskap. Godt tilrettelagt med
velutviklet nett av merkede tur- og skiløyper, inkl.
DNT-merkede løyper og hytter, flere innfallsporter og
parkeringsplasser. I stor grad bilbasert tilkomst fra
innfallsporter langs E16. Innenfor varslet
planavgrensning har innfallsportene og løypenettet
med utgangspunkt i Sollihøgda og Krokkleiva særlig
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Beskrivelse
stor bruksverdi og mange brukere. Krokkleiva med
Kongens utsikt er et identitetsskapende element.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Lite tettsted ved kommunegrensen mot Bærum som
i hovedtrekk består av småhusbebyggelse i tillegg til
Sollihøgda barnehage, grendehus, Sollihøgda kapell
og noe næringsbebyggelse. Nokså lang avstand til
andre nærmiljøtilbud og barneskole på Sundvollen
(alternativt Skui/Sandvika i nabokommunen). E16 er
en vesentlig barriere og støykilde for bebyggelsen.
Ny E16 vil gå i tunnel forbi tettstedet og forbedre
forholdene betydelig.
Sollihøgda og Høymyr har stor betydning for
friluftsliv, som viktigste innfallsport og forbindelse til
stier og løyper i Vestmarka og Krokskogen. Det er
parkeringsmuligheter både ved E16 og inn mot
marka. Betydningen for lokalt og regionalt friluftsliv
trekker verdien opp.
Registreringskategori: Friluftsområder
Det brattlendte terrenget mellom Krokskogen og
Holsfjorden på strekningen fra Skaret til Sundvollen
er verdivurdert som del av Krokskogskråningen.
Området er vanskelig tilgjengelig og preget av
trafikkstøy, med E16 som en vesentlig barriere for
ferdsel. Viktigste enkeltelement er
sammenhengende tursti fra Nes til Sundvollen /
Krokkleiva. Delområdet har størst verdi som
innfallsport til marka via lokale og mindre brukte
turstier og skogsveger, bl.a. er Homledalsvegen
sykkelrute i Markadatabasen.
Registreringskategori: Boligområder
Bebyggelsen i Homledal består av tre tun
beliggende tett på E16. Få boliger, trafikkstøy og
barrierevirkning av veg oppveies ikke av utsikten
over Holsfjorden. Boligene har heller ikke
umiddelbar tilgang til fjorden. Den bratte skrenten
ned mot Tyrifjorden brukes til klatring/isklatring.
Registreringskategori: Boligområder
Bebyggelsen på Skjellegård, Bråtan og Sønsterud
gård ligger på utsiden av E16 Nestunnelen. Området
har få boliger, men en flott beliggenhet med utsyn
mot Holsfjorden. Sønsterud har kvaliteter som
tilgang til fjorden og flere kulturminner. Fv.155
gjennom området er sykkelrute. Rasteplass ved E16
med flott utsyn over fjorden.
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Figur 3-8 Verdikart for del 1 av 2 på tunnelstrekningen Jong – Sundvollen.
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Figur 3-9 Verdikart for del 2 av 2 på tunnelstrekningen Jong – Sundvollen.
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3.2.2 Konsekvenser
Planlagt bane vil gå i en 22 km lang tunnel under Vestmarka og Krokskogen. Innenfor
utredningsområdet er det flere delområder som ikke blir berørt av tiltaket, verken direkte eller visuelt.
Disse blir ikke omtalt i tabellen under.
Tabell 3-2 Omfang og konsekvens jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
NF4 Jong/
Stor
Bjørnegård
Ringeriksbanen går i tunnel/kulvert under området. Det
er planlagt et tverrslag i utkanten av Jongjordet ved
Lars Jongs vei, der avgreiningen i tunnel kommer.
Tverrslaget skal være rømningstunnel i permanent
situasjon. I tillegg vil det plasseres 4 trafoer inn i
skråningen mot Lars Jongs vei som det etableres
permanent adkomst til. Eksisterende idrettsbaner vil
ikke bli berørt, men arealbruksendring for adkomst til
trafoer vil medføre reduksjon i areal avsatt til
idrettsformål nord for eksisterende anlegg. Tiltaket vil
ellers ikke medføre varige endringer for
ferdselsårer/stier, bruks- eller opplevelsesverdier i
området.
Intet til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF6
Liten –
Ås/Reverud
middels
Jordet mellom Tanumveien og tunet på Øvre Ås vil bli
benyttet som riggområde for tunneltverrslag i
anleggsperioden. Adkomstveg til tverrslaget vil bli en
permanent etablering. Når tiltaket er ferdig bygget vil
det ikke berøre nærmiljø eller friluftsverdier direkte,
men adkomstveger vil få nærføring til nærmeste
boliger. Trafikk og støy vil være svært begrenset og
ikke ha virkning i driftssituasjon. Trafikksikkerhet på
gang- og sykkelveg langs Tanumveien vil bli ivaretatt
ved å flytte den til motsatt side av anleggsområdet i
anleggsperioden. Denne nye gang- og
sykkelveglenken blir permanent, slik at det ved
anleggsslutt blir tosidig tilbud for gående og syklende
her. Områdets bruksmuligheter, attraktivitet og
tilgjengelighet påvirkes i begrenset grad, ny gang- og
sykkelveglenke vil være positivt for nærmiljø og
skoleveg.
Intet til lite positivt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF10
Stor
Tanumplatået
Ringeriksbanen går i tunnel under vestre ytterkant av
Tanumplatået, om lag i området langs Vestmarkveien.
Tanum kirke som identitetsskapende element berøres
verken direkte eller visuelt. Tiltaket ligger i utkanten av
platået og berører ikke turvegtraséer eller
bolig/nærmiljøområder direkte i permanent situasjon.
Før oppstart av massetransport kan starte skal det
etableres ny, varig turveg og gang- sykkelveg langs
Vestmarkveien fra Sopelimkroken til parkeringsplassen
på Kattås. Strekningen mangler eget tilbud til gående
og syklende i dag og tiltaket vil dermed påvirke ferdsel
og nærfriluftsliv positivt. Lite positivt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Delområdet omfatter Ringiåsen. Foten av Ringiåsen vil
bli berørt av tunneltverrslag i sørvest. Det etableres
riggområde på hogstflata mellom Trollmyr
naturreservat og Vestmarkveien. Skvallerbekken
legges midlertidig om i ny trasé i vestkanten av
riggområdet, og tilbakeføres til opprinnelig løp etter
anlegsslutt. Anleggstrafikk vil krysse tur- og skiløyper
langs Vestmarkveien, men det skal ikke etableres
permanent tilkomst til tverrslaget. Det forutsettes at
naturområdet og turløypene settes i stand ved
anleggsslutt, slik at tiltaket ikke vil medføre varige
endringer for tilgjengelighet og bruksmuligheter i og
forbi området.
Intet omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Ringeriksbanen går i tunnel under Vestmarka.
Tunneltverrslag ved Rustan vil ligge innenfor
markagrensa. Det etableres riggområde med
midlertidig adkomst fra dagens E16 delvis på dyrka
mark og delvis i kolle med skogsterreng mellom E16
og tunet på Søndre Ullbråten. Permanent tilkomst til
tverrslaget legges via eksisterende gårdsveg til
Ullbråtan. Med unntak av portalområdet settes berørte
arealer i stand som jordbruksarealer ved anleggsslutt,
slik at det vil være den største endringen fra dagens
situasjon. Tiltaket vil ikke medføre varige endringer for
tilgjengelighet og bruksmuligheter i området.
Eventuell oppfylling for å øke parkeringskapasitet ved
Vestmarkssetra inngår ikke i planarbeidet. Intet
omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Ny E16 og regulering av gang- og sykkelveg langs
dagens E16 er en del av 0-alternativet. Som del av
dette tiltaket etableres en anleggsadkomst direkte fra
E16 som vil krysse gang- og sykkelveg langs E16 og
elva. (se NF13 og NF17). Det etableres vedere et
riggområde i skogholtet mellom tunene Ullbråtan og
Bakken som er tenkt etablert som jordbruksareal ved
anleggsslutt. På Brenna etableres et midlertidig
anleggsområde for massehåndtering innenfor
avgrensningen av NF18 med adkomst fra Brenna
gårdsvei. Vegen må rustes opp, noe som medfører at
et bolighus må løses inn. I et lite boligmiljø som
Brenna vil det kunne innvirke negativt på nærmiljøet.
Intet til lite negativt omfang.
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Delområde
NF16 Avtjerna
- Sollihøgda

Verdi
Liten middels

Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Boligområder
Bebyggelse og turstier på østsiden av dagens E16 vil
bli vesentlig påvirket av tiltaket. Det skal etableres et
tunneltverrslag, et større, sammenhengende område
for midlertidig anleggsområde og massehåndtering, og
permanent masselagring på Avtjerna og Lorangmyr.
Dagens masselager på Lorangmyr inngår som en del
av dette store rigg- og anleggsområdet. Området
planlegges varig oppfylt med overskuddsmasser, og
skal tilbakeføres og tilrettelegges for naturlig
revegetering eller skogplanting. Det reguleres to
alternative tverrslag med adkomstveg fra dagens E16,
ett ved Avtjernsmyra og ett ved Lorangmyr. Bare ett av
disse vil bli etablert, og få permanent adkomst. Ny,
permanent adkomst over Avtjernsmyra vurderes som
noe verre enn Lorangmyr, fordi Lorangmyr har
vegadkomst fra før. Nærmiljøets bruksmuligheter,
tilgjengelighet og attraktivitet forringes i lang tid, fram til
området framstår som reetablert. Middels negativt
omfang.

Konsekvens
Liten til
middels
negativ (-/- -)

NF17 Gangog sykkelrute
Skui Bjørumsaga Sollihøgda

Liten middels

Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Ny E16 og regulering av gang- og sykkelveg langs
dagens E16 er en del av 0-alternativet. Adkomst til
tverrslag og riggområder i anleggsperioden vil krysse
gang- og sykkelveien ved Rustan, Brenna og ved
Avtjerna. Avhengig av valg av tverrslag i Avtjernaområdet vil kryssingene ikke bli permanente. Det
forutsettes trygg utforming av kryssingspunktet dersom
etablering av ny adkomst over Avtjernsmyra velges.
Intet negativt omfang.
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Registreringskategori: Friluftsområder
Ringeriksbanen går i tunnel under Krokskogen, men vil
bli berørt av tverrslag og massehåndteringsområde i
friluftsområdets yttergrense mot E16 og
Krokskogskråningen.
Bærum kommune:
Det etableres massehåndteringsområde mellom
bebyggelsen og markagrensa ved Brenna. Området
berører sti mellom Brenna og Hvile / Bjørumsaga via
Bukkesteinshøgda.
Ved Avtjerna reguleres to alternative tunneltverrslag.
Store massehåndteringsområder etableres i
skogsområdene i overgangen mellom bebyggelsen
langs dagens E16 og markagrensa. Bebyggelsen blir
ikke direkte berørt, men får sterk nærføring til
massehåndteringsområdet, som vil framstå med
reduserte opplevelseskvaliteter for nærmiljø og
friluftsliv i lang tid framover. Det samme gjelder for
gårdstunet Skogen, og for hyttene i fremkant av
fjellskrenten langs massehåndteringsområdet (Kollen),
og som ligger innenfor markagrensa. Disse ligger i
tillegg høyere, og massehåndteringsområdet vil endre
utsikten i lang tid før området vil oppfattes som
tilbakeført.
Ved Sollihøgda skytebane kan oppfylling med masser
utformes som støyskjermende voller rundt banen (vist i
modell). Det vil ev. vurderes som positivt avbøtende
tiltak for både nærmiljø og friluftsliv i området, selv om
det både vil ta eksisterende vegetasjon og berøre
mindre stier mellom bebyggelsen og marka. Tiltak
mellom skytebanen og Lorangmyr vil berøre
tursti/skiløype mellom Avtjerna og
Holmevatnet/Mustadkroken, mens tiltak sør for
Lorangmyr berører lokale turstier. Reetablering av
løyper og stier ved anleggsslutt er lagt til grunn for
omfangsvurderingen.
Hole kommune:
I forbindelse med at det etableres anleggstverrslag ved
Høgås skytebane, vil det bli etablert
massehåndteringsområde i Nordlandsdalen og
gjennomført utbedringstiltak på Høgåsveien (se NF
20). Opprustingen av vegen kan vurderes som positivt
for tilgjengelighet til marka.
Samlet vurdering: Tiltakene vil berøre en liten del av
Krokskogen. I permanent situasjon vil
massehåndteringsområdene tilbakeføres til LNF og
tilrettelegges for naturlig revegetering eller
skogplanting. Det vil likevel ta mange år før områdene
vil oppfattes som revegetert. Lokalt vil områdene få et
stort tap av attraktivitet og opplevelseskvalitet, men i
permanent situasjon vurderes dette i liten grad å
påvirke hele Krokskogens, tilgjengelighet,
bruksmulighet og samlede attraktivitet som
friluftsområde.
Intet til lite negativt omfang.
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Registreringskategori: Friluftsområder
Krokskogskråningen vil bli berørt av tiltak på og langs
nedre del av Høgåsveien, fra E16 til markagrensa. Det
vil bli deponert masser langs Høgåsveiens nedre del
mot E16, i Nordlandsdalen. Tiltakene vil kunne gi
redusert attraktivitet for friluftsbruk og redusere
opplevelsesverdiene langs Høgåsveien som
innfallsport til marka i reetableringsfasen, men
opprustingen kan også vurderes som positivt for
tilgjengelighet til marka.
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I tillegg reguleres massehåndteringsområde for
permanent oppfylling med masser ved Brakamyr vest
for E16 like nord for Sollihøgda
Brakamyr berører ingen registrerte nærmiljø eller
friluftsinteresser direkte, men tiltaket vi kunne gi
nærføringsulemper til bebyggelsen langs E16 i
anleggsperioden.
Tiltakene vurderes i liten grad å påvirke
Krokskogskråningens samlede attraktivitet,
tilgjengelighet og bruksmulighet som friluftsområde.
Intet til lite negativt omfang.
Samlet vurdering jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Tabell 3-3 Oppsummering av konsekvenser Jong – Sundvollen.
Delområde
Registreringskategori
NF4 Jong/ Bjørnegård
Friluftsområder
NF6 Ås/Reverud

Friluftsområder

NF10 Tanumplatået
NF11 Svartoråsen-Jordbru
NF13 Vestmarka
NF15 Rustan-Skoglund
NF16 Avtjerna - Sollihøgda

Friluftsområder
Friluftsområder
Friluftsområder
Boligområder
Boligområder

NF17 Gang- og sykkelrute Skui Bjørumsaga - Sollihøgda
NF18 Krokskogen
NF20 Krokskog-skråningen

Veg- og stinett for gående og
syklende
Friluftsområder
Friluftsområder

Samlet konsekvens

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

Tiltakene i planen har i liten grad varige konsekvenser for nærmiljø og friluftsområder på denne
strekningen. De mest sårbare områdene med høy bruksfrekvens og mange brukere er skjermet for
permanente tiltak. Anleggsadkomster og riggområder er lagt til eksisterende veger som i nødvendig
grad oppgraderes, slik at det ikke åpnes for helt nye inngrep. Omfanget av varige endringer er størst
for Avtjerna-området opp mot Sollihøgda, som får store arealer mellom den spredte bebyggelsen og
markagrensa beslaglagt som massehåndteringsområde. Det at området er delvis benyttet til lagring av
masser fra før, og at tiltakene ligger i god avstand fra tyngdepunktet i bebyggelsen på Sollihøgda og
hovedløypenettet med innfallsporter til marka på Høymyr gjør at konsekvensene ikke blir større.
Likevel, for de som bor i nærmiljøet vil den lange reetableringsperioden være en negativ endring for
kvalitetene i nærmiljøet.
Tiltakene vurderes i liten grad å påvirke samlede attraktivitet, tilgjengelighet og bruksmulighet for
friluftsliv i permanent situasjon. Samlet konsekvensgrad settes til liten negativ (-).
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3.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Mens tiltakene i planen har lite varig fotavtrykk for nærmiljø og friluftsliv i Bærum kommune, er det
store negative konsekvenser forbundet med selve anleggsfasen. Selv om deler av anlegget kan ta
kortere tid, er det lagt til grunn en anleggsperiode på 6 til 7 år. Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
er i dette området særlig knyttet til anleggstrafikk og massetransport, anleggs- og trafikkstøy,
arealbeslag, barrierevirkning og omlegging av adkomster mellom boligmiljøer, nærturområder og
andre uteområder med nærmiljøfunksjoner. Parkeringsplasser og innfallsporter til friluftsområdene må
sikres trygg tilkomst eller erstattes annet egnet sted.
Jong – Tanum – Vestmarkveien
Jernbanetunnelen vil bli drevet fra tverrslag som går inn i fjellet under Tanumskogen ved Reverud/Ås,
og under Ringiåsen mellom Vestmarkveien og Trollmyr naturreservat (Kattås). Her etableres
riggområder som vil beslaglegge areal i anleggsperioden. Tverrslaget ved Reverud /Ås vil ha negative
virkninger for nærmiljø i tilgrensende boligområder. Trafikksikkerhet på gang- og sykkelveg langs
Tanumveien vil bli ivaretatt ved å flytte den til motsatt side av anleggsområdet i anleggsperioden.
Denne nye gang- og sykkelveglenken blir permanent, slik at det ved anleggsslutt blir tosidig tilbud for
gående og syklende her. Det planlegges å bruke overskuddsmasser til å etablere støyvoller mot
bebyggelsen.
Tverrslaget på Kattås ligger innenfor markagrensa, og vil berøre den mye brukte Vestmarkveien og
turtraseene langs den. Det er derfor regulert et langsgående formål langs Vestmarkveien, som i ulike
snitt skal omfatte kombinasjoner av fortau, g/s-veg, ridesti, turveg og skiløype. Det er knyttet
rekkefølgekrav til opparbeidelse av dette arealet før massetransport på Vestmarkveien kan starte.
Tunnelmassene vil bli fraktet ut via tverrslagene på Reverud/Ås og Ringi og fører til omfattende
massetransport og anleggstrafikk på Vestmarkveien og Tanumveien. I tillegg vil massetransport og
driving av tunnel foregå med adkomst via tverrslag under Lars Jongs vei ved Jongjordet. Masser fra
tverrslagene på Reverud/Ås og Ringi transporteres via Tanumveien, gjennom rundkjøringen og videre
på Slependveien mot E16 eller E18. Massetransport via tverrslag ved Lars Jongs vei vil være mindre,
og skje via ny anleggsveg på Jongjordet og videre på Slependveien til enten E16 eller E18.
Massetransporten ut fra tverrslag og langs lokalvegene vil krysse gang- og sykkelveger. Dette vil føre
til økt belastning og utrygghetsfølelse på skoleveg spesielt, og for gående og syklende generelt. Det
vil være behov for trafikksikkerhetstiltak i området.
Beregninger ifbm. teknisk plan viser at anleggstrafikken på Tanumveien og Slependveien utgjør
økning i ÅDT (årsdøgntrafikk) med totalt ca. 610 lastebiler på vegstrekningene. Det vil ifølge
støyutredningen øke støynivået noe. Transporten over Jongjordet vil ikke føre til nevneverdig økning i
støynivå ved nærliggende boliger.
Anleggsfasen gir ingen direkte arealbeslag for Bjørnegård skole og det tilgrensende idrettsanlegget.
Riggområdet legges imidlertid tett på skolens uteområder og idrettsanlegget, og vil kunne føre til
belastninger i form av støy, støv og trafikk. Arbeidet med etablering av selve påhugget samt kulvert
under Lars Jongs vei vil kunne gi en støybelastning til omgivelsene (boliger og skole) da disse
arbeidene foregår i dagen. Arbeidene forventes å være kortvarig sammenlignet med selve
tunneldrivingen, som også kan medføre belastning for overliggende boliger i form av strukturlyd og
vibrasjoner.
Rustan
Jernbanetunnelen vil bli drevet fra tverrslag ved Rustan/Søndre Ullbråten, og fra ett av de to
alternative tverrslagene på Avtjerna. Adkomstveg til tverrslaget er lokalisert bort fra gårdstunene slik at
man unngår konflikt mellom eksisterende bruk og anleggsveg, men gårdstunene vil likevel mest
sannsynlig merke nærføringsulemper av tverrslag, riggområde og anleggstrafikk. Det vil ikke foregå
noen støyende aktivitet på riggområdet, kun uttransportering av masser. Det skal ikke foregå
massetransport på natt, slik at behovet for støyskjerming iht. gjeldende retningslinjer for støy faller
bort. Tunnelmassene fra Rustan vil bli transportert fra tverrslagene og rett ut på E16.
Trafikksituasjonen her er noe uoversiktlig, og massetransport vil krysse eksisterende gang- og
sykkelveg. Ny E16 (del av 0-alternativet) vil mest sannsynlig ikke være ferdig før arbeidet med
Ringeriksbanen startet opp. Det må vurderes trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende.
Brenna
Massetransport skal foregå på Brenna gårdsvei, som reguleres og utbedres. Området har vanskelig
topografi og boliger tett på vegen. Tiltak som sikrer gående og syklende må vurderes som del av
MOP.
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Krokskogen
På Avtjerna etableres riggområder og massehåndteringsområder som vil beslaglegge store areal i
anleggsperioden. Området har få boliger, men disse vil til gjengjeld bli sterkt berørt. Det samme
gjelder for gårdstunet Skogen, og for hyttene i fremkant av fjellskrenten langs
massehåndteringsområdet (Kollen), og som ligger innenfor markagrensa. På grunn av skrånende
terreng har eventuelle støyskjermer liten effekt på støynivået ved bolig- og hyttebebyggelsen.
Området rundt Sollihøgda skytebane tillates benyttet til kontorrigg og ikke støyende
anleggsvirksomhet, slik at bebyggelsen her skjermes mot den mest støyende anleggsaktiviteten.
Utover turløype/skiløype mot Holmevatnet og skytebanen berøres friluftsaktivitet i liten grad direkte.
Høgås skytebane vil bli opprettholdt for bruk i hele anleggsperioden og det antas at veien vil kunne
benyttes som innfallsport til Krokskogen, selv om det vil bli betydelig anleggstrafikk og massetransport
på Høgåsveien. Det er ikke registrert turvei/skiløype/sykkelrute som blir direkte berørt, men brukere av
skiløypa Sollihøgda/Høymyr – Høgåsen – Finneflakseter – Sørsetra vil kunne oppleve
anleggsperioden negativt.
3.2.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Det vil være betydelig massetransport på dagens E16 til planlagte massehåndteringsområder på
Avtjerna. Brukere av turløypene i området kan med fordel henvises til Sollihøgda/Høymyr gjennom
skilting, informasjonskampanjer etc. for å inngå konflikter. Det samme vil gjelde for Høgåsveien.
Eventuell oppfylling med masser rundt Sollihøgda skytebane kan med fordel utformes som
skjermende voller mot bebyggelsen.

Figur 3-10 Modellfoto tatt fra gårdstunet Skogen mot massehåndteringsområdet på Avtjerna viser
mulig utforming av masselager. Regulert område omfatter det røde arealet rundt de grønne områdene
som illustrerer oppfylt terreng.

Figur 3-11 Modellfoto tatt fra gårdstunet Skogen mot massehåndteringsområdet på Avtjerna med
skog.
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Dagsone Sundvollen – Kroksund
Områdebeskrivelse og verdivurdering

Figur 3-12 Kroksund sett fra Kronprinsens utsikt. Tyrifjorden til venstre, Steinsfjorden til høyre for brua/
Kroksundet. Sundvollen og Sundvollen oppvekstsenter i forgrunnen.
Hele utredningsområdet Sundvollen – Kroksund ligger i Hole kommune og omfatter bebyggelse,
nærområder og friluftsområder på begge sider av Kroksundet. Utredningsområdet domineres av
friluftsliv knyttet til Tyrifjordens og Steinfjordens vannspeil og strandlinjer, og til turer i skog og mark i
de bratte åssidene som strekker seg opp mot platået på Krokskogen i sør. Turvegnettet omfatter
historiske vegfar som Gudbrandsdalsleden og Dronningveien opp Krokkleiva.
Nærmiljø
Strekningen Sundvollen - Kroksund starter på sørsiden av Kroksund med Storøya/ Elstangen i vest og
tettstedet Sundvollen i øst. Bebyggelsen på Storøya er i hovedsak fritidsbebyggelse. Storøya er
tilknyttet fastlandet ved Elstangen med bru. Fra Elstangen og videre østover er det spredt
boligbebyggelse på nordsiden av E16 og et større boligfelt (Klokkerbråtan) på sørsiden.
Bygningskomplekset Tyriheim, som tidligere har vært både kurs- og feriesenter og transittmottak,
ligger også på sørsiden av E16. Videre østover mot Sundvollen er det lite bebyggelse på sørsiden av
E16 pr i dag, men i kommuneplanens arealdel er områdene satt av til fremtidige boligområder.
Sundvollen er et tettsted med skole, flerbrukshall, to barnehager, noe næring, service (blant annet
dagligvare og bensinstasjon) og boliger. Sundvollen hotell er sentralt element og møteplass.
Boligbebyggelsen består i stor grad av eneboliger i skråning opp mot Krokskogen i sør (boligfeltet
Grøndokka). Ved skolen (oppveksttunet) blir det kjørt opp skiløyper som må antas å være viktig for
barn og unge. Også områdene i Sundvollbukta, der dagens E16 går i bru over Kroksund, er viktige
arealer for barn og unge. Her ligger det blant annet en balløkke.
I følge Statistisk sentralbyrå (SSB), var det 1136 bosatte i tettstedet Sundvollen i 2016. Tettstedet
Sundvollen består av alle de nevnte områdene fra Elstangen/ Klokkerbråtan til Sundvollen. På
nordsiden av sundet finner vi det større boligfeltet Kroksund. Dette boligfeltet består i hovedsak av
eneboliger i skråning med utsikt sørover mot Tyrifjorden og Steinsfjorden. Kroksund hadde, ifølge
SSB, 350 bosatte i 2016.
Bebyggelsen langs dagens E16 er i stor grad påvirket av støy. Dagens støysoner omfatter både
nyere og eldre bebyggelse på begge sider av sundet.
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Figur 3-13 Eksisterende bebyggelse i framkant av Klokkerbråtan ligger i gul støysone. Bebyggelsen
har lokal skjerming av uteområder pga. støy fra dagens E16.

Friluftsliv
Strandsonen, øyene, fjordene og omkringliggende skogsarealer er mye brukt til friluftsliv hele året. Om
sommeren er det spesielt båtliv, fotturer, golf, telting på øyene og fiske som dominerer, mens om
vinteren er det isfiske og skigåing. Det er også krepsefiske i Steinsfjorden.
Storøya, Sundøya og Slettøya er viktige øyer i området. Storøya er et friluftsområde som brukes mye
og som har flere bruksmuligheter og kvaliteter (golf, tur, småbåthavn, badeplasser mm). Nordenden
av Storøya har badeplass som er statlig sikret friluftsområde. Sundøya og Slettøya er dominert av
E16, men har likevel kvaliteter for friluftsliv, med turveg som følger Gudbrandsdalsleden, og badeplass
på Slettøya.
På sørsiden av Tyrifjorden/ Kroksund, like nord for Elstangen, ligger Rørvik camping med en av de
mest brukte badeplassene i Holebygda. Strandsonen på fastlandet, både på sørsiden og nordsiden av
Kroksund, er ellers lite tilrettelagt for allment friluftsliv. Strandsonen og store deler av Kroksundet med
Slettøya og Sundøya, samt Steinsfjorden og de nærmeste øyene, er sterkt støybelastet fra dagens
E16.
Krokkleiva sør for Sundvollen består av en bratt skråning opp mot Krokskogen med veier og
stisystem. Spesielle opplevelser er knyttet til storslått utsyn over Steinsfjorden og Steinsletta fra
utsiktspunktene Kongens utsikt, Dronningens utsikt og Kronprinsens utsikt. Sistnevnte benyttes som
utsprangspunkt for luftsport (paraglider og hangglider).
På nordsiden av Kroksund er Gjesvalåsen et viktig nærturområde for lokalbefolkningen.
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Figur 3-14 Kroksundet sett mot dagens E16 fra strandsonen ved Rørvik Camping.
Veg og stinett for gående og syklende
Det er gang- og sykkelveg langs E16 fra Elstangen til Sundvollen og videre over Sundøya og Slettøya
til Kroksund og videre mot Vik. Det er også nylig opparbeidet egen gang- og sykkelveg fra
Klokkerbråtan til skolen/ oppveksttunet på Sundvollen, beliggende avgrenset fra E16.
Krokkleiva har et velutviklet veg- og stinett, der Dronningvegen er sentral. Gudbrandsdalsleden går fra
Krokkleiva til Sundvollen, over Sundøya/ Slettøya og opp gjennom boligområdet Kroksund via
«Gamleveien» over Gjesvalåsen.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Figur 3-15: Registreringskart for Kroksund og Sundvollen.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

64 av 143
FRE-00-A-26210
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

65 av 143
FRE-00-A-26210
02A
09.02.2018

Tabell 3-4 Verdisatte delområder på strekningen Sundvollen – Kroksund.
Nr

Navn delområde

Beskrivelse

Verdi

NF23

Elstangen og Rørvik
Camping

Middels

NF24

Klokkerbråtan
(Elstangen)

NF25

Tyrifjorden

NF26

Storøya

NF27

Rørvik

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Området beliggende mellom E16 og Tyrifjorden er
privatisert av campingplassen, men likevel
tilgjengelig for allmennheten for fritidsfiske og
tilrettelagt med en mye benyttet
badestrand/badebrygge som er en av de mest
populære i Holebygda. I tillegg til campingplassen er
brua over til Storøya viktigst for friluftsliv. Det er også
registrert badeplass ved brufestet på Elstangen.
Registreringskategori: Boligområder
Boligfeltet på Klokkerbråtan ved Elstangen er et
nyere boligfelt med både eneboliger og
leilighetsbygg som ligger på oppsiden av E16 og
med flott utsikt mot Kroksundet mm. E16 er en
vesentlig støykilde for området. Det ligger
barnehage innenfor boligfeltet. Gang- og sykkelveg
fra krysset på Elstangen langs E16 til Sundvollen
samt egen gangveg fra Elstangen til Sundvollen
oppvekstsenter sikrer trygg ferdsel og er viktige
ferdselsårer for området. Området vurderes som et
godt beliggende boligområde. Barnehage, skole og
idrettsanlegg, sentrumsfunksjoner mm. i nær
gangavstand på separat gang- og sykkelveg trekker
verdien opp over middels.
Registreringskategori: Friluftsområder
Stort sammenhengende friluftsområde /
utfartsområde for ferdsel på fjorden og opphold i
strandsonen. Tyrifjorden med strandsone og øyer
har særlige opplevelseskvaliteter knyttet til landskap,
natur- og kulturverdier, og er verna vassdrag med
friluftsliv og rekreasjon som del av vernegrunnlaget.
Området vurderes som et større sammenhengende
friluftsområde med regional / nasjonal verdi, og det
er ikke differensiert på verdi innenfor området.
Registreringskategori: Friluftsområder
Friluftsområde som brukes mye, er lett tilgjengelig
fra fastlandet som nærturterreng, og som har flere
bruksmuligheter og kvaliteter, heriblant golfbane,
turstier, naturverdier, småbåthavn, badeplasser mm.
Omfatter statlig sikret badeplass.
Registreringskategori: Boligområder
Spredt bebyggelse beliggende mellom E16 og
Tyrifjorden på strekningen fra Rørvik til Sundvollen.
Området har få boliger, lav tetthet og er støybelastet.
Største kvalitet er beliggenheten i strandsonen, som
i hovedsak er privatisert. Området har også nærhet
til skole, barnehage og idrettsanlegg på Sundvollen,
men må krysse E16 for å nå disse tilbudene.

Middels til
stor

Stor

Stor

Liten til
middels
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Nr

Navn delområde

Beskrivelse

Verdi

NF28

Sundvollen
oppvekstsenter

Stor

NF29

Krokkleiva

NF30

Grøndokka

NF31

Sundvollen

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Omfatter Sundvollen oppvekstsenter med skole,
barnehage og flerbrukshall, Tyriheim ferie og
kurssenter, samt noe spredt boligbebyggelse. Det
etableres skiløype over jordene mellom
oppvekstsenteret og Tyriheim når forholdene til rette
for det. Dette området har også funksjon som
landingsområde for luftsport (paraglider og
hangglider) som har utsprangspunkt i Krokkleiva.
Det tidligere feriesenteret har liten funksjon for
nærmiljøet og er ikke tillagt vekt. Gang-/sykkelveg
fra Elstangen til oppvekstsenteret ligger i øvre del av
området og er en viktig ferdselsåre i en viktig
grøntkorridor og nærturterreng. Områdets samlede
funksjoner som grøntkorridor og nærturterreng,
skileik, ferdselsårer, skoleveg, i tillegg til spesiell
bruk for luftsport, gir området stor verdi.
Registreringskategori: Friluftsområder
Lokalt og regionalt viktig friluftsområde med
stisystem rundt Krokkleiva, den bratte oppstigningen
fra Sundvollen til Kleivstua som er en del av den
fredete Bergenske kongeveien over Krokskogen, og
som i nedre del faller sammen med
Gudbrandsdalsleden. Spesielle opplevelser knyttet
til natur- og kulturlandskap, storslått utsyn over
Steinsfjorden og Steinsletta fra utsiktspunktene
Kongens utsikt, Dronningens utsikt og Kronprinsens
utsikt. Sistnevnte er utsprangspunkt for luftsport.
Kleivstua er et tradisjonsrikt overnattingssted /
serveringssted på toppen av Krokkleiva, møteplass,
p-plass og utgangspunkt for turer året rundt.
Nordkleiva er noe mindre brukt enn Krokkleiva, men
også viktig innfallsport til Krokskogen.
Registreringskategori: Boligområder
Boligområde/boligfelt med småhusbebyggelse og
sentral beliggenhet i forhold til Sundvollen sentrum,
barnehage, skole og flerbrukshall. Ikke umiddelbar
tilgjengelighet til fjorden, men god beliggenhet ift.
friluftsområdene Krokkleiva og Krokskogen, som har
Dronningveien som felles tilkomstvei med
Grøndokka.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Funksjonsblandet bebyggelse med noen boliger,
næringsbebyggelse og servicetilbud. Sundvollen
hotell er et sentralt element og en møteplass.
Dagligvareforretning med post, samt
bensinstasjonen fungerer i noen grad som
møteplasser. Gangavstander til viktige
nærmiljøfunksjoner som Sundvollen barnehage og
oppvekstsenter, nærhet til fjorden og andre
uteområder er viktige nærmiljøkvaliteter ved området
som gir høy verdi. Barrierevirkning og støy fra
dagens E16 trekker verdien noe ned.

Stor

Middels til
stor

Middels til
stor
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Nr

Navn delområde

Beskrivelse

Verdi

NF32

Sundvollbukta

Middels

NF33

Sundøya og
Slettøya

NF34

Steinsfjorden

NF35

Kroksund

NF36

Gudbrandsdalsleden

Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder
og andre uteområder
Uteområde mellom dagens E16 og fjorden ved
Sundvollen som er tilrettelagt med ballbane og
småbåthavn og som gir tilgjengelighet til fjorden.
Sundvollen gamle skole er i bruk som grendehus.
Tilgjengelig område som brukes og har betydning for
aktivitet for litt eldre barn. Barrierevirkning fra E16 og
trafikkstøy gjør at området ikke får høyere verdi.
Registreringskategori: Friluftsområder
Øyene i Kroksundet er dominert av dagens E16,
men er likevel en del benyttet som lett tilgjengelig
nærturområde med gang- og sykkelveg som binder
sammen Sundvollen og Vik, og som gir tilgang til
fjorden. Tilrettelagt med mindre båtplass, badeplass,
og fiskeplass tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Gudbrandsdalsleden krysser Kroksundet langs E16
over Sundøya og Slettøya.
Registreringskategori: Friluftsområder
Stort sammenhengende friluftsområde /
utfartsområde for ferdsel på fjorden og opphold i
strandsonen som utgjør den nordøstlige armen av
Tyrifjorden. Strandsone og øyer har særlige
opplevelseskvaliteter knyttet til landskap, natur- og
kulturverdier. Krepsefisket i fjordene fremheves som
nasjonalt verdifullt. Det er et betydelig antall
hytter/fritidsboliger rundt fjorden, som brukes til fiske
sommer/vinter, padling, skøyter mm. Området
vurderes som et større sammenhengende
friluftsområde med regional / nasjonal verdi, og det
er ikke differensiert på verdi i delområder.
Registreringskategori: Boligområder
Boligområder på nordsiden av Kroksundet
bestående av gårdstun, småhusbebyggelse samt
institusjonene Hole bo- og rehabiliteringssenter og
Sundjordet bofellesskap. Vanlig godt boligområde
der støy og barrierevirkning fra dagens E16 veies
opp av beliggenheten ved fjorden, tilgang til
nærturområder i Gjesvalåsen og nærhet til
sentrumsfunksjoner på Sundvollen og Vik.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Vestre rute av Gudbrandsdalsleden fra Oslo til
Trondheim kommer over Krokskogen, ned
Krokkleiva og krysser over Kroksundet langs dagens
E16 og over Gjesvalåsen til Vik. Den følger i stor
grad etablerte stier og gang- /sykkelveger som også
brukes i nærmiljøet. Som vandringsled brukt til både
organiserte og uorganiserte/private vandringer.
Symbolverdi og opplevelsesverdier knyttet til
kulturminner og kulturlandskap.
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3.3.2 Konsekvenser
For vurdering av omfang og konsekvenser på denne strekningen er det lagt til grunn følgende
grensesnitt mellom utviklingen av Sundvollen til stasjonsby og fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16:
Reguleringsbestemmelsene for fellesprosjektet stiller krav om utarbeidelse av en egen, samlet plan for
utfylt areal som kan bebygges i framtidig byutvikling. Framtidig byutvikling vurderes ikke i utredningen
av Fellesprosjektet.
For vurdering av omfang og konsekvens i tabellen under legges til grunn at jernbanestasjon med
tilhørende nødvendig infrastruktur etableres innenfor areal avsatt til dette formålet i reguleringsplanen.
Utfylte arealer utover dette, herunder arealer regulert til framtidig byutvikling som nevnt over, skal
utredes iht. til de tiltakene som skal gjennomføres i regi av fellesprosjektet med hjemmel i
reguleringsbestemmelsene: Det vil si at utfylt areal skal utredes som ferdig arrondert og planert med
etablert sjøfront mot fjorden, med midlertidig opparbeidelse som grøntarealer i påvente av byutvikling.
Reguleringsbestemmelsene til planen fastslår videre at eksisterende ballbane i Sundvollbukta skal
reetableres, og at det skal opparbeides gangveg, aktivitets- og oppholdsarealer langs strandlinjen.
Tabell 3-5 Omfang og konsekvens dagsone Sundvollen – Kroksund
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
NF23 Elstangen og
Rørvik Camping

Middels

NF24 Klokkerbråtan

Middels stor

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Traseen for ny E16 går tvers over Rørvik
camping og det vil bli anlagt en fylling ut i sjø i
området. Det legges til grunn at campingplassen
må avvikle/ flytte og at badeplassen på
campingplassen blir ødelagt. Hele den naturlige
strandsonen med blant annet eksisterende
båtplasser fra Rørvik til Elstangen blir fylt ned.
Det vil også kunne få negative virkninger for
muligheten til fritidsfiske (merk: ødeleggelse av
habitater er vurdert i utredning av naturmiljø).
Med unntak av Slettøya har campingplassen de
best tilgjengelige områdene dersom man ikke
skal i båt. Selve Elstangen, bru til Storøya, og
badeplassen vest for bru til Storøya vil bestå.
Hele området har støyverdier over anbefalte
grenseverdier i 0-alternativet. Støyvurderingene
viser at området fremdeles vil være støyutsatt
over anbefalte grenseverdier i ny situasjon.
Opplevelseskvalitetene påvirkes negativt av det
nye vegsystemet med tilhørende bru.
Det legges til grunn at tilgjengelighet til og
bruksmuligheter i strandsonen sikres i plan
gjennom landskapsforming av fyllinger og
regulering av turveg langs strandsonen. I
forhold til dagens situasjon vurderes områdets
attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel,
aktivitet og opphold likevel som forringet.
Middels negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Kryssområdet for nye E16 vil bli liggende
mellom Klokkerbråtan og sjøen. Kryssområdet
og vegtraseen/ vegbrua vil påvirke utsikten fra
boligområdet og gi noe forringet
opplevelseskvalitet. Boliger i første rekke ut mot
E16 har støyverdier over anbefalte
grenseverdier i 0-alternativet. Støyvurderingene
viser at de samme boligene fremdeles vil ligge i

Konsekvens
Middels
negativ
(- -)

Liten middels
negativ
(-/- -)
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Ringeriksbanen og E16
(FRE16)
Delområde

NF25 Tyrifjorden
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Verdi

Omfangsbeskrivelse

Stor

rød støysone også etter utbygging av ny E16.
Det forutsettes lokal skjerming av hager og
lekeplasser, men kvalitetene ved aktivitet og
opphold mellom husene blir noe forringet. Ny
kjøreadkomst med fortau blir fra kryss med
dagens E16 ved Tyriheim og legges mot
nordøst i traséen til dagens gang- og sykkelveg
og langs kanten av jordet ved Tyriheim.
Tilgjengelighet til friluftsområder på Elstangen
og Storøya blir opprettholdt med ny og separat
gang- og sykkelbru fra Klokkerbråtan over ny
E16 og direkte til Utstranda.
Lite til middels negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Bruene over Kroksundet vil forringe
bruksmuligheter, ferdsel, attraktivitet og
opplevelseskvaliteter for aktivitet og opphold
lokalt i Kroksundet, som utgjør denne østre
delen av Tyrifjorden. Fjordbassenget i dette
området vil ikke lenger være urørt, men
domineres av bruene med tilhørende pilarer.
Særlig vil vegbruene være dominerende. Mot
Rørvika, Sundvollbukta og Slettøya fylles store
deler av fjordbassenget igjen. Det kan få
betydning for mulighetene for fritidsfiske, som
en følge av at habitater ødelegges (se utredning
naturmiljø).
Store deler av Kroksundet har støyverdier over
anbefalte grenseverdier i 0-alternativet.
Støyvurderingene viser at støyutbredelsen
minker langs Utstranda og i sjøområdene mot
Storøya, og at støyforholdene ved Sundvollen
også blir bedre pga. at trafikken flyttes til ny veg
og bruene støyskjermes.
Tyrifjorden er varig verna vassdrag der friluftsliv
og rekreasjon er viktig bruk lagt til grunn for
vernegrunnlaget, sammen med landskap,
geologi og naturverdier. Kroksundet som
forbinder Tyrifjorden med Steinsfjorden vil bli
vesentlig berørt. Tilgjengeligheten mellom
fjordarmene blir ivaretatt, mens
opplevelseskvalitetene for ferdsel, aktivitet og
opphold vil bli negativt påvirket.
For Kroksundet isolert sett, vurderes omfang
som middels til stort negativt. For hele
Tyrifjorden som regionalt friluftsområde samlet,
er omfanget mer begrenset.
Lite negativt omfang.
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Delområde

Verdi

Omfangsbeskrivelse

Konsekvens

NF26 Storøya

Stor

Liten negativ
konsekvens
(-)

NF27 Rørvik

Liten til
middels

NF28 Sundvollen
oppvekstsenter

Stor
verdi

Registreringskategori: Friluftsområder
Fra de østre deler av Storøya, og der statlig
sikret badeplass ligger, vil det være utsikt som
domineres av vegbruene og hele det nye
motorvegkrysset. Områdene er støybelastet fra
dagens E16. Støyvurderingene viser at
støyutbredelsen på Storøya minker med ny E16.
For Storøya som helhet har tiltaket liten
påvirkning. Tilgjengeligheten til friluftsområdene
ivaretas i nytt vegsystem.
Ubetydelig til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Vestre deler av Rørvika berøres ikke direkte,
mens østre deler mot Sundvollen berøres av
utfyllinger og nye Sundvollen jernbanestasjon.
Det etableres atkomster til øvre nivå på
stasjonsområdet med ny rundkjøring på dagens
E16 øst for Tyriheim, og ny rundkjøring i
Åsakrysset for atkomst til midtre og nedre nivå
av stasjonsområdet. Området er spredtbygd og
strandsonen i stor grad privatisert, og det er få
som blir påvirket av tiltakene. I den østlige delen
av delområdet ødelegges dagens naturlige
strandsone. Sjøutsikten vil påvirkes av de to
nye bruene, særlig vil ny vegbru ta en del av
utsikten ut mot Tyrifjorden. Ny strandsone
etableres på fylling som beskrevet
innledningsvis. Dagens privatiserte strandsone
gis økt tilgjengelighet og et innhold som sikrer
forbedrete bruksmuligheter for allmennheten.
Hele området er støybelastet fra E16 i 0alternativet. Støyvurderingene viser at både
støynivå og støyutbredelse minker i området,
som følge av at vegtrafikken legges om til ny
E16 og at bruene får støyskjerming.
Området vil i stor grad endre karakter, noe som
vil ha både positive og negative konsekvenser
for nærmiljø. Opplevelseskvalitetene og
attraktivitet for opphold i området blir noe
forringet. Dagens beboere i området vil få
overveiende negative endringer i sitt nærmiljø,
mens det for allmennheten etableres nye
uteoppholds- og bruksmuligheter.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Selve skoleområdet og nærmeste arealer blir
ikke berørt av tiltak. Det vil bli anlagt et tverrslag
med tilhørende adkomstveg fra rundkjøring på
eksisterende E16 vest for skolen, ved Tyriheim.
Adkomstvegen til tverrslaget vil bli permanent. I
tillegg etableres ny adkomstveg til
Klokkerbråtan. Sammen med rundkjøring vil de
to vegene gi varige arealbeslag i jordet vest for
skolen som i dag benyttes til skiløyper og som
landingsplass for luftsport. Deler av separat
gang og sykkelveg mellom Klokkerbråtan og
oppvekstsenteret blir erstattet av fortau langs ny
kjøreveg. Opplevelseskvaliteter,

Liten negativ
(-)

Liten til
middels
negativ
(-/- -)
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Omfangsbeskrivelse
bruksmuligheter og attraktivitet som bilfritt
nærmiljøområde blir forringet av
arealbeslagene. Det er sannsynlig at vestre
jordes egnethet for bruk til skileik og luftsport blir
sterkt redusert. Støyvurderingene viser at deler
av området vil få mindre støyutbredelse som
følge av redusert trafikken på dagens E16.
Siden det i hovedsak gjelder vestre jorde som
blir mindre egnet for bruk, tillegges støy ikke
vekt.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Utsikten fra viktige utsiktspunkt (Kongens utsikt,
Dronningens utsikt og Kronprinsens utsikt) vil bli
påvirket av tiltaket, særlig bruene, men også
utfylt areal og stasjonsområdet. For den som
søker naturopplevelse vil utsiktsendringen
oppfattes som negativ. For friluftsliv vil tiltaket gi
noe forringelse av attraktivitet og
opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktivitet og
opphold i området. Vestre del av området får økt
støybelastning fra ny E16 og kryssområdet på
Elstangen.
Intet til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Området berøres ikke direkte. Utsikten mot
Tyrifjorden vil påvirkes av de to nye bruene. Da
utsikten i dag i stor grad domineres av
naturlandskapet antas imidlertid tiltaket å gi noe
forringelse av attraktivitet og
opplevelseskvaliteter. Deler av boligområdet er i
0-alternativet støybelastet fra dagens E16.
Boliger i fremkant av området har støy over
anbefalte grenseverdier for uteoppholdsarealer.
Støyvurderingene viser at støynivå og utbredelse reduseres med ny E16. De positive
virkningene knyttet til støysituasjonen i bomiljøet
tillegges vekt.
Intet til lite positivt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Utsikt fra deler av området vil påvirkes negativt
av ny jernbanebru. Ny stasjon i nærområdet vil
være positivt, selv om stasjonen ikke ligger i
direkte sammenheng med bebyggelsen i
Sundvollen «sentrum» slik tiltaket er definert
(videre utvikling på Sundvollen ligger ikke inne i
tiltaket).
Sundvollen er sterkt støybelastet fra dagens
E16 i 0-alternativet. Støyvurderingene viser stor
reduksjon i støynivå, basert på redusert trafikk
langs dagens E16. Støy fra dagens E16 vil
dominere over støy fra ny E16. At eksisterende
E16 får redusert trafikk gir også redusert
barrierevirkning mot fjorden (lettere å krysse
veien). Redusert biltrafikk, støy og
barrierevirkning tillegges sammen med økt
tilgjengelighet og etablering av nye målpunkt i
strandsonen vekt.
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Omfangsbeskrivelse
Lite positivt omfang.
Registreringskategori: Offentlige / felles
møtesteder og andre uteområder
Sundvollbukta planlegges utfylt både på land og
ut i sjø, og dagens strandsone blir ødelagt. Ny
sjøfront flyttes langt ut i sundet. Som beskrevet
innledningsvis skal den nye strandsonen
tilrettelegges for opparbeiding med variert bruk
for rekreasjon og friluftsliv. Eksisterende
ballbane skal opprettholdes eller reetableres.
Fyllingsfront ferdigstilles og utformes med
tilgjengelighet til vannet. Tilgangen til sjøen bli
forsterket gjennom tiltakene, men avstanden
mellom strandsonen og eksisterende
bebyggelse øker. Funksjonen området har for
barn og unge vil opprettholdes, og det legges til
rette for at nye målpunkt kan etableres.
Gamleskolen som brukes som møteplass
bevares, inkl. utearealer.
Hele uteområdet er sterkt støybelastet fra E16 i
0-alternativet. Selv om området blir utsatt fra
støy fra flere kanter, viser støyvurderingene at
både støynivå og støyutbredelse minker som
følge av at vegtrafikken legges om til ny E16 og
at bruene får støyskjerming. Støy fra dagens
E16 vil dominere over ny E16, men med
vesentlig lavere støynivå enn i 0-alternativet.
Tiltaket har både positive og negative sider.
Området vil i stor grad endre karakter. Redusert
biltrafikk, støy og barrierevirkning tillegges
sammen med økt tilgjengelighet og etablering
av nye målpunkt i strandsonen vekt i samlet
vurdering, slik at negative virkninger oppveies
av positive.
Intet til lite positivt omfang.
Vellykket sentrumsutvikling som følge av videre
regulering av Sundvollen sentrum kan øke
verdiene knyttet til nærmiljø og friluftsliv
betraktelig. Disse effektene er som nevnt i kap.
2.9 ikke vurdert i denne analysen.
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Delområde

Verdi

Omfangsbeskrivelse

Konsekvens

NF33 Sundøya og
Slettøya

Middels

Registreringskategori: Friluftsområder
Banen legges over vestsiden av øyene.
Eksisterende hytte på Slettøya blir liggende
mellom jernbanebru og dagens E16 og
båtplassene på øya ødelegges. Slettøya brukes
også som fiskeplass, det er usikkert hvor egnet
den vil være etter at tiltaket er gjennomført. I
praksis vil vestsiden av øyene ikke være egnet
for friluftsliv i fremtidig situasjon. Dagens
badeplass på østsiden av Slettøya vil ikke bli
direkte berørt.

Liten middels
negativ
(-/- -)

NF34 Steinsfjorden

Stor

NF35 Kroksund

Middels

Begge øyene ligger i dag i rød støysone
(>65dB) fra E16. Støyvurderingene viser at
både støynivå og støyutbredelse minker som
følge av at vegtrafikken legges om til ny E16 og
at bruene får støyskjerming. Støy fra dagens
E16 vil dominere, men med vesentlig lavere
støynivå enn i 0-alternativet, dvs. fra rød til gul
sone. Utsikt mot Tyrifjorden fra dagens veg og
gang/ sykkelveg blir dominert av ny
jernbanebru. Stedsidentiteten, attraksjonen og
opplevelsesverdien som ligger i å spaserer over
eksisterende bru vil forringes når den blir
dominert av en større (og nyere) konstruksjon.
Lite til middels negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Jernbanebrua, og til dels vegbrua, vil være
synlig fra deler av Steinfjorden, og i noen grad
påvirke attraktivitet negativt i området nærmest
Kroksundet. For Steinsfjorden oppveies dette
likevel av de positive virkningene av redusert
støynivå og støyutbredelse i fjorden og
strandsonen langs dagens E16 på strekningen
fra Sundvollen til Vik. Tiltakene vurderes å gi
noe forbedret attraktivitet og opplevelseskvalitet
for fjorden som friluftsområde.
Lite positivt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Jernbanen kommer over Kroksundet og går inn i
tunnel midt i delområdet. Berørte boliger og
hytter i veg- og banetraseen rives (inkl.
Sundjordet bofelleskap). Ny adkomst til Tangen
legges under jernbanebrua. Ny E16 berører
vestre del av delområdet og får sterk nærføring
til boliger og hytter på Tangen, Sundvollen boog rehabiliteringssenter, og tunet på
Rudsøgarden. Senteret og Rudsøgarden får ny
adkomstvei fra «Paddevika» i nordøst. Denne
berører gang- og sykkeltraséen i Gamleveien
(inngår i Gudbrandsdalsleden). Tapet av
enkeltboliger har i liten grad negativ betydning
for det samlede nærmiljøet. Barrierevirkningen
av veg og bane i dagen opp mot Øverjordet
samt reduserte kvaliteter og tilgjengelighet til
strandsone tillegges større negativ betydning for
bebyggelsen. Utsikt fra vestre deler av
boligområdet mot fjorden endres av nye bruer.
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Bebyggelsen og uteområder er i dag
støybelastet fra dagens E16. I framtidig
situasjon vil boligområdene i østre deler av
delområdet få redusert støy når trafikken flyttes
fra eksisterende til ny E16. Det er særlig
sørøstfasaden av Hole bo- og
rehabiliteringssenter som vil få støynivå over
anbefalte grenseverdier i framtidig situasjon.
Med planlagte skjermingstiltak vil stort sett alt
uteareal ligge under anbefalte grenseverdier.
Imidlertid vil barne- og ungdomsenhetens
uteareal ligge i gul støysone. Området rundt
tunnelportalen for E16 på Rudsøgarden, inkl.
deler av Hole bo- og rehabiliteringssenter, vil
også ligge i luftforurensningsone. Planlagte
støyskjermingstiltak (terrengvoll) vil også kunne
ha effekt på luftkvalitet.

NF36
Gudbrandsdalsleden

Middels

Tiltaket er vurdert å gi forringet attraktivitet og
opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og
opphold i vestre del av Kroksund, mens de østre
delene får noe bedre støyforhold.
Middels negativt omfang.
Registreringskategori: Veg- og stinett for
gående og syklende
Leden får trafikkavlastning der den følger
dagens E16 over Sundøya og Slettøya, men
opplevelseskvalitetene reduseres som følge av
nye bruer over sundet. Støyvurderinger viser at
kryssingen av Kroksundet langs dagens E16
også i fremtidig situasjon vil være støybelastet.
Sundvollen bo- og rehabiliteringssenter og
Rudsøgarden får ny adkomstvei fra
«Paddevika» i nordøst. Denne krysser
Gudbrandsdalsleden der leden faller sammen
med Gamleveien på Øverjordet. Det etableres
permanent adkomst til rømningstunnel på
Gamleveien over Øverjordet.
Ledens bruksmuligheter og tilgjengelighet
påvirkes i liten grad, mens attraktivitet og
opplevelseskvaliteter vurderes som forringet.
Lite til middels negativt omfang.
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Figur 3-17 Utsnitt fra modell som viser nye bruer, vegkryss og nytt terreng fra Elstangen til Sundvollen
stasjon, med turveg langs fjorden og ny gang- og sykkelveg i bru fra Klokkerbråtan til Elstangen.
Samlet vurdering dagsone Sundvollen – Kroksund
Tabell 3-6 Oppsummering av konsekvenser Jong – Sundvollen.
Delområde
Registreringskategori

Konsekvens

NF23 Elstangen og Rørvik Camping
NF23 Klokkerbråtan

Øvrige bebygde områder
Boligområder

NF25 Tyrifjorden

Friluftsområder

NF26 Storøya
NF27 Rørvik
NF28 Sundvollen oppvekst-senter

Friluftsområder
Boligområder
Øvrige bebygde områder

NF29 Krokkleiva
NF30 Grøndokka

Friluftsområder
Boligområder

NF31 Sundvollen

Øvrige bebygde områder

NF32 Sundvoll-bukta
NF33 Sundøya og Slettøya

Offentlige / felles møtesteder
og andre uteområder
Friluftsområder

NF34 Steinsfjorden

Friluftsområder

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

NF35 Kroksund

Boligområder

Middels negativ (- -)

NF36 Gudbrandsdalsleden

Veg- og stinett for gående og
syklende

Liten - middels negativ
(-/- -)

Samlet konsekvens

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

Middels negativ (- -)
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Tiltakene i planen har både positive og negative konsekvenser på strekningen. Størst negativ
konsekvens på denne strekningen får tiltakene i delområdene Elstangen og Rørvik der viktige friluftsog nærmiljøelementer forsvinner som en følge av tiltaket, selv om disse i noen grad erstattes av nye.
Friluftsområdet Tyrifjorden og øyene Sundøya og Slettøya får relativt sterkt forringet attraktivitet for
ferdsel, aktiviteter og opphold, på grunn av tiltakenes visuelle dominans og støy fra veg og bane. Det
er knyttet usikkerhet til om forholdene for fritidsfiske endres i områdene. Boligområdene Kroksund,
Klokkerbråtan og Rørvik blir relativt sterkt negativt påvirket av begge bruene, i både støy og
utsiktsforhold. Endrete utsiktsforhold og støy gjør at opplevelseskvaliteter forringes for alle som ser
fjorden.
De positive konsekvensene er i hovedsak knyttet til avlasting av dagens E16 som gir redusert støy og
forbedrete opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold i nærområdene til avlastet veg. Det
gir bl.a. positivt utslag for Steinsfjorden som friluftsområde, og for Sundvollen sentrum. Tiltak i form av
opparbeiding av ny strandsone med grøntarealer som gir nye muligheter for ferdsel, aktiviteter og
opphold på strekningen fra Elstangen til Sundvollbukta reduserer negative konsekvenser knyttet til tap
av dagens rekreasjonsarealer i strandsonen. De nye områdene på Elstangen vil imidlertid være
støyutsatt fra veg.
Samlet vurderes Sundvollen – Kroksund å få overveiende negative konsekvenser for både nærmiljø
og friluftsliv. Selv om enkelte delområder får positive konsekvenser, tillegges de negative virkningene
for områdets viktige regionale friluftsområder størst vekt, sammen med de samlede negative
virkningene av ny firefelts motorveg i kombinasjon med tospors bane gjennom et lite tettstedsmiljø.
Det understrekes at det bare er tiltakene som reguleres i Fellesprosjektet som ligger til grunn for
vurderingene. Framtidig stedsutvikling/byutvikling rundt stasjonen på Sundvollen skal reguleres og
vurderes i egen plan, se for øvrig temarapport om lokal og regional utvikling.
Samlet konsekvens settes til middels negativ (--).

Figur 3-18 Utsnitt fra modell som viser portalområdene på Kroksund. Hole bo- og rehabiliteringssenter
i midten, mellom ny E16 og jernbane.

3.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsarbeider vil beslaglegge og prege begge sider av Kroksundet og deler av selve sundet i hele
byggeperioden for tiltaket. Anleggstrafikken vil særlig foregå på dagens E16, som legges om både
midlertidig og permanent. I den grad lokalvegnett berøres, vil det ikke være boligveger, og lokalveger
og gang- og sykkelveger legges om i nødvendig grad for å opprettholde tilgjengelighet og gi trygge
forhold for gående og syklende. Gang- og sykkelveg mellom Klokkerbråtan og Sundvollen
oppvekstsenter, samt langs eksisterende E16 og mot fv. 155 Utstranda opprettholdes gjennom hele
anleggsperioden.
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Elstangen og Rørvik camping
I anleggsperioden vil det være riggområde i Rørvika i området som i dag er Rørvik camping. Dette vil
kunne påvirke boligene like sør for dette negativt. Det kan med fordel etableres voller, eller annen
skjerming, mot boligområdet i en tidlig fase for å avhjelpe både mot støy og andre nærføringsulemper.
Sundvollen oppvekstsenter
I anleggsperioden vil det være riggområde i området øst for Tyriheim og tverrslag med tilhørende
adkomstveg vest for oppvekstsenteret vil bli mye brukt i anleggsperioden. Gang- og sykkelvegene i
området må legges om. Gang- og sykkelvegen til oppvekstsenteret legges over tunnelinnslaget for
tverrslaget, slik at den ikke må krysse adkomstveien til tverrslaget. Den blir dermed i liten grad direkte
påvirket. Det er viktig med god sikring mellom riggområdet og gang- og sykkelvegen. Midlertidig
gang- og sykkelveg fra Klokkerlia/ Rørvikberget til Sundvollen, som i stor grad følger dagens E16, vil
måtte krysse anleggstrafikken. Det er viktig at kryssingspunktet utformes på en god måte, slik at
kryssingen ikke oppleves som utrygg.
Riggområdet ved Tyriheim vil beslaglegge areal som i dag er brukt til skiløype og landingsplass for
luftsport. Det synes å være få muligheter for alternativ skiløype nær oppvekstsenteret i
anleggsperioden. Luftsporten må eventuelt henvises til andre landingsplasser enn jordene vest for
Sundvollen oppvekstsenter, både i anleggsperioden og i varig situasjon.
Riggområdet vil kunne påvirke boligene i nærområdet negativt når det gjelder opplevelse og støy.
Voller eller annen skjerming kan avhjelpe.
Sundvollbukta
Sundvollbukta skal i anleggsperioden fylles ut og deretter benyttes til rigg og anlegg. Det planlegges
riggområde på Sundøya. Tettstedet Sundvollen sin tilgang til fjorden vil bli redusert i anleggsperioden.
Ballbanen vil bli reetablert i permanent situasjon, men det vil det likevel være en relativt lang
anleggsperiode hvor tettstedet vil mangle ballbane, småbåthavn og andre kvaliteter som
Sundvollbukta tilfører tettstedet i dag. Det vil være omfattende anleggstrafikk på eksisterende E16 i
anleggsfasen, noe som vil oppleves som en belastning for tettstedet.
Tyrifjorden og Steinsfjorden
Tilgjengelighet til båtplasser og for båttrafikk i anleggsområdet rundt bruene vil bli berørt.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om å sikre korridor for båtferdsel mellom Tyrifjorden og
Steinsfjorden i anleggsperioden.
Kroksund
På Kroksundsiden er det satt av et mindre riggområde ved Kroksundet, og to større på Rudsøgarden:
ett riggområde for vegtraseen ved selve Rudsøgarden og ett riggområde for banetraséen på
Øverjordet. Anleggstrafikk vil i stor grad skje på egen trasé på ny veg over Øverjordet mot E16, og
trafikken vil dermed bare i mindre grad være i konflikt med eksisterende boligbebyggelse.
Riggområdene ligger i nær boliger og det bør vurderes anlagt voller, eller annen skjerming, mot disse i
en tidlig fase. Riggområdet ved Øverjordet vil bli liggende tett på Gamleveien over Viksåsen, som
både er turveg og skoleveg. Trafikksikkerhet i tilknytning til anleggstrafikk vil her være viktig slik at
brukerne ikke opplever utrygghet. Gamleveien skal opprettholdes som skoleveg mellom
Kroksund/Sundvollen og Vik gjennom anleggsperioden.
3.3.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Støyskjermingstiltak / lokal støyskjerming for bebyggelse som ikke får tilfredsstillende støynivå på
uteoppholdsareal ved hjelp av langsgående skjermingstiltak må vurderes i byggeplanfasen, jf.
støyrapport FRE-00-A-26310.
Det er knyttet usikkerhet til forholdene for fritidsfiske. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om
tilrettelegging for leveområder for fisk og kreps i opparbeiding av ny strandsone, men det er knyttet
usikkerhet til hvordan habitatene for kreps og fisk påvirkes, og dermed fritidsfisket (se utredning av
naturmiljø). Tilgjengelighet til strandsonen ivaretas i planen, og i detaljplanlegging bør det også legges
rette for mulige fiskeplasser.
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Figur 3-19 Smiujordet og bebyggelsen på Sørenga og Løken vest for kommunesenteret Vik.
Utredningsområdet for tunnelstrekningen Kroksund – Kjellerberget ligger i Hole kommune og omfatter
bebyggelse, nærområder og friluftsområder fra Gjesvalåsen til Kjellerberget.
Nærmiljø
I øst ligger kommunesenteret Vik med kommunehus, bibliotek, butikksenter, barne- og ungdomsskole
og utendørs møteplasser i form av torg og ballplass/ idrettsplass. Området rundt skole og idrettsplass
er særlig viktig for barn- og unge. Vest og nordvest for Vik ligger det flere boligfelt på Løken langs
Røyseveien. Her ligger det også en barnehage (Løken barnehage). Ellers i utredningsområdet er
bebyggelsen mer spredtbygd med boliger i landbrukslandskap eller skoglandskap. I følge Statistisk
sentralbyrå (SSB), var det 1909 bosatte i tettstedet «Steinsåsen» i 2016.
Friluftsliv
Sør for Vik ligger Gjesvalåsen, som er et viktig nærturområde for både Kroksund og Vik. Nord for Vik
ligger friluftsområdene Viksåsen/ Biliåsen/ Steinsåsen, som også er viktige nærturområder for Vik og
omkringliggende boligområder. Viksåsen og Biliåsen er hhv. naturreservat og landskapsvernområde.
Nordvest for Vik/ Løken ligger Ryttertangen/ Ryttertangenskogen som har fine opplevelsesverdier og
er en del av nasjonalt verdifullt kulturlandskap.
Veg og stinett for gående og syklende
Gjennom alle de nevnte friluftsområdene går det stier og skiløypenett som knytter områdene sammen.
Stiene og skiløypenettet knytter også Vik sammen med de viktige friluftsområdene nord for
Kjellerberget (dvs idrettsanlegg på Svendsrud og løypenett i Bymoen og Mosmoen). I tillegg kjøres det
opp skiløype over jordene på Gjesval/ Borgen vest for Vik.
Pilegrimsleden følger «Gamleveien» over Gjesvalåsen fra Kroksundet mot Vik og videre langs
Røysevegen mot Bønsnes kirke på Røyselandet. Langs Røyseveien er det gang- og sykkelveg.
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Figur 3-20 Registreringskart for områdene rundt Vik. Veg (rød linje) og bane (blå linje) går i tunnel.
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Tabell 3-7 Verdisatte delområder på strekningen Kroksund - Kjellerberget
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
NF37 Gjesvalåsen
Nærturområde i åsryggen mellom Kroksundet og Vik
som i hovedsak benyttes av lokalbefolkningen. DNT
arrangerer vandringer på 6-7 km i området.
Opplevelseskvaliteter knyttet til natur- og
kulturlandskap. Leirplass. Gamleveien mellom Vik
og Kroksund benyttes som turveg. Det kjøres opp
skiløype fra Kroksund til Gjesval når snøforholdene
tillater det.
Registreringskategori: Boligområder
NF38 Gjesval, Borgen og
Rytteråker
Spredt boligbebyggelse i jordbrukslandskap
klassifisert som helhetlig kulturlandskap i Naturbase.
Få boliger gir området under middels verdi som
boligområde, på tross av kvalitetene i spesielt vakre
omgivelser. Det kjøres opp skiløype over jordene når
snøforholdene tillater det, men området har ellers lav
tilgjengelighet for friluftsliv. De sørvendte buktene
mot fjorden er attraktive oppholdsplasser, men
adkomstmuligheter er i stor grad begrenset til
båtferdsel.
Registreringskategori: Boligområder
NF39 Løken
Boliger og boligfelt med småhusbebyggelse langs
Røyseveien og Viksåsen/Biliåsen mellom Vik og
Viksenga. Løken barnehage ligger innenfor området.
Alminnelig godt boligområde med god tilgjengelighet
til kommunesenteret Vik med barneskole og
ungdomsskole, samt sykkelavstand til
idrettsanlegget på Svendsrud. Gang- og sykkelveg
langs Røysevegen gir trygge forhold for gående og
syklende. Grenser mot attraktive nærturområder
med natur- og kulturverdier.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF40 Vik
Kommunesenteret i Hole. Funksjonsblandet
sentrumsområde med kommunale kontor, barne- og
ungdomsskole, og utendørs møteplasser som Vik
idrettsplass og torget. Selve Vik sentrum har få
boliger i forhold til omkringliggende boligområder.
E16 er en vesentlig støykilde og barriere mellom
sentrum og fjorden, men kan krysses i underganger
som fører til gang-/og sykkelveg langs fjorden,
badeplass og småbåthavn. God tilgjengelighet til
attraktive nærfriluftsområder i Viksåsen/Biliåsen.
NF41 Viksåsen og Biliåsen Registreringskategori: Friluftsområder
Attraktivt nærturområde som i første rekke benyttes
av beboerne i nærområdet (Vik, Steinsåsen, Løken),
men som også har arrangerte turer i regi av DNT
Ringerrike og o-løp. Opplevelsesverdier i natur- og
kulturlandskap, åsene er hhv. naturreservat og
landskapsvernområde. Gode stier gjennom området.
Leirplass. Det kjøres opp skiløype som del av
løypenettet i lavlandet i kommunen når
snøforholdene tillater det.
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Beskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Nærturområde og grøntkorridor som strekker seg fra
boligfeltene i Steinsåsen til Kjellerberget. I første
rekke benyttet av beboerne i nærområdet (Vik,
Steinsåsen). Stier og skiløypenett som knytter
områdene sør for Steinsåsen sammen med
idrettsanlegget på Svendsrud og løypenettet i
Bymoen og Mosmoen. Hole kommunes SFO og
kulturskole er lokalisert til bebyggelsen som ligger i
krysset mellom Jomfrulandsveien og Røyseveien.
Registreringskategori: Friluftsområder
Del av nasjonalt verdifullt kulturlandskap LøkenRytteråker-Fekjær med fine opplevelsesverdier
knyttet til natur, kultur og landskap. Stier gjennom
Rytteragerskogen benyttes som ferdselsåre ned til
Rytteragertangen badeplass, som er gitt stor verdi i
kommunens friluftskartlegging. Det kjøres skiløype i
området som del av løypenettet i Hole lavland når
snøforholdene tillater det. Området er spredt bebygd
og har størst betydning som nærturområde for
beboere og hytteeiere i nærområdet.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gudbrandsdalsleden følger Gamleveien til Vik fra
Kroksundet, videre langs Røysevegen mot Bønsnes
kirke på Røyselandet. Som vandringsled brukt til
både organiserte og uorganiserte/private vandringer.
Symbolverdi og opplevelsesverdier knyttet til
kulturminner og kulturlandskap.

Figur 3-21 Gang- og sykkelveg langs Røysevegen vest for Vik sentrum.
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3.4.2 Konsekvenser
På denne strekningen ligger både veg og bane i tunneler. Grunnforholdene fører til at deler av
tunnelsonen må utføres som løsmassetunnel, såkalt «cut and cover». I utgangspunktet skal terrenget
over settes tilbake til opprinnelig form og funksjon. I tabellen under omtales verdisatte områder som
blir berørt både i anleggsfase og av varige tiltak.
Tabell 3-8 Omfang og konsekvens tunneler Kroksund – Kjellerberget
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
NF37
Middels
Gjesvalåsen
Både bane og veg går i tunnel gjennom Gjesvalåsen.
Vegen går inn i tunnel i vestre del av åsen, slik at
denne delen blir noe påvirket av tiltaket. Tverrslag for
banetunnelen blir permanent rømningsveg med
adkomst fra Øverjordet og Gamlevegen. Nordre del av
Gjesvalåsen vil få noe bedrete støyforhold på grunn av
trafikkreduksjon på dagens E16 ved Vik. Mot fjorden
og Rudstangen i sør vil turområder, strandsone og en
del fritidsbebyggelse få støy over anbefalte
grenseverdier i både skjermet og uskjermet situasjon.
Dette er arealer som også er støypåvirket i 0situasjonen. Utsikt fra deler av friluftsområdet som
strekker seg ned mot fjorden mot sør/ sørvest vil
påvirkes av de to E16-bruene.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
NF38 Gjesval, Liten til
Borgen og
middels
Banetunnel går delvis i løsmassetunnel («cut and
Rytteråker
cover») og delvis bergtunnel. I anleggsperioden vil
store områder på Smiujordet graves opp, for å fylles
tilbake over tunnelen etter bygging. Vegtunnel går i
berg og tiltak vil ikke berøre overflaten. Ingen
eksisterende boliger vil bli berørt i varig situasjon. Det
etableres permanent adkomst til drifts/rømningstunnel
for jernbane ved Gamleveien på Nordre Gjesval. Det
får bare visuelle konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
sok ikke vurderes å redusere opplevelsesverdien.
Skiløypenettet på jordene vil fremdeles kunne
etableres i framtidig situasjon. Intet omfang.
Registreringskategori: Boligområder
NF39 Løken
Middels
til stor
Banetunnel går delvis i løsmassetunnel («cut and
cover») og delvis i bergtunnel. Det etableres varig
driftsadkomst til tunnel via Løkenmoen barnehages
avkjørsel, men det vil kun berøre adkomst og ikke få
virkning for barnehagens uteområder eller
tilgjengelighet. I overgangen mellom «cut and cover»
og bergtunnel vurderes to boliger ved Smiujordet, og
åtte boliger ved Viksenga så sterkt berørt i
anleggsperioden at de innløses. Boligformålet
opprettholdes begge steder, og tapet av enkeltboliger
er vurdert ikke å redusere boligområdets samlede
nærmiljøkvaliteter permanent. Vegtunnel i berg berører
ikke overflaten. Intet til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF40 Vik
Middels
til stor
Veg og bane går i tunnel og «cut and cover» vest for
Vik. Basert på trafikktall og støyvurderinger legges til
grunn trafikkreduksjon på eksisterende E16, som igjen
vil redusere støynivå i tettstedet i vesentlig grad.
Særlig vil uteområdene ved skole og idrettsbaner få
forbedret attraktivitet for ferdsel, aktivitet og opphold.
Lite til middels positivt omfang.

Konsekvens
Liten negativ
(-)

Ubetydelig
(0)

Ubetydelig til
liten negativ
(0/-)

Middels
positiv
konsekvens
(++)
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Området blir ikke direkte berørt. Det legges til grunn at
trafikkreduksjon på eksisterende E16 kan gi noe
redusert støy i den delen av åssidene som vender mot
dagens E16. Utsikten kan påvirkes noe, men det er
mye skog i området, og avstanden er stor, slik at det
antas begrenset utsikt mot tiltaket.
Intet omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Vestre del av selve Kjellerberget blir direkte berørt av
tunnelportaler for E16 og bane, og ødelegger
eksisterende sti fra Pilegrimsveien til Selteveien og
Bymoen. Kjellerberget og vestre deler av bebyggelsen
langs Pilegrimsvegen får støybelastning fra traseen
over Bymoen, i områder som ikke er støypåvirket i
dag. Utsikten kan påvirkes noe i negativ retning.
Attraktivitet og opplevelseskvalitet for ferdsel,
aktiviteter og opphold blir noe forringet.
Bruksmuligheter og tilgjengelighet er tilnærmet uendret
i varig situasjon.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder.
Østre del (ved Rønningen) berøres av tverrslag med
adkomst fra Røysevegen i anleggsperioden, tverrslag
tilbakefylles og skal ikke bli permanent rømningsveg.
Ingen turløyper berøres.
Intet omfang.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gudbrandsdalsleden langs Gamleveien og
Røyseveien får ingen varige endringer i området.
Intet omfang.
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Figur 3-23 Tunnelportal i Kjellerberget bryter tursti fra Steinsåsen til Selteveien og Bymoen. (lys linje).
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Samlet vurdering tunneler Kroksund – Kjellerberget
Tabell 3-9 Oppsummering av konsekvenser tunneler Kroksund – Kjellerberget.
Delområde
Registreringskategori
Konsekvens
NF37 Gjesvalåsen
Friluftsområder
Liten negativ
(-)
NF38 Gjesval, Borgen og Rytteråker
Boligområder
Ubetydelig (0)
NF39 Løken

Boligområder

NF40 Vik

Øvrige bebygde områder

NF41 Viksåsen og Biliåsen

Friluftsområder

NF42 Steinsåsen

Friluftsområder

NF43 Rytteragertangen / Rytteragerskogen

Friluftsområder

NF36 Pilegrims-leden/ Gudbrandsdalsleden

Veg- og stinett for gående og
syklende

Samlet konsekvens

Ubetydelig til liten
negativ
(0/-)
Middels positiv
konsekvens (++)
Ubetydelig
(0)
Liten negativ
(-)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
Liten positiv (+)

Ny E16 og jernbane går i hovedsak i tunnel på strekningen, og tiltakene i planen har små varige
konsekvenser for nærmiljø og friluftsverdier. Friluftsområdet Gjesvalåsen strekker seg sørover mot
Kroksundet og får i noen grad negative konsekvenser på grunn av direkte berørt strandsone, støy og
endring i opplevelsesverdi i utsynet mot Kroksundet og de nye bruene. Friluftsområdet Steinsåsen blir
direkte berørt av tunnelportaler for E16 og bane i vestre del, og får støy fra traséen over Bymoen i
områder som ikke er støypåvirket i dag. Boligområder og felles utearealer i kommunesenteret Vik får
overveiende positive konsekvenser av tiltaket, som en følge av sterkt redusert trafikk som gir bedrede
støyforhold langs avlastet E16. De små negative konsekvensene vurderes å oppveies av de større
positive for Vik sentrum, selv om det er flere antall områder som har negativ konsekvens.
Samlet konsekvens vurderes som liten positiv (+).

3.4.3

Konsekvenser i anleggsperioden

Mens tiltakene i planen har små varige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, er det store negative
konsekvenser forbundet med selve anleggsfasen. Det blir omfattende anleggstrafikk og
massetransport på Røyseveien og gjennom Vik sentrum. Deler av tunnelene bygges i løsmasser, slik
at jordene vest for Vik graves opp i anleggsperioden. Anleggstrafikk og massetransport vil berøre hele
nærmiljøet rundt Vik.
Vik/Smiujordet
Det skal i anleggsfasen graves opp betydelige områder for løsmassetunnel, og anlegges omfattende
riggområde på jordet mellom traseen og bebyggelsen i Vik (boligområdet Sørenga). De største
konsekvensene kommer ved Viksenga og Smiujordet der noen boliger antas å bli så sterkt berørt at
de regnes som ubeboelige i anleggsfasen. Boligene blir innløst, og tap av nabobebyggelse vil kunne
virke negativt på nærmiljøet.
Det blir omfattende anleggstrafikk og massetransport fra anleggsområdene på Smiujordet via
Gamleveien og Røyseveien og gjennom Vik sentrum til E16. Det vil være behov for god informasjon
og sikkerhetstiltak for å øke trygghetsfølelsen i nærmiljøet. Gamleveien planlegges ikke brukt til tyngre
anleggstrafikk, bortsett fra en liten strekning som vil være atkomstveg til rigg- og anleggsområdet på
Smiujordet. På denne delen planlegges det tidlig i anleggsperioden etablert fortau.
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Planbestemmelsene sikrer at Gamleveien skal opprettholdes som skoleveg mellom
Kroksund/Sundvollen og Vik gjennom anleggsperioden.
Arbeidet i området for banetraseen og i riggområdet vil komme i konflikt med eksisterende skiløype
som går fra delområdet «Gjesval, Borgen og Rytteråker» mot Viksåsen/ Biliåsen. Skiløypeforbindelse
mot boligområdene ved Vik kan dermed bli brutt.
Røysevegen/Viksenga
Det skal i anleggsfasen også anlegges et riggområde ved Røyseveien, vest for Viksenga. Fra
Viksenga og nordover mot Kjellerberget skal traseen også gå i «cut and cover» slik at det her blir
arbeid i anleggsperioden. Både riggområdet og «cut and cover» - området vil være en negativ
belastning for de nærmeste boligene i anleggsperioden, og vil bl.a. berøre skiløypetrase over jordet.
Det anbefales at det i en tidlig fase anlegges voller, eller annen skjerming, mot boligområdene for å
skjerme både for støy og andre nærføringsulemper.
Det vil bli omfattende anleggstrafikk på nordre del av Røyseveien. Denne har gang- og sykkelveg slik
at framkommelighet opprettholdes og negative konsekvenser for gående og syklende i større grad er
knyttet til støy, støv, og utrygghetsfølelse. Kryssende anleggstrafikk og Røyseveiens funksjon som
skoleveg gjør det særlig viktig å ivareta trafikksikkerheten i anleggsperioden.
3.4.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Ingen spesielle utover oppfølgingspunkter som framgår av MOP.
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Kjellerberget – Helgelandsmoen

3.5.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Utredningsområdet ligger i Hole kommune og omfatter bebyggelse, nærområder og friluftsområdene
Bymoen og Mosmoen mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen.
Nærmiljø
Tilknyttet friluftsområdet Bymoen i sør ligger Svendsrud idrettsanlegg og Svendsrud naturbarnehage
samt boligfelt og boligkonsentrasjoner på Svensrud. I tillegg ligger Røyse barneskole ca 1 km vest for
idrettsanlegget. Det drives SFO tilknyttet idrettsanlegget. Området Svensrud/ Røyse har derfor mange
tilbud og gode nærmiljøkvaliteter. Både barnehagen og skolen har utebaser i Bymoen. Idrettsanlegget,
skolen og barnehagen med sine utebaser gjør at området er særlig viktig for barn og unge.

Figur 3-24 Svendsrud naturbarnehages utebase «Solplassen» på Bymoen.
Områdene på begge sider av Bymoen og Mosmoen er i hovedsak preget av spredtbygde boliger i
åkerlandskap. På Svingerud ved Jørgen Moes vei, ca midt mellom Bymoen og Mosmoen, ligger det et
lite boligfelt. På Sandby like ved Helgelandsmoen næringspark ligger det også et mindre boligfelt.
Boligfeltet Sandby ved Helgelandsmoen inngår i Statistisk sentralbyrås (SSB) tettstedsavgrensning for
Helgelandsmoen, med ca. 600 innbyggere. Inne i Helgelandsmoen næringspark ligger det en
ballplass som både nærmiljøet og idrettslaget Holeværingen benytter, selv om den i utgangspunktet er
privat og benyttes i næringssammenheng. Denne inngår i delområdet «Mosmoen» i verdivurderingen.
Ballplassen er blant annet viktig for barn- og unge.
Friluftsliv
Bymoen og Mosmoen er et større sammenhengende friluftsområde som strekker seg fra sør til nord
gjennom utredningsområdet, og er kommunens mest sentrale nærturterreng, med høy bruk til daglig
friluftsliv og trening. Området er i hovedsak skogbevokst og er i reguleringsplan sikret som en såkalt
«klimavernsone», dvs. som lebelte for tilliggende jordbruksarealer og bebyggelse. I tillegg til
nærmiljøkvalitetene i Bymoen og Mosmoen (idrettsanlegg, naturbarnehage, utebaser, ballplass) har
området et omfattende sti/ turvegnett som er godt merket og tilrettelagt. Bymoen og Mosmoen
benyttes både til organiserte (for eksempel O-løp) og uorganiserte idrett-/ friluftslivsaktiviteter. Det
benyttes også som aktivitetsområde for helserelaterte næringer i Helgelandsmoen næringspark.
Nordøst for Mosmoen ligger Lamoen, en furumo som henger sammen med Mosmoen, men ikke har
samme intensive bruk som de andre moene. Områdene på hver side av Bymoen og Mosmoen er for
det meste åpne landbruksområder hvor friluftslivi hovedsak er knyttet til skigåing vinterstid.
Veg og stinett for gående og syklende
Det er et omfattende sti og turvegnett i moene. Det går også til dels skiløypenett innom moene, men
skiløypenettet er i hovedsak tilknyttet landbruksområdene på hver side. Gudbrandsdalsleden krysser
fra vest mot øst langs Jørgen Moesvei, i overgangen mellom Bymoen og Mosmoen, og går videre
nordøstover gjennom Mosmoen mot Norderhov kirke i Ringerike
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Tabell 3-10 Verdisatte delområder på strekningen Kjellerberget - Helgelandsmoen
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
NF44 Bymoen
Skogsområde mellom Røyselandet,
Helgelandsmoen og Steinsletta som er del av
sammenhengende grøntstruktur fra Steinsåsen til
Mosmoen og Lamoen. Omfattende løypenett for tur i
skog og mark som inkluderer Gudbrandsdalsleden
som krysser området ved Jørgen Moes vei. Inngår i
orienteringskart for Helgelandsmoen. I tillegg
løypenett for ski gjennom skogen og over
jordbruksareal som kjøres når snøforholdene tillater
det. Svendsrud idrettsanlegg, som er hovedanlegg
for Holeværingen IL med 1600 medlemmer.
Svendsrud naturbarnehage benytter utebaser i
området. Stor bruksintensitet og viktig område for
barn og unge.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF45 Bråtan
Åpent jordbrukslandskap like øst for Bymoen og
Mosmoen, og som utgjør vestre del av Steinssletta.
Noe gårdsbebyggelse, men er i hovedsak gitt verdi
som friluftsområde. Svendsrud naturbarnehage har
en utebase på en av åkerholmene som brukes når
de går på «langtur». Området har et stort nett av
skiløyper som kjøres opp når snøforholdene tillater
det.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF46 Bystranda /
Sælabonn
Båtbrygge og skøyteplass som benyttes til nærturer.
Skolene og barnehagene benytter seg av området i
undervisningssammenheng. I hovedsak lokal bruk.
Registreringskategori: Boligområder
NF47 Svingerud
Mindre boligområde midt mellom Helgelandsmoen
og Svendsrud og med god tilgjengelighet til Røyse
barneskole, Svendsrud barnehage, idrettsanlegg og
nærturområdene i Bymoen og Mosmoen. Vurderes
som vanlig godt boligområde.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF48 Mosmoen
Skogsområde mellom Røyselandet;
Helgelandsmoen og Steinsletta som er del av
sammenhengende grøntstruktur fra Steinsåsen til
Mosmoen og Lamoen. Omfattende løypenett for tur i
skog og mark. Inngår i orienteringskart for
Helgelandsmoen. Viktig område for
folkehelsesatsing i kommunen, organisert og
uorganisert tur og trening, ifb. med bl.a.
Frisklivsentralen og Norsk idrettsmedisinsk institutt
(NiMi) på Helgelandsmoen.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF49 Lamoen
Furumoen henger sammen med Mosmoen og
Bymoen og er gitt verdi som del av en større,
sammenhengende grøntstruktur. Området har ikke
samme intensive bruk som de andre moene, men er
tilgjengelig via turveg/stier. Skiløypenettet omfatter
også Lamoen når snøforholdene tillater det.
Naturstien rundt Mostjernet er brukt i undervisning.
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Beskrivelse
Registreringskategori: Boligområder
Mindre boligfelt beliggende sør for Gomnesveien og
Helgelandsmoen næringspark. Vanlig godt
boligområde med god tilgjengelighet til skole,
barnehage, idrettsanlegg og nærturområder i
Bymoen og Mosmoen.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Åkerlandskap med spredt og blandet bebyggelse
vest for verneskogen på Bymoen og Mosmoen.
Identitetsskapende element som Hole kirke og Hole
prestegard, nærmiljøverdier i boligfelt på Svensrud
og Røyse barneskole, samt nærhet til barnehage,
idrettsanlegg trekker verdien opp til middels. Det
kjøres skiløype i området som del av løypenettet i
Hole lavland når snøforholdene tillater det.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gudbrandsdalsleden følger Jørgen Moes vei fra
Røyselandet mot Norderhov kirke. Som
vandringsled er denne brukt til både organiserte og
uorganiserte/private vandringer. Symbolverdi og
opplevelsesverdier knyttet til skog, kulturminner og
kulturlandskap.

Figur 3-26: Skogen på Mosmoen er lysåpen og tørr, og godt egnet for friluftsbruk.
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Figur 3-27 Verdikart for strekningen Kjellerberget - Helgelandsmoen.
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3.5.2 Konsekvenser
På denne strekningen ligger veg og bane parallelt i dagsone, som ett felles anlegg med et samlet
normalprofil. Profilet er ca. 70 meter totalt, noe som blant annet skyldes at det er lagt gjennomgående
støyvoller langs både veg og bane på hele strekningen for å skjerme omgivelsene mest mulig.
Tiltaket er vurdert i to planalternativ, ett med E16-kryss på Helgelandsmoen og ett uten kryss. I
tabellen under er det gjort to omfangs- og konsekvensvurderinger for de områdene som påvirkes av
om krysset bygges eller ikke. Konsekvensen for hele strekningen under ett vurderes også for de to
variantene.
Tabell 3-11 Omfang og konsekvens Kjellerberget – Helgelandsmoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder.
NF44 Bymoen Stor
Traseen beslaglegger store arealer. Dette innebærer
blant annet at en av utebasene (Solplassen) til
Svendsrud naturbarnehage ødelegges og må flyttes.
På hver side av traseen vil 30 m bli anleggsbelte som
blant annet benyttes til lagring av stedlige masser i
anleggsperioden. Dette innebærer at skogen i beltet vil
fjernes og vil ta lang tid før den framstår som reetablert
skog. Traseen er en sterk barriere mellom
friluftsområdene på begge sider. Området vil deles i to
og eksisterende løypenett blir brutt. Etablering av
gangbru avhjelper noe, i tillegg til kryssing via
vegsystem i sør (Selteveien) og i nord (Jørgen Moes
vei i delområdet Mosmoen), men områdene på hver
side av traseen vil likevel oppleves som to ulike
områder. Gangbruen vil kobles til eksisterende
turløypenett og skiløypenett. Støyvurderingene viser
at nærområdene langs veg og bane vil være omfattet
av gul støysone (55dB). Størsteparten av området får
støy over anbefalte verdier for friluftsområder utenfor
by/tettsted (40dB), selv med støyvoller innarbeidet.
Utbredelsen av støysone 50 dB, som er anbefalt
grenseverdi for grønnstruktur i tettsteder, vil også være
stor. I området som i liten grad er støypåvirket fra før,
gir dette en sterk forringelse av opplevelseskvalitetene
i gjenværende skogsområder.
Området får forringet bruksmuligheter, attraktivitet og
opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktivitet og opphold,
og redusert tilgjengelighet på tvers av traseen.
Endringene berører særlig områder som benyttes av
barn og unge.
Middels til stort negativt omfang.

Konsekvens
Stor negativ
(- - -)
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Skiløypetraséer og åkerholme som benyttes som
turmål av Svendsrud naturbarnehage mister sin
naturlige sammenheng med områdene vest for
FRE16-traseen gjennom Bymoen, og får forringet
tilgjengelighet og bruksmulighet. Støyvurderingene
viser at området vil få økt støy i forhold til dagens
situasjon, og over anbefalte verdier for friluftsområder.
Skog vil skjerme slik at tiltaket ikke/ i liten grad blir
synlig fra delområdet. Selteveien får permanent gang
og sykkelveg helt fra kryss med E16 til kryss med
Røysevegen, noe som er positivt for gående og
syklende og skoleveg, og i noen grad veier opp for
negative virkninger av støy og barrierer.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Området blir ikke direkte berørt. Støyvurderinger viser
at deler av området vil få økt støy i forhold til dagens
situasjon, og over anbefalte verdier for friluftsområder.
Intet til lite negativt omfang.

Konsekvens
Liten negativ
(-)

Registreringskategori: Boligområder
Lokalveien Jørgen Moes vei, som i dag går gjennom
området fra vest mot øst, vil legges noe om. I krysset
Svingerudveien x Jørgen Moes vei vil den ikke lenger
gå østover, men følge Svingerudveien et stykke
nordover før den går østover under traseen. Selve
omleggingen av lokalvegnettet vurderes ikke å ha
negative konsekvenser for bomiljøet, og kan virke
positivt for redusert nærføring til noen av boligene.
Støyutredningen viser at de delene av området som
ligger nærmest veg vil bli utsatt for vegtrafikkstøy over
anbefalte grenseverdier for uteoppholdsareal. Boliger,
hager og lekeplasser ligger utsatt til og støy og
nærføringen til hovedtraseen vil påvirke attraktivitet og
opplevelseskvalitet for aktivitet og uteopphold i
nærmiljøet negativt.
Lite til middels negativt omfang.

Liten til
middels
negativ (-/- -)

Ubetydelig til
liten negativ
(0/-)
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Planalternativ A med kryss på Helgelandsmoen
Traseen beslaglegger store arealer. Også her vil areal
og skog gå tapt i anleggsperioden, jf. omtale under
«Bymoen». Eksisterende ballbane og hinderløype ved
Helgelandsmoen næringsområde er vurdert som en
del av Mosmoen, da de er en del av et
sammenhengende frilufts- og aktivitetsområde selv om
Gomnesveien ligger mellom.
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Konsekvens
Stor negativ
(- - -)

Ballbanen og hinderløypen, som brukes av
Holeværingen IL og av tilgrensende boligområder,
ligger midt i traseen og vil bli ødelagt. Banen
kompenseres økonomisk, men er ikke sikret erstattet i
nærmiljøet, og vurderes som tapt. Traseen er en
kraftig barriere mellom de gjenværende
friluftsområdene på begge sider. Området vil deles i to
ulike områder på hver side av traseen og eksisterende
løypenett (rundløyper) blir brutt. Det vil bli sikret
stiforbindelser for etablering av nye rundløyper som del
av tiltaket. At traseen legges i bru ved Jørgen Moes vei
gir en god og bred passeringsmulighet under brua som
avhjelper noe. I tillegg kan en krysse via gang- og
sykkelvegsystem langs Gomnesveien i nord.
Støyvurderingene viser at områdene nærmest veg vil
ligge i gul støysone, og at hele Mosmoen får støy over
anbefalte verdier for friluftsområder utenfor by/tettsted
(40dB), selv med støyvoller innarbeidet. Utbredelsen
av støysone 50dB, som er anbefalt grenseverdi for
grønnstruktur i tettsteder, vil også være stor. I området
som i liten grad er støypåvirket fra før, gir dette en
sterk forringelse av opplevelseskvalitetene i
gjenværende skogsområder.
Området får forringede bruksmuligheter, attraktivitet og
opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktivitet og opphold,
og redusert tilgjengelighet på tvers av traseen.
Middels til stort negativt omfang.

NF49 Lamoen

Middels
til stor

Planalternativ B uten kryss på Helgelandsmoen
Virkningene for Mosmoen (arealbeslag,
barrierevirkning, støy mm) er først og fremst knyttet til
hovedlinjene. Med unntak av lokalt mindre arealbeslag
og støynivå i området nærmest Helgelandsmoen vil
virkningene i hovedsak være de samme som med
kryss.
Registreringskategori: Friluftsområder
Området blir ikke direkte berørt av veg eller bane.
Basert på støykart vurderes det slik at området vil få
noe økt støy i forhold til dagens situasjon, og over
anbefalte verdier for friluftsområder.
Intet til lite negativt omfang.

Stor negativ
(- - -)

Ubetydelig til
liten negativ
(0/-)
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Boligområder
Planalternativ med kryss på Helgelandsmoen
Boligfeltet blir liggende tett på traseen og kryssområdet
på Helgelandsmoen. Svingerudveien legges mellom
krysset og Sandby, slik at skog som ellers ville
skjermet forsvinner. Dette vil forringe kvalitetene for
aktivitet og opphold i nærmiljøet. Støyvurderingene
viser at ytterste husrekke mot E16 vil ligge delvis i gul
støysone fra E16. Boliger, hager og lekeplasser ligger
utsatt til, og støy og nærføring til hovedtraseen vil
påvirke bomiljøet negativt. Tilgjengeligheten til
friluftsområdene i Mosmoen og Bymoen og til
servicetilbudene på Helgelandsmoen blir noe forringet.
Lite til middels negativt omfang.

Konsekvens
Liten til
middels
negativ (-/- -)

Planalternativ uten kryss på Helgelandsmoen
Nærføringsulempene til boligene i Sandbyveien antas
å bli noe redusert i forhold til varianten med kryss. En
«slankere» utforming av E16 uten kryssramper vil
redusere arealinngrepet slik at skjermende skog kan
bevares i større grad. Avstand til støykilden øker, og
det vil være bedre effekt av støyskjermende tiltak langs
E16. Det blir enklere tilkomst og linjeføring for gang- og
sykkelveg langs Gomnesveien, som føres under bruer
for E16 og bane i stedet for i en omveg rundt krysset.
Lite negativt omfang.

Liten negativ
(-)

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Området som inkluderer Røyse skole ligger vest for
traseen og blir ikke direkte berørt. Skoleveger og
tilgjengelighet er opprettholdt. Støyutredningen viser at
området vil få noe økt støy i forhold til dagens
situasjon.
Intet til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Jernbanen og E16 avskjærer leden. Jørgen Moes vei
og Gudbrandsdalsleden legges om til tilgrensende
daldrag som der E16 og jernbanen krysser over i
parallelle bruer. Tilgjengelighet og kryssing ivaretas,
mens attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel
forringes på en strekning på ca. 1 km pga. endringer i
trasé, støy og omgivelser.
Lite til middels negativt omfang.

Ubetydelig til
liten negativ
(0/-)

Liten til
middels
negativ (-/- -)
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Figur 3-28 Overgangsbru i Bymoen. Svendsrud idrettsanlegg oppe til venstre.

Figur 3-29 Veg og bane ligger høyt og har betydelige arealbeslag og barrierevirkning gjennom NF48
Mosmoen. NF50 Sandby øverst til venstre. Bruer over Jørgen Moes vei nederst til høyre.
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Figur 3-30 Planalternativ med kryss på Helgelandsmoen, sett mot nord. Boligbebyggelse ved Sandby i
nedre venstre hjørne. Helgelandsmoen næringspark i øvre høyre hjørne. Det reguleres ny
parkeringsplass på østsiden av krysset som erstatning for dagens plass som blir liggende under
krysset.

Figur 3-31 Planalternativ uten kryss på Helgelandsmoen reduserer fotavtrykket og nærføringen til
boliger i vesentlig grad lokalt, og forenkler linjeføring for gang og sykkelveg.
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Samlet vurdering Kjellerberget- Helgelandsmoen
Tabell 3-12 Oppsummering av konsekvenser Kjellerberget - Helgelandsmoen
Delområde
Registreringskategori Konsekvens for alt.
A med kryss på
Helgelandsmoen
NF44 Bymoen
Friluftsområder
Stor negativ
(- - -)
NF45 Bråtan
Friluftsområder
Liten negativ
(-)
NF46 Bystranda / Sælabonn
Friluftsområder
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
NF47 Svingerud
Boligområder
Liten til middels
negativ (-/- -)
NF48 Mosmoen
Friluftsområder
Stor negativ
(- - -)
NF49 Lamoen
Friluftsområder
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
NF50 Sandby
Boligområder
Liten til middels
v/Helgelandsmoen
negativ (-/- -)
NF51 Røyse/ Svensrud –
Øvrige bebygde
Ubetydelig til liten
åkerlandskap
områder
negativ (0/-)
NF36 Gudbrandsdalsleden
Veg- og stinett for
Liten til middels
gående og syklende
negativ (-/- -)
Samlet konsekvens

Stor negativ (- - -)

Konsekvens for alt.
Buten kryss på
Helgelandsmoen
Stor negativ
(- - -)
Liten negativ
(-)
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
Liten til middels
negativ (-/- -)
Stor negativ
(- - -)
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
Liten negativ (-)
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
Liten til middels
negativ (-/- -)
Stor negativ (- - -)

Ny E16 og jernbane går parallelt gjennom hele Bymoen og Mosmoen fra tunnelportal i Kjellerberget til
krysset på Helgelandsmoen. Arealbeslaget i friluftsområdet er stort og fragmenterende, og berører
områder for aktivitet direkte. Tilgjengelighet til gjenværende friluftsområder og på tvers av veg og bane
blir sterkt redusert på grunn av tiltakets barrierevirkning, selv om det er lagt inn kryssingsmuligheter for
gående og syklende både langs veger og som egne turvegtraseer. Både friluftsområder og
boligområder på strekningen vil bli sterkt støybelastet i forhold til i dag, selv om det er lagt støyvoller
langs veg og bane. Bymoen og Mosmoen har størst verdi på strekningen, og konsekvensen for disse
friluftsområdene tillegges vesentlig vekt i vurdering av den samlede konsekvensen.
Samlet konsekvensgrad på strekningen er i hovedsak begrunnet med de store negative
konsekvensene for bruken av friluftsområdene Bymoen og Mosmoen. Å unngå kryss på
Helgelandsmoen vil ikke endre virkningene for disse friluftsområdene, og dermed heller ikke samlet
konsekvensgrad på strekningen. Planalternativet uten kryss vurderes likevel å være bedre enn
alternativet med kryss, på grunn av et mindre fotavtrykk i Mosmoen, og reduserte nærføringsulemper
for Sandbyfeltet. Alternativet uten vegkryss gjør at veg og bane kan legges tettere sammen over
Helgelandsmoen, og det samlede fotavtrykket for veg og bane reduseres. Alternativet uten kryss
åpner også for å senke hovedlinjen, noe som vil kunne gi ytterligere reduksjon i arealbeslag.
Tiltakene i planen forringer bruksmuligheter, attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter
og opphold i området. Arealbeslag, barrierevirkninger og støy reduserer områdets kvaliteter og
tilgjengelighet, og berører områder som i stor grad benyttes av barn og unge. Det er knyttet usikkerhet
til hvordan ferdsel og bruk av området vil utvikle seg på lang sikt, og om det eventuelt også kan få
virkninger for ferdsel og bruk av områder til side for korridoren.
Samlet konsekvens vurderes som stor negativ i begge planalternativ, både med og uten kryss
på Helgelandsmoen (- - -). Alternativ uten kryss vurderes som bedre enn varianten med kryss.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

100 av 143
FRE-00-A-26210
02A
09.02.2018

3.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden
For å kunne bruke deler av Bymoen og Mosmoen som friluftsområde også i anleggsperioden, er det
en fordel å ikke bygge hele traseen på samme tid, men la deler stå urørt frem til kryssingspunktene for
tur og friluftsliv er klare. Overgangsbru på Bymoen planlegges bygget tidlig i anleggsperioden, for å
sikre at anlegget og anleggsarbeidene kan krysses trygt i etterfølgende periode.
Det planlegges riggområde ved dagens masseuttak på Bymoen. Dette antas å gi få negative
konsekvenser i anleggsperioden sett i forhold til andre mulige lokaliteter, da området ligger relativt
skjermet og ikke benyttes til friluftsaktivitet. Det påpekes likevel at riggområdet blir liggende tett på
Svensrud naturbarnehages utebase sør for idrettsanlegget, og at det bør vurderes tiltak for å skjerme
eller flytte basen.
I anleggsfasen planlegges anleggstrafikk og massetransport langs Selteveien og Gomnesveien, mest
på sistnevnte. I anleggsperioden vil det bli økt trafikk, støy og usikkerhet langs vegene. Mens
Gomnesveien har gang- og sykkelveg, mangler Selteveien separat tilbud for gående og syklende.
Frekvensen av gående og syklende antas å være relativt lav, men Selteveien brukes til trening,
friluftsliv og tur, og er skoleveg. Vegen brukes også av barn og unge på veg til og fra idrettsanlegget
på Svensrud, og til kulturskolen som holder til i krysset mellom Jomfrulandsveien og Røyseveien. Det
reguleres derfor gang og sykkelveg langs Selteveien helt fra kryss med Røyseveien til kryss med
dagens E16. Planbestemmelsene sikrer at tiltakene for gående og syklende skal være opparbeidet før
anleggstart.
3.5.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Tiltak for å skjerme eller flytte naturbarnehagens berørte utebaser må være etablert før anleggsstart.
Støyskjermingstiltak / lokal støyskjerming for bebyggelse som ikke får tilfredsstillende støynivå ved
hjelp av langsgående skjermingstiltak må vurderes i byggeplanfasen, jf. støyrapport FRE-00-A-26310.
Øvrige oppfølgingspunkter framgår av MOP.
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Helgelandsmoen – Prestemoen

3.6.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen starter på Helgelandsmoen i Hole kommune, krysser kommunegrensen til Ringerike
kommune i Storelva og går videre over Mælingen til Prestemoen. Området omfatter bebyggelse,
nærområder og friluftsområder fra og med Helgelandsmoen næringsområde i sør til Prestemoens
avgrensning mot Korsdalen i nord.
Nærmiljø
Helgelandsmoen næringsområde er et tidligere militært område omgjort til næringspark. Her er det et
stort spekter av bedrifter og arbeidsplasser. Flere av disse er tilknyttet folkehelseaktivitet. Det ligger
også en barnehage innenfor området. Næringsområdet har i noen grad en nærmiljøfunksjon, men de
fleste aktivitetene skjer innendørs og er tilknyttet kommersiell virksomhet. Det er noe utendørs
aktiviteter (hinderløype/bootcamp/ballbane) tilknyttet virksomhetene, utendørs områder benyttes også
av Holeværingen idrettslag. Ballbanen er i utredningen plassert i delområdet Mosmoen og gitt stor
verdi (jf forrige utredningsområde). Vest for næringsparken ligger Helgelandsmoen militære område
som fortsatt benyttes til militær virksomhet. Øst for næringsparken ligger Helgelandsmoen
boligområde. Helgelandsmoen næringspark, Helgelandsmoen boligområde, samt Sandby-feltet,
inngår i tettstedet Helgelandsmoen slik Statistisk sentralbyrå (SSB) har avgrenset det. Tettstedet har,
ifølge SSB, 568 bosatte pr 2016. Det viktigste området for barn og unge er barnehagen i
næringsparken.
Videre nordover, på andre siden av Storelva, går utredningsområdet inn i Ringerike kommune. Her er
det spredt bebyggelse i landbrukslandskap. Områdene her er ikke definert som tettsteder av SSB. I
Prestemoen friluftsområde ligger det en liten gruset balløkke, som i noen grad benyttes av barn og
unge.
Friluftsliv

Figur 3-32 Prestemoen friluftsområde
Nord for Helgelandsmoen ligger Storelva. Elva er et viktig friluftsområde for båtliv og fugletitting.
Områdene som ligger i tilknytning til elva er i mindre grad benyttet til friluftsliv, men det er noe
fugletitting på Mælingen og ved Synneren og ellers noen brygger langs elva. Det viktigste
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friluftsområdet på strekningen er Prestemoen i nord. Området er i liten grad tilrettelagt for aktivitet,
men har stier og skogsveger med god fremkommelighet, og benyttes bl.a. til tur, bær- og sopplukking.
Veg og stinett for gående og syklende
Gomnesveien langs Helgelandsmoen næringspark og Helgelandsmoen boligområde har gang- og
sykkelveg fra kryss med E16 i øst til Sandby-feltet. I Prestemoen er det stier og skogsbilveger som
benyttes som turvegnett. Vegene ellers i området har ikke separate tilbud for gående og syklende.

Figur 3-33 Registreringskart Helgelandsmoen – Prestemoen.
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Tabell 3-13 Verdisatte delområder på strekningen Helgelandsmoen – Mælingen – Prestemoen
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Verdi
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF52 Helgelandsmoen
Liten
militære område
I utgangspunktet ikke tilgjengelig område med liten
verdi for nærmiljø og friluftsliv i dagens situasjon.
Området er ikke fysisk avstengt per i dag (åpne
gjerder), brukes i noen grad til tur, og kan være godt
egnet til friluftsliv ved en eventuell fremtidig
frigivelse.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF53 Helgelandsmoen
Middels
næringspark
Funksjonsblandet bebyggelse som rommer et stort
spekter av bedrifter og arbeidsplasser, bl.a. viktige
møteplasser og områder for folkehelseaktivitet, barn
og unge som Helgelandsmoen barnehage, Ringerike
bad, Frisklivsentralen og Norsk idrettsmedisinsk
institutt (NIMI). I stor grad innendørs eller
kommersielle aktiviteter i området, men også
utendørs parkarealer, med friluftskapell, hinderløype,
ballbane og uteområde for fysisk aktivitet ved
Gomnesveien. (Ballbanen er her verdisatt som del
av friluftsområde Mosmoen - stor verdi). Området gir
også tilgjengelighet til Storelva, bl.a. med brygge
nedenfor Klevjer galleri.
Registreringskategori: Boligområder
NF54 Helgelandsmoen
Middels
boligområde
Vanlig godt boligområde/lite tettsted beliggende ved
Storelva mellom Helgelandsmoen næringspark og
kommunegrensen mot Ringerike. God tilgjengelighet
til nærturområder og idrettsanlegg, gang og
sykkelveg langs Gomnesveien gir trygg tilkomst til
friluftsområdene Bymoen og Mosmoen sør for
vegen.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF55 Storelva
Middels til
Sammenhengende, sentralt og tilgjengelig
stor
friluftsområde/ferdselsåre for båtliv og opphold på og
langs elva. Spesielle opplevelseskvaliteter knyttet til
naturområder, elve- og kulturlandskap langs
båtleden.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF56 Synneren og
Liten til
Mælingen
Området har noe gårdsbebyggelse men er i
middels
hovedsak vurdert som friluftsområde. Området ligger
inntil Storelva og er registrert som særlig interessant
for fugleinteresserte. Få beboere og lav
bruksfrekvens trekker verdien noe ned.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF58 Prestemoen
Middels til
Friluftsområde beliggende på en terrasse/furumo et
stor
stykke sør for Hønefoss sentrum. Området brukes
hele året til kortere fotturer, hundelufting, løping,
mm. Brukerne kommer i hovedsak med bil, og
parkerer langs veger i områder. Området er i liten
grad tilrettelagt, men har en gruset ballbane og stier
og skogsveger med god fremkommelighet.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF59 Hagen
Liten til
Område med spredt boligbebyggelse langs
middels
Busundveien og ut mot Storelva. God tilgjengelighet
til omkringliggende friluftsområder (Prestemoen,
Synneren, Storelva) trekker verdien noe opp.
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Beskrivelse
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Område med spredt boligbebyggelse mellom
Tyrifjorden (Nordfjorden) og Busundveien. God
tilgjengelighet til omkringliggende friluftsområder
(Prestemoen, Storelva, Røsholmstranda) trekker
verdien noe opp. Adkomst til Røsholmstranda
friluftsområde går gjennom området.
Registreringskategori: Friluftsområder
Røsholmstranda på vestsiden av Averøya nord i
Tyrifjorden er et friområde som i hovedsak brukes til
bading og andre sommeraktiviteter. Tilrettelagt
parkering, sandvolleyballbaner og toaletter. Stranda
er langgrunn og fin for barn. Åpen kiosk om
sommeren. Rikt fugleliv er en del av
opplevelseskvalitetene i området.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Spredt bebyggelse med noen få boliger beliggende
på halvøy mellom Tyrifjorden (Nordfjorden) og
Synneren/Storelva. God tilgjengelighet til
omkringliggende friluftsområder (Prestemoen,
Storelva, Røsholmstranda).
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stor

Liten til
middels
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Figur 3-34 Verdikart for strekningen Helgelandsmoen - Mælingen – Prestemoen.
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3.6.2 Konsekvenser
I silingsfase var det lagt til grunn et alternativ med bruer over Storelva i kombinasjon med en
omfattende og høy fylling over Mælingen. Det ble da pekt på to mulige avbøtende tiltak for å ta større
hensyn til verdiene knyttet til området: Kortere fylling på Mælingen, eller bru på hele strekningen
Helgelandsmoen – Prestemoen. Disse forslagene til avbøtende tiltak fra silingsfasen ligger til grunn for
det to alternativene som konsekvensutredes her:
Alternativ A er sammenhengende brukonstruksjon over hele Storelva og Mælingen, mens alternativ B
deler strekningen opp i to brustrekninger med en mindre, høy fylling på Mælingen. Alternativ A ligger
noe høyere enn alternativ B.
Tabell 3-14 Omfang og konsekvenser på strekningen Helgelandsmoen – Prestemoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF52
Liten
Alternativ A - lang bru
Helgelandsmo
en militære
Det militære området er i utgangspunktet ikke
område
tilgjengelig for friluftsliv, men brukes likevel noe og er
gitt liten verdi. Traseen påvirker derfor i liten grad
bruken, men den påvirker området visuelt,
opplevelsesmessig og støymessig, og blir en vesentlig
barriere mellom næringsområdet og militærleiren.
Regimentsvegen avskjæres og det etableres ny
adkomstveg fra Gomnesveien på vestsiden av E16 og
jernbanetraseen. Vegen får parallell gang- og
sykkelveg som krysser under bruene for ny jernbane
og E16 ved Storelva og binder øst- og vestsiden
sammen. Gang- og sykkelvegen kan bedre tilkomst til
elvebredden og også gi en «nærtursløyfe» i området.
Støyutredningen viser at støy øker i hele området, og
at bebyggelsen langs Regimentsvegen vil ligge i gul
støysone, dette er område som brukes til tur og
opphold i noen grad.
Lite negativt omfang.

NF53
Helgelandsmo
en
næringspark

Middels

Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like i delområdet. Bruene i
alternativ B ligger noe lavere og har noe mindre
støyutbredelse enn alternativ A, men høyere støynivå
tett på linja. Forskjellen i støy er ikke stor nok til at det
gir utslag på omfang.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Alternativ A - lang bru
Tiltaket vil gå i ytterkant av næringsområdet og bli en
vesentlig barriere mellom næringsparken og
militærleiren. Jernbane og ny E16 vil ligge høyt i
terrenget, og støyutredningen viser at store deler av
området, som ferdselsårer og elvebredden langs
Storelva vil ligge i gul støysone. Helgelandsmoen
barnehage ligger utenfor støysonen. Området vil
kunne få forverret luftkvalitet. Beregninger viser at
barnehagens utearealer vil ligge i gul sone for NO2.
Ballbane og hinderløype innenfor næringsparken
forsvinner (vurdert som del av delområde Mosmoen).
Uteoppholdsarealer i næringsparken får forringet
attraktivitet for ferdsel, aktivitet og opphold.
Lite til middels negativt omfang.

Konsekvens
Liten negativ
(-)

Liten –
middels
negativ (-/- -)
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Omfangsbeskrivelse
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like i delområdet.
Støyutredningen viser at støynivå nærmest linja er noe
større i alternativ B enn i A, men forskjellen er ikke stor
nok til at det gir utslag på omfang. Uteoppholdsarealer
i næringsparken får forringet attraktivitet for ferdsel,
aktivitet og opphold.
Lite til middels negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Alternativ A - lang bru
Boligområdet får ingen direkte inngrep. Området
berøres visuelt og får støy fra jernbane og ny E16 i bru
over Mælingen. Støyutredningen viser
uteoppholdsarealer for boligene nærmest Storelva vil
ligge i utkanten av gul støysone. Alternativ A har
mindre støyutbredelse enn alternativ B. Økt støy vil
påvirke uteoppholdsarealer negativt og gi forringelse,
særlig fordi området er lite støyutsatt fra før. Området
vil få redusert attraktivitet og opplevelseskvalitet.
Lite til middels negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like, men alternativ B har
noe større støyutbredelse fordi bruene er lavere.
Lite til middels negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Alternativ A - lang bru
Ny E16 og ny jernbanetrasé vil gå i bru over Storelva.
Elva blir direkte påvirket i brukryssingen og i
elvebredden på Mælingen vest for Froksøya. Ferdsel
på elva vil bli visuelt påvirket. Støyutredningen viser at
elvestrekningen fra Helgelandsmoen og nordover til
forbi Froksøya blir støyutsatt (gul støysone). I området
ved dagens E16-bru over Storelva (Hverven) vil
trafikkreduksjon gi redusert støy på og langs elva.
Reguleringsplanen åpner for mulig endring av trase for
høyspent som krysser elva ved Eikli nord for dagens
E16. Kryssingen finnes i dag, og foreslått justering av
traseen vil ikke ha virkning for friluftsliv.
Attraktivitet og opplevelseskvaliteter i påvirkete deler
av elvestrengen blir noe redusert, og er avgrenset til
en liten del av Storelva. Tilgjengeligheten vil i liten grad
påvirkes da det fortsatt vil kunne benyttes båt på elva,
også om det etableres brusøyler i elva. Elvebredden vil
være tilgjengelig under bruene.
Lite negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like. Støyutredningen viser
at støynivå og utbredelse er noe større i alternativ B
enn i A, særlig i selve brukryssingen og langs
Froksøya. Alternativ B har også lavere høyde over
elva, noe som reduserer siktlinjer og
opplevelseskvaliteter i større grad i alternativ B enn i A.
Lite negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Alternativ A - lang bru
Traseen krysser østre del av Synneren-Mælingen.
Området er i hovedsak vurdert som friluftsområde,
men har også noen boliger og gårdstun. Friluftsbrukere
og beboere vil fritt kunne krysse området under brua.
Det er et relativt bredt og langt stykke som blir liggende
i skygge under brua, i tillegg vil området domineres av
søyler slik at attraktiviteten for opphold og aktivitet
forringes. Boliger under linja forutsettes revet og
innløst. Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens
og er ikke med i vurderingen av nærmiljøet.
Betydningen av at boliger blir borte vurderes likevel
som et tap som gir forringelse i et lite nærmiljø.
Støyutredningen viser at hele Synneren-Mælingen vil
bli støyutsatt, og at områdene langs traseen vil ligge i
gul støysone.
Middels negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativ B vil med en 600 m lang fylling over deler av
Mælingen skape barriere mellom områder på begge
sider. Det vil være mulighet for å krysse under brua,
sør for fyllingen, ut mot Storelva, og nord for fyllingen.
Også i alternativ B vil deler av Synneren/ Mælingen bli
liggende i skygge under ny bru. Det forutsettes
innløsing av bolighus som blir direkte berørt både på
Mælingen og langs Busundveien. Området blir sterkt
visuelt endret av teknisk infrastruktur. Gjenværende
boliger får betydelig nærføring. Støyutredningen viser
at alternativ B medfører noe mer støy enn alternativ A i
områdene nærmest bru og fylling.
Middels - stort negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Alternativ A - lang bru
Bruene i alternativ A treffer friluftsområdet Prestemoen
i en skjæring på ca. 2m inn i friluftsområdet.
Busundveien er lagt i bru over traseen, med fyllinger
inn mot Prestemoen. Fra midtre del av Prestemoen og
til Korsdalen bru vil tiltaket ligge i skjæring i samme
høyde i begge alternativene. Tiltaket medfører
omfattende arealbeslag, skaper barriere mellom
områdene til hver side av Prestemoen og gir
støypåvirkning for relativt store deler av friluftsområdet.
Både bruksmuligheter, attraktivitet, tilgjengelighet og
opplevelseskvaliteter blir redusert. At traseen ligger i
vestre kanten av friluftsområdet gjør at større deler
nærmest Storelva likevel får ligge relativt urørt.
Middels negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Brua i alternativ B vil treffe noe lavere enn brua i
alternativ A, i ca. 5 m høy skjæring, og gi noe større
arealbeslag i friluftsområdet enn i A. Vurdering av
omfang er i stor grad knyttet til barrierevirkning, støy
og redusert tilgjengelighet, og forskjellen i arealbeslag
mellom de to alternativene gir ikke utslag på
omfangsvurderingen.
Middels negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Alternativ A - lang bru
Ingen direkte inngrep i området. Noe økt støynivå, men
ikke over anbefalte grenseverdier for
uteoppholdsarealer ved bebyggelse. Intet omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like, også når det gjelder
støyutbredelse. Intet omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Alternativ A - lang bru
Ingen direkte inngrep i området. Omgivelsene i øst blir
visuelt endret, men på noe avstand. Det gjelder
spesielt der tiltaket går høyt på bru eller der tiltaket
ikke er skjermet av vegetasjon (skog). Området får
ikke støy over anbefalte grenseverdier for
uteoppholdsarealer ved bebyggelse (55dB), men 50dB
grensen vil ligge i ytterkant av området. Siden området
ikke er støyutsatt fra før, kan økning i støy oppleves
negativt i utearealene.
Intet - lite negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like, også når det gjelder
støyutbredelse.
Intet - lite negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Alternativ A - lang bru
Ingen direkte inngrep i området, som ligger ca. 1,5 km i
luftlinje fra E16 over Mælingen. Støyutredningen
beskriver at anbefalt grenseverdi for friluftsområder
(40dB) vil være overskredet i avstander opptil 2200
meter fra bruene over Mælingen. Dette er så lavt at det
vurderes å være uten betydning for opplevelsesverdi
og bruken av området. Regulering av gang- og
sykkelveg langs Askveien fra Tolpinrud til Gamlesnyta
vil være positivt for tilgjengelighet til friluftsområdet.
Intet - lite negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like, også når det gjelder
støyutbredelse. Intet - lite negativt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Alternativ A - lang bru
Ingen direkte inngrep i området. Omgivelsene i øst blir
visuelt endret, men på noe avstand. Det gjelder
spesielt der tiltaket går høyt på bru eller der tiltaket
ikke er skjermet av vegetasjon (skog). Ingen støy over
anbefalte grenseverdier for uteoppholdsarealer ved
bebyggelse. Intet - lite negativt omfang.
Alternativ B - kombinasjonsløsning med bruer og
fylling
Alternativene er i stor grad like. Intet - lite negativt
omfang.
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Samlet vurdering for Helgelandsmoen – Prestemoen
På denne strekningen er det vurdert to alternativer. Traséen er den samme, men vertikal linjeføring
(høyder) og brulengde er forskjellig. Alternativ A har tre parallelle, sammenhengende bruer som
spenner over hele Storelva og Mælingen fra Helgelandsmoen til Prestemoen, og et høyt linjeprofil.
Alternativ B er delt opp i to brusekvenser med fylling på Mælingen, og ligger noe lavere.
Tabell 3-15 Oppsummering av konsekvenser Helgelandsmoen – Prestemoen
Delområde
Registreringskategori
Konsekvens
alternativ A
NF52 Helgelandsmoen
Øvrige bebygde
Liten negativ (-)
militære område
områder
NF53 Helgelandsmoen
næringspark

Øvrige bebygde
områder

NF54 Helgelandsmoen
boligområde

Boligområder

NF55 Storelva

Friluftsområder

NF56 Synneren og
Mælingen

Friluftsområder

NF58 Prestemoen
NF59 Hagen

Friluftsområder
Øvrige bebygde
områder
Øvrige bebygde
områder
Friluftsområder

NF60 Røsholmen
NF61 Røsholmstranda
NF62 Averøya
Samlet konsekvens

Øvrige bebygde
områder

Konsekvens
alternativ B
Liten negativ (-)

Liten – middels
negativ
(-/- -)
Liten – middels
negativ
(-/- -)
Liten til middels
negativ (-/- -)
Liten – middels
negativ (-/- -)

Liten – middels
negativ
(-/- -)
Liten – middels
negativ
(-/- -)
Liten til middels
negativ (-/- -)
Middels negativ
(- -)

Middels negativ (- -)
Ubetydelig - (0)

Middels negativ (- -)
Ubetydelig - (0)

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

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

Middels negativ (- -)

Middels negativ (- -)

De største negative konsekvensene er knyttet til Prestemoen, der friluftsområdet gjennomskjæres på
samme måte som Bymoen og Mosmoen. Alternativ B har noe større arealbeslag i Prestemoen enn
alternativ A, men forskjellen er ikke stor nok til å gi utslag på konsekvensgrad. Storelva berøres i liten
grad direkte, men blir støyutsatt og kan få søyler i elva. For Synneren og Mælingen gir fyllingen i
alternativ B noe større negative konsekvens enn alternativ A i form av arealbeslag, støy og
barrierevirkning i nærmiljøet. Begge alternativene fører til vesentlig økt støy i nærområdene. Alternativ
A har størst støyutbredelse, mens alternativ B gir høyest støynivå nærmest veg og bane, noe som i
hovedsak skyldes forskjellen i høyde. Langsgående støyskjerming av bruene har stor effekt på
støyutbredelse og støynivå.
Alternativ A har noe mindre negative virkninger for Synneren og Mælingen enn alternativ B, men
forskjellen vurderes ikke å være stor nok til at det gir utslag på samlet konsekvensgrad.
Samlet konsekvens vurderes som middels negativ (--) for begge alternativ. Alternativ A
vurderes likevel som bedre enn alternativ B.
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Figur 3-35 Overgangen fra bru over Mælingen til skjæring gjennom Prestemoen. Busundveien er lagt i
bru over ny E16 og bane og har fått gang- og sykkelveg på strekningen fra Hagen til Gamlesnyta.

3.6.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Helgelandsmoen
Omfattende massetransport på Gomnesveien vil gi ulemper for nærmiljø i området (støy, støv,
fremkommelighet). Stor anleggstrafikk vil gjøre det lite attraktivt for gående og syklende på
Gomnesveien og Svingerudveien i anleggsperioden. Riggområde / midlertidig
massehåndteringsområder ved krysset beliggende tvers overfor Sandby-feltet vil bli en belastning i
anleggsperioden. Det vil avbøte ulempene om det i en tidlig fase anlegges en voll, eller annen
skjerming, mot boligområdene der det er mulig, for å skjerme mot anleggsstøy og andre
nærføringsulemper.
Synneren/ Mælingen
Også i anleggsfasen vil alternativ B være noe verre enn alternativ A, da alternativ B, i tillegg til
anleggsarbeidene med bruene, vil medføre en større massetransport til området som vil være til
ulempe (støy, støv, fremkommelighet) både for friluftslivet og boligområdene.
Busundveien
Massetransporten vil gi ulemper for boligene langs Busundveien ut mot hovedvegnettet. Det reguleres
gang- og sykkelveg langs Busundveien for å øke trafikksikkerhet og trygghetsfølelse for de som ferdes
i området.

3.6.4

Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Støyskjermingstiltak / lokal støyskjerming for bebyggelse som ikke får tilfredsstillende støynivå ved
hjelp av langsgående skjermingstiltak må vurderes i byggeplanfasen, jf. støyrapport FRE-00-A-26310.
Øvrige tiltak er beskrevet i MOP.
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Prestemoen – Veien / Hønefoss

3.7.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Hele strekningen ligger i Ringerike kommune og omfatter i hovedsak landbruks- og skogsområder
vest for tettbebyggelsen i Hønefoss, samt dagens jernbanetrasé gjennom Hønefoss by. Dagens E16
krysser Storelva nord for Prestemoen, og går over vide jorder mot kryss med rv. 7 på Ve og kryss med
fv. 35 Soknedalsveien på Veien. Bergensbanen kommer fra nord og går i en sløyfe inn mot Hønefoss
sentrum, før den går videre sørover mot Randsfjordbanen. Både veg og jernbane er i dag en vesentlig
barriere for bruk og ferdsel og legger begrensninger på arealbruk.

Figur 3-36 Tolpinrud idrettsanlegg og barnehage ligger helt inntil jernbanelinja. E16 og Sørumjordet i
bakgrunnen.
Nærmiljø
Utredningsområdet for strekningen Prestemoen – Veien / Hønefoss omfatter spredt bebyggelse i
landbruksområdene mellom dagens E16 og Askveien sør for Tolpinrud og videre nordover langs
dagens jernbane og E16 mot Veien. Mellom landbruksarealene og Hønefoss sentrum ligger
boligområder. Lengst nord grenser utredningsområdet mot boligområdet Veksal i Heradsbygda.
Boligområdene har nærlekeplasser, ball-løkker, tilgjengelighet til Hønefoss sentrum og service- og
nærmiljøfunksjoner som skole, barnehage, idrettsanlegg mm. Boligene som ligger nær veg og bane
er støyutsatt. Fra veg er det i hovedsak støy fra lokalvegnettet, og ikke E16, som ligger langt fra. Det
gjelder særlig boligene langs Askveien på Tolpinrud.
Innenfor utredningsområdet ligger flere viktige arealer for barn og unge. Inntil jernbanelinja sør for
Tolpinrud/Sørumjordet ligger Tolpinrud barnehage og Tolpinrud idrettsanlegg. I Tolpinrud boligområde
ligger et friområde som er regulert, men ikke opparbeidet. Øst for Styggedalskrysset ligger Bærenga
ridesenter, som aktiviserer mange. I Veienmarka ligger barnehage og ungdomsskole. Ungdomsskolen
samler elever fra barneskolene Helgerud, Veien og Eikli, som alle ligger utenfor varslet
planavgrensning. Gang- og sykkelvegnettet til skolen er viktig. Skogen mellom Tolpinrud/Sørumjordet
og Høyby benyttes i noen grad som frileksområde, mens Tolpinrud/Sørumjordet i noen grad benyttes
til skilek/frilek om vinteren.
Friluftsliv
Sørumsmarka vest for dagens E16 er et stort sammenhengende ravinelandskap med skog og
landbruksarealer. Området grenser mot Sogna og brukes til friluftsliv, men er ikke spesielt tilrettelagt.
De fleste brukerne går tur eller sykler på gårdsveien, i forlengelsen av den mer brukte nærtursløyfen
fra bebyggelsen og gjennom grusvegene i Veienmarka. Utenfor utredningsområdet, mellom Tolpinrud
og Storelva, ligger Bærenga friluftsområde som har adkomst og parkering fra Bærenga ridesenter.
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Nord for utredningsområdet ligger det store friluftsområdet Oppenåsen/Heggen med lysløype og godt
utbygd sti- og løypenett. Området har innfallsport fra idrettsanlegget på Veksal,.
Veg og stinett for gående og syklende
Området har tre særlig viktige ferdselsårer. Fra Veksal går det gang- og sykkelveg over Veienkrysset
og langs Soknedalsveien helt til Hønefoss sentrum. Fra Veienkrysset går det gang- og sykkelveg
sørover langs Ringveien som krysser jernbanelinja to ganger mot Tolpinrud og Hvelven og inn til
Hønefoss sentrum. Gang- og sykkelvegene er også viktig som skoleveg til Veienmarka
ungdomsskole.
Adkomstveien til Sørum og grusvegene i Branddalen og Veienmarka kulturminnepark brukes som
turveger.

Herads

Figur 3-37 Registreringskart for Prestemoen – Veien / Hønefoss.
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Tabell 3-16 Verdisatte delområder på strekningen Prestemoen – Ve/Hønefoss
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
NF63 Dal - Snyta
Område med spredt bebyggelse, få boliger og
nærhet til trafikkerte veger. God tilgjengelighet til
omkringliggende friluftsområder (Prestemoen,
Synneren, Storelva) trekker verdien noe opp.
NF64
Utgår. Ikke registrert verdier i området
Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder
NF65 Bærenga
og andre uteområder
(ridesenteret)
Ridesenter beliggende på Bærengsletta langs
Askveien sør for Tolpinrud. Hovedanlegg for
Ringerike ridesenter som drives av Hønefoss og
Ringerike rideklubb med ca. 300 medlemmer.
Brukes til ridekurs, stevner mm. Delområdet omfatter
4 eneboliger som ligger inntil anlegget. Viktig
uteområde for mange barn og unge. Innfallsport til
Bærenga friluftsområde ned mot Storelva.
Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder
NF66 Tolpinrud
og andre uteområder
idrettsanlegg m.m
Felles møtested / uteområde som inkluderer
Tolpinrud barnehage og «Hundremeterskogen»,
som her benyttes om et mindre skogsområde i
ravinen mellom idrettsanlegget, Randsfjordbanen og
Askveien, men som også er gatenavnet for boligene
som grenser mot ravinen. Hovedanlegg for
Hønefoss sportsklubb med ca. 400 medlemmer.
Viktig område for mange barn og unge. Ligger
mellom jernbane og Askveien, noe støypåvirket.
Registreringskategori: Boligområde
NF67 Tolpinrud
boligområde
Boligområde med hovedsakelig småhusbebyggelse
beliggende mellom Askveien og jernbanen inn mot
Hønefoss sentrum. Området vurderes som et vanlig
godt boligområde, på tross av støy og
barrierevirkning langs trafikkårene. Barnehage og
idrettsplass i nærområdet trekker opp verdien.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF68 «Branddalskogen»
Skogsområde mellom boligområdene på Høyby og
Sørumjordet. Gang- og sykkelvei går gjennom
området fra Veienmarka til Askveien og videre inn
mot sentrum. Har turstier og snarveier gjennom
skogen som forbinder boligområdene med gang- og
sykkelveien.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF69 Tolpinrud
(Sørumjordet)
Åpent jordbrukslandskap med store siktlinjer i
landskapet. I følge høringsuttalelser noe benyttet til
skilek om vinteren, da området er innmark som bare
kan benyttes når det er frossen mark iht.
ferdselsrestriksjoner i friluftsloven. Krysses av vei til
Sørumsmarka. Nærturområde med begrenset bruk
og lokalveger koblet til turveger i Veienmarka.
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Rev:
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Beskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Ligger vest for Hønefoss mellom E16 og elva Sogna.
Området er preget av ravinelandskap med skog og
en del fulldyrka jord, og strekker seg sørover til
Pålsgård. Området er i gang-/ sykkelavstand fra
Hønefoss via Veien og Branddalen. Området er noe
brukt til friluftsliv, men har dårlig framkommelighet
utover gårdsveiene. Egnet størrelse og potensial for
utvidet bruk.
Registreringskategori: Friluftsområder
Friluftsområde mellom E16 og Veien med turveger i
åpent kulturlandskap med store utsyn. Veien
kulturminnepark som identitetsskapende element
trekker opp verdien. Nærturområde med begrenset
bruk for trilleturer, gående og syklende, og funksjon
som grøntkorridor mellom bebyggelsen i øst og
Sørumsmarka i vest.
Registreringskategori: Friluftsområder
Jordbruksområde mellom Ve og Veien preget av
E16, rv.7, jernbane og vegkryss. Gang- og
sykkelvegen langs fv.174
Soknedalsveien/Heradsbygdveien er viktig
ferdselsåre mellom Heradsbygda og sentrum, men
har ellers liten verdi for nærmiljø og friluftsliv.
Innmark som bare kan benyttes når det er frossen
mark iht. ferdselsrestriksjoner i friluftsloven.
Registreringskategori: Boligområde
Boligområde lengst sør i Heradsbygda,
småhusbebyggelse beliggende like nord for
Vekrysset og Veienkrysset. Omsorgsboliger i Ve
terrasse, samt Norderhovhjemmet (dagopphold).
Området vurderes som et vanlig godt boligområde til
tross for støy og barrierevirkning fra trafikkårene.
Gangavstand til friluftsområde Oppenåsen/Heggen.
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
Område med funksjonsblandet bebyggelse vest for
Hønefoss sentrum, beliggende mellom Askveien og
Storelva. Omfatter Ringerike folkehøyskole,
Blåbærskogen barnehage,
boliger/småhusbebyggelse, og Hvelven
omsorgssenter (omsorgsboliger, døgnplasser og
dagtilbud). Grenser mot Hvelven nærturområde.
Nærhet til sentrum, skoler, barnehage og viktige
områder for barn og unge trekker opp verdien.
Registreringskategori: Boligområde
Boligområde med småhusbebyggelse beliggende på
terrassen like vest for Hønefoss sentrum. Avhengig
av å krysse jernbanen for adkomst, i dag via
kulverter fra Askveien og på Ringveien i bru over
Storskjæringa. I tillegg kan Høyby nås fra
Soknedalsveien via Vinterroveien med lysregulert
kjørekulvert under Hønefoss stasjon, samt via den
bratte gang- og sykkelundergangen Riperbakken
mot sentrum. Vanlig godt boligområde, områdene
mot Askveien preget av bane, vei, og med noe
dårligere tilgjengelighet til rekreasjonsareal.
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Nr
NF77

Navn delområde
Hønefoss sentrum
og jernbanestasjon

Beskrivelse
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
Sentrumsområde med boliger, handel og service,
skoler. Offentlige møtesteder, plasser og gater.
Hønefoss stasjon har svak tilknytning til øvrig
sentrumsbebyggelse.

Verdi
Stor

NF78

Molvaldområdet sør

Liten

NF79

Molvaldområdet
nord

NF80

Veienmarka
boligområde

NF81

Gang- og sykkelveg
Heradsbygda –
Hvelven

NF82

Gang- og sykkelveg
langs
Soknedalsveien

NF83

Turveg Sørumgata

Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
Område mellom jernbanen og Soknedalsveien
preget av jernbaneareal og næringsbebyggelse
(jernbanegård). Liten betydning for nærmiljø og
friluftsliv utover fortau langs veg som forbinder
boligene på Høyby med Soknedalsveien.
Registreringskategori: Boligområde
Boligbebyggelse mellom jernbanelinjen,
Soknedalsveien og Storelva. Blandet eldre
eneboliger og nyere leilighetsbygg. Vurdert som
vanlig godt boligområde, nært sentrum.
Registreringskategori: Boligområde
Småhusbebyggelse beliggende på terrassen mellom
Veien og Storskjæringa. Omfatter Veienmarka
ungdomsskole samt noen omsorgsboliger innenfor
varslet planavgrensning. Vanlig godt boligområde
med nærlekeplasser og friområder, grenser mot
Veien kulturminnepark og Veienmarka
friluftsområde. God tilgjengelighet til viktige
nærmiljøfunksjoner og byen.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gang- og sykkelveg som krysser E16 gjennom
Veienkrysset, Storskjæringa, og
jernbanen/Askveien. Sentral og viktig ferdselslinje
som binder sammen sentrale målpunkter , bl.a. som
skoleveg til Veienmarka ungdomsskole.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende Viktig ferdselslinje og kulturhistorisk trasé
mellom Veienkrysset og Hønefoss sentrum.
Skoleveg for Veien skole og Veienmarka
ungdomsskole.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Mye brukt av beboere i nærområdet til
lavterskelturer som trille- og sykkelturer. Rundløype
langs Bergensbanen, eller til Sørumsmarka.
Opplevelseskvaliteter knyttet til utsyn over åpne
kulturlandskap. Utsikt til Tyrifjorden fra Sørum.

Middels
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Stor

Middels til
stor
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Figur 3-38 Verdikart for strekningen Prestemoen – Veien / Hønefoss.
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3.7.2 Konsekvenser
I tabellen med omfangsvurdering og konsekvenskarakteristikk er det ikke tatt med verdisatte områder
som verken blir berørt i anleggsfase eller av varige tiltak.
Tabell 3-17 Omfang og konsekvens Prestemoen – Veien/Hønefoss
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
NF63 Dal Liten Snyta
middels
Traseen går tvers gjennom delområdet med
omfattende arealbeslag og barrierevirkning mellom øst
og vest. De to grendene Snyta og Dal blir liggende på
hver sin side av traseen. De er relativt avgrenset fra
hverandre i nåsituasjonen slik at dette har mindre
betydning. På Søndre Dal innløses tre bolighus som
blir berørt av jernbanelinjen. For et lite boligmiljø vil det
kunne oppleves som negativt. Snyta og områdene vest
for traseen får dårligere tilgang til friluftsområdet
Prestemoen.
Kryssing av traseen for gående og syklende blir mulig
under Korsdalen bru, og via ny gang- og sykkelveg
langs adkomstveg/gårdsveg fra Askveien til
Madsplassen og Dal som krysser under veg og bane
sør for E16-krysset. Gang- og sykkelvegstrekket blir
noe langt, med en lang kryssing under E16 og
jernbanen. Det teller positivt at gang og sykkelveg
kobles til gang- og sykkelveg på vestsiden av Askveien
sørover og kobles til ny gang- og sykkelveg langs
Busundveien. Det gir sammenhengende, nytt tilbud for
gående og syklende helt fra Bærenga til Mælingen.
Støyutredningene viser at området blir utsatt for støy,
men at få uteoppholdsarealer blir rammet siden
området er så spredt bebygd. På østsiden (Dal) vil
dagens E16 fremdeles være en støykilde, mens
bebyggelsen på vestsiden fremdeles også vil være
utsatt for støy fra Askveien. Arealbeslag,
barrierevirkninger og sumstøy vurderes å gi en samlet
belastning som forringer områdets bruksmuligheter og
attraktivitet for ferdsel, aktivitet og opphold, selv om
antall boliger er få.
Ny gang- og sykkelveg vil ikke avbøte
barrierevirkningen i så stor grad at det reduserer
konsekvensgrad.
Middels negativt omfang.

Konsekvens
Liten middels
negativ (-/- -)
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Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder og
andre uteområder
Omfattende stabiliserende tiltak langs ny E16 og bane
samt etablering av vegserviceanlegg i området rundt
Styggedalen vil fjerne dagens skjermende
skogsterreng og gjøre boliger og uteområder på
Bærenga mer visuelt eksponert mot veganlegg og
bane. Askveien utvides med gang- og sykkelveg på
nordsiden av vegen fram mot Styggedalskrysset.
Tiltaket tar noe areal fra parkeringsplassen registrert
som friluftsparkering i kommunens registrering av
bynære friluftsområder. Ridesenteret berøres ikke, og
tiltaket vil ellers ikke påvirke områdets bruksmulighet
eller funksjon som innfallsport til tilgrensende Bærenga
friluftsområde. Etablering av gang- og sykkelveg er i
utgangspunktet positivt for tilgjengelighet til nærmiljø
og friluftsliv, men vegen vil få sterk nærføring til
bolighusene Askveien 90 og 98. Området er i dag
støypåvirket fra Askveien, dagens E16 og
Styggedalskrysset. Både boliger og aktivitetsområdet
vil få noe mer støy fra kryssområdet og ny trasé.
Lite negativt omfang.
Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder og
andre uteområder
Jernbanetraseen og ny driftsveg til hensettingsområde
på Tolpinrud gir noe arealbeslag i ravineterrenget
sørvest i området. Deler av ravinen er planlagt oppfylt
til landbruksareal slik at deler av
«Hundremeterskogen» forsvinner. Dagens høyspent
over Tolpinrud boligområde flyttes alternativt vest for
bebyggelsen og vil krysse den oppfylte ravinen. Som
erstatning er rester av raviner ved barnehagen som
skal benyttes til midlertid anleggsområde tenkt oppfylt
og gjort tilgjengelig for utvidelse av uteareal. Selve
idrettsbanene berøres ikke. Hele området er
støypåvirket fra dagens E16 og fra jernbane i 0alternativet. Støyutredningen viser at området fortsatt
vil være støyutsatt over anbefalte støygrenser for
uteoppholdsarealer, nå fra både veg, bane og
hensettingsanlegg. Støyskjerm langs jernbanen ved
boliger avsluttes før barnehage og idrettsbaner, og vil
ikke ha effekt for disse uteområdene. Området vil bli
visuelt dominert av hensettingsområdet, dersom man
ikke lykkes i å bevare dagens skjermende vegetasjon
mellom jernbanen og området.
Lite til middels negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Boligområde
Jernbanespor og hensettingsområde for jernbane
grenser til området i nordvest. Jernbanespor og
hensettingsområde vil ligge høyere enn dagens
jernbanespor gjør. Friområde/grøntareal inn mot linjen
vil bli fylt opp, men tilbakeføres til fellesareal ved
anleggsslutt. Geostabiliserende tiltak vil føre til
innløsning av en bolig i Tolpinrudveien, sør for
Askveien. Nærmiljøet blir visuelt endret av teknisk
infrastruktur som endrer attraktivitet og
opplevelseskvalitet for aktivitet og opphold i
uteområder og hager. Reguleringsplanen åpner for at
høyspentledningen gjennom området kan legges vest
for bebyggelsen, noe som vil være positivt for
nærmiljøet. Området er i 0-situasjonen støypåvirket
både fra jernbane og Askveien. Det planlegges
støyskjerm mellom Randsfjordbanen og boligområdet.
I skjermet situasjon vil uteoppholdsarealer ikke få støy
over anbefalte grenseverdier. Skjermen vil bidra til
visuell skjerming mot innsyn til jernbane, men samtidig
kunne oppleves som en vegg som tar ettermiddags- og
kveldsol for de nærmeste utearealene. Voller ville
være bedre. Boliger i Østmoveien og Eventyrskogen vil
få økt støy og ligge i gul støysone fra E16. Det
forutsettes her lokal skjerming av uteareal.
Lite til middels negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Skogsområdet mellom Tolpinrud/Sørumjordet og
Høyby blir berørt av utvidet jernbanetrasé både i
Storskjæringa i nord, og mot Askveien i sør
(hensettingsområde). Midlertidig omlegging av
Bergensbanen i anleggsperioden vil føre til ytterligere
avskoging i randsonen mot Tolpinrud/Sørumjordet.
Gang- og sykkelveg må legges noe om som følge av
nye brukryssinger, og gir ytterligere arealbeslag.
Inngrepene ved hensettingssporet vil ødelegge
stier/snarveger gjennom skogen fra Høyby til gang og
sykkelvegen. Tiltaket påvirker områdets
bruksmulighet, tilgjengelighet og attraktivitet som
skogsområde. (Gang- og sykkelveg gjennom skogen
er vurdert separat, se NF81). Området er noe
støypåvirket fra veg og jernbane i 0-alternativet.
Området vil være utsatt for støy med omtrent samme
nivå og utbredning som i dagens situasjon.
Middels negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Tolpinrud/Sørumjordet får store arealbeslag knyttet til
ny E16, jernbanelinjer og hensettingsområde.
Tiltakene vil ligge høyere i terrenget enn dagens veg
og jernbanespor. Området blir sterkt visuelt påvirket av
teknisk infrastruktur som endrer områdets åpne
karakter. Som omgivelse vil området få redusert
attraktivitet og opplevelseskvaliteter. Med unntak av
dagens adkomst til Sørumsmarka berøres ingen
bruksområder for friluftsliv direkte, da området er
innmark med ferdselsrestriksjoner iht. friluftsloven og
bare kan benyttes når det er frossen mark.
Høyspentledningen gjennom området legges utenom
området. Arealet er i 0-alternativet støypåvirket fra
dagens E16 og jernbane. Støyutredningen viser at
området blir utsatt for vesentlig økt støynivå og
støyutbredelse.
Områdets attraktivitet og opplevelseskvalitet som
omgivelse for ferdsel, aktivitet og opphold forringes.
Middels – til stort negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Sørummarka får store arealbeslag i randsonen mellom
dyrka mark og det skogskledde ravineterrenget mot
dagens jernbane og E16, pga. omfattende
geostabiliserende tiltak. Berørt skogsterreng vil mest
sannsynlig bli reetablert som jordbruksareal etter
oppfylling, og dermed ikke bli tilgjengelig for
friluftsbruk. Sørumgata til Sørummarka blir lagt om via
Brandalen i nye bruer over E16 og jernbanetrasé.
Omlegging av høyspent vil flytte linjen noe lenger inn
mot overgangen mot skogsterreng i forhold til i dag,
der den i hovudsak går over jordbruksmark. Området
er i 0-alternativet støypåvirket fra dagens E16 og
jernbane. Støyutredningen viser at både friluftsområdet
og gårdstunene/boliger vil få økt støynivå og
støyutbredelse med ny og høyereliggende E16.
Gårdstunene vil ligge i gul støysone og over anbefalte
grenseverdier for uteoppholdsareal ved bolig. Det
meste av Sørumsmarka vil ligge over veiledende
grenseverdi for friluftsområder. Det forutsettes lokal
skjerming av uteareal ved boliger. Områdets
bruksmuligheter, attraktivitet og opplevelsesverdier
vurderes som forringet.
Middels negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Veienmarka som friluftsområde blir direkte berørt av
utvidelse av jernbanetraseen gjennom Storskjæringa
og av utvidelse av veien i Branddalen som ny adkomst
til Sørumsmarka. Ny turvegtrasé som erstatning for
dagens veg på sørsiden av Bergensbanen legges nå
langs nordsiden, inn mot Branddalen. Turmuligheter og
tilgjengelighet ivaretas tilnærmet som i dag. Veien
kulturminnepark og Veien barnehage berøres ikke
direkte av tiltak, men berøres visuelt av ny E16, Vekrysset og jernbane. Tiltakene vil redusere dagens
opplevelseskvaliteter knyttet til utsyn over åpne
kulturlandskap. Området er støypåvirket fra dagens
E16 og jernbane i 0-alternativet. Støyutredningen viser
at både jernbane og nytt, stort kryss på E16 vil føre til
økt støybelastning og støyutbredelse i området.
Utearealer ved Veien barnehage og boliger på Bråten
og Veien kulturminnepark vil ligge delvis i gul
støysone. Det forutsettes lokal skjerming av
uteoppholdsarealer ved bebyggelse.
Lite til middels negativt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Det åpne jordbrukslandskapet vil få arealbeslag knyttet
til Ve-krysset og Veien-krysset. Området har størst
betydning som omgivelse for omkringliggende boligog uteområder, og vil få noe reduserte
opplevelseskvaliteter. Gårdstunet på Veien får økt
nærføring til veg pga. ny påkjøringsrampe til E16 i
Veienkrysset. I tillegg legges adkomstveg til tunet om.
Støyutredningen viser økt støybelastning, men støy gir
ikke vesentlig utslag pga. lite bebyggelse og bruk.
Jordet mellom rv.7, E16 og Veksal reguleres til ny
framtidig jernbanestasjon på Bergensbanen, Ve
stasjon. Det vil føre til økt arealbeslag, men ikke endre
vurdering av omfang fordi området i liten grad benyttes
til aktivitet, og allerede er sterkt påvirket av veg. Mest
negativt for nærmiljø er at adkomstveg til stasjonen gir
dårligere linjeføring og økt antall underganger på gangog sykkelvegen langs Heradsbygdveien gjennom
området, se NF73 og NF81.
Intet til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Området blir berørt av geostabiliserende tiltak langs
E16 nord for Veien-krysset, og av dårligere linjeføring
på gang- og sykkelvegtraseen langs Heradsbygdveien
gjennom Veien-krysset. I området for stabiliserende
tiltak berøres lokale turstier, området tilbakeføres til
LNF etter anleggsslutt. Dårligere linjeføring på gangog sykkelveg gjennom Veienkrysset kan bidra til økt
barrierevirkning av E16 i forhold til Hønefoss sentrum.
Boligene som ligger nærmest eksisterende E16 er
støypåvirket i 0-alternativet. Støyutredningen viser økt
støy i bebyggelsen og uteområder i gul støysone for
boliger som ligger nærmest veganlegget. Det
forutsettes lokal skjerming av uteområder.
Lite negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
Ingen direkte inngrep i området. Barnehage, skoler og
boliger er i dag støypåvirket fra Askveien og dagens
jernbanetrasé, og det er allerede etablert støyskjerm
langs Askveien. Støyutredningen viser at det vil bli noe
økt jernbanestøy.
Intet til lite negativt omfang.
Registreringskategori: Boligområde
Boligområdene på Høyby berøres av utvidelse av
jernbanetraseen både mot Storskjæringa, mot
Hønefoss stasjon og mot Askveien. Omfattende
geostabiliserende tiltak vil kreve innløsning av flere
boliger, både mot jernbanegården og stasjonsområdet,
og mot Askveien. Det er knyttet usikkerhet til omfanget
av slike tiltak, og det kan også tenkes at behovet for
tiltakene fører til en viss utrygghet for beboere i
nærmiljøet. Eksisterende adkomster over og under
jernbanen opprettholdes.
Storskjæringa legges i kulvert, og det etableres nytt
terreng over som binder sammen boligområdene på
Høyby og Veienmarka. Ringveien får ny kryssing over
kulverten og antas å få forbedret tilgjengelighet for
gående og syklende. Vinterroveien får ny og større
kulvert under jernbanestasjonen med bedrede forhold
for gående og syklende. Samlet vurderes lukking av
Storskjæringa og nye og bedre gang- og
sykkelvegkryssinger å redusere jernbanens
barrierevirkning mellom Høyby og omkringliggende
områder. Mot Askveien (i «skaret») blir snarveger/stier
til gang- og sykkelvegen gjennom Branddalskogen
ødelagt. Området er støypåvirket fra før fra jernbane
og veg. Støyutredningen viser at området vil ligge
støyutsatt, og at gul støysone øker i utbredelse i den
delen av boligområdet som er eksponert mot Hønefoss
stasjon. Samtidig gir lukking av Storskjæringa redusert
jernbanestøy for tilgrensende bebyggelse. Tiltakene i
planen har både positive og negative virkninger for
Høyby. Redusert barrierevirkning av jernbanen
gjennom de ulike tiltakene i planen veier positivt for
området som helhet og tillegges størst vekt. De
omfattende terrengtiltakene som gir innløsning av
boliger og mulig utrygghet i nærmiljøet veier negativt,
og reduserer positivt omfang.
Intet til lite positivt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
I omfangsvurderingen legges til grunn at utviklingen av
et nytt stasjonsområde med stasjonstorg som åpner
seg mot sentrum vil bidra til å knytte jernbanestasjonen
tettere til sentrum og øke betydningen av stasjonen
som målpunkt og knutepunkt. Selv om plattformene
kommer lengre fra byen, får stasjonsområdet får økt
tilgjengelighet og bedre fasiliteter for gående og
syklende, både fra sentrum og fra boligområdene på
Høyby (nye ramper/adkomst fra Vinterroveien sør for
stasjonen). Soknedalsveien føres gjennom
stasjonstorget til sentrumsgaten Stabells gate i
sambruksfelt for bil og myke trafikanter. Dette er ikke
helt optimalt for gang- og sykkelvegforbindelsen
mellom Veien og sentrum. Det er heller ikke optimalt
for tilgjengelighet at overgang fra buss skjer fra
busslommer i Arnemannsveien med ramper opp mot
stasjonstorget. Stasjonstorget vil kunne bli et nytt
offentlig møtested/sosialt uteområde i byen. Torget blir
liggende nordvendt mot elvetrekken, og utformingen
må ta hensyn til lokalklimatiske forhold som vil påvirke
attraktivitet og opplevelseskvaliteter i uteområdet.
Støyutredning viser at områdene rundt stasjonen og
bru over Hønefossen vil være støyutsatt både fra
jernbane og fra Soknedalsveien, som får sterk
trafikkøkning. Økt tilgjengelighet og attraktivitet for
forbindelsen mellom stasjonen og sentrum vektlegges i
vurdering av omfang.
Middels positivt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Næringsområdet får store arealbeslag knyttet til ny
stasjon, jernbanespor og ny adkomstveg. Dette
oppveies til en viss grad av bedre tilgjengelighet til
hver sider av stasjonsområdet med ny kulvert og
adkomstveg med tosidig fortau fra kryss med
Soknedalsveien til Vinterroveien.
Intet omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Boligene mellom Soknedalsveien og elva får ingen
direkte inngrep. Det forutsettes at tilgjengelighet for
gående og syklende til sentrum ivaretas i
Soknedalsveien gjennom nytt stasjonsområde.
Området er støypåvirket fra veg og jernbane i 0alternativet. Støyutredningen viser relativt stor økning i
støy pga. økt trafikk på Soknedalsveien, der husrekken
nærmest Soknedalsveien vil ligge i gul støysone og
grense mot rød støysone. Det bør vurderes skjerming
av uteoppholdsareal i støysone.
Intet til lite negativt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Boligområde
Veienmarka berøres av utvidelse av jernbanetraseen i
Storskjæringa. Storskjæringa legges i kulvert, og det
etableres nytt terreng over som binder sammen
boligområdene på Høyby og Veienmarka. Ringveien
får ny kryssing over kulverten og antas å få forbedret
tilgjengelighet for gående og syklende. I området mot
jernbanegården og jernbanestasjonen må det gjøres
geostabiliserende tiltak som berører ballbanen og
rekkehuset i Baglerveien ytterst mot jernbanegården.
Ballbanen vil bli reetablert enten på samme sted eller i
egnet område i nærheten, slik at den blir opprettholdt i
nærmiljøet. Området er i noen grad støypåvirket i 0alternativet, fra både jernbane og veg. Lukking av
Storskjæringa vil gi redusert jernbanestøy for
tilgrensende bebyggelse. Økt trafikk på
Soknedalsveien vil derimot gi økt støynivå i nordre del
av boligområdet, og oppveie dette. Veienmarka
ungdomsskoles utearealer og husene nord for
ungdomsskolen vil grense mot gul støysone, og ligge
høyere enn veg slik at skjerming er vanskelig.
Lukkinga av Storskjæringas positive virkninger er tillagt
vekt over økt støy fra Soknedalsveien i samlet
vurdering.
Intet til lite positivt omfang.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gang- og sykkelveien blir berørt av tiltak i
Veienkrysset, samt av utvidet jernbanetrasé både i
Storskjæringa i nord og mot Askveien i sør
(hensettingsområde). Sammenhengende gang og
sykkelveg blir opprettholdt. Gjennom Veienkrysset gir
ny adkomstveg til framtidig Ve stasjon dårligere
linjeføring og økt antall underganger på gang- og
sykkelvegen langs Heradsbygdveien. Over jernbanen
blir dagens bru erstattet av veg over Storskjæringa.
Selv om kryssingene blir lengre, vil nye gang- og
sykkeltraseer gi en forbedring i standard,
bruksmulighet og tilgjengelighet fra dagens eldre bruer,
særlig for brua i sør som er spesielt smal og bratt.
Imidlertid reduseres opplevelsesverdien av strekningen
gjennom Branddalskogen, som er den eneste delen
som ikke går parallelt med veg. Tiltaket er vurdert til å
ha positive konsekvenser for gang- og sykkelvegens
kryssinger over jernbanen, som i en viss grad oppveier
negative konsekvenser for strekningen gjennom Veienkrysset og Branddalskogen.
Intet til lite positivt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Gang- og sykkelveien berøres av tiltak på
Soknedalsveien gjennom jernbanestasjonen på
strekningen fra kryss med Arnemannsveien og inn til
sentrum. Vertikalgeometrien endres, slik at vegen får
bedre stigningsforhold i området ved stasjonen. Det
reguleres til sambruk på myke trafikanters premisser
gjennom området. Tiltaket vil opprettholde
bruksmulighet og tilgjengelighet på minst samme nivå,
og bidra til å øke fremkommelighet og attraktivitet for
gående og syklende på den berørte strekningen fra
Hønefoss stasjon til sentrum. De positive virkningene
reduseres i noen grad av økt trafikk og støy på
Soknedalsveien, som gir redusert attraktivitet for
ferdsel.
Intet til lite positivt omfang.
Registreringskategori: Veg- og stinett for gående og
syklende
Dagens adkomstveg til Sørumsmarka inngår i en
rundløype for nærmiljøet langs Bergensbanen som blir
brutt. Ny rundløype tilrettelegges med ny turveg på
nordsiden av Bergensbanen. Denne kobles mot ny
adkomst til Sørumsmarka via Branddalen og nye bruer
over E16 og jernbanen. Tilgjengelighet og
bruksmulighet opprettholdes, men attraktivitet og
opplevelseskvaliteter vil bli sterkt endret. Dagens
utsyn over åpne jordbrukslandskap vil i enda større
grad enn i dag bli dominert av veg- og jernbanelinjer.
Støyutredningen viser at nærturløypen vil få økt støy
fra både jernbane og veg. Kobling til ny gang og
sykkelveg fra Ringveien til jernbanestasjonen bidrar til
å redusere negativt omfang.
Lite til middels negativt omfang.
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Figur 3-39 Traseen fra Prestemoen til Styggedalskrysset. Ny gang og sykkelveg reguleres langs
Askvegen fra Tolpinrud til Gamlesnyta, krysser linja sør for Styggedalskrysset og gir ny forbindelse for
gående og syklende på tvers av linja.
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Samlet vurdering Prestemoen – Veien / Hønefoss
Tabell 3-18 Oppsummering av konsekvenser Prestemoen – Veien / Hønefoss
Delområde
Registreringskategori
Konsekvens
NF63 Dal - Snyta
Øvrig bebygde områder
Liten -middels negativ
(-/- -)
NF65 Bærenga (ridesenteret)
Offentlige/felles møtesteder og
Liten negativ (-)
andre uteområder
NF66 Tolpinrud idrettsanlegg m.m
Offentlige/felles møtesteder og
Middels negativ (- -)
andre uteområder
NF67 Tolpinrud boligområde
Boligområder
Liten – middels
negativ (-/- -)
NF68 «Branddal-skogen»
Friluftsområder
Middels negativ
(- -)
NF69 Tolpinrud / Sørumjordet
Friluftsområder
Liten negativ (-)
NF70 Sørumsmarka
Friluftsområder
Liten til middels
negativ (-/- -)
NF71 Veienmarka
Friluftsområder
Middels negativ (- -)
NF72 Veien
Friluftsområder
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
NF73 Veksal
Boligområder
Liten negativ (-)
NF75 Hvelven og Helgesbråten
Boligområder
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)
NF76 Høyby
Boligområder
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
NF77 Hønefoss sentrum og
Øvrig bebygde områder
Middels positiv (++)
jernbanestasjon
NF78 Molvaldområdet sør
Øvrig bebygde områder
Ubetydelig (0)
NF79 Molvaldområdet nord
Boligområder
Liten negativ (-)
NF80 Veienmarka boligområde
Boligområder
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
NF81 Gang- og sykkelveg
Veg- og stinett for gående og
Ubetydelig til liten
Heradsbygda – Hvelven
syklende
positiv (0/+)
NF82 Gang- og sykkelveg langs
Veg- og stinett for gående og
Ubetydelig til liten
Soknedalsveien
syklende
positiv (0/+)
NF83 Turveg Sørumgata
Veg- og stinett for gående og
Liten - middels
syklende
negativ (-/- -)
Liten - middels
Samlet konsekvens
negativ (-/- -)
Konsekvensene på strekningen er todelt. Det er overveiende negative konsekvenser knyttet til
områder som får økt støy og andre nærføringsulemper fra veg og bane. Størst negativ konsekvens får
uteområder benyttet av barn og unge i tiknytning til Tolpinrud idrettsanlegg og barnehage. Dette på
grunn av områdets høye verdi, og at tiltaket medfører økt nærføring og støy. Uteområdene berøres
ikke direkte. Dersom rester av raviner mellom barnehagens uteareal og jernbanen fylles opp, kan
dette arealet tilføres anleggets uteareal, og i noen grad kompensere for ulempene.
For de viktigste ferdselsårene for gående og syklende i delområdet, Hønefoss sentrum og
jernbanestasjonen, er tiltakene i planen i hovedsak vurdert som positive. Dette fordi det legges opp til
en standardheving som gir økt tilgjengelighet og attraktivitet. Kulvert i Storskjæringa er et viktig bidrag
til dette.
Ved vurdering av samlet konsekvens er det vektlagt at det er overvekt av negative konsekvenser for
møteplasser og områder for uteopphold og lek, mens stasjonen og ferdselsårenes positive
konsekvens reduserer negativ konsekvens fra middels til liten – middels negativ konsekvens (-/--).
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Figur 3-40 Ny trasé for gang- og sykkelveg / skoleveg mellom Ringveien/Storskjæringa og Askveien.

Figur 3-41 Sørumsjordet og hensettingsområdet ved Tolpinrud. Idrettsanlegg og barnehage nederst i
bildet.

Figur 3-42 Storskjæringa legges i kulvert og reduserer støy og barrierevirkning fra jernbanen mot
boligområdene Veienmarka og Høyby. Det etableres ny gangvegforbindelse fra Ringveien til
Vinterroveien og jernbanestasjonen over kulverten.
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3.7.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Det er store negative konsekvenser forbundet med selve anleggsfasen. Selv om deler av anlegget kan
ta kortere tid, er det lagt til grunn en anleggsperiode på 6 til 7 år. Konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv er i dette området særlig knyttet til anleggstrafikk og massetransport, anleggs- og trafikkstøy,
arealbeslag, barrierevirkning og omlegging av adkomster mellom boligmiljøer, nærturområder og
andre uteområder med nærmiljøfunksjoner.
Massetransport vil være omfattende, særlig knyttet til den omfattende oppfyllingen av
Tolpinrud/Sørumjordet, samt området ved Hønefoss stasjon og Storskjæringa. Transport av masser
til/fra stasjonsområdet og Storskjæringa planlegges via Soknedalsveien til E16 på Veien, samt delvis
via Tolpinrud/Sørumjordet/Storskjæringa i den delen av anleggsperioden der Storskjæringa er stengt
for togtrafikk. Hovedriggområde vil ligge på Tolpinrud/Sørumjordet og ha hovedatkomst direkte fra
midlertidig rundkjøring på E16, slik at omkringliggende nærmiljø ikke blir berørt.
Delstrekningen har store områder som omfattes av geostabiliserende tiltak. Der disse ligger tett på
boligbebyggelsen, som i Storskjæringa, Veienmarka og Høyby der også enkelte hus vil bli revet, vil
nærføringsulempene være særlig store.
Transport på veger kan føre til utrygghet og redusert framkommelighet for gående og syklende som vil
gi redusert andel gående og syklende, særlig der anleggsområder og anleggstrafikk vil krysse gangog sykkelveger. Etablering av nye bruer for gang- og sykkelveg over Storskjæringa og ved Askveien,
som er skoleveg til Veienmarka ungdomsskole, vil være særlig utfordrende. Det anbefales at det
etableres midlertidige traséer for ferdsel i anleggsperioden og eventuelt også etableres skoleskyss i
særlig utsatte perioder. Gang og sykkelveg gjennom «Brandddalsskogen» mellom Sørumjordet og
Høyby planlegges i anleggsperioden lagt i bru for gående og syklende over midlertidig jernbanespor
mellom Randsfjordbanen og Bergensbanen.
I nærområdet til Styggedalskrysset (Dal) er de berørte få, men tiltakene store og adkomstveger skal
legges om, slik at nærmiljø også her vesentlig berørt i anleggsfasen.

3.7.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Støyskjermingstiltak / lokal støyskjerming for bebyggelse som ikke får tilfredsstillende støynivå ved
hjelp av langsgående skjermingstiltak må vurderes i byggeplanfasen, jf. støyrapport FRE-00-A-26310.
Planlagt skjerming mellom bane og boligområder på Tolpinrud bør anlegges i tidlig fase, for å skjerme
mot negative nærføringskonsekvenser som støy, støv og visuelle hensyn i anleggsperioden.
Øvrige tiltak framgår av MOP.
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Avlastet E16 Vik – Hvervenmoen

3.8.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Nærmiljø
Avlastet strekning omfatter områder langs dagens E16 fra Steinsåsen nord for Vik i Hole kommune, til
Styggedalen i Ringerike kommune. Selve Vik kommunesenter er omtalt som delområde NF40 i kap.
3.4. Områdene langs E16 er i dag sterkt støybelastet. Strekningen domineres av Steinslettas vide
kulturlandskap med spredt bebyggelse. Ved Vik og rundt Hvervenmoen med søndre innfartsveg til
Hønefoss er det tettere boligområder og blandet bebyggelse som omfatter både skoler og barnehager
med viktige uteområder for barn og unge.
Friluftsliv
Størst verdi for nærmiljø og friluftsliv har området rundt Norderhov kirke og Ringerike museum. Der
krysser også Gudbrandsdalsleden gjennom på veg fra Røysehalvøya til Hadeland.
Burudåsen/Hurumåsen og Hvervenmoen er viktige nærfriluftsområder.
Veg og stinett for gående og syklende
Det går gang- og sykkelveg langs dagens E16 og Steinsletta er godt egnet for sykkelturer. Vegen er
pga. stor trafikk en vesentlig barriere for bruk og ferdsel på tvers.
Tabell 3-19 Verdisatte delområder på avlastet E16 Vik - Hvervenmoen
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Registreringskategori: Boligområder
NF84 Steinsåsen
boligområde
Boligområde/ boligfelt på vestsiden av E16 med
småhusbebyggelse og Høyenhall Bo- og
rehabilitering AS. Kort avstand til Vik med
sentrumsfunksjoner, Vik barneskole og Hole
ungdomsskole. Viktige kvaliteter er utsikt, tilgang til
nærfriluftsområder i Steinsåsen og Steinsfjorden.
Vurderes til å være et vanlig godt boligområde. Deler
av området er preget av trafikkstøy fra E16.
Registreringskategori: Boligområder
NF85 Nedre Rudshøgda
Boligområder mellom E16 og Steinsfjorden
bestående av småhusbebyggelse. Vanlig godt
boligområde som er utsatt for vegtrafikkstøy fra
dagens E16, men som veies opp av beliggenhet ved
fjorden, samt nærhet til Høyenhall badeplass,
sentrumsfunksjoner i Vik, Hole ungdomsskole, og
Vik barneskole og barnehage.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF86 Høyenhall
badeplass
Høyenhall badestrand er den viktigste badestranden
med tilgang for allmennheten for beboerne i
nærmiljøet. Området brukes svært ofte til friluftsliv
sommerstid og har spesielle opplevelseskvaliteter
knyttet til fjorden.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF87 Steinsletta/
Hesleberg
Større delområde beliggende i både Hole og
Ringerike kommuner. Omfatter spredt bebyggelse
på Steinssletta. Området som helhet har særlige
opplevelsesverdier knyttet til kulturlandskapet som
trekker verdien opp mot middels..
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF88 Froksmoen
Spredt bebygd åkerlandskap. Juveren og Lamyra
naturreservat som sentrale naturopplevelsesverdier.
Turløyper og Gudbrandsdalsleden kan knyttes til
Lamoen, Mosmoen og Bymoen, men området har få
beboere og begrenset friluftsbruk.

Verdi
Middels

Middels

Stor verdi

Liten til
middels

Liten til
middels
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Beskrivelse
Registreringskategori: Friluftsområder
Nærturområde som brukes mye av tilgrensende
boligbebyggelse og hyttebebyggelse. Har spesielle
opplevelseskvaliteter knyttet til naturmiljø
(kalkfuruskog) og utsyn mot Steinssletta og
Steinsfjorden.
Registreringskategori: Boligområder
Boligområde med småhusbebyggelse beliggende på
åsen øst for Norderhov kirke og dagens E16. Vanlig
godt boligområde med rimelig nærhet til
servicefunksjoner i Hønefoss, og god tilgang på
offentlig kommunikasjon (buss). Varierende grad av
trafikkstøy og utsikt i området. Området har
gåavstand og planskilt kryssing under E16 til
Kirkeskolen (barneskole).
Registreringskategori: Identitetsskapende områder/
elementer
Stor verdi knyttet til stedsidentitet og
identitetsskapende elementer som landemerket
Norderhov kirke, Ringerikes museum og
Kirkeskolen. Gudbrandsdalsleden går gjennom
området.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Område med funksjonsblandet bebyggelse ved
Hvervenkastet. Tettest nær krysset med Ringerike
sykehus og boligområder, spredt bebyggelse lenger
sør i området. Nærhet til barnehager, idrettsanlegg,
videregående skole og servicefunksjoner i
Hønefoss.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Område med næringsbebyggelse og
servicefunksjoner, treningssenter, kontor og handel,
beliggende sør for E16 ved Hvervenkastet.
Barnehage og turstier / innfallsporter til
Hvervenmoen friluftsområde.
Registreringskategori: Boligområde
Vanlig godt boligområde på tross av beliggenheten
ved E16 mellom Storelva og Hvervenkastet. Rimelig
god nærhet til flere barnehager, skoler,
kollektivtransport og nærfriområder, samt
servicefunksjoner i Hønefoss er med på å veie opp.
Registreringskategori: Friluftsområder
Nærturområde tilgjengelig fra Hønefoss for gående
og syklende, egnet for kortere turer. Turstier og
grusveier, merket joggeløype. Parkeringsmuligheter i
tilgrensende næringsområde etter arbeidstid.
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3.8.2 Konsekvenser
Endringene for dagens E16 når ny E16 er bygget innebærer redusert støybelastning og
luftforurensning i nærområdene langs dagens veg som følge av vesentlig redusert trafikkmengde og
tungtrafikkandel. Forbi Vik reduseres trafikk fra i overkant av ÅDT 20 000 til under ÅDT 4000, mens
Steinsletta får en reduksjon fra ÅDT 23 500 til ÅDT 5400. En så sterk trafikknedgang vil i en viss grad
også gi redusert barrierevirkning mellom nærmiljøene langs vegen. Det vil ikke bli gjort
«nedbyggende» tiltak på dagens E16, som fortsatt vil ha lokal trafikk og barrierevirkning for ferdsel på
tvers av vegen. Redusert barrierevirkning tillegges derfor generelt noe mindre vekt i
omfangsvurderingen enn redusert støybelastning. Enkelte områder som blir liggende mellom vegene
kan bli støybelastet fra både dagens E16 og ny E16 og jernbane.
Vurderingene under baserer seg på trafikkberegninger og utredning av luftkvalitet og luftforurensning,
sammenlignet med 0-alternativet, dvs. dagens E16 framskrevet til sammenligningsåret 2044.
På strekningen mellom Vik og Hverven og opp mot krysset i Styggedalen reduseres trafikken med
mellom 60 og 85 prosent med ny E16, noe som medfører sterk reduksjon i støy. Antall boliger med
uteoppholdsarealer i gul eller rød støysone reduseres jf. støyutredningen med nesten 70 %, fra ca.
400 til ca. 120. Det vil gi en merkbar forbedring i støyopplevelse i nærmiljø på strekningen. Alternativ
med kryss på Helgelandsmoen har større trafikkreduksjon på dagens E16 enn alternativ uten kryss på
Helgelandsmoen. For nærmiljø og friluftsliv langs dagens E16 vil derfor planalternativet med kryss på
Helgelandsmoen være noe bedre enn alternativet uten kryss på Helgelandsmoen. Det er imidlertid
vurdert å ikke gi utslag på konsekvensgrad i tabell 3-20.
Trafikkreduksjon fører til at områdene langs dagens E16 ikke lenger vil være omfattet av gul og rød
luftforurensningssone for NO2 og for PM10. Som for støy gjelder at planalternativet med kryss på
Helgelandsmoen være noe bedre for luftkvalitet langs eksisterende E16 enn alternativet uten kryss på
Helgelandsmoen, uten at det vurderes å gi utslag på konsekvensgrad i tabellen under.
Tabell 3-20 Omfang og konsekvenser på avlastet E16 Vik - Hvervenmoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Boligområder
NF 84
Middels
Steinsåsen
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
boligområde
tungtrafikkandel forbi boligområdet. Redusert
støybelastning og økt luftkvalitet gir forbedret
attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet og
opphold i boligers uteoppholdsarealer og felles lekeog friområder i området. Lite til middels positivt
omfang.
Registreringskategori: Boligområder
NF85 Nedre
Middels
Rudshøgda
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
tungtrafikkandel forbi boligområdet. Redusert
støybelastning og økt luftkvalitet gir forbedret
attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet og
opphold i boligers uteoppholdsarealer og felles lekeog friområder, som omfatter strandsonen mot
Steinsfjorden.
Lite til middels positivt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
NF86
Stor
Høyenhall
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
badeplass
tungtrafikkandel forbi friområdet. Området får redusert
støy og økt luftkvalitet, og vil trolig også merke
redusert støy fra E16 mellom Sundvollen og Vik som
bærer over Steinsfjorden. Redusert støybelastning gir
forbedret attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet
og opphold. Lite til middels positivt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
NF87
Liten /
Steinsletta/
middels
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
Hesleberg
tungtrafikkandel gjennom området. Redusert
støybelastning og økt luftkvalitet gir forbedret
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Liten positiv
(+)

Middels
positiv (++)
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Omfangsbeskrivelse
attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet og
opphold. Sørvestre deler kan oppleve støy fra både
dagens E16 og ny E16 og jernbane. Det etableres
permanent gang og sykkelveg som langs Selteveien
som avbøtende tiltak for økt trafikk i anleggsperioden,
noe som teller positivt for gående og syklende og
skoleveg. Lite til middels positivt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
tungtrafikkandel forbi området. Redusert
støybelastning gir noe forbedret attraktivitet og
opplevelseskvalitet for aktivitet og opphold.
Lite til middels positivt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområder
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
tungtrafikkandel forbi området. Redusert
støybelastning gir noe forbedret attraktivitet og
opplevelseskvalitet for aktivitet og opphold.
Friluftsområdet ligger i noe avstand til E16 og det
antas at det er begrensede deler som vil oppleve
nedgangen i støy. Intet til lite positivt omfang.
Registreringskategori: Boligområder
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
tungtrafikkandel forbi boligområdet. Redusert
støybelastning og økt luftkvalitet gir forbedret
attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet og
opphold i boligers uteoppholdsarealer og felles lekeog friområder i vestre deler av boligområdet. Lite til
middels positivt omfang.
Registreringskategori: Identitetsskapende områder/
elementer
Uteoppholdsarealer ved Norderhov kirke, Kirkeskolen
og Ringerikes museum vil ligge i gul støysone og
delvis i rød støysone i 0-alternativet, og i gul sone for
NO2. Dagens E16 får i ny situasjon vesentlig reduksjon
i trafikk og tungtrafikkandel sør for krysset med
Hadelandsveien, mens trafikken blir omtrent halvert fra
krysset og nordover mot Hvervenkastet. Redusert
støybelastning og økt luftkvalitet gir forbedret
attraktivitet og opplevelseskvalitet for ferdsel, aktivitet
og opphold i område med identitetsskapende
betydning for mange. Uteområdene vil ikke lengre
ligge i gul sone for NO2.
Lite til middels positivt omfang.
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Eksisterende E16 får halvering av trafikk på
strekningen mellom Norderhov og Hvervenkastet.
Redusert støybelastning og økt luftkvalitet gir noe
forbedret attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet
og opphold i uteoppholdsarealer ved Ringerike
sykehus, og omkringliggende boligbebyggelse og
barnehager.
Lite positivt omfang.
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Omfangsbeskrivelse
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Eksisterende E16 får vesentlig reduksjon i trafikk og
tungtrafikkandel forbi området. Redusert
støybelastning og økt luftkvalitet gir noe forbedret
attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet og
opphold i uteområder ved Hvervenmoen barnehage,
og for innfallsporter til Hvervenmoen friluftsområde.
Lite positivt omfang.
Registreringskategori: Boligområde
Eksisterende E16 får omtrent halvering av trafikk forbi
boligområdet. Redusert støybelastning og økt
luftkvalitet gir forbedret attraktivitet og
opplevelseskvalitet for aktivitet og opphold i boligers
uteoppholdsarealer og i felles leke- og friområder i
området. Lite til middels positivt omfang.
Registreringskategori: Friluftsområde
Eksisterende E16 får omtrent halvering i trafikk og forbi
området. Redusert støybelastning kan gi noe forbedret
attraktivitet og opplevelseskvalitet for aktivitet og
opphold, men friluftsområdet ligger i noe avstand til
E16. Sørvestre deler vil kunne oppleve støy over
anbefalte grenseverdier for friluftsområder fra både
dagens E16 og ny E16 og jernbane på strekningen
over Prestemoen mot Styggedalen. Intet omfang.
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Konsekvens
Liten positiv
(+)

Liten positiv
(+)

Ubetydelig
(0)

Samlet vurdering avlastet E16 Vik – Hvervenmoen
Tabell 3-21 Oppsummering av konsekvenser avlastet E16 Vik – Hvervenmoen
Delområde
Registreringskategori
Konsekvens
NF 84 Steinsåsen boligområde
Boligområder
Liten positiv (+)
NF85 Nedre Rudshøgda
Boligområder
Liten positiv (+)
NF86 Høyenhall badeplass
Friluftsområder
Middels positiv (++)
NF87 Steinsletta/ Hesleberg
Øvrige bebygde områder
Liten til middels positiv
(+/++)
NF 88 Froksmoen
Øvrige bebygde områder
Liten positiv (+)
NF89 Burudåsen/ Hurumåsen
Friluftsområder
Ubetydelig til liten positiv
(+)
NF90 Ringåsen
Boligområder
Liten positiv (+)
NF91 Norderhov
Identitetsskapende områder/
Middels positiv (++)
elementer
NF92 Tanberg
Øvrige bebygde områder
Liten positiv (+)
NF93 Hvervenmoen
Øvrige bebygde områder
Liten positiv (+)
næringsområde
NF94 Hvervenmoen
Boligområder
Liten positiv (+)
boligområde
NF95 Hvervenmoen
Friluftsområder
Ubetydelig (0)
friluftsområde
Liten til middels positiv
Samlet konsekvens
(+/++)
Tiltakene i planen har positive virkninger knyttet til redusert trafikkmengde som gir lavere støynivå,
redusert støyutbredelse og barrierevirkning, og økt luftkvalitet i boligområder, uteområder og
friluftsområder langs dagens E16. Samlet konsekvens settes til liten til middels positiv (+/++).
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3.8.3 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsfasen planlegges massetransport på dagens E16, Norderhovsveien / Gomnesveien (fv 158)
og på Selteveien. I anleggsperioden vil det bli økt trafikk, støy og usikkerhet langs vegene. Mens
Gomnesveien har gang- og sykkelveg, mangler Selteveien separat tilbud for gående og syklende i
dag. Det reguleres derfor gang- og sykkelveg langs Selteveien helt fra kryss med dagens E16 til kryss
med Røyseveien. Selteveien brukes til friluftsliv, tur og sykkeltur, og som skoleveg og adkomstveg til
idrettsanleggene på Svendsrud fra områdene rundt Steinssletta. Gang og sykkelveg vil bidra til å
redusere ulempene med en lang anleggsperiode med opplevd utrygghet og redusert tilgjengelighet.
3.8.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Gang og sykkelveg langs Selteveien etableres før anleggsstart.
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På tunnelstrekningen Jong – Sundvollen har tiltakene i planen i liten grad varige konsekvenser for
nærmiljø og friluftsområder. De mest sårbare områdene i marka og i nærturområdene mellom
Sandvika og marka er skjermet for større permanente tiltak. Omfanget av varige endringer er størst for
Avtjerna-området opp mot Sollihøgda, der store arealer mellom den spredte bebyggelsen og
markagrensa blir beslaglagt som massehåndteringsområde. Det vil ta mange år før området framstår
som revegetert skog igjen. Det at området er delvis benyttet til masselager fra før og at tiltakene ligger
i god avstand fra tyngdepunktet i bebyggelsen på Sollihøgda og hovedløypenettet med innfallsporter
til marka på Høymyr gjør at de negative konsekvensene ikke blir store, selv om inngrepene er
omfattende. Den lave konsekvensgraden for de store lokale og regionale friluftsområdene og
friluftsinteressene vektlegges i vurdering av samlet konsekvens for tunnelstrekningen.
På strekningen Sundvollen- Kroksund har tiltakene i planen både positive og negative
konsekvenser. Nærmiljøene ved Elstangen og Rørvik blir sterkt berørt, med store endringer i
utforming og omgivelser. Tyrifjorden/Kroksundet og vestsiden av øyene Sundøya og Slettøya får
relativt sterkt forringet attraktivitet for ferdsel, aktiviteter og opphold, på grunn av tiltakenes visuelle
dominans og støy fra veg og bane. Boligområder blir negativt påvirket av både støy og endring i
utsiktsforhold. De positive konsekvensene er i hovedsak knyttet til avlasting av dagens E16 som gir
redusert støy og noe forbedrete opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold i
nærområdene. Det gir positivt utslag for Steinfjorden som friluftsområde, for Sundvollen sentrum, og
for boliger i Grøndokka. Avbøtende tiltak i form av opparbeiding av ny strandsone med grøntarealer gir
nye muligheter for ferdsel, aktiviteter og opphold på strekningen fra Elstangen til Sundvollbukta.
Områdene vil bli støyutsatt fra både veg og bane. Det er knyttet usikkerhet til om forholdene for
fritidsfiske endres pga. utfyllingene i fjorden. Samlet vurderes Sundvollen – Kroksund å få
overveiende negative konsekvenser for både nærmiljø og friluftsliv.
Det understrekes at framtidig stedsutvikling/byutvikling rundt stasjonen på Sundvollen skal reguleres i
egen plan, og det er de tiltakene som ferdigstilles i regi av Fellesprosjektet som ligger til grunn for
vurderingene. Det vil si at de positive kvalitetene som byutviklingen er ment å gi for nærmiljø og
friluftsliv, ikke fanges opp i denne utredningen.
På strekningen Kroksund – Kjellerberget går tiltakene for det meste i tunnel, og berører i liten grad
nærmiljø og friluftslivsverdier i varig situasjon. Nærmiljø i kommunesenteret Vik får positive
konsekvenser av tiltaket som en følge av redusert trafikk og bedrede støyforhold langs avlastet E16.
Det ligger ikke inne tiltak for nedbygging av dagens veg i prosjektet, og arealbeslag og barrierevirkning
er uendret. De negative konsekvensene oppveies av de positive, og strekningen får samlet positiv
konsekvens.
På strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen er det vurdert to planalternativ av tiltaket, ett med
og ettuten E16-kryss på Helgelandsmoen. Uavhengig av variantene med eller uten kryss får denne
strekningen de største negative konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv i prosjektet. Det skyldes
store negative konsekvenser for friluftsområdene Bymoen og Mosmoen. Det sammenhengende
skogsområdet får store arealbeslag, blir fragmentert, får barrierevirkning på tvers av linjen, og blir i
tillegg sterkt støybelastet. Tiltakene i planen forringer bruksmuligheter, attraktivitet og
opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold, og reduserer tilgjengelighet på tvers.
Boligområdene Svingerud og Sandby får nærføring og støy. Bymoen og Mosmoen har størst verdi på
strekningen og tillegges vekt i vurdering av den samlede konsekvensen. Å sløyfe kryss på
Helgelandsmoen vil ikke endre virkningene for disse friluftsområdene, og dermed heller ikke samlet
konsekvensgrad på strekningen. Planalternativet uten kryss vurderes likevel å være lokalt bedre enn
planalternativet med kryss, på grunn av et mindre fotavtrykk i Mosmoen, og reduserte
nærføringsulemper for Sandbyfeltet. Alternativet uten kryss åpner også for å senke hovedlinjen, noe
som vil kunne gi ytterligere reduksjon i arealbeslag.
På strekningen Helgelandsmoen – Prestemoen er det vurdert to alternativer, alternativ A med lang
bru over Mælingen, og alternativ B med to bruer og fylling på Mælingen. Uavhengig av alternativ har
tiltakene i planen utelukkende negative konsekvenser for både nærmiljø og friluftsliv. Mest negativt er
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tiltaket for Prestemoen, som blir gjennomskåret på samme måte som Bymoen og Mosmoen. De to
områdene med størst verdi for friluftsliv, Storelva og Prestemoen, har lik konsekvensgrad for begge
alternativ. Alternativ A er samlet sett likevel noe bedre enn alternativ B for både nærmiljø og friluftsliv, i
hovedsak på grunn av lavere negativ konsekvens for Synneren og Mælingen.
På strekningen Prestemoen – Veien / Hønefoss har tiltakene i planen både positive og negative
konsekvenser. Det er overveiende negative konsekvenser knyttet til områder som får økt støy og
andre nærføringsulemper fra veg og bane. Størst negativ konsekvens får uteområder benyttet av barn
og unge i tiknytning til Tolpinrud idrettsanlegg og barnehage, på grunn av områdets høye verdi og at
tiltaket medfører økt nærføring og støy. Uteområdene berøres imidlertid ikke direkte, og er
støybelastet fra før. Når uteområdene støyskjermes, og restravinen mellom barnehagens uteareal og
jernbanen fylles opp, kan dette arealet tilføres anleggets uteareal, og i noen grad kompensere for
ulempene. I områdene rundt Storkjæringa, jernbanestasjonen og på Høyby fører omfattende
stabiliserende tiltak tett på bebyggelsen til innløsning av flere boliger. Det kan på kort sikt gi virke
negativt på trygghetsfølelse og kvaliteter i boligområdene. Boligområdene som helhet er likevel
vurdert å få positive virkninger av gang- og sykkelveger som gir økt tilgjengelighet og bruksmuligheter
i nærmiljøet. For de viktigste ferdselsårene for gående og syklende og for Hønefoss sentrum og
jernbanestasjon er tiltakene i planen i hovedsak vurdert som positive, fordi det legges opp til en
standardheving som gir økt tilgjengelighet og attraktivitet. Kulvert i Storskjæringa bidrar til dette. Ved
vurdering av samlet konsekvens er det imidlertid vektlagt at det er overvekt av negative konsekvenser
for møteplasser og områder for uteopphold og lek. Stasjonsområdet og ferdselsårenes positive
konsekvens bidrar til å redusere den negative konsekvensen.
Trafikkberegninger viser at dagens E16 forventes å få sterkt redusert trafikk og tungtrafikkandel, og
dermed får områdene omkring redusert støybelastning, bedre luftkvalitet og redusert barrierevirkning i
områdene langs dagens veg. Ut over dette vil det ikke skje tiltak på dagens E16. Avlastningen av E16
på strekningen fra Vik til Styggedalen vil ha positive konsekvenser for tilgrensende områder.
Konsekvenser i anleggsfasen er særlig knyttet til anleggstrafikk og massetransport, anleggs- og
trafikkstøy og arealbeslag langs hele traseen, og til massehåndteringsområdene både i og utenfor
traseen. Transport på veger kan føre til utrygghet og redusert framkommelighet for gående og
syklende, særlig der anleggsområder og anleggstrafikk vil krysse gang- og sykkelveger. Det er sikret
opparbeidelse av flere nye gang- og sykkelveger for å opprettholde fremkommelighet og øke
sikkerhet. Anleggsvirksomhet vil også gå ut over områder som ikke berøres av varige tiltak, men som
blir berørt av anleggs- og riggområder, og som får omfattende massetransport på lokalvegnettet
gjennom nærmiljøer. Områder som i liten grad får varige endringer men som blir sterkt berørt i
anleggsfasen er Jong – Tanum med Tanumveien og Vestmarkveien i Bærum,
massehåndteringsområdet ved Avtjerna, og områdene rundt kommunesenteret Vik i Hole der det
graves for løsmassetunneler.
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Samlet vurdering
Tabell 4-1 Sammenstilling av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
Utredningsområde
Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

Konsekvens
Liten negativ (-)

Dagsone Sundvollen – Kroksund

Middels negativ (- -)

Tunneler Kroksund - Kjellerberget

Liten positiv (+)

Kjellerberget – Helgelandsmoen
Helgelandsmoen – Prestemoen

Alt. A med kryss:
Stor negativ
(- - -)
Alt. A (lang bru)
Middels negativ (- -)

Alt B Uten kryss:
Stor negativ
(- - -)
Alt. B (to bruer)
Middels negativ (- -)

Prestemoen – Veien/Hønefoss

Liten - middels negativ (-/- -)

Avlastet E16 Vik – Hvervenmoen

Liten – middels positiv (+/++)

Samlet konsekvens Nærmiljø og friluftsliv

Middels negativ (- -)

Middels negativ (- -)

Det er store sprang i konsekvensgrad mellom de ulike strekningene. I samlet vurdering vil en overvekt
av negative virkninger iht. håndbok V712 gi negativ konsekvensgrad. Det vil si at de negative
konsekvensene i dagsonene tillegges vekt i samlet vurdering. Dette gjelder selv om store, verdifulle og
sammenhengende marka-områder blir spart for inngrep gjennom den lange tunnelstrekningen Jong –
Sundvollen, og denne delen utgjør ca. halvparten av fellesprosjektets lengde. Fragmenteringen av og
den sterke forringelsen av skogsområdene Bymoen og Mosmoens kan ikke avbøtes med de
ferdselstiltakene og støyskjermingstiltakene som er lagt inn i planen. Disse områdenes store negative
konsekvens vurderes likevel ikke å kunne være utslagsgivende for hele dagstrekningen.
For dagsonen Helgelandsmoen – Prestemoen er forskjellen mellom de to bru-alternativene for
kryssing av Storelva minimale for de to friluftsområdene som har størst verdi; Storelva og Prestemoen.
For Synneren og Mælingen gir fyllingen i alternativ B noe større negative virkninger enn
sammenhengende bru i alternativ A. Alternativ A har også minst støyutbredelse. Alternativ A vurderes
samlet som noe bedre enn alternativ B for nærmiljø og friluftsliv, men ikke nok til å gi ulik
konsekvensgrad.
Positive virkninger av fellesprosjektet er i hovedsak knyttet til avlastet veg, og til redusert støynivå,
luftforurensning og barrierevirkning for nærmiljø og friluftsområder som i dag er sterkt belastet. De
positive virkningene vil ikke veie opp for nye, negative virkninger for nærmiljø og friluftsområder som i
dag framstår som relativt upåvirkete, slik det er tilfelle på strekningen fra Kjellerberget til Prestemoen.
Positive virkninger vil heller ikke kunne veie opp for nye negative virkninger i de områdene som
fremdeles vil oppleve barrierevirkninger og støy knyttet til dagens E16, og som vil få ytterligere
arealbeslag, forsterkede og/eller nye barrierer og støykilder knyttet til ny E16 og jernbane, som for
områdene Sundvollen – Kroksund og Prestemoen – Veien/Hønefoss.
Samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels negativ.
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Hensynet til barn og unge

Hensynet til barn og unge er hjemlet i retningslinjene Barn og unge i planlegging etter plan og
bygningsloven T-1513 og Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen T-2/08.
Hensynet til barn og unge og områder som benyttes av denne gruppen er vektlagt gjennom hele
planprosessen, og vurdert både i forhold til varig situasjon og anleggsperioden. Områder som er
viktige for barn og unge, herunder skoleveger og andre ferdselsårer, har vært spesielt framhevet i
medvirkningsmøter, og i innspill fra utreder til teknisk prosjektering, plan, bestemmelser og MOP.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging setter mål for barn og unges oppvekstmiljø.
Retningslinjene angir at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Mens tiltakene i fellesprosjektet har negative
virkninger i områder som fra før er upåvirket, vil de på deler av eksisterende vegnett medføre redusert
trafikkstøy og utslipp til luft. Samlet sett vil antall støy- og forurensningsutsatte bygg som følge av
vegtrafikk reduseres betydelig ved gjennomføring av tiltaket.
Tiltakene i fellesprosjektet omfatter ikke særskilt tilrettelegging for barn og unge, men omfatter
infrastruktur som tilrettelegger for effektiv og sikker transport for alle aldersgrupper. Trafikk flyttes over
fra eksisterende vegnett til ny E16 og til bane, som vil ha lavere ulykkesrisiko enn tilsvarende
eksisterende infrastruktur. Det vil gi tryggere ferdsel for gående og syklende langs dagens vegnett. I
tillegg etableres det nye, varige gang- og sykkelveger som en del av trafikksikkerhetstiltakene for
anleggsfasen. Flere av de nye gang- og sykkelvegene er skoleveg. Nye gang- og sykkelveger i
planen:
-

gang- og sykkelveg mellom Tanumveien ved Reverud og Reverudåsen (Bærum)
gangvegforbindelse mm mellom Sopelimkroken og Kattås (Bærum)
fortau langs Gamleveien fra Smiujordet til Røyseveien (Hole)
gang- og sykkelveg langs Selteveien mellom E16 og Røyseveien (Hole)
gang- og sykkelveg langs Gomnesveien ved Sandby (Hole)
gang- og sykkelveg langs Busundveien mellom massetak i Prestemoen og Snyta (Ringerike)
gang- og sykkelveg langs Askveien fra Snyta til Bærenga ridesenter ved Tolpinrud (Ringerike)

Eksisterende gang- og sykkelveger som er skoleveg opprettholdes eller legges midlertidig/permanent
om i anleggsperioden. Det har vært særlig fokus på vegsystemet ved Sundvollen, Gamleveien mellom
Kroksund og Vik, og gangveg mellom Ringveien og Askveien i Hønefoss.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging angir at det skal skaffes fullverdig erstatning ved
omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområde. Arealbruk i tidligere fastsatte
reguleringsplaner videreføres i den grad det er mulig, og opparbeidede anlegg for barn og unge skal
reetableres der dette er mulig. Dette omfatter følgende anlegg:
-

Fotballbane på Jong. Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å berøre eksisterende
anlegg, men om det skulle skje skal banen reetableres på samme sted.
Ballbane på Sundvollen. Inngår i et regulert, og i hovedsak ikke opparbeidet friområde.
Ballbane reetableres på samme sted eller i nærområdet.
Lekeplass i Veienmarka boligområde. Regulert friområde med opparbeidet ballplass som
retableres på samme sted eller i nærområdet.
Utebaser for Svendsrud naturbarnehage. Ligger i regulert verneskog i Bymoen. De berørte
basene reetableres i nærområdet før anleggsstart.

Tiltaket ødelegger badeplass ved Elstangen og ballbane ved Helgelandsmoen. Anleggene er, selv om
de er tilgjengelige for allmenn bruk, ikke offentlige friområder eller fellesarealer og vil erstattes etter
erstatningsrettslige prinsipper.
Beskrivelser av områder som benyttes av barn og unge og konsekvenser framgår ellers av kapittel 3.
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