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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 naturmangfold. Rapporten presenterer foreliggende kunnskap
om viktige områder for naturmangfold, og hvordan tiltaket vil kunne påvirke naturmangfoldet 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 et uten kryss. Også på strekningen
Helgelandsmoen – Prestemoen er det to planalternativer. Det ene har lang bru over hele Mælingen,
mens det andre har fylling i kombinasjon med to bruer. Alle alternativ er utredet og beskrevet på
samme nivå som strekninger der det et kun ett planforslag.

Sandvika, 09.02.2018
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SAMMENDRAG
Grunnlag og metode
I håndbok V712 defineres naturmangfold i henhold til naturmangfoldloven som «biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning».
Kunnskap om naturmiljøet er hentet fra offentlige databaser, lokale ressurspersoner, tidligere
utredninger og registreringer, samt egne kartlegginger. Vurderinger og avgrensning av
naturmangfoldets verdi er basert på fagspesifikke håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning.
Vurdering av tiltakets omfang, dvs. tiltakets påvirkning på de ulike delområdene, er gjort i form av
arealbeslag, barrierevirkninger, støy, lysforurensning, hydrologiske endringer og avrenninger til
vannforekomster.
Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Utredningsområdet omfatter lokaliteter med viktige naturtyper i form av rik blandingsskog, rik
edelløvskog, gammel beitemark og svartor-gråorsumpskog. Her finnes også en rekke økologiske
funksjonsområder, bl. a. viktige leveområder for spettefugler og flere vannforekomster med viktig
funksjon for forvaltningsrelevante arter. Det ligger flere verneområder delvis innenfor planområdets
grenser; uten at disse vil bli vesentlig påvirket.
Konsekvenser
Konsekvensene for naturmiljø er knyttet til virkninger av jernbanetunnelen, med nødvendige tverrslag,
masselagringsområder, riggområder og atkomstveger. På hele tunnelstrekningen forutsettes at det
gjennomføres tilstrekkelig tetting til at grunnvannstanden over tunnelen ikke påvirkes med
konsekvenser for vegetasjon og andre naturverdier. Tverrslagene vil derimot medføre negative
virkninger for enkelte lokalt viktige naturområder. Avrenning fra de store mengdene med
overskuddsmasser fra tunneldrivingen vil kunne påvirke flere vannforekomster, og noen av disse har
bestander av forvaltningsrelevante arter som er sårbare for avrenning av partikler og suspendert stoff.
Ellers er de negative konsekvensene av tiltaket nokså begrensede, og de fleste områdene med viktige
naturverdier vil i liten grad bli berørt. I den samlede vurderingen er det lagt størst vekt på de
naturtypene og funksjonsområdene med høyest konsekvensgrad, samt på vannmiljø, og
konsekvensen vurderes som liten/middels negativ (-/--) på strekningen.
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen har store verdier knyttet til våtmarks- og gruntvannslokaliteter med viktige hekke- og
overvintringsområder for vannfugl. Kroksund forbinder viktige fugleområder i Steinsfjorden med de
store våtmarksområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem, og over sundet går det derfor en viktig
trekkrute for svaner og andre vannfugler. Det strømrike Kroksund har vegetasjonskledte grunner og
bukter som utgjør leveområder for flere forvaltningsrelevante ferskvannsarter, bl. a. edelkreps. Viktige
naturtyper med mudderbanker, starrsumper og flomskog finnes på begge sider av Kroksund, mens
det finnes kalkskogslokaliteter med stort potensial for kalkkrevende, jordboende sopp på åsene på
nordsiden av sundet.
Konsekvenser
På strekningen Sundvollen - Kroksund fører tiltaket til betydelige inngrep knyttet til den store
utfyllingen i Sundvollbukta og til veg- og jernbanebruene over Kroksund. Utfyllingen i Sundvollbukta
fører til tap av strand- og gruntvannsarealer som utgjør viktige naturtyper og funksjonsområder for
vannfugl, edelkreps og andre ferskvannsorganismer.
Anlegg av veg- og jernbanebruer over Kroksund vil spre inngrepene i området og stykke opp viktige
beite- og overvintringsområder for vannfugl. Støy, forstyrrelser og lysforurensning vil i tillegg forringe
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disse områdenes verdi. Brukonstruksjonene, og særlig jernbanebrua med overhengende
kontaktledninger, vil kunne medføre betydelig kollisjonsfare for fugl som trekker gjennom Kroksund.
Avrenninger av partikler, suspendert stoff og sprengstoffrester fra utfyllingen kan redusere
vannkvaliteten og skade fisk og ferskvannsorganismer. Utslipp av innlekkingsvann og vaskevann fra
tunnelene vil kunne føre til en merbelastning på det lokale vannmiljøet.
Konsekvensen for dagsonen Sundvollen - Kroksund er omfattende, og vurderes samlet sett som stor
negativ (---).
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen går gjennom noen av Norges flotteste kalkskoglokaliteter, og vilttrekket mellom
Nordmarka og Holleia krysser området. Fire verneområder ligger også innenfor plangrensen.
Konsekvenser
Da veg og bane går i tunnel på hele strekningen vil ikke tiltaket medføre inngrep i de svært viktige
kalklokalitetene. Det forutsettes at det gjennomføres tilstrekkelig tetting til at grunnvannstanden over
tunnelen ikke påvirkes. De viktige vilttrekkene vil kunne opprettholdes over tunnelene. Konsekvensen
vurderes samlet sett som ubetydelig (0).
Dagstrekning Kjellerberget – Helgelandsmoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
De store skogområdene på Bymoen og Mosmoen har en viktig funksjon for å opprettholde
forekomstene av skoglevende vilt i lavlandet. Skogene fungerer som beite- og trekkområder for
hjortevilt, og leveområder for fugl og pattedyr. Viktige naturtyper som kalkbarskog og rik sandfuruskog
finnes på henholdsvis Kjellerberget og Mosmoen. Øvrige verdier omfatter en hekkekoloni for
sandsvaler i Svensrud massetak, leveområder for amfibier og insekter i dammer og sig, samt et svært
viktig leveområde for amfibier og ferskvannsorganismer i Domholtevja.
Konsekvenser
På strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen vil veg og bane kreve betydelige terrenginngrep og
arealbeslag, og bl. a. føre til at skogområdene på Bymoen og Mosmoen vil bli delt i to. I tillegg til store
permanente tap av leveområder for vilt, vil støy og lysforurensning gjøre leveområdene inn mot
anlegget mindre attraktive, slik at det reelle tapet blir enda større. De viktige vilttrekkene gjennom
området vil kunne bli påvirket av tiltaket, men en faunapassasje midt på strekningen er anlagt for å
redusere barriereeffektene.
Tunnelpåhugg i Kjellerberget vil føre til tap av deler av en kalkbarskog, og endringer i
overflatehydrologi vil kunne føre til uttørking av leve- og yngleområder for amfibier ved Svensrud
travbane og på Bymoen. Forringelsen av verdier knyttet Bymoen/Mosmoen, Kjellerberget og
Svendsrud travbane medfører at konsekvensen samlet sett vurderes som middels negativ (- -) på
strekningen. Det er ingen vesentlig forskjell på konsekvensene i planalternativ med og uten vegkryss
på Helgelandsmoen.
Dagstrekning Helgelandsmoen – Prestemoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Det er svært store naturverdier på Storelvas elveslette, med en rekke sjeldne og rødlistede naturtyper
og landskapsformer. Området utgjør en del av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som består av flere
eksisterende naturreservater: Synneren, Juveren, Lamyra, Averøya og Karlsrudtangen. Storelva og
Domholtevja er foreslått vernet som en del av dette våtmarkssystemet. Samtlige av disse
verneområdene har status som Ramsar-områder, dvs. områder som inngår i internasjonale
vernekonvensjoner.
Området er svært verdifullt for en rekke arter av vanntilknyttet fugl og har stor betydning både som
hekkeområde og som raste- og beiteområde under trekket vår og høst. Synneren er et svært godt
beiteområde for våtmarksfugler og utmerker seg både når det gjelder antall fugl og antall sjeldne og
truede arter. Storelva er et viktig overvintringsområde når Steinsfjorden og Tyrifjorden fryser til. Den
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flomutsatte kulturmarka på Mælingen er et velkjent beite- og hekkeområde for flere rødlistede
fuglearter.
Konsekvenser
Anleggelsen av veg og bane vil føre til store terrenginngrep, og vernede eller foreslått vernede
naturområder i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem vil bli direkte berørt. Betydelige negative
konsekvenser er knyttet til Storelva, Synneren og Mælingen samt en viktig sandfuruskoglokalitet i den
bratte skråningen opp mot Prestemoen.
Alternativ A med lang bru og alternativ B med to mindre bruer og lang fylling vil påvirke disse verdiene
på like og ulike måter. Generelt vil veg og jernbane over Storelva, Mælingen og Synneren forårsake
støy og lysforurensning, som vil ha negativ påvirkning på flere artsgrupper. Lysforurensningen vil bl. a.
kunne endre konkurranseforhold mellom arter, forstyrre vandringsmønstre, hekketider og døgnrytme,
mens støyen vil kunne føre til redusert bruk av områdene nær vegen/jernbanen. Bruene over Storelva,
og Mælingen vil i tillegg kunne utgjøre en kollisjonsfare for fugl. Inngrepene vil kunne ha betydning for
Storelvas elveslette som lokalitetskompleks og for arter som forflytter seg mellom ulike deler av
våtmarkssystemet, da veg og bane vil utgjøre en barriere for antatte ferdselslinjer. Nord på Mælingen
vil bruene spenne over en liten evje som er en del av Synneren naturreservat, og det er overveiende
sannsynlig at det vil foretas en permanent grensejustering av verneområdet. Tiltaket vil videre
medføre tap av store deler av den verdifulle sandfuruskogen på Prestemoskrenten.
Ulikhetene mellom alternativ A og B er først og fremst knyttet til arealbeslag og barrierevirkninger. En
fylling gjennom Mælingen beslaglegger en større del av elvesletta og vil for en rekke arter gi sterkere
barriereeffekter enn en bru.
De negative virkningene vurderes som svært omfattende i begge alternativer og gir en høy negativ
konsekvensgrad for strekningen samlet sett. Det er skjerpende for konsekvensgradene at tiltaket
medfører store negative effekter for alle kategorier av naturverdier og at store deler av verdiene som
blir berørt er omfattet av både nasjonale vernevedtak og internasjonale konvensjoner. Alternativ A
vurderes å ha stor negativ (- - -) konsekvens for naturmiljøet, mens ytterligere negative virkninger
knyttet til fyllingen over Mælingen gjør at alternativ B vurderes å ha meget stor negativ (- - - -)
konsekvens.
Dagstrekning Prestemoen – Veien/Hønefoss
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter viktige naturtyper i form av store sandfuruskoger på de mektige
løsmasseavsetningene på Prestemoen og intakte ravinesystemer i Sørumsmarka. Skogområdene på
Prestemoen er leveområder for hjortevilt og for en rekke arter av fugl og mindre pattedyr. På
Prestemoen møtes hjortevilttrekk både fra Bymoen i sør og Hvervenmoen i øst og går videre mot de
store skogene på Holleia. Det finnes flere vannforekomster innenfor planområdet, bl. a. Sogna og
Begna med en rekke forvaltningsrelevante arter.
Konsekvenser
Tiltaket vil medføre betydelige terrenginngrep i form av store skjæringer og fyllinger. De største
negative konsekvensene knyttes til de omfattende arealbeslagene gjennom den verdifulle
sandfuruskogen på Prestemoen. Inngrepene vil i tillegg føre til tap av leve- og beiteområder for vilt.
Gjennom ravinelandskapet inn mot Hønefoss vil det være nødvendig med store utfyllinger for å sikre
tilstrekkelig områdestabilitet. Omfattende terrenginngrep vil påvirke vannkvaliteten i lokale bekker og
svekke ravinenes lesbare geologiske landskapsform. Inngrepet i den svært verdifulle lokaliteten
Prestemoen og påvirkningen på ravinelandskapet med tilhørende bekker gjør at konsekvensen samlet
sett vurderes som middels negativ (- -) på strekningen.

Konsekvenser i anleggsfasen
Anleggsperioden for Fellesprosjektet går over flere år og vil medføre betydelige konsekvenser knyttet
til midlertidig arealbeslag (f.eks. riggområder), forstyrrelser (støy, lys, bevegelse, m.m.), og
forurensning (f.eks. avrenning av partikler, suspendert stoff og sprengstoffrester). Dette vil påvirke
fugle- og dyreliv i tiltaksområdet og medføre skader på terreng og vegetasjon. En rekke avbøtende
tiltak er innarbeidet i prosjektets miljøoppfølgingsplan og rigg- og marksikringsplan for å redusere de
langsiktige virkningene av disse midlertidige påvirkningsfaktorene.
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Samlet vurdering for naturmangfold på hele strekningen
Ringeriksbanen og ny E16 medfører etablering av et stort samferdselsanlegg i et av Norges rikeste
naturområder. Strekningen fra Sandvika til Sundvollen, og fra nordsiden av Kroksund til Bymoen vil gå
i tunnel og medføre begrensede konsekvenser for naturverdier. I dagsonene over Kroksund og fra
Bymoen til Hønefoss vil derimot konsekvensene bli betydelige, med store negative virkninger for både
vegetasjon, dyreliv og vannmiljø.
Etablering av stasjon på Sundvollen og veg- og jernbanebru over Kroksund vil medføre omfattende
inngrep i verdifulle leveområder for fugl og ferskvannsarter. Strekningen videre gjennom
skogområdene på Bymoen og Helgelandsmoen vil fragmentere og redusere viktige områder for
skoglevende vilt og kunne medføre barriereeffekter for trekkende vilt.
De største konsekvensene knyttet til tiltaket vurderes å være kryssingen av det unike
våtmarksområdet på Storelvas elveslette, med naturverdier som omfattes av både nasjonale
vernevedtak og internasjonale konvensjoner. Den betydelige påvirkningen på disse svært verdifulle
naturområdene er tillagt særlig stor vekt i den samlede vurderingen. Løsningen med fylling over
elvesletta på Mælingen vurderes som spesielt uheldig, da større deler av hekke-/rasteområder for
kulturmarkstilknyttet fugl går tapt, i tillegg til at de øvrige negative virkningene forsterkes.
Tiltaket vil også medføre omfattende arealbeslag gjennom de rike sandfuruskogene på Prestemoen.
Utbyggingspress har ført til en stor samlet belastning på denne sjeldne naturtypen, som har et av sine
tre kjerneområder på Ringerike.
I sum vurderes fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, til tross for flere gode justeringer og
avbøtende tiltak, å medføre store negative konsekvenser for naturmangfoldet i berørte områder.

Tabell 0-1 Samletabell for naturmangfold, hele planområdet
Utredningsstrekning

Jernbanetunnel Jong - Sundvollen

Konsekvens

Liten/middels negativ
(-/--)

Dagsone Sundvollen - Kroksund

Stor negativ
(- - -)

Tunneler Kroksund – Kjellerberget

Ubetydelig
(0)

Kjellerberget - Helgelandsmoen

Helgelandsmoen – Prestemoen

Prestemoen – Veien/Hønefoss

Samlet konsekvens for hele tiltaket

Alternativ med
kryss

Alternativ uten
kryss

Middels negativ
(- -)

Middels negativ
(- -)

Alternativ A
lang bru

Alternativ B
bru + fylling

Stor negativ
(- - -)

Meget stor negativ
(- - - -)

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

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

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. 1.2.
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

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

12 av 151
FRE-00-A-26220
02A
09.02.2018

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.

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.

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

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

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

Figur 1-10 Illustrasjon av riggområde ved Bymoen og ved Helgelandsmoen. Reguleringsplanens formålsflater
er vist i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.

Veger som krysser linja planlegges holdt åpne for trafikk i anleggsperioden, dette omfatter Selteveien,
Jørgen Moes vei og Busundveien. Stenging av vegene er aktuelt i kortere perioder ved
trafikkomlegging, støp av bruer mv.
Overgangsbru på Bymoen planlegges bygd tidlig i anleggsfasen for å opprettholde kryssingsmulighet
øst-vest over Bymoen i anleggsperioden.
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Helgelandsmoen-Prestemoen
Veg og bane ligger på fylling over Helgelandsmoen etter kryssing av Gomnesveien. Strekningen
Gomnesveien–Prestemoen er ca. 2,6 kilometer lang.
To planalternativer for kryssing av Mælingen
For kryssing av Storelva og Mælingen planlegges lange bruer for veg og bane fra Helgelandsmoen
over Mælingen til Prestemoen. Det foreligger to planalternativer:
 Planalternativ Mælingen A: Tre parallelle ca. 1800 meter lange bruer
 Planalternativ Mælingen B: Deler av traséen ligger på en 600 meter lang fylling over
Mælingen.
Hovedforskjellen mellom de to planalternativene er bruenes lengde over Mælingen. Alternativet
med lange sammenhengende bruer er planlagt med en høyere linjeføring over Storelva og deler
av Mælingen enn alternativet med kortere bruer og fylling, og fyllingsalternativet har derfor en
brattere linjeføring opp mot Prestemoen.

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

Figur 1-12 Illustrasjon av planalternativ Mælingen B, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre høyre
bildekant

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

Figur 1-13 Illustrasjon av riggområder på Prestemoen. Et større riggområde planlegges i linja på Prestemoen, og
midlertidig masselager planlegges i eksisterende sandtak. Reguleringsplanens formålsflater er illustrert i
bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.

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

Figur 1-14 Krysset i Styggedal, sett retning nord. Randsfjordbanen til venstre i bildet. Bebyggelsen på Dal få ny
atkomstveg fra rv. 35 under bruer i linja og det bygges gs-veg som kobler sammen Askveien med rv.35.
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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
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.

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

Avlastet vegnett
Tiltaket får betydelige virkninger for eksisterende vegsystem i Hole og Ringerike, ved at trafikk flyttes
over på ny E16 og ved en omfordeling av trafikk på lokalt vegnett som følge av kryssplassering på ny
E16. Særlig vil eksisterende E16 mellom Sundvollen og Styggedal være berørt av dette. Denne veien
opprettholdes med lokal og regional funksjon. Fra Styggedal og til Ve vil ny E16 erstatte eksisterende
E16.
Biltrafikken på ny E16 vil ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2028 og 19 500-20 500 ÅDT i 2048
Trafikken på eksisterende E16 i 2014 er beregnet til mellom 14.000 og 18.000. Trafikk på
eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16,
og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-7 000 i 2028 og 4 000-8 500 i 2048.
For trafikk mellom Hønefoss og Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken
langs E16 Eggemoveien vil øke.
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2 METODE OG DATAGRUNNLAG
I konsekvensutredningen benyttes Statens vegvesens metode for konsekvensanalyser (Håndbok
V712). Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre:


Trinn 1: Verdi. Beskrivelse og vurdering av hvilke verdier som finnes i utredningsområdet.
Trinn 2: Omfang. Beskrivelse og vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket – i
negativ eller positiv grad.
Trinn 3: Konsekvens. Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av verdi og omfang i
henhold til matrisen i Figur 2-2. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil
medføre bedring eller forringelse i et område.

Verdivurderingen gjøres for den situasjonen som gjelder i 0-alternativet. Omfangs- og
konsekvensvurderingen gjøres for alle verdisatte delområder, og vurderes da 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:


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. masselagring, 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.

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning.
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Planprogrammet stiller følgende krav til utredning av temaet naturmiljø:
Det skal foretas en oppsummering av registreringer for en samlet oversikt over viktige og særlige
viktige naturområder og lokaliteter. Tiltakets innvirkning på naturmangfold/artsmangfold og
landskapsøkologiske sammenhenger skal vurderes, og barrierevirkninger trekkes frem.
Rapporten skal også omtale tiltakets innvirkning på hydrologi og vannbalanse i vernede/verdifulle
våtmarksområder, samt på Storelvas sedimentasjons- og erosjonsprosesser og betydning dette igjen
har for elvas dynamikk med utformingen av kroksjøer, meandere osv.
Det stilles videre krav om at utredningen skal gjennomføres iht. metoden i Statens Vegvesens
håndbok V712.

§8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».
Tiltaksområdet fremstår som et av Norges best kartlagte områder, dokumentert både gjennom
tidligere utredninger av Ringeriksbanen og E16 og detaljerte kartlegginger foretatt i forbindelse med
denne utredningen og tilknyttet kompensasjonsprosjekt, jfr. nærmere omtale av kunnskapsgrunnlagt i
kap. 2.5. Videre foreligger det en god del kunnskap om hvordan veg og jernbane påvirker
naturverdiene, selv om enkelte av problemstillingene er lite dokumentert, og det derfor er knyttet noe
usikkerhet til omfanget, jfr. vurderingen av § 9 nedenfor. I sum vurderes kunnskapsgrunnlaget uansett
som godt og tilstrekkelig til å kunne vurdere konsekvensene for naturmangfoldet.
§9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».
Et tiltak av fellesprosjektets dimensjoner kan påvirke naturmangfoldet på svært mange måter og det
hefter usikkerhet ved noen av påvirkningsfaktorene og deres konsekvenser for naturtyper, økologiske
og landskapsøkologiske funksjonsområder. I tillegg vil mindre justeringer av de tekniske planene i en
senere fase, samt ringvirkninger av tiltaket, kunne ha potensielt store konsekvenser for
naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet er derfor tillagt betydelig vekt, både ved fastsettelse av
konsekvensgrad for de ulike delområdene og strekningene, og i den samlede vurderingen av tiltaket.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for».
I fagrapport naturmiljø er det gitt en vurdering av den samlede belastningen økosystemer, viktige
naturtyper og arter vil bli utsatt for dersom Ringeriksbanen og E16 bygges, se kap. 2.8.1 og 3.7.
Situasjonen for økosystemet, naturtypen eller arten skal vurderes på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå,
jf. forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. De overordnede målene er at mangfoldet av naturtyper og arter i
norsk natur skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde, og at økosystemers funksjoner,
struktur og produktivitet skal ivaretas så langt det anses rimelig. Det er lagt vekt på §§ 4, 5 og 10 i
vurderingen av konsekvenser for delstrekninger og i den samlede vurderingen av tiltaket.
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§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter»
Tiltakshaver vil dekke slike kostnader, som i tillegg til vanlig opprydding og istandsetting etter endt
anleggsarbeid også omfatter restaurering av naturområder. Tiltakshaver har igangsatt et økologisk
kompensasjonsprosjekt, som omfatter konkrete tiltak med positive konsekvenser for naturmangfoldet
utenfor området som blir direkte berørt. Disse positive konsekvensene skal kompensere for de
negative konsekvensene ved prosjektet, for å unngå et netto tap av viktig naturmangfold, jfr. kap. 2.11
og kap. 5.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater».
I prosjektet har man i så stor grad som mulig lokalisert f. eks. masselagringsområder, tverrslag og
anleggsveier utenom lokaliteter med viktige naturverdier. Miljørådgivere har underveis i prosessen gitt
innspill til den tekniske planleggingen, slik at prosjektet er best mulig tilpasset de viktige
naturområdene man ikke kan unngå å berøre, se kap. 2.11.

2.5.1 Eksisterende kunnskap
Utredningsområdet omfatter særskilte verdier knyttet til berggrunn, landskapsformer, vannforekomster
og vegetasjon. Forekomst av kalkrik (og fossilførende) berggrunn og rike marine løsavsetninger gir
opphav til sjeldne naturtyper og gode livsbetingelser for en rekke rødlistede arter.
Gruntvannsområdene i Kroksund og Storelvas elveslette med kroksjøer, våtmarker og sandfuruskoger
danner viktige økologiske funksjonsområder for fugl, ferskvannsorganismer og insekter. Storelvas
elveslette har også en spesiell kvartærgeologisk historie, og aktive prosesser kan fortsatt observeres.
Dette har ført til at området er viet stor interesse blant biologer, geologer og paleontologer gjennom
mer enn hundre år. Det foreligger derfor et svært stort volum av publikasjoner fra ulike fagmiljøer. I
forbindelse med utarbeidelse av verneplaner og forvaltningsplaner for Nordre Tyrifjorden
våtmarkssystem, samt utredninger av Ringeriksbanen og E16, er mye kunnskapen fra tidligere
registreringer og publikasjoner samlet og presentert i temarapporter og plandokumenter.
I arbeidet med fagrapport naturmangfold er denne dokumentasjonen gjennomgått. Oppdaterte
registreringer er hentet fra aktuelle databaser, og det er gjennomført møter med lokale og regionale
myndigheter og lokale ressurspersoner for supplerende informasjon. Det ble også avholdt et bredt
sammensatt seminar om landskapsøkologi på Sundvollen høsten 2017 med en fellesbefaring i
tiltaksområdet. I perioden 2016-17 ble det i tillegg gjennomført en rekke kartlegginger av naturtyper og
utvalgte artsgrupper.
Tidligere utredninger av Ringeriksbanen og E16
I en tidligere fase av arbeidet med «Ringeriksbanens forkortelse» ble det utført en
konsekvensutredning som bl.a. omfattet naturmiljø, men temaet ble i relativt liten grad belyst i
rapporten (NSB 1993). På slutten av 90-tallet ble det imidlertid gjennomført en landskapsøkologisk
analyse av ulike traséer for Ringeriksbanen gjennom Hole og Ringerike kommuner, en kartlegging av
naturtyper og verdifull og sårbar natur ved Sundvollen, samt en utredning av konsekvenser for
vassdrag og drikkevann (NINA 1998, 1999).
Utredningsarbeidet for E16 startet sommeren 2007, med verdi- og sårbarhetsanalyser for de ikkeprissatte fagtemaene, bl.a. naturmiljø. I 2013 ble hele 29 alternativer for E16 på strekningen Skaret Hønefoss vurdert av Statens vegvesen og det ble utarbeidet en egen konsekvensutredning for
naturmiljø basert på eksisterende kunnskap (SVV 2013).
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På bakgrunn av tidligere utredninger fattet regjeringen 30.8.2015 beslutning om videre planprosess for
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. For delstrekning 4 ble det besluttet å
gjennomføre et forprosjekt som utredet Helgelandsmoen-, Busund- og Monserudalternativene. På
grunnlag av dette utarbeidet Jernbaneverket og Statens vegvesen i januar 2016 «Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport» og «Forprosjekt Delstrekning 4: Bymoen – Styggedalen,
Avbøtende og kompenserende tiltak». Rapporten presenterte en oversikt over konsekvenser av de tre
alternativene for alle de fem ikke-prissatte fagtemaene, samt forslag til avbøtende og kompenserende
tiltak. For fagtema naturmangfold ble det i tillegg gjennomført en ny kartlegging. Kartleggingen
omfattet nye registreringer og verdivurderinger av naturmangfold med hovedvekt på
Helgelandsmolinja, presentert i egen rapport datert 1.12.2015.
2.5.2 Feltarbeid og supplerende kartlegginger og utredninger
Naturtyper
I arbeidet med denne rapporten er det gjennomført flere supplerende vegetasjonskartlegginger. Fokus
har da vekselvis vært kartlegginger og verdivurderinger av utvalgte områder, og befaringer med formål
om å vurdere effektene av foreslåtte tekniske planer. Som en del av arbeidet med økologisk
kompensasjon er det foretatt kartlegginger av naturtypelokaliteter, kartlegging av mulige
kompensasjonsarealer for inngrep i naturreservater og andre arealer med høy verdi, samt
spesialistkartlegginger av utvalgte artsgrupper. Senhøsten/vinteren 2016 ble det i tillegg gjennomført
en kartlegging av arealer for planlagte masselagringsområder, riggområder og tverslag. Flere nye
naturtypelokaliteter ble påvist i disse arbeidene. Et svært godt år for sopp i 2017 resulterte i flere
kartlegginger av soppfloraen i planområdet, og det ble gjort flere titalls funn av svært sjeldne og
rødlistede sopparter.
Fugl
Fra 1980-tallet og frem til i dag har det i lengre perioder blitt utført regelmessige registreringer i
forbindelse med trekk-perioder, publisert i en rekke skriftlige rapporter. Det er også foretatt
vintertellinger av vannfugl, publisert i årlige rapporter. Denne dokumentasjonen er gjennomgått, og
supplerende informasjon er innhentet gjennom kontakt med lokale ressurspersoner med særlig
kunnskap om fuglelivet i de berørte områdene. Det er gjennomført befaringer i Kroksund og på
Mælingen, samt oppfølgende kartlegginger av en sandsvalekoloni ved Svingerud.
Vilt
Kunnskap om vilttrekk og viktige økologiske funksjonsområder innenfor tiltakets influensområde er
hentet fra databaser og fra kommunenes viltkartlegginger. I forbindelse med planleggingen av
faunapassasjen ved Høgkastet ble det gjennomført feltarbeid av lokale ressurspersoner. Det er også
avholdt flere arbeidsmøter hvor behov for, og plasseringer av faunapassasjer er blitt vurdert.
Ferskvannsarter
Det er tidligere gjennomført undersøkelser av fisk og elvemusling i Sandviksvassdraget, Storelva,
Sogna og Begna, og det er foretatt undersøkelser/overvåkning av storørret og edelkreps i
Tyrifjorden/Steinsfjorden. I forbindelse med utredningsarbeidet er det i tillegg foretatt prøvefiske etter
kreps i Storelva og i berørte områder ved Sundvollen og Kroksund, samt el-fiske i Kleivbekken. Det er
videre utført enkle undersøkelser av alle berørte vannforekomster, hvor særlig forekomst av fisk og
potensial for andre verdifulle ferskvannsorganismer er vurdert.
Vannmiljø
I forbindelse med utarbeidelse av søknad om anleggskonsesjon er det gjennomført en
sårbarhetsvurdering av vannforekomstene som vil bli berørt av tiltaket og resultatene fra denne er
innarbeidet i rapporten. Det ble i denne sammenheng innhentet oppdaterte og utfyllende opplysninger
om vannkvalitet fra lokale myndigheter og vannområdene. Det er videre gjennomført omfattende
modelleringer av vanngjennomstrømning gjennom Kroksund og vannutskifting i Synneren, samt
iverksatt et program for vannovervåkning i representative vannforekomster som antas å bli betydelig
påvirket av tiltaket.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

31 av 151
FRE-00-A-26220
02A
09.02.2018

2.6.1 Avgrensning av utredningsområdet og inndeling i delområder
Konsekvensutredningen omfatter seks utredningsområder/strekninger. Denne inndelingen er basert
dels på overganger i landskapet og dels på egenskaper ved tiltaket, og er gjort for å etablere
sammenlignbare enheter for alle utredningstemaer.

Figur 2-1. Kart som viser inndeling i utredningsstrekninger
Utredningen av flere strekninger med tilhørende delområder er svært omfattende. Når det gjelder
inndeling i delområder det er derfor foretatt noen grep for å forenkle fremstillingen, bl. a. basert på den
nye metoden for utredning av temaet naturmiljø i revidert håndbok V712 (sendt på høring april 2017
og planlagt ferdigstilt i desember 2017). Metoden for inndeling i delområder er beskrevet i det
følgende:
På grunnlag av innsamlet informasjon er hver strekning delt inn i enhetlige delområder basert på
registreringskategori, dvs. områder med tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi.
Registreringskategoriene er knyttet til to nivåer; lokalitetsnivå og landskapsnivå:
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Lokalitetsnivået omfatter seks kategorier, hvorav fem er aktuelle i dette prosjektet: kategoriene
naturtyper, verneområder, viltområder, funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter og geologiske
forekomster. Delområdene som avgrenses på dette nivået har begrenset geografisk utstrekning og
illustreres som mindre polygoner på verdikartet. Avgrensningen er hovedsakelig gitt av metodene i
DN-håndbøkene 11, 13 og 15.
I tråd med ambisjonen om å forenkle fremstillingen har vi slått sammen kategoriene viltområder og
funksjonsområder for fisk og andre ferskvannarter til kategorien økologiske funksjonsområder, jfr.
revidert håndbok V712. Ofte kan delområdene ha verdi både for vannlevende og landlevende arter, og
på denne måten kan man lettere unngår dobbelttellinger. Et annet forenklingsgrep er at man i omtalen
av kategorien verneområder kun har fokus på eventuelle endringer av vernestatus og vernegrenser
som følge av tiltaket. Verneverdiene og konsekvensene for disse er omtalt under øvrige relevante
registreringskategorier for å unngå dobbelttellinger, da verneområdene overlapper både med
naturtypelokaliteter og økologiske funksjonsområder.
Landskapsnivået omfatter en større helhet eller sammenheng, representert ved
registreringskategoriene landskapsøkologiske funksjonsområder og vannmiljø. I verdikartene utgjør
disse områdene store polygoner, som til dels overlapper delområdene som er registrert på
lokalitetsnivå.
Eksempler på landskapsøkologiske funksjonsområder er kjente trekkveier for vilt, grønn infrastruktur
som kantsoner langs vassdrag, samt økologiske funksjonsområder for arter, bundet sammen av areal
med naturkvaliteter som legger til rette for utveksling av gener/individer mellom disse.
Vannmiljø omfatter vannforekomstene innenfor planområdet, og deres funksjon som livsmedium.
Vannmiljø skiller seg på denne måten fra økologiske funksjonsområder, som fanger opp
hensynskrevende og truede arter knyttet til vann. I tråd med revidert håndbok V712 verdivurderes ikke
vann som livsmedium, og vannforekomstene representerer derfor ikke delområder på lik linje med de
andre. Vannforekomster håndteres isteden gjennom en sårbarhetsvurdering iht. vannforskriften og
naturmangfoldloven, basert på Statens vegvesens veileder (rapport nr. 597 (2016)). Metoden er i korte
trekk som følger:
Sårbarhetsvurdering etter vannforskriften er basert på 8 ulike sårbarhetskriterier, der kriteriet
økologisk og kjemisk tilstand alltid tillegges stor vekt (gis høy poengscore). Sårbarhetsvurdering etter
naturmangfoldloven er basert på tre sårbarhetskriterier: relevante naturtyper, relevante arter av
nasjonal forvaltningsinteresse og relevante rødlistede arter. Med relevante menes at artene lever i,
eller har tilknytning til ferskvann.
Basert på poenggivning fra 1-3 for hvert sårbarhetskriterium beregnes gjennomsnittsverdier for
matrisen knyttet til vannforskriften og matrisen knyttet til naturmangfoldloven. Gjennomsnittsverdiene
bestemmer vannforekomstens plassering i sårbarhetskategoriene «lav», «middels» eller «høy».
Matrisen med høyest poengscore er bestemmende for hvilken sårbarhetskategori vannforekomsten
plasseres i samlet sett.
Dersom det av sårbarhetsvurderingen fremkommer at det er fare for forringelse av en vannforekomsts
miljøtilstand fra god til moderat/dårlig, eller at miljømålet for vannforekomster med moderat/dårlig
tilstand ikke nås, vil dette påvirke samlet konsekvensgrad for hele den aktuelle strekningen.
Resultatene fra sårbarhetsvurderingen er gjengitt i denne rapporten under delkapitlene om vannmiljø.
Vannforekomstenes viktigste egenskaper er omtalt i verdikapittelet, mens resultatene fra
sårbarhetsvurderingen er omtalt under kapitlet om omfang og konsekvenser.
Ovenfor beskrevne metode for håndtering av vannmiljø vurderes som hensiktsmessig, da man på
denne måten får tydeligere frem problemstillingen knyttet til temaet, samtidig som man unngår
dobbelttellinger med delområder som omfatter økologiske funksjonsområder i vann.
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2.6.2 Verdivurdering
Verdi vurderes på en tre-delt skala (liten - middels - stor):

Verdivurderingen baseres på fagtradisjoner og overordnete, nasjonale føringer. Hensikten er å skille
mellom verdifulle og mindre verdifulle delområder. I verdivurderingene er det verdiene i
sammenligningsåret i 0-alternativet som legges til grunn.
Viktige lokaliteter for naturmiljø er verdivurdert og vist på verdikart. Verdivurderingene er foretatt i
henhold til kriteriene i håndbok V712 og underliggende fagspesifikke håndbøker:


DN-håndbok 13 om naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Lokaliteter som
oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes først etter kriterier i håndboka til A, B og Cverdi.



DN-håndbok 11 om viltlokaliteter (Direktoratet for naturforvaltning 2000). Omfatter økologiske
funksjonsområder på land.



DN-håndbok 15 om ferskvannslokaliteter (Direktoratet for naturforvaltning 2003). Omfatter
økologiske funksjonsområder i vann. Som nevnt verdivurderes ikke vannforekomstene i
kategorien vannmiljø, da disse omfattes av en sårbarhetsvurdering.

Verdiene i DN-håndbøkene korrisponderer med bestemte verdikategorier i håndbok V712, se tabellen
nedenfor.
Tabell 2-1 Kriterier for vurdering av verdier (Kilde: Håndbok V712)
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Områder uten
Områder med lokal eller
landskapsøkologisk betydning regional landskapsøkologisk
funksjon. Arealer med noe
sammenbindings-funksjon
mellom verdisatte delområder
(f.eks. naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig på
lokalt/regionalt nivå

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk funksjon,
Arealer med sentral sammenbindingsfunksjon mellom
verdisatte delområder (f.eks.
naturtyper) Grøntstruktur som
er viktig på regionalt/nasjonalt
nivå

Vannforekomster i
tilstandsklasser svært dårlig
eller
dårlig
Sterkt modifiserte forekomster

Vannforekomster i
tilstandsklassene moderat
eller god/ lite påvirket av
inngrep

Vannforekomster nær naturtilstand eller i tilstandsklasse
svært god

Landskapsvernområder (nml.
§ 36) uten store naturfaglige
verdier

Verneområder (nml §§ 35,
37, 38 og 39)

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype

Lokaliteter i verdikategori C,
herunder utvalgte naturtyper i
verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori B
og A, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori B
og A

Naturtyper i saltvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype

Lokaliteter i verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori
B og A

Viltområder

Ikke vurderte områder (verdi
C)
Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 1

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 2-3
Viktige viltområder (verdi B)

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 4-5
Svært viktige viltområder
(verdi A)

Landskaps-økologiske
sammenhenger

Vannmiljø/ Miljøtilstand

Verneområder, nml.
kap. V

Naturtyper på land og i
ferskvann
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Ordinære bestander av
innlandsfisk,
ferskvannsforekomster uten
kjente registreringer av
rødlistearter

Verdifulle fiskebestander,
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye,
harr m.fl. Forekomst av ål
Vassdrag med
gytebestandsmål/ årlig
fangst av anadrome
fiskearter < 500 kg. Mindre
viktig områder for
elvemusling eller
rødlistearter i kategoriene
sterkt truet EN og kritisk truet
CR
Viktig område for arter i
kategoriene sårbar VU, nær
truet NT.

Viktig funksjonsområde for
verdifulle bestander av
ferskvannsfisk, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, ål, harr m.fl.
Nasjonale laksevassdrag
Vassdrag med
gytebestands-mål/årlig
fangst av anadrome
fiskearter > 500 kg. Viktig
område for elvemusling eller
rødlistearter i kategoriene
sterkt truet EN og
kritisk truet CR

Områder med geologiske
forekomster som er vanlige
for distriktets geologiske
mangfold og karakter

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i stor
grad bidrar til distriktets eller
regionens geologiske
mangfold og karakter
Prioriteringsgruppe 2 og 3 for
kvartærgeologi

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i stor
grad bidrar til landsdelens
eller landets geologiske
mangfold og karakter
Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi

Forekomster av nær truede
arter (NT) og arter med
manglende datagrunnlag
(DD) etter gjeldende versjon
av Norsk rødliste
Fredete arter som ikke er
rødlistet

Forekomster av truete arter,
etter gjeldende versjon av
Norsk rødliste: dvs.
kategoriene sårbar VU, sterkt
truet
EN og kritisk truet CR

Funksjonsområder for fisk
og andre ferskvannsarter

Geologiske forekomster

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Omfang vurderes på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang:

Omfanget vurderes for de samme delområdene som er verdivurdert. Vurderingen bygger på kunnskap
om verdiene i delområdene, tiltakets fysiske utforming og hvordan tiltaket påvirker verdiene i
delområdene. Påvirkningen handler først og fremst om at økologiske kvaliteter og funksjoner
forringes, eventuelt at sammenhenger helt eller delvis brytes. Eksempler på at de økologiske
kvalitetene/funksjonene og sammenhengene bedres/styrkes er mindre vanlige.
I samferdsesprosjekter er de viktigste påvirkningsfaktorene arealbeslag, opprettelse av barrierer,
fragmentering av leveområder, kanteffekter inn i naturområder og forurensning av vann og grunn. Det
finnes også andre påvirkningsfaktorer som kan være viktig i enkelte prosjekter, for eksempel endret
hydrologi, støy og kunstig belysning.
Det vurderes hvor stor andel av av delområdet som går tapt/forringes som følge av disse
påvirkningsfaktorene. Dernest vurderes hvor viktig den berørte delen er for helheten og dermed hvilke
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økologiske funksjoner som forventes opprettholdt i restarealet. I det tilfellet et tiltak ikke medfører
endringer, eller endringene er uvesentlige, vurderes omfanget som intet. Dersom en liten eller mindre
viktig del av et delområde blir berørt, og vesentlige funksjoner eller trekk/vandringsmuligheter
opprettholdes i stor grad vurderes omfanget som lite negativt. Dersom 20-50 % av et delområde blir
berørt, viktige funksjoner reduseres eller trekk/vandringsmuligheter svekkes vurderes omfanget som
middels negativt. I en situasjon hvor den største eller viktigste delen av delområdet berøres, de
økologiske kvalitetene/funksjonene går tapt/forringes vesentlig eller trekk/vandringsmuligheter
blokkeres vurderes omfanget som stort negativt.
Kriteriene beskrevet ovenfor gjelder vurdering av påvirkning på naturtyper, verneområder, økologiske
funksjonsområder, geologiske forekomster og landskapsøkologiske sammenhenger. Vannmiljø
håndteres som nevnt gjennom en sårbarhetsanalyse, jfr. kap. 2.5.1, eget avsnitt om vannmiljø.

Konsekvensen fastsettes ved å benytte konsekvensvifta til å sammenstille verdien i et delområde med
omfanget av tiltaket, se Figur 2-2. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra meget stor
negativ til meget stor positiv konsekvens.

Figur 2-2: Sammenstilling av verdi og omfang, «Konsekvensvifta» i Håndbok V712, samt
karakteristikker og fargekoder for konsekvens.

2.8.1 Samlet belastning
I naturmangfoldlovens §10 om økosystemtilnærming og samlet belastning står det at «en påvirkning
av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt
for». Dette innebærer at konsekvensene av det planlagte tiltaket skal sees i sammenheng med både
den belastningen naturverdiene og økosystemene i influensområdet har blitt utsatt for i tidligere tider,
og den belastningen som følger av samtidige eller fremtidige varslede tiltak, som enten er under
utredning eller er vedtatt i gjeldende planer. Objektet for vurderingen kan være hele økosystemer eller
viktige naturtyper og arter, og situasjonen for disse skal vurderes både på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå, jf. nml §§ 4 og 5. I tilfeller hvor den samlede belastningen på naturverdiene som blir vurdert i
konsekvensutredningen er så stor at det er fare for at forvaltningsmålene ikke nås, vil
konsekvensgraden skjerpes.
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Midlertidig påvirkning i anleggsperioden er for hver delstrekning beskrevet separat i eget kapittel.
Midlertidig arealbeslag, støy og forstyrrelser, samt avrenninger og utslipp med innhold av
forurensende stoffer er typiske virkninger knyttet til anleggsarbeid, som kan ha vesentlige
konsekvenser for naturverdier. Anleggsarbeidet kan også medføre langvarige skadevirkninger, og i
slike tilfeller omfattes disse virkningene av omfangsvurderingen.

De viktigste årsakene til usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser, og dermed også ved
konsekvenser for naturmangfold, er hvorvidt alle verdiene i området er fanget opp og vurdert korrekt
(kunnskapsgrunnlag og verdivurdering) og om tiltakets påvirkning (omfang) på disse verdiene er
tilstrekkelig belyst.
Tiltaksområdet fremstår som et av Norges best kartlagte områder, dokumentert gjennom et svært
omfattende materiale. Ettersom Ringeriksbanen og E16 har vært utredet og planlagt tidligere, har man
fått flere oppsummerende runder hvor data er samlet og systematisert. Likevel har erfaringene fra de
detaljerte kartleggingene i 2016 og 2017, og ikke minst kompensasjonsprosjektet, vist at det
biologiske mangfoldet i tiltaksområder kanskje er enda rikere og mer unikt enn hva som tidligere har
vært beskrevet. Mens fuglelivet tidligere har vært viet mye oppmerksomhet, bl. a. i arbeidet med å
etablere områdets Ramsar-status, har man i siste års kartlegginger sett at de berørte områdene også
har en unik verdi for organismegrupper som sopp, moser og insekter knyttet til de spesielle
sandfuruskogene og kalkskogslokalitetene i området. Lokaliteter som for relativt få år siden fikk liten
oppmerksomhet er etter kartlegginger nå hevet til områder med stor verdi.
I sum har relativt store deler av traseen oppnådd høyeste verdikategori etter KU-metodikken som
følge av funn av svært sjeldne arter og naturtyper. De områdene som har blitt vurdert som mindre
viktige basert på rene artsfunn, har gjerne likevel blitt vurdert til å være relativt viktige grunnet sin
landskapsøkologiske funksjon. Det er følgelig mindre sannsynlig at det i tiltaksområdet finnes
naturområder med uoppdagede verdier som ikke er reflektert i utredningens verdivurderinger. Det
kanskje mer usikkert om man innenfor gjeldende KU-metodikk (V712) klarer å fremheve de særdeles
viktige naturområder fremfor de viktige. Det arbeides med en revisjon av metoden som vil innføre
verdien «Svært stor verdi». Denne ville ha kommet til anvendelse flere steder i tiltaksområdet. Under
arbeidet med optimalisering av tiltaket og planlegging av anleggsfase har disse svært verdifulle
områdene tydelig blitt fremhevet og forsøkt hensynstatt.
Det hefter trolig større usikkerheter ved vurderinger av omfang enn av verdi, først og fremt siden
endelig utbyggingsløsning av ulike årsaker kan bli noe annerledes enn den løsningen som er utredet
og presentert i reguleringsplanen. Omfanget av anleggsvirksomheten kan også bli større enn det man
kan forutse i konsekvensutredningen. Et tiltak av fellesprosjektets dimensjoner kan påvirke
naturmangfoldet på svært mange måter og små justeringer av tekniske planer kan fort få dramatiske
følger for naturen. Usikkerhetsfaktorer er knyttet til vurderingen av tiltakets påvirkning på
grunnvannstand og overflatehydrologi. Det er sparsomt med dokumentert erfaringsgrunnlag fra
tidligere prosjekter når det gjelder dyre- og fuglearters respons på, og mulige tilvenning til støy og
lysforurensning. Dette er imidlertid problemstillinger som beslutningstakere er godt kjent med. I
Naturmangfoldlovens § 9 er beslutningstakere derfor pålagt å følge føre-var-prinsippet.

Arbeidet med å minimere de negative konsekvensene av en utbygging går i mange faser. Det første
og viktigste trinnet er å å velge et alternativ som unngår skader eller medfører minst mulig skader på
naturen. I FRE16 var valg av hovedalternativ allerede foretatt, men en rekke mindre valg og
justeringer har likevel hatt stor betydning når det gjelder virkninger for naturmiljøet. Lokalisering av
masselager, tverrslag, anleggsveier, vegkryss og valg av utslippspunkt av vegvann er noen av de
valgene som er gjort i samarbeid med miljørådgivere gjennom prosjekteringen, og disse løsningene
ligger til grunn for konsekvensutredningen.
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Den neste fasen går på å avbøte de konsekvensene man ikke klarer å unngå. De avbøtende tiltakene
er tiltak (tilpasninger/endringer) som kan bidra til å redusere/minimere de negative virkningene. FRE16
er utredet på reguleringsplanstadium, og avbøtende tiltak er blitt foreslått av miljørådgiverne underveis
i prosessen, og så langt det er mulig hensyntatt i planleggingen. Eksempler på slike avbøtende tiltak
er sikring av faunapassasjer, oppsamlingsløsninger for vegvann, anleggelse av rensedammer,
plassering av støyskjermer, opprettelse av sikringssoner mot vassdrag og inngjerdinger av
riggområder. I naturmangfoldloven stilles det et klart krav om slike tilpasninger under § 12 om
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Dette arbeidet oppsummeres i miljøoppfølgingsplanen,
som er utarbeidet parallelt med KU. I tillegg er det foreslått avbøtende tiltak som ikke utgjør en del av
tiltaket, og som vil kunne redusere de negative virkningene ytterligere. Disse tiltakene er beskrevet
nærmere i egne kapitler per delstrekning.
Til sist utformes tiltak for restaurering av områder som blir direkte eller indirekte påvirket i
anleggsfasen. I mange tilfeller hvor anleggsarbeidet kommer i konflikt med verdifulle naturområder
omfatter denne restaureringen mer enn vanlig opprydding og istandsetting etter anleggsarbeid, slik at
viktige naturområder tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. I noen grad vil slike behov varsles i KU,
men det er vanligere at restaureringsplaner utarbeides i forbindelse med byggeplanene.
Økologisk kompensasjon, også kalt fysisk kompensasjon for naturmangfold, er et relativt nytt
verktøy i Norge. Slik kompensasjon innebærer at en tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med
positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor området som tiltaket beslaglegger. Disse positive
konsekvensene skal oppveie, eller kompensere for, de negative konsekvensene ved prosjektet som
tiltakshaver ønsker å gjennomføre. Økologisk kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et netto tap
av viktig naturmangfold, og skal kun benyttes etter at alle andre mulige tiltak er grundig vurdert. I
FRE16-prosjektet har krav om økologisk kompensasjon blitt behørig forankret i tidlig fase, og parallelt
med KU-prosessen er det arbeidet med mulighetsstudier for slike kompenserende tiltak. Det
bemerkes imidlertid at dette er en separat prosess og konsekvensutredningen beskriver virkningene
av prosjektet uten kompenserende tiltak. Kompenserende tiltak er imidlertid omtalt i kap. 5.

Figur 2-3. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og fremst
unngås, deretter avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres (fra Meld. St. 14 (2015-2016)
Natur for livet)
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3 KONSEKVENSER
3.1.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Overordnede trekk
Tunnelstrekningen Jong – Sundvollen går gjennom områder med vekslende naturforhold, både når
det gjelder geologi, klima og naturtyper. I sør dominerer jordbruksarealer på kalkrike bergarter i
lavereliggende områder, i veksling med mindre, naturpregete arealer, gjerne varmekjær edelløvskog.
Fra Ringiåsen – Ramsåsen og videre nordover stiger terrenget og barskogen overtar i større grad. Her
dominerer rombeporfyr i berggrunnen, med noe innslag av sandstein. Disse bergartene er mindre
næringsrike, og viktige naturtyper som edelløvskog opptrer på lokalklimatisk gunstige steder, gjerne
sør- og vestvendte hellinger. Andre viktige arealer i disse områdene er knyttet til gammelskog,
bekkekløfter, bergskrenter, gammel beitemark, sumpskog, myr og vassdrag.

Figur 3-1. Fra Sønsterud mot kalkskogene i skrentene ved Homledalen. Eldre skog i de stupbratte
sidene mot Holsfjorden. I området er det funnet en rekke rødlistearter.
Naturtyper
Lokalitet N01 Trollmyr omfatter en svartor-gråorsumpskog med høy grunnvannsstand langs
Skvallerbekken. Svartorskogen er best utviklet i sør, hvor det er nærmest ren bestand av svartor, og
bl. a. rike forekomster av slakkstarr. I øvrige deler av området er ikke naturtypens tilstand spesielt god,
men vil på sikt kunne utvikle seg til en rik sumpskog med flommarkspreg. Området er en del av et
større sumpskogskompleks med store naturverdier (Trollmyr naturreservat).
Lokalitet N02 Ullernbråten nordre er en rik og tidligere beitepåvirket edelløvskog som vokser ned mot
Rustanbekken, som her har fin utforming med grovsteinede grusører, bergvegger og små fossefall.
Edelløvskogen har dominans av lønn, ask og hassel, og til dels svært grove trær. Litt lengre sør finner
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man noen av de samme skogkvalitetene langs en sidebekk til Rustanbekken, og dette området
omfatter lokalitetene N03 Ullbråten søndre N og N04 Ullbråten Søndre. Langs bekken dominerer
gråor-heggeskogen, med innslag av ask, mens det finnes alm-lindeskog høyere opp i dalsidene. Det
er en rekke eldre trær og en del dødved i området, samt forekomst av edelløvskogindikatorer som
storklokke, leddved og trollbær. Lokalitetene på Ullbråten vurderes å være gode potensielle
leveområder for sjeldne og rødlistede arter.
Lokalitet N05 Skogen er en gammel beitemark, beliggende dels i skog og dels i åpent terreng, mellom
mer intensivt drevne arealer. Området er kalkpåvirket og en rekke av naturbeitemarkenes karplanteog sopparter ble påvist. Flere av karplantene må karakteriseres som regionalt sjeldne, og flere av
soppartene er rødlistede. Dette er antakelig en av de best bevarte, ugjødslede naturbeitemarkene i
Bærum kommune, og en av de finere i denne delen av lavlandet østafjells.
I de bratte åssidene vest for Lorangmyr ligger lokalitetene N06 Kollen og N07 Kollen sør, med
henholdsvis gammel barskog og kalkskog. N06 Kollen består av både gammel granskog og
rasmarkskog med en del edelløvtrær. Skogen er flersjiktet, med god spredning og dødved i alle
nedbrytningsstadier. På N07 Kollen sør står det en del alm-lindeskog med innslag av hassel, ask og
lønn i rasmarken, som utgjør havlparten av lokaliteten. Det finnes mange kalkrike bergvegger, og noe
kalkfuruskog i den sørlige delen. Lokaliteten har for øvrig betydelig forekomst av dødved. Begge
lokalitetene har stort potensial for forekomst av sjeldne og rødlistede arter.
I foreslått område for masselager ved N08 Brakamyr renner flere bekker ned på en myrflate med
partier av fattig sumpskog. Her finnes flere eldre, grove bjørketrær. Rundt omkring vokser også noe
gråor-heggeskog. Slike fuktige skogområder kan blant annet være viktige for insekter.
Jernbanetunnelen vil for øvrig passere under flere verdifulle naturtypelokaliteter knyttet til Krokskogen,
men da det i prosjektet er satt som en forutsetning av tunnelen tettes slik at den ikke skal medføre
endringer i grunnvannstand og overflatehydrologi, vil ingen av disse kunne bli negativt påvirket, og
omtales dermed ikke videre her.
Tabell 3-1. Naturtypelokaliteter i utredningsområdet jernbanetunnel Jong – Sundvollen.
Nr
Navn
Kort beskrivelse
delområde
N01 Trollmyr
Svartor-gråorsumpskog (A) med interessante,
næringskrevende arter.

Verdi
Stor

N02

Ullbråten
nordre

Rik edelløvskog (B), velegnet leveområde for sjeldne og
truede arter.

Middels/stor

N03

Ullbråten
søndre N

Rik edelløvskog (B), velegnet leveområde for sjeldne og
truede arter.

Middels/stor

N04

Ullbråten
Søndre

Rik edelløvskog (B), velegnet leveområde for sjeldne og
truede arter.

Middels/stor

N05

Skogen

Naturbeitemark (A) med en rekke rødlistede karplanteog sopparter.

Stor

N06

Kollen

Gammel barskog (B), velegnet leveområde for sjeldne og
truede arter.

Middels/stor

N07

Kollen sør

Kalkskog (B), velegnet leveområde for sjeldne og truede
arter.

Middels/stor

N08

Brakamyr

Fattig sumpskog med gammel grov bjørk (C).

Middels
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Figur 3-2. Verdifulle naturtyper (grønn skravur). Jernbanetunnel (blå stiplet linje), masselagrings- og
massesorteringsområde (mørk grå), midlertidige anleggsområder (grå) og tverrslag (grå linje).
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Verneområder
Flere verneområder ligger delvis innenfor planområdets grenser; NR01 Trollmyr naturreservat, NR02
Ramsåsen naturreservat, NR03 Ringiåsen naturreservat og NR04 Krokkleiva naturreservat. Det vil
ikke gjøres terrenginngrep innenfor noen av disse, og verneverdier som potensielt vil kunne bli
påvirket som følge av beliggenhet nær tiltaksområdet er beskrevet under avsnittene om naturtyper og
økologiske funksjonsområder (Trollmyr).
Vannforekomstene innenfor planområdet (nærmere omtalt under økologiske funksjonsområder og
vannmiljø) tilhører Oslomarkvassdragene, som er vernet i forbindelse med verneplan I (1973).
Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørfelt med deres dynamikk og variasjon.
Verneverdiene er knyttet til landskap, kulturminner og friluftsliv. Sandvikselva skiller seg ut som et
viktig sjøørret- og lakseførende vassdrag. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men
verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep.

Figur 3-3. Verneområder (rød skravur), jernbanetunnel (blå stiplet linje), midlertidig anleggsområde
(grå) og tverrslag (grå linje).
Økologiske funksjonsområder
Det er et rikt dyre- og fugleliv på strekningen fra Jong til Sundvollen, og det finnes en rekke
vannforekomster, hvorav flere utgjør viktige funksjonsområder for forvaltningsrelevante arter.
Ved Jong ligger det en stor, delvis gjengrodd dam (ØF01 Dam vestre Jong) som utgjør del av et
hageanlegg. Dammen er fisketom og sannsynlig leveområde for bl. a. storsalamander (NT).
Storsalamanderen var tidligere antatt utdødd i dammen, men observasjoner av arten i nærheten av
dammen sommeren 2017 tyder på at dammen kan være rekolonisert.
Lokalitet ØF02 Skvallerbekken/Stokkerelva/Neselva har bestander av ål (VU), sjøørret og laks i nedre
deler (Stokkerelva/Neselva). Skvallerbekken har en stedegen bekkeørretstamme.
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De lavereliggende delene av Skuidalen har stor betydning for fugl, med fine biotoper knyttet til både
løv/edelløvskog, gammelskog og kantvegetasjon langs bekker og elver. Typisk for området er
lokaliteten ØF02 Trollmyr/Ringiåsen, som er et stort, viktig leveområde for spurve- og spettefugler.
Fuglelivet blir i tidligere rapporter beskrevet som svært rikt, og i løvskogen hekker flere spettearter.
Forekomsten av gammel, til dels død ved fra rik skog, gjør området attraktivt som hekkeplass også for
krevende arter som dvergspett og gråspett. Tettheten av hekkende spurvefugl er høy, og blant
hekkende arter kan nevnes bøksanger. Oppover mot Sollihøgda tar de store barskogene over. Dette
er viktige beiteområder for elg, og det finnes flere storfugl- og orrfuglleiker spredt i området.
ØF04 Rustanbekken/Isielva/Sandvikselva har ørret i øvre deler (Rustanbekken), og det settes også ut
ørret og laks oppstørms vandringhinderet. Nedre deler av vassdraget (Isielva/Sandvikselva) har
viktige anadrome bestander (laks, sjøørret), og Sandvikselva har i tillegg bestander av ål (VU),
elvemusling (VU) og edelkreps (EN). Vassdraget er en viktig trekkorridor og overvintringsområde for
fugl.
Lokalitet ØF05 Nordlandsbekken er en viktig elvevifte i utløpet til Tyrifjorden. Nedre deler av bekken
kan ha funksjon som gyte- og oppvekstområde for ørret, mens utløpsdeltaet trolig er gyte- og
oppvekstområde for røye. Bekken kan også ha funksjonsområder for verdifulle bestander av
ferskvannsfisk som bekkeniøye eller elveniøye.
Svært viktige hekkeområder for klippehekkende rovfugl finnes langs ØF06 Holsfjordskråningen. På
grunn av mye eldre skog i lisidene finnes her også en rekke rødlistede og krevende arter av
hakkespetter, ugler og spurvefugl. Området er lite undersøkt/kartlagt og viltområder i skog er derfor
ikke avgrenset. For øvrig er Holsjordskråningen også et svært viktig område for mange insektarter,
blant annet som eneste funnsted for enkelte arter i Norge.
Tabell 3-2. Økologiske funksjonsområder i utredningsområdet Jong - Sundvollen.
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse

Verdi

ØF01

Dam vestre Jong

Gårdsdam i grønnstruktur. Sannsynlig
leveområde for storsalamander.

Middels/stor

ØF02

Skvallerbekken/Stokkerelv/
Neselva

Stedegen bekkeørretstamme i Skvallerbekken.
Bestand av sjøørret, laks og ål (VU) i
Stokkerelva og Neselva.

Middels

ØF03

Trollmyr/Ringiåsen

Viktig leveområde for spurve- og spettefugler.

Middels/stor

ØF04

Rustanbekken/Isielva/
Sandvikselva

Ørret i øvre deler. Bestand av laks, sjøørret, ål
(VU), elvemusling (VU) og edelkreps (EN) i
nedre deler. Viktig trekk-korridor og
overvintringsområde for fugl.

Stor

ØF05

Nordlandsbekken

Gyte- og oppvekstområder for ørret i nedre
deler, og for røye utløpsdeltaet til Tyrifjorden.
Viktige funksjonsområder for bl. a. bekkeniøye
eller elveniøye.

Middels

ØF06

Holsfjordskråningen

Hekkeområde for klippehekkende fugl og viktig
område for en rekke insektarter.

Stor
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Figur 3-4. Verdifulle økologiske funksjonsområder (brun skravur). Jernbanetunnel (blå stiplet linje),
masselagrings- og massesorteringsområder (mørk grå), midlertidige anleggsområder (lys grå) og
tverrslag (grå linje).
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Vannmiljø
I tillegg til vannforekomstene som er omtalt under økologiske funksjonsområder, ligger også
Lagerudbekken (Neselva bekkefelt) og Lorangbekken (Rustanbekken bekkefelt) innenfor
tiltaksområdet. I disse bekkene er det ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
For samtlige vannforekomster innenfor tiltaksområdet er det gjennomført en sårbarhetsvurdering
(Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann), der forekomst av forvaltningsrelevante arter og den
økologiske og kjemiske tilstanden (miljøtilstanden) er tungtveiende kriterier, se kap 3.1.2, tema
vannmiljø.
I tabellen nedenfor er vannforekomstenes økologiske tilstand samt forekomst relevante arter av
nasjonal forvaltningsinteresse (inkl. rødlistede arter) oppgitt. Den kjemiske tilstanden er udefinert for
de aller fleste vannforekomstene som omtales i denne rapporten, og inkluderes ikke her.
Tabell 3-3. Vannforekomster i utredningsområdet Jong- Sundvollen
Nr
Navn vannforekomst
Økologisk tilstand
VA01

Neselva (008-98-R)

Dårlig

Relevante arter av nasjonal
forvaltningsinteresse
JA

VA02

Neselva bekkefelt (Lagerudbekken)
(008-101-R)

Dårlig

NEI

VA03

Stokkerelva (Skvallerbekken)
(008-42-R)

Antatt god

JA

VA04

Sandvikselva (008-94-R)

Moderat

JA

VA05

Isielva (008-96-R)

Moderat

JA

VA06

Rustanbekken, (008-83-R)

Moderat

JA

VA07

Rustanbekken bekkefelt
(Lorangbekken) (008-85-R)

Antatt god

NEI

VA08

Holsfjorden – Tyrifjorden bekkefelt øst
(Nordlandsbekken) (012-2622-R)

Antatt god

JA
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Figur 3-5. Berørte vannforekomster i utredningsområdet jernbanetunnel Jong - Sundvollen.

Landskapsøkologiske funksjonsområder
Skuidalen utgjør et markert skille mellom Nordmarka i øst og Vestmarka i vest. Det er gode bestander
av hjortevilt på begge sider av dalen, men muligheten for utveksling av dyr vurderes å være av særlig
betydning for viltforekomstene i den vesentlig mindre Vestmarka. Det har tradisjonelt gått en vilttrekk
på tvers av dalen ved Lorangmyr, over dagens E16.
E16 har utgjort en barriere for dette trekket, som anses å være betydelig svekket i dag. I
hjorteviltregisteret ligger det opplysninger om flere påkjørsler av elg og rådyr i området. Med
etableringen av ny E16 Bjørum-Skaret er det gjort anstrengelser for å bedre forholdene for trekkende
vilt, og det er sannsynlig at dette viktige vilttreket kan få større betydning i årene fremover.
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Tabell 3-4. Lokalitetskomplekser i utredningsområdet jernbanetunnel Jong - Sundvollen.
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse
Verdi
LØ01

Vilttrekk Lorangmyr

Tradisjonelt vilttrekk mellom Nordmarka og Vestmarka.
I dag delvis avskåret av E16.

Stor

Figur 3-6. Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder (grønn skravur). Jernbanetunnel (blå stiplet
linje), masselagrings- og massehåndteringsområde (mørk grå), tverrslag (grå linje).
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Verdikart
Basert på den tematiske gjennomgangen i foregående avsnitt kan naturverdiene i utredningsområdet
oppsummeres som i kartet under.

Figur 3-7. Verdikart hvor stor og middels naturverdi er angitt med henholdsvis rød og oransje farge.
Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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Figur 3-8. Verdikart hvor stor og middels naturverdi er angitt med henholdsvis rød og oransje farge.
Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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3.1.2 Konsekvenser
Generelt om virkninger av tiltaket på strekningen
Konsekvensene for naturmiljø er på denne strekningen knyttet til virkninger av jernbanetunnelen, med
nødvendige tverrslag, masselagringsområder, riggområder og atkomstveger. Eksempler på slike
virkninger er arealinngrep med etterfølgende lokalklimatiske og hydrologiske endringer, avrenninger
fra masselagringsområder og utslipp av tunnelvann.
Naturtyper
Lokalitet N01 Trollmyr ligger nær/grenser til tverrslag og planlagt riggområde ved Kattås.
Gravearbeider ved riggområdet kan medføre endringer i grunnvannstand i området og på denne
måten påvirke sumpskogen, se kap 3.1.3 om anleggsperioden. En eventuel påvirkning på
grunnvannstanden vil også kunne ha negative effekter i en periode etter endt anleggsarbeid, og
omtales derfor av føre-var-hensyn under konsekvenser i driftsfasen.
Ved Rustan vil det etableres et tverrslag for tunneldrivingen, med tilknyttet riggområde, som påvirke
lokalitetene på Ullbråten i varierende grad. Anleggsveien til tverrslaget/riggområdet vil gå på bru over
lokalitet N02 Ullbråten nordre, og vil kunne medføre mindre inngrep i vegetasjonen oppe på brinkene.
Kantsonen langs bekken vil ikke bli berørt. For å få plass til riggområdet og for å skåne dyrket mark er
det foreslått å sprenge bort en skogkledd kolle som omgjøres til dyrket mark etter endt anleggsfase.
Dette vil trolig ikke medføre direkte inngrep i N03 Ullbråten Søndre N, men vil kunne endre
lokalklimaet i området, da kollen som fjernes har en skjermende effekt. Portalen for tverrslagstunnelen
vil kunne medføre mindre inngrep i N04 Ullbråten Søndre, i området langs eksisterende veg i nord.
Lokalitetene N05 Skogen, N06 Kollen og N07 Kollen sør blir liggende tett inntil hovedmasselageret på
Avtjerna/Lorangmyr. Direkte inngrep i lokalitetene unngås, men svevestøv av nitrogenholdig steinmel
kan påvirke den verdifulle vegetasjonen i en periode etter anleggsfasen. Dette steinmelet kan ha både
en tilslemmingseffekt, og i visse tilfeller også en svak gjødslingseffekt som vil være uheldig, særlig for
den nitrogenfattige naturbeitemarken N05 Skogen. En skogbrem mellom masselageret og denne
lokaliteten vil imidlertid redusere virkningene noe.
Av de foreslåtte masselagringsområdene Brenna, Brakamyr og Nordlandsdalen, er det kun Brakamyr
som kommer i konflikt med verdifulle naturtyper. Den fattige sumpskogen her, Lokaliteten N08
Brakamyr, vil begraves fullstendig ved etablering av masselager i dette området.
Tabell 3-5 Konsekvenser for naturtypelokaliteter i utredningsområdet jernbanetunnel Jong –
Sundvollen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
N01 Trollmyr

Stor

Mulig endringer i bekkeløp eller grunnvannstand
vil kunne påvirke sumpskogen. Omfanget
vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

Liten negativ
(-)

N02
Ullbråten
nordre

Middels/stor

Anleggsvei på bru over lokaliteten medfører
inngrep i kantsonen. Lokaliteten vil bli noe
forringet, og omfanget vurderes som lite
negativt.

N03
Ullbråten
Søndre N

Middels/stor

Bortsprengning av kolle ifm etablering av
riggområde vil sannsynligvis medføre endringer i
lokalklima. Lokaliteten vil bli forringet, og
omfanget vurderes som middels negativt.

Middels negativ
(--)

N04
Ullbråten
Søndre

Middels/stor

Portal for tverrslag vil gi minimale inngrep i
lokaliteten. Omfanget vurderes som intet til lite
negativt.

Ubetydelig/liten
negativ
(0/-)
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N05
Skogen

Stor

Lokaliteten blir ikke direkte berørt, men steinstøv
fra nærliggende masselager kan påvirke
vegetasjonen. Lokaliteten vil kunne forringes
noe, og omfanget vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

N06
Kollen

Middels/stor

Lokaliteten blir ikke direkte berørt, men steinstøv
fra nærliggende masselager kan påvirke
vegetasjonen. Lokaliteten vil kunne forringes
noe, og omfanget vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

N07
Kollen Sør

Middels/stor

Lokaliteten blir ikke direkte berørt, men steinstøv
fra nærliggende masselager kan påvirke
vegetasjonen. Lokaliteten vil kunne forringes
noe, og omfanget vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

Lokaliteten vil bli gå tapt dersom masselager
etableres i området, og omfanget vil være stort
negativt.

Middels/stor
negativ
(--/---)

N08 Brakamyr

Middels

Verneområder
Ingen av verneområdene blir direkte berørt at tiltaket. Mulig påvirkning på verdier knyttet til Trollmyr
naturreservat er omtalt under avsnittene om naturtyper og økologiske funksjonsområder.
Konsekvensene for vannforekomstene tilhørende Oslomarkvassdragene er nærmere omtalt under
økologiske funksjonsområder og vannmiljø. Det vil ikke foretas fysiske inngrep i vannforekomstene, og
tiltaket vurderes derfor ikke å være i strid med vassdragsverneformålet, som er å sikre helthetlige
nedbørfelt mot utbygging. Verdier knyttet til naturmiljøet vil i noen grad bli berørt av avrenninger, jfr.
omtalen av den lakse- og sjørretførende Sandvikselva.
Økologiske funksjonsområder
ØF01 Dam vestre Jong ligger i utkanten av planlagt rigg- og anleggsområde på Jong, men verken
dammen eller grønnstrukturen rundt vil bli direkte berørt.
ØF02 Skvallerbekken vil bli direkte berørt i anleggsfasen, se 3.1.3, og selv om den vil bli restaurert
etter endt anleggsarbeid kan det ta noen år før kantvegetasjon og bunnsubstrat vokser til og
stabiliserer seg. På lengre sikt vil bekken fremstå som i dag. Stokkerelva og Neselva vil ikke bli berørt
i driftsfasen.
ØF03 Trollmyr/Ringiåsen vil ikke bli vesentlig påvirket, da aktiviteten som opprettholdes ved dette
tverrslaget i driftsfasen vil være begrenset. Fuglelivet i området vil dermed ikke bli vesentlig mer utsatt
for støy enn i dag.
Avrenninger med innhold av partikler, suspendert stoff og sprengstoffrester fra planlagte
masselagringsområder kan uten tilstrekkelig rensing påvirke ØF04 Rustanbekken/Isielva/Sandvikselva
og ØF05 Nordlandsbekken også i mange år etter endt anleggsfase, jfr. kap. 3.1.3. Avrenningene av
partikler og suspendert stoff, med påfølgende sedimentasjonseffekter, kan være direkte skadelige for
de forvaltningsrelevante artene knyttet til disse vannforekomstene, samt for deres leveområder.
Nitrogenforbindelsene i sprengstoffrestene kan øke begroingen, noe som igjen forsterker
sedimentasjonseffekten, se kap. 3.8.
Innlekkingsvann og vaskevann fra jernbanetunnelen mot Sundvollen vil slippes ut i bl. a.
Sandvikselva. Tunnelvaskevannet renses, men vil kunne inneholde såperester og rester av
forurensende stoffer, se kap. 3.8. Innlekkingsvannet fra tunnelen vil i den første tiden etter endt
anleggsfase fortsatt ha noe innhold av skadelige stoffer fra anleggsvirksomheten, se kap. 3.1.3 og
kap. 3.8. Sandvikselva er en stor resipient, og utslippene vil isolert sett ha begrensede negative
virkninger for vannfugl og ferskvannsorganismer. Det kan likevel ikke utelukkes at mer-belastningen
fra tunnelen sammen med eksisterende forurensningssituasjon kan gi uheldige sumvirkninger.
Innlekkingsvannet er grunnvann som holder en tilnærmet konstant temperatur gjennom året, og
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utslippet vil kunne endre vanntemperaturen i resipienten. Slike endringer har sterk påvirkning på fisk
og ferskvannsorganismers vekst og utvikling, se kap. 3.8. Vannføringen i Sandsvikelva ved
utslippspunktet i Bjørnegårdsvingen er imidlertid relativt stor, og endringen i vanntemperaturen vil
være begrenset, og ikke medføre vesentlige konsekvenser.
ØF05 Nordlandsbekken, som renner gjennom det planlagte masselageret i Nordlandsdalen, må
sannsynligvis legges i et nytt løp i sonen mellom masselager og terreng, på en 500 meter lang
strekning. Det finnes ikke viktige leve- og gyteområder for fisk så langt opp, og effektene på
ferskvannsorganismene knyttes i all hovedsak til hvordan avrenningene fra steinmassene påvirker
vannkvaliteten nedover vassdraget. Det er av vesentlig betydning at minst mulig vann sildrer igjennom
steinmassene og fører steinmel og andre forurensende stoffer med seg videre til de viktige
fuksjonsområdene for fisk nedstrøms. Dette vil være et viktig tema i miljøoppfølgingsplanen for
prosjektet.
Det vil ikke foretas inngrep innenfor ØF06 Holsfjordskråningen og hekkelokaliteten blir heller ikke
berørt på annen måte.
Oppsummert vil Skvallerbekken, ØF04 Rustanbekken/Isielva/Sandvikselva og særlig ØF07
Nordlandsbekken i noen grad bli forringet i en periode etter endt anleggsfase. De øvrige økologiske
funksjonsområdene vil bli lite eller ikke berørt i driftsfasen.
Tabell 3-6. Konsekvenser for økologiske funksjonsområder i utredningsområdet jernbanetunnel Jong Sundvollen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
ØF01
Dam vestre Jong

Middels/
stor

Dammen vil ikke bli berørt av inngrep.
Omfanget vurderes som intet.

ØF02
Neselva/Stokkerelva/
Skvallebekken

Middels

Skvallerbekken forutsettes restaurert etter endt
anleggsfase, men det kan ta noen år før den
igjen oppnår dagens tilstand. Neselva og
Stokkerelva vil ikke bli påvirket i driftsfasen.
Omfanget vurderes som lite negativt.

ØF03
Trollmyr/Ringiåsen
ØF04
Rustanbekken/Isielva
/Sandvikselva

ØF05
Nordlandsbekken

ØF06
Holsfjordskråningen

Middels/st
or
Stor

Lokaliteten vil ikke bli berørt i driftsfasen.
Omfanget vurderes som intet.

Ubetydelig
(0)
Liten negativ
(-)

Ubetydelig
(0)

Avrenning fra masselagringsområder via
resipienter oppstrøms, og utslipp av vann fra
jernbanetunnelen vil potensielt kunne påvirke
forvaltningsrelevante ferskvannsarter.
Lokaliteten kan bli noe forringet i en periode,
og omfanget vurderes som middels negativt.

Middels
negativ
(--)

Middels

Avrenning fra masselager vil kunne ha negativ
påvirkning på forvaltningsrelevante
ferskvannsarter. Bekken vil trolig legges om på
en strekning på 500 m. Lokaliteten vil
forringes, og omfanget vurderes som middels
negativt.

Middels
negativ
(--)

Stor

Ingen direkte inngrep i aktuelle
hekkelokaliteter. Omfanget vurderes som intet.

Ubetydelig
(0)
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Vannmiljø
I tabellen nedenfor er resultatene for sårbarhetsvurderingen gjengitt. Som vi ser er de aller fleste
vannforekomstene middels sårbare for avrenninger, bl. a. som følge av høy poengscore på flere av
sårbarhetskriteriene etter vannforskriften. Sandvikselva har høy sårbarhet for påvirkning, og skiller seg
ut ved å score særlig høyt på kriterier etter naturmangfoldloven.
Tabell 3-7. Sårbarhetsvurdering vannforekomster i utredningsområdet jernbanetunnel JongSundvollen (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann)
Vannforekomst
Sårbarhet iht
Sårbarhet iht
Samlet
vannforskriften
nml.
sårbarhet
VA01 Neselva
Middels
Middels
Middels
VA02 Neselva bekkefelt (Lagerudbekken)

Middels

Lav

Middels

VA03 Stokkerelva (Skvallerbekken)

Middels

Middels

Middels

VA04 Sandvikselva

Middels

Høy

Høy

VA05 Isielva

Middels

Middels

Middels

VA06 Rustanbekken

Middels

Lav

Middels

VA07 Rustanbekken bekkefelt (bl.a.
Lorangbekken)
VA08 Holsfjorden – Tyrifjorden bekkefelt øst
(Nordlandsbekken)

Middels

Lav

Middels

Middels

Lav

Middels

Avrenninger fra masselagringsområdene vil som nevnt inneholde partikler, suspendert stoff og
sprengstoffrester i flere år etter etablering. Enorme steinmasser vil lagres i hovedmasselageret på
Avtjerna/Lorangmyr, og vil kunne lekke store mengder nitrogen og steinstøv. Avrenningene vil påvirke
vannkvaliteten i Lorangbekken (Rustanbekken bekkefelt) og Rustanbekken, og i mindre grad Isielva,
Sandvikselva, som er resipientene nedstrøms. Bærum kommune har informert om at Rustanbekken
fremdeles blir synlig påvirket av det ca. ti år gamle masselageret fra E16-utbyggingen på Lorangmyr
ved episoder med vedvarende kraftig regnvær.
Det skal også lagres betydelige mengder sprengstein i Nordlandsdalen. Sammen med mulige inngrep
i vassdraget i forbindelse med utvidelse av vegen opp til tverrslaget lengre opp i dalen, og det
planlagte masselageret til Statens vegvesen i forbindelse med E16 Bjørum-Skaret, vil belastningen på
Nordlandsbekken (Holsfjorden – Tyrifjorden bekkefelt øst) bli høy.
Oppsummert vil den negative påvirkningen på Nordlandsbekken, Rustanbekken bekkefelt, og
sannsynligivs også Rustanbekken være betydelig, og det er fare for at miljøtilstanden endres. Gitt
vannforekomstenes sårbarhet bør tiltak iverksettes for å redusere negative virkninger, f. eks.
avskjærende grøfter som leder ned til sedimentasjonsbassenger eller andre rensetiltak. Det er
imidlertid usikkert om slike tiltak vil gi tilstrekkelig effekt. Av føre-var-hensyn vil de negative
konsekvensene knyttet til vannmiljø derfor tillegges vekt i den samlede vurderingen av strekningen.
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Jernbanen går i tunnel på hele strekningen og vil ikke medføre noen barriereeffekter. Masselageret
ved Lorangmyr vil derimot ligge i et tradisjonelt trekkområde for hjortevilt mellom Nordmarka og
Vestmarka. Det vil kreves spesielle hensyn til utforming og arrondering av massene for å sikre dyrene
en trygg og funksjonell passasjemulighet etter at masselageret er etablert. Deler av masselageret kan
fungere som ressursbank for gjenbruk av masser i årene som kommer, og det er viktig at dette
etableres utenfor det viktigste trekkområdet. Hjorteviltet liker ikke å gå på steinfyllinger, så det
forutsettes at steinmassene dekkes med jord og finere masser, som revegeteres både med
bunnvegetasjon og skog som kan gi dyrene skjul. Krav om hensyn er spilt inn til
miljøoppfølgingsplanen.
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Anleggelsen av et mulig steingjenvinningsanlegg ved Lorangmyr vil medføre en ny støykilde med
periodisk aktivitet. Da dette anlegget uansett vil bli liggende relativt nært E16 vil støyeffektene trolig
ikke være utslagsgivende, men økt menneskelig ferdsel kan ha en begrenset fortrengelseseffekt på
vilt som benytter området ved Lorangmyr i dag.
Tabell 3-8. Konsekvenser for lokalitetskomplekser i utredningsområdet jernbanetunnel Jong –
Sundvollen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LØ01
Vilttrekk Lorangmyr

Stor

Planlagt masselagring kan medføre en barriere
for vilttrekket, men hensyn vil bli tatt for sikre
passasje i permanent situasjon. Økt menneskelig
ferdsel knyttet til et steingjenvinningsanlegg kan
medføre begrenset fortrengelseseffekt. Områdets
funksjon og verdi vil forringes noe, og omfanget
vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

Samlet vurdering
Konsekvensene for naturmiljø er knyttet til virkninger av jernbanetunnelen, med nødvendige tverrslag,
masselagringsområder, riggområder og atkomstveger. På hele tunnelstrekningen forutsettes at det
gjennomføres tilstrekkelig tetting til at grunnvannstanden over tunnelen ikke påvirkes med
konsekvenser for vegetasjon og andre naturverdier. Tverrslagene vil derimot medføre negative
virkninger for enkelte lokalt viktige naturområder. Avrenning fra de store mengdene med
overskuddsmasser fra tunneldrivingen vil kunne påvirke flere vannforekomster, og noen av disse har
bestander av forvaltningsrelevante arter som er sårbare for avrenning av partikler og suspendert stoff.
Ellers er de negative konsekvensene av tiltaket nokså begrensede, og de fleste områdene med viktige
naturverdier vil i liten grad bli berørt. I den samlede vurderingen er det lagt størst vekt på de
naturtypene og funksjonsområdene med høyest konsekvensgrad, samt på vannmiljø, og
konsekvensen vurderes som liten/middels negativ (-/--) på strekningen.
Tabell 3-9. Oversikt konsekvensgrad alle delområder
Delområde
Registreringskategori
N01 Trollmyr
N02 Ullbråten nordre
N03 Ullbråten Søndre N
N04 Ullbråten Søndre
N05 Skogen
N06 Kollen
N07 Kollen Sør
N08 Brakamyr
ØF01 Dam vestre Jong
ØF02 Skv/Sto/Nes
ØF03 Trollmyr/Ringiåsen
ØF04 Rus/Is/Sand
ØF05 Nordlandsbekken
ØF06 Holsfjordskråningen
LØ01 Vilttrekk Lorangmyr
Samlet konsekvens

Naturtype, svartor-gråorsumpskog
Naturtype, rik edelløvskog
Naturtype, rik edelløvskog
Naturtype, rik edelløvskog
Naturtype, naturbeitemark
Naturtype, gammel barskog
Naturtype, kalkskog
Naturtype, sumpskog
Økologisk funksjonsområde, amfibier
Økologisk funksjonsområde, ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde, spettefugl
Økologisk funksjonsområde, ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde, ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde, fugl, insekter
Landskapsøkologisk funksjonsområde, vilttrekk

Konsekvens
Liten negativ
Liten negativ
Middels negativ
nnegativ
negativnegativ
Ubetydelig/liten
Liten negativ
Liten negativ
Liten negativ
Middels/stor negativ
Ubetydelig
Liten negativ
Ubetydelig
Middels negativ
Middels negativ
nnegativ
negativ
Ubetydelig
Liten negativ
Liten/middels negativ
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3.1.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Utslipp av anleggsvann
Anleggsvann vil potensielt kunne pumpes ut til Skvallerbekken, Lagerudbekken, Lorangbekken og
Nordlandsbekken fra henholdsvis Kattås, Reverud, Lorangmyr og Møllbak tverrslag i hele
anleggsperioden. Neselva, Stokkerelva, Sandvikselva, Isielva og Rustanbekken vil være resipienter
for berørte bekker oppstrøms. Anleggsvann fra tunneldrivingen vil kunne påvirke vannkvaliteten, og
være direkte skadelig for fisk og andre ferskvannsarter. Blant annet kan den høye pHen fra betongen
føre til ammoniakkforgiftning av ferskvannsorganismer, og ammoniakk er selv i relativt små doser
dødelig for fisk. Det forurensede anleggsvannet vil bli renset og pH-justert, men vil fortsatt kunne
inneholde rester av forurensende stoffer. Fortynningseffekter nedover i vassdragene vil trolig redusere
omfanget av utslippene underveis, men negative virkninger for sårbare ferskvannsarter vil kunne
forekomme i vannforekomstene nedstrøms.
De berørte vannforekomstene er vurdert å ha middels sårbarhet for påvirkning og vil dermed være
sårbare selv for mindre konsentrasjoner av forurensende stoffer. I tillegg vil volumet av anleggsvann,
uavhengig av forurensningsgrad, være stort for bekkene, og kunne medføre endringer i strømforhold,
erosjon og sedimentasjon og leveforhold for ferskvannsorganismer. Føring av anleggsvannet til egnet
resipient, i kombinasjon med høye krav til renseeffekt vil begrense de negative konsekvensene for fisk
og andre ferskvannsarter, samt forhindre midlertidig forringelse av miljøtilstanden i vannforekomstene.
Fylkesmannen vil til sist avgjøre hvilke krav som stilles basert på grundigere studier av resipientene og
dokumentasjon av forventede utslipp.
Skvallerbekken vil trolig bli lagt i rør gjennom riggområdet ved Kattås i anleggsperioden, og må
restaureres i etterkant.
Masselagring
Steinmassene vil ligge eksponert for regn, og en rekke vannforekomster vil kunne bli negativt påvirket
av avrenninger i form av sprengsstoffrester, partikler og suspendert stoff i forbindelse med
deponeringen. Erfaringsmessig vil avrenningen skje kontinuerlig, og særlig ved kraftige
nedbørsituasjoner vil støtbelastningen på tilgrensende bekker bli stor. Slike episoder vil kunne ha
vesentlige negative konsekvenser for ferskvannsorganismer, se kap. 3.8. Rustanbekken bekkefelt vil
bli påvirket av avrenninger fra hovedmasselageret på Avtjerna/Lorangmyr og eventuelle masselagre
på Brenna og Brakamyr. Det samme gjelder Isielva og Sandvikselva, som er resipientene nedstrøms.
Nordlandsbekken vil bli lagt i rør i anleggsperioden for å forhindre for mye utvasking av steinmel, men
diffus avrenning fra masselageret vil finne vegen ut i bekken nedstrøms.
Svevestøv fra hovedmasselageret på Avtjerna/Lorangmyr vil kunne påvirke de viktige
naturtypelokalitetene Kollen, Kollen sør og Skogen.
Påvirkning på grunnvannstand
Den viktige naturtypelokaliteten Trollmyr/Ringiåsen, som ligger innenfor verneområdet Trollmyr
naturreservat, grenser til tverrslag og planlagt riggområde ved Kattås. Inngrepene vil gjøres
nedstrøms lokaliteten, men da helningen i området er slak, er det en viss fare for at inngrepene ved
riggområdet kan påvirke grunnvannstand og overflatehydrologi. En eventuell endret grunnvannstand
vil særlig ha negative konsekvenser for den spesielle sumpskogen som vokser her.
Støy og menneskelig aktivitet
Det vil være omfattende aktivitet ved Kattås tverrslag i hele anleggsperioden. Støy og menneskelig
tilstedeværelse vil kunne forstyrre dyre- og fuglelivet på Trollmyr/Ringiåsen.
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3.1.4 Avbøtende tiltak


Anleggelsen av riggområdet ved Kattås skal foretas slik at vannhusholdningen i Trollmyr ikke
endres.



Rensetiltak skal iverksettes for sårbare vannforekomster, både i anleggs- og driftsfase.
Ulike varianter av renseanlegg samt føring av renset anleggsvann via provisoriske rør til bedre
egnede resipienter bør vurderes.



Ved store masselagringsområder er det helt avgjørende at man får kontroll på avrenning.
Dette kan gjøres ved anleggelse av avskjærende grøfter som fører til et felles renseanlegg.



Skvallerbekken bør helst få renne åpent gjennom riggområdet i dagens løp, forutsatt at man
klarer å forhindre at bekken blir utsatt for forurensning fra erosjon og eventuelle akutte utslipp.



Nordlandsbekken bør legges i rør i anleggsfasen for å forhindre for mye utvasking av steinmel
og forurensende stoffer i anleggsfasen.



Tiltak for å opprettholde vilttrekket mellom Nordmarka og Vestmarka over Avtjerna/Lorangmyr
i anleggsfasen skal vurderes.
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3.2.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Overordnede trekk
På nordvestsiden av Krokskogplatået har sand- og siltstein under lavabergartene ført til dannelsen av
bratte skrenter og stup med rasmarker ned mot Tyrifjorden/Holsfjorden og Kroksund. Bergartene er
ikke spesielt kalkrike, men forvitring og soleksponering gir likevel en rik flora. Liene og rasmarkene har
hovedvekt av bar- og blandingsskog, med innslag av edelløvskog på gunstige steder. På vestsiden av
Kroksund er terrenget preget av kalkholdige skiferbergarter som danner åser med svært artsrike
kalkskoger i veksling med dyrket mark.
Det grunne Kroksund skiller Steinsfjorden fra de øvrige delene av Tyrifjorden, og er et biologisk rikt
område med stor økologisk og landskapsøkologisk verdi. Kroksund er viktig for trekkende og
overvintrende vannfugl, og et viktig leveområde for edelkreps. De omkringliggende våtmarkene og
gruntvannsområdene har en relativt triviell flora uten vesentlige innslag av sjeldne/rødlistede
plantearter.

Figur 3-9. Det store gruntvannsområder Kroksund som forbinder Steinfjorden fra Tyrifjorden. På
Nordsiden ser man de verdifulle kalkåsene som er så viktige for naturmangfoldet på Ringerike. Foto:
Norge i bilder.
Naturtyper
Gruntvannslokalitetene N09 Sundvollen og N10 Kroksund N I har elvesnelle-starrsump og
mudderbanker med forekomst av flere vanlige pusleplanter som evjesoleie, nålesivaks, botnegras og
stivt brasmegras. Lokalitet N11 Kroksund N II er en flompåvirket bjørke- og vierskog og elvesnellestarrsump. Skogen er velutviklet, med god treslagsvariasjon, inkludert spesielle innslag i form av
gammel hvitpil/sølvpil. Av interessante arter ble det funnet kameleonkjuke (Ceriporia viridans) og mørk
vokspigg (Mycoacia fuscoatra) (NT) på en nokså tynn låg av gråselje. Såpass velutviklet flomskog i
lavlandet er uvanlig nasjonalt, og naturtypen er rødlistet. Lokalitet N12 Rudsøgardbukta omfatter en
liten, rik sumpskog, samt et mindre område med strandeng og strandsump. Området har ikke store
verdier i dag, men har potensial til å utvikle seg på sikt.
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Figur 3-10. Sumpskogen, med gamle hvitpil/sølvpil-trær, Kroksund V. Den relativt sjeldne mørk
vokspigg (øvre) og den vanligere kameleonkjuke (nedre) ble funnet på død ved av gråselje. Foto: Tom
H. Hofton.
Kalkåsene på nordsiden av Kroksund er typiske for kalknaturen på Ringerike og er svært viktige for
naturmangfoldet i kommunen. Lokalitetene med intakt skog er relativt små, og ligger inne i mellom
bebyggelse, jordbruksområder og veger. Kartlegginger i forbindelse med konsekvensutredningen har
likevel vist at verdiene i området er overraskende store, med funn av en rekke sjeldne og høyt
rødlistede arter, særlig innen organismegruppen sopp.

Figur 3-11. Rik grunnlendt kalkhasseskog ved Øverjordet, med den karakteristiske soppen
hasselkjuke.
Det ligger flere slike lokaliteter innenfor tiltakets influensområde. N13 Rudsøgarden S har kalkfuruskog
av undertypen kalklågurtskog, mens N14 Rudsøgarden NØ II har kalkedelløvskog med dominerende
utforming kalkhasselskog. I dette området ligger også N15 Rudsøgarden Ø som er en liten lokalitet
med åpen kalkmark. På N16 Øverjordet finnes en kalkhasselskog med de rødlistede soppene
rødoliven slørsopp (CR), hasselvokssopp (EN) og safranslørsopp (VU), og ved N17 Kroksundøgarden
en tidligere ukjent lokalitet med kalkedelløvskog, utforming kalkhasselskog, med forekomster av
rødoliven slørsopp (CR), hasselvokssopp (EN) og safranslørsopp (VU). I et område rett bak
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bebyggelsen ved Dokkertveien ligger det en stor og variert lokalitet (N18 Dokkertveien) med både
kalkbarskog og kalkedelløvskog. I det nederste og midtre partiet er det kalkgranskog med mye hassel,
og i det øverste partiet kalkfuruskog med innslag av kalklindeskog. Hasselvokssopp (EN) og
orangemusserong (NT) er registrert i området.

Figur 3-12. De sjeldne soppene orangemusserong (NT) og rødoliven slørsopp (CR) ble funnet flere
steder i de små kalkskogene ved Kroksund. Foto: Rune Solvang.
Tabell 3-10. Naturtypelokaliteter i utredningsområdet dagsone Sundvollen – Kroksund.
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse

Verdi

N09

Sundvollen

Vannkantsamfunn (C), elvesnelle-starrsump og
mudderbank forekomst av flere spesielle pusleplanter.

Middels

N10

Kroksund N I

Åpen flommark (C), mudderbank med forekomst av flere
spesielle pusleplanter.

Middels

N11

Kroksund N II

Flommarkskog (B), velutviklet og rødlistet naturtype
(flommyr, myrkant og myrskogsmark (NT)).

N12

Rudsøgardbukta

Rik sump- og kildeskog av viersumputforming (C). Utenfor
noe strandeng og strandsump.

N13

Rudsøgarden S

Kalkbarskog (A), flere rødlistearter, stort potensial for
kalkkrevende jordboende sopp.

N14

Rudsøgarden NØ
II

Kalkedelløvskog (B), artsrik, potensial for kalkkrevende
jordboende sopp.

N15

Rudsøgarden Ø

Åpen kalkmark (C).

N16

Øverjordet

Kalkedelløvskog (A), med forekomst av rødlistede
sopparter og stort potensial for flere funn.

Stor

N17

Kroksundøgården

Kalkedelløvskog (A), med forekomst av rødlistede
sopparter og stort potensial for flere funn.

Stor

N18

Dokkertveien

Kalkbarskog og kalkedelløvskog (B), med forekomst av
rødlistede sopparter og potensial for flere funn.

Middels/stor

Middels

Stor

Middels/stor
Middels

Middels/stor
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Figur 3-13. Verdifulle naturtyper (grønn skravur), utfyllingsområde (mørk grå), vegtunnel (rød stiplet
linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje), veg- og jernbanebru (sort linje), midlertidige anleggsområder
(grå).
Verneområder
På strekningen Sundvollen - Kroksund ligger det ingen verneområder innenfor tiltakets influenssone.
Området Kroksund – Storøya ble vurdert vernet i forbindelse med verneplanen for Tyrifjorden
våtmarkssystem, men Fylkesmannen konkluderte med at området som følge av utbyggingsplanene
heller skulle forvaltes aktivt med betydelige naturhensyn etter bestemmelser om bruk og vern i planog bygningsloven.
Selve Tyrifjorden er vernet i forbindelse med verneplan I (1973). Verneverdiene omfatter bruk til
friluftsliv/rekreasjon, fjordsjøens landskapsmessige og naturfaglige betydning, samt naturverdier
knyttet til øyer og elvers utløp. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene
skal også tas hensyn til ved andre inngrep.
Økologiske funksjonsområder
ØF07 Sundvollbekken/Kleivbekken har gode vilkår for bekkeørret, og ved feltarbeidet høsten 2016 ble
det påvist gode bestander av voksen fisk ved el-fiske. Det ble også påvist relativt god rekruttering i
hele den undersøkte bekkestrengen (ca. 800 meter). Bekken har i tillegg viktige funksjonsområder for
verdifulle bestander av ferskvannsfisk som bekkeniøye og elveniøye. Når det gjelder storørret har
imidlertid omfattende kanalisering og erosjonssikring ført til gjenfylling av viktige kulper og utvasking
av gytesubstrat. Det er gjort flere restaureringstiltak for å gjenetablere gode gyte- og oppvekstvillkår
for ørret, men dagens gytearealer er sparsomme, spesielt i forhold til storørretens krav. Det kan likevel
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ikke utelukkes at bekken, spesielt nedre deler, fortsatt benyttes som gyteområde for ørret fra
Tyrifjorden.
Lokalitet ØF08 Kroksund er et viktig overvintringsområde for vannfugl. Om vinteren overvintrer store
mengder fugl i råkene i Kroksund når resten av fjorden fryser til. Det er særlig svaner som dominerer,
med store antall av både sangsvane og knoppsvane. Fuglene begynner å flokke seg fra november når
isen legger seg, og oppholder seg her til isgang, som ofte skjer i begynnelsen av april. Mønsteret for
islegging og isgang varierer imidlertid mye fra år til år. I de kaldeste vinterperiodene er det ofte åpne
råker kun i et mindre parti på begge sider av brua, mens råket i andre perioder kan bre seg over en
større del av Kroksund. Særlig når råket utvider seg tidlig på våren, er tettheten av fugler i dette
området stor, med flere hundre svaner, kvinand, laksand og stokkender. I tillegg til de store
konsentrasjonene av fugler i dette råket, kan det ligge betydelige mengder fugl spredt i hele området
når det er mindre is. Særlig ved de mange små buktene langs stranda på øst- og vestsiden av sundet
ligger det tidvis mye fugl. Om høsten synes det å være flest fugler innover mot Steinsfjorden, bl.a.
toppand (totalt opp til 400 individer), kvinand (opp til 200-250 individer) og kanadagås (opp til 160
individer). I vikene på hver side av sundet hekker vanntilknyttede fuglearter som sothøne (VU) og
toppdykker (NT). Da området er støyutsatt i dag er det stort sett lite forstyrrelsessensitive arter som
finnes her. Det er snarere de store mengdene fugl som er utslagsgivende for den høye
verdivurderingen.
Kroksund er strømrik og variert, med vegetasjonskledte grunner og bukter som utgjør leveområder for
flere forvaltningsrelevante ferskvannsarter. Steinsfjorden regnes som den største lokaliteten for
edelkreps (EN) i Norge, og Kroksund er dermed et viktig leveområde for arten. Prøvefiske etter
edelkreps ble gjennomført ved Kroksund-Sundvollen i september 2016. Det ble påvist edelkreps flere
steder i planområdet, med betydelige tettheter først og fremst langs vegfyllinger og områder med tilført
stein og grus. Trolig bruker krepsen disse områdene mest i dag, da den er fortrengt fra
bløtbunnsområdene som er tett begrodd av vasspest. Kroksund er også gyteområde og
oppveksområde for gjedde og flere arter karpefisk, og var tidligere et viktig oppholdsområde for
storørret som gikk opp i Kleivbekken. For øvrig er Sundvollbukta leveområde for den tidligere
rødlistede amfibiearten spissnutefrosk.

Figur 3-14. Råket i Kroksund er et viktig overvintringsområde for vannfugl når fjordene rundt fryser til.
Foto: Ukjent.
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Tabell 3-11. Økologiske funksjonsområder i utredningsområdet dagsone Sundvollen – Kroksund.
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse
Verdi
ØF07

Kleivbekken

Sparsomme gytearealer for storørret, men potensielle
gyteområder i nedre deler av bekken. Gode
bestander av bekkeørret og viktige funksjonsområder
for bl. a. bekkeniøye og elveniøye.

Middels

ØF08

Kroksund

Viktig overvintringsområde for vannfugl. I vikene på
hver side av sundet hekker bl. a. de rødlistede artene
sothøne (VU) og toppdykker (NT). Viktige
leveområder for edelkreps (EN), og oppvekst og
gyteområder for gjedde og karpefisk.

Stor

Figur 3-15. Verdifulle økologiske funksjonsområder (brun skravur), utfyllingsområde (mørk grå),
vegtunnel (rød linje), jernbanetunnel (blå linje) og midlertidige anleggsområder (grå).
Vannmiljø
For vannforekomstene Sundvollbekken/Kleivbekken og Kroksund er det gjennomført en
sårbarhetsvurdering (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann), der forekomst av
forvaltningsrelevante arter og den økologiske og kjemiske tilstanden (miljøtilstanden) er tungtveiende
kriterier, se 3.2.2, tema vannmiljø.
I tabellen nedenfor er vannforekomstenes økologiske tilstand samt forekomst av relevante arter av
nasjonal forvaltningsinteresse (inkl. rødlistede arter) oppgitt. Den kjemiske tilstanden er udefinert og
inkluderes ikke her.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

62 av 151
FRE-00-A-26220
02A
09.02.2018

Tabell 3-12. Vannforekomster i utredningsområdet dagsone Sundvollen - Kroksund
Nr
Navn vannforekomst
Økologisk tilstand
Relevante arter av
nasjonal
forvaltningsinteresse
VA09
012-2047-R Sundvollen bekkefelt
Antatt moderat
JA
(Sundvollbekken/Kleivbekken)
VA10

012-522-2-L Tyrifjorden,
012-522-1-L Steinsfjorden
(Kroksund)

Antatt god/antatt
moderat

JA

Figur 3-16. Berørte vannforekomster i utredningsområdet dagsone Sundvollen – Kroksund (blå
punkter). Utfyllingsområde (mørk grå), veg (rød linje), jernbane (blå linje) og midlertidige
anleggsområder (grå).
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Kroksund (LØ02) er et svært viktig knutepunkt for landskapsøkologiske sammenhenger og funksjoner.
Det smale sundet forbinder fugleområder i Steinsfjorden (f. eks. Steinsvika, Viksbukta) og flere
hekkeholmer for terner og måkefugl med de store våtmarksområdene i resten av Tyrifjorden
våtmarkssystem. Over Kroksundet går det derfor en viktig trekkrute for svaner og annen vannfugl som
flytter seg mellom fjordene. De lokale trekkbevegelsene gjennom sundet synes å være klart større om
vinteren enn i resten av året. Under arbeidet med verneplan for Tyrifjorden våtmarkssystem ble
Kroksundet flere ganger trukket frem som verdifullt og verneverdig. Kroksund har trolig også en viktig
funksjon for vandring av fisk og andre ferskvannsarter mellom de to fjordene. Det smale sundet har i
tillegg stor betydning for vannutskiftningen mellom den middels næringsrike Steinsfjorden og den
næringsfattige Tyrifjorden.
Kroksund har nok tradisjonelt sett vært det prefererte krysningspunktet for hjortevilt på vandring fra de
høyereliggende skogområdene i Nordmarka til de frodige lavlandsområdene i Hole og Ringerike, men
med utbyggingen av Sundvollen endret dette trekket seg, og går i dag lengre sør over Storøya.
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Tabell 3-13. Lokalitetskomplekser i utredningsområdet dagsone Sundvollen – Kroksund.
Nr
Navn delområde
Beskrivelse av verdi
LØ02

Kroksund

Svært viktig knutepunkt for landskapsøkologiske
sammenhenger og funksjoner. Hekke- og trekkområde for
fugl, vandring av fisk og andre ferskvannsarter,
tradisjonelt sett viktig krysningspunkt for hjortevilt. Verdien
vurderes på den bakgrunn som stor.
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Verdi
Stor

Figur 3-17. Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder (grønn), utfyllingsområde (mørk grå), veg
(rød linje), jernbane (blå linje) og midlertidige anleggsområder (grå).
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Verdikart
Basert på den tematiske gjennomgangen i foregående avsnitt kan naturverdiene i utredningsområdet
oppsummeres som i kartet under.

Figur 3-18. Verdikart hvor stor og middels naturverdi er angitt med henholdsvis rød og oransje farge.
Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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3.2.2 Konsekvenser
Generelt om virkninger av tiltaket
Tiltaket medfører betydelige terrenginngrep knyttet til bruer, tunnelpåhugg og store utfyllinger i
Tyrifjorden ved Sundvollen og mellom Elstangen og Rørvik. Virkninger av disse inngrepene vil være
store arealbeslag, tap av verdifulle gruntvannsområder, spredning av forstyrrende og støyende
tekniske inngrep, utslipp av innlekkingsvann og vaskevann fra tunneler, avrenninger fra veg,
lysforurensning og økt kollisjonsrisiko for fugl som trekker gjennom eller beiter i Kroksundet.

Figur 3-19. Illustrasjon av bruer og utfylling på Sundvollen.
Naturtyper
Tiltaket vil påvirke våtmarks- og gruntvannslokalitetene på begge sider av Kroksundet både direkte og
indirekte. På Sundvollensiden vil hele lokalitet N09 Sundvollen med elvesnelle-starrsump og
mudderbanker gå tapt i forbindelse med utfyllingen for ny stasjon på Sundvollen. På motsatt side av
Kroksundet vil jernbanen gå på bru over lokalitetene N10 Kroksund N I og N11 Kroksund N II, og
sannsynligvis medføre permanente inngrep. Særlig lokalitet N11 Kroksund N II vil bli sterkt berørt, da
det trolig vil være nødvendig med inngrep her i forbindelse med anleggsarbeidet på jernbanebrua.
Verdiene er i stor grad knyttet til gamle og grove piletrær som er verter for andre sjeldne arter. I den
grad flommarkskogen vil kunne restaureres etter endt anleggsfase vil likevel store deler av verdiene
trolig være borte for godt.
Det vil anlegges et rensebasseng for vegvann fra motorvegbrua ved Rudsøgardbukta. Det planlegges
en rørgate fra bassenget ned til et dykket utløp ved fjorden. Denne rørgaten vil gå rett gjennom
lokalitet N12 Rudsøgardbukta og medføre noe tap av sump- og kildeskog som finnes her.
Vegen og vegbrua vil ikke berøre viktige naturtyper, men påhugget for vegtunnelen vil etableres tett
på en verdifull lokalitet med kalkbarskog (lokalitet N13 Rudsøgarden S). Kalkbarskogen vil dermed
kunne bli påvirket av forurensning. Undersøkelser nær tungt trafikkerte veger har vist at forurensning i
form av saltsprut, støv, tungmetaller og nitrogenforbindelser kan påvirke vegetasjonen helt ut til 70
meter fra veg og opp til 15 meter over vegbanen, se kap. 3.8. Partier med åpen grunnlendt mark er er
sårbare for forurensning, og særlig kan kalkkrevede lav- og mosearter på berg bli skadet.
Utvidelen av eksisterende veg og anleggelse av ny vei fra Kroksund til Paddevika medfører mindre
inngrep i enkelte verdifulle naturtyper. Det er gjort en rekke justeringer for å forhindre inngrep i disse
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lokalitetene. Kalkedelløvskogen N14 Rudsøgarden NØ II, det lille området med åpen kalkmark (N15
Rudøgarden Ø), kalklindeskogen N16 Øverjordet, og kalkedelløvskogene N17 Kroksundøgarden og
N18 Dokkertveien ser nå ikke ut til å bli vesentlig berørt.
Tabell 3-14 Konsekvenser for naturtypelokaliteter i utredningsområdet dagsone Sundvollen –
Kroksund.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
N09
Sundvollen

Middels

Hele lokaliteten vil gå tapt. Omfanget vurderes
som stort negativt.

N10
Kroksund N I

Middels

Deler av lokaliteten vil gå tapt. Omfanget
vurderes som middels/stort negativt.

Middels
negativ
(--)

N11
Kroksund N II

Middels/stor

Store deler av lokaliteten vil gå tapt og
verdiene vil bli kraftig forringet. Omfanget
vurderes som stort negativt.

Stor negativ
(---)

En ledningstrase for utløp fra rensedammen
vil krysse området. Omfanget vurderes som
lite negativt.

Liten negativ
(-)

Lokaliteten kan bli påvirket av luftforurensning
og vil i noen grad forringes. Omfanget
vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

Middels/stor

Det vil foretas mindre inngrep i lokaliteten.
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite
negativt.

Ubetydelig/
liten negativ
(0/-)

Middels

Det vil foretas mindre inngrep i lokaliteten.
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite
negativt.

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

N12
Rudsøgardbukta

Middels

N13
Rudsøgarden S

Stor

N14
Rudsøgarden NØ II

N15
Rudsøgarden Ø

N16
Øverjordet

Stor

Anleggelsen av ny veg til Paddevika vil
medføre mindre inngrep i kanten av
lokaliteten. Omfanget vurderes som lite
negativt.

N17
Kroksundøgarden

Stor

Det planlegges et riggområde inn mot
lokaliteten. Inngrep bør være mulig å unngå.

N18
Dokkertveien

Middels/stor

Anbleggelsen av ny veg til Paddevika vil
medføre mindre inngrep i kanten av
lokaliteten. Omfanget vurderes som lite
negativt.

Middels/stor
negativ
(--/---)

Ubetydelig
(0)
Liten negativ
(-)

Verneområder
Ingen verneområder eller naturmangfoldsloven blir berørt av tiltaket på denne delstrekningen. Derimot
er Tyrifjorden oppført som vernet vassdrag i verneplan I fra 1973. Grunnlaget for vernet var knyttet
både til friluftsliv, fjorden landskapsmessige verdi samt de spesielle naturfaglige verdiene knyttet til de
mange naturreservatene rundt fjorden og dens spesielle opprinnelse som en avsnørt fjordsjø med
stagnerende saltvann i bunnen.
Konsekvenser for Tyrifjorden som landskapselement og friluftsområde er vurdert i
konsekvensutredningene for disse temaene. Fjordens verdi som vannforekomst er vurdert under
økologiske funksjonsområder og vannmiljø.
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Økologiske funksjonsområder
Den ørretførende Kleivbekken (ØF07) renner ut i Sundvollbukta. Hele den nedre delen av bekken vil
fylles igjen, og elveløpet må følgelig legges om og forlenges gjennom utfyllingsområdet. Som
beskrevet er Kleivbekken, til tross for iherdig innsats med biotopforbedrende tiltak, betydelig svekket
av forbygninger og flomsikring. Ved etablering av nytt bekkeløp er ambisjonen å utforme dette slik at
funksjonsområdene for verdifulle fiskebestander blir bedre enn i dag. Blant annet skal det arbeides for
et mer naturlig buktende bekkeløp, og tilrettelegges for gyteområder også for større ørret. Selv med
de usikkerheter som hefter ved naturrestaurering antas disse grepene å gi en positiv effekt for bekken,
målt opp mot dagens situasjon.
Hekke- og leveområdene for vannfugl i Sundvollsbukta (del av ØF08 Kroksund) vil gå tapt da
våtmarks- og gruntvannsområdet skal fylles igjen for anleggelse av ny jernbanestasjon. Store deler av
gruntvannsområdet på Sundvollensiden av Kroksund vil også gå tapt som beiteområde for fugl, og det
vil ta lang tid før steinskråningene ned i vannet og støttefyllingene utover i sundet vil produsere
beiteplanter.
Veg- og jernbanebruene vil være kilder til støy og forstyrrelse, og erfaringsmessig vil fuglenes bruk av
områder nær slike støykilder bli betydelig redusert. Dette gjelder særlig i avstander på under 50 meter
fra kilden. Andre effekter kan være at områdenes funksjon for fugl kan endre seg, og at
forstyrrelsessensitive fugler forsvinner fra områdene, se kap. 3.8. Den nye motorvegbrua over
Kroksund er planlagt ved Rørvik, lenger sør enn dagens bru, mens jernbanebrua vil gå parallelt med
dagens E16. Støypåvirkningen i området rundt den nye jernbanebrua og gammel E16 over Sundet
videre mot Vik vil bli noe mindre enn før, mens den nye vegbrua vil utgjøre en ny, betydelig støykilde.
Samlet sett vil en større del av Kroksund bli påvirket av støy, og dette vil redusere områdets verdi for
fugl.
Lysforurensning fra veganlegget vil kunne ha negativ påvirkning på leveområdene for fugl, se kap. 3.8.
Kunstig lys om natten kan endre oppfattelsen av daglengden, som igjen er bestemmende for en rekke
av fuglenes døgn- og årvisse aktiviteter, som f. eks. fremskynding av egglegging og forstyrring av
fuglenes trekktidspunkter.
Under særlig isløsningen på våren og like før isen legger seg på senhøsten samler det seg flokker
med svaner og andre våtmarksfugler i Kroksund (Ree 2004). Jernbanebrua krysser
funksjonsområdene, og vil kunne utgjøre en kollisjonsfare for fugl som beveger seg internt i
beiteområdet eller som flykter ved forstyrrelse.
Jernbanebrua vil gå rett over de grunne vikene hvor det er rapportert om hekkende vannfugl, og
passerer det viktige overvintringsområdet i råket. Deler av dette området vil bli liggende igjen som et
restområde, inneklemt mellom gammel E16 og ny jernbanebru. Det er tvilsomt om dette området vil
være egnet for fugl i fremtiden. Både veg- og jernbanebru vil i tillegg gi skyggeeffekter, som kan
medføre redusert biologisk produksjon og utarming av fuglenes beiteplanter.
Oppsummert vil støy, lysforurensning, kollisjonsfare og skyggeffekter svekke verdien knyttet til det
viktige overvintringsområdet i Kroksund. Da tettheten av fugl kan være svært høy i kalde vintre med
mye is, vurderes de negative effektene av mulige tapte arealer som betydelige.
Inngrepene i Kroksund vil også ha innvirkning på hvordan fisk og ferskvannsorganismer benytter
området. Utfyllingen vil medføre direkte beslag av det som i dag er funksjonsområder for edelkreps og
fisk i Sundvollsbukta. Tapet av gruntvannsområdene vil resultere i en betydelig reduksjon i
produksjonen av bunnlevende næringsdyr for fisken. Endringen i bunnsubstrat, tap av vannvegetasjon
og gruntvannsområder vil sannsynligvis også medføre en endring i artssammensetning og gjøre
området mindre egnet som oppvekstområde for fisk. Det planlegges en reetablering av krepsehabitat
rundt det planlagte utfyllingsområdet. Med bevisste valg av steinfraksjoner og riktig utforming av
fyllingen vil det være mulig å oppnå et fungerende krepsehabitat her. Det vil imidlertid ta lang tid før
man kan vurdere effekten av tiltaket, og bidraget vektlegges i liten grad, av føre-var-hensyn.
Lysforurensing vil kunne endre konkurranseforhold lokalt, da økt eksponering vil føre til økt predasjon.
Kroksund vil få hard medfart i anleggsfasen i forbindelse med utslipp av anleggsvann, oppvirvling av
sedimenter i forbindelse med utfyllingen og tilførsel av steinmel og sprengstoffrester fra sprengsteinen.
Det vil trolig være behov for lang restitusjonstid før dagens vannkvalitet kan oppnås. I de første årene
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av driftsfasen vil utfyllingsmassene fortsette å lekke sprengstoffrester, partikler og suspendert stoff i
nedbørsperioder, med risiko for skade på ferskvannsorganismer og deres leveområder, se kap. 3.2.3
og 3.8. Sammen med planlagt utslipp av innlekkingsvann og renset tunnelvaskevann fra veg- og
jernbanetunnelene og renset vegvann fra motorvegbrua, vil belastningen på fjordsystemet bli stor.
Tunnelvaskevannet vil etter rensing i sedimenteringsbasseng kunne innholde rester av såpe og andre
forurensende stoffer. I den første tiden etter endt anleggsarbeid vil også innlekkingsvannet fortsatt
inneholde rester av forurensede stoffer, se kap. 3.8. Avrenningsvann fra vegbanen vil kunne inneholde
betydelige mengder med organiske miljøgifter og tungmetaller, se kap. 3.8. Alt overvann vil imidlertid
samles opp og ledes til rensebassenger på hver side av brua. Utslipp av tunnelvann og
avrenningsvann til en så stor resipient som Kroksund vil isolert sett ha begrensede virkninger for
vannfugl og ferskvannsorganismer, men det kan ikke utelukkes at denne merbelastningen vil forlenge
restitusjonstiden etter anleggsperioden.
Tabell 3-15. Konsekvenser for økologiske funksjonsområder i utredningsområdet dagsone Sundvollen
– Kroksund.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
ØF07
Sundvollbekken/
Kleivbekken

ØF08
Kroksund

Middels

Nytt bekkeløp for Sundvollbekken vil
erstatte eller forbedre funksjonsområder
for verdifulle ferskvannsarter.
Omfanget vurderes som lite positivt.

Liten positiv
(+)

Stor

Arealbeslag, arealfragmentering, støy,
lysforurensning og skyggeeffekter vil
medføre tap og reduksjon av viktige
beite-, hekke- og overvintringsområder
for fugl, samt viktige funksjonsområder
for ferskvannsorganismer. Avrenninger
fra utfyllingen kan også ha negativ
påvirkning på vannfugl og
ferskvannsarter. Omfanget vurderes
som stort negativt.

Meget stor
negativ
(----)

Vannmiljø
I tabellen nedenfor er resultatene fra sårbarhetsvurderingen av Sundvollbekken/Kleivbekken og
Kroksund gjengitt. Som vi ser er Sundvollbekken/Kleivbekken sårbar for avrenninger, som følge av
høy poengscore på de fleste sårbarhetskriteriene etter vannforskriften. Kroksund er vurdert som
middels sårbar, bl. a. som følge av høy poengscore på relevante arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, også rødlistede arter.
Tabell 3-16. Sårbarhetsvurdering vannforekomster i utredningsområdet jernbanetunnel SundvollenKroksund (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann).
Vannforekomst
Sårbarhet iht
Sårbarhet iht
Samlet
vannforskriften
nml.
sårbarhet
VA09 Sundvollen bekkefelt
Høy
Lav
Høy
(Sundvollbekken/Kleivbekken)
VA10 Steinsfjorden/Tyrifjorden
(Kroksund)

Middels

Middels

Middels

Som nevnt vil Kroksund vil bli påvirket av avrenninger fra den store utfyllingen på Sundvollen i noen år
etter endt anleggsfase, og i tillegg få en mer-belasning i form av innlekkingsvann og renset vaskevann
fra veg- og jernbanetunnelene, samt renset avrenningsvann fra motorvegen. Det foreligger betydelig
usikkerhet omkring effektene av den totale belastningen på Kroksund og eventuelle avbøtende tiltak.
En reduksjon av vannkvaliteten lokalt i Kroksund må uansett forventes.
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Sundvollbekken/Kleivbekken må legges om, og vil i en periode også bli påvirket av avrenninger fra
steinfyllinger. Det er uklart hvorvidt man klarer å etablere et nytt, fullverdig bekkeløp før påvirkningen
på opprinnelig løp blir vesentlig.
Det tas høyde for usikkerheten omkring omfanget av negative virkninger i Kroksund og omlegging av
Sundvollbekken i den samlede vurderingen av strekningen Sundvollen – Kroksund.
Det har vært stilt spørsmål om de store inngrepene i Kroksund, både i form av utfylling og nye
konstruksjoner, vil kunne påvirke vanngjennomstrømning i sundet, og følgelig vannutskiftningen
mellom den middels næringsrike Steinsfjorden og den næringsfattige Tyrifjorden. Ulike scenarioer for
påvirkning av vanngjennomstrømning og vannutskiftning er modellert. Både utfylling for
jernbanestasjon og en eventuell åpning av Kroksund er vurdert. Det er funnet at vannutvekslingen
hovedsakelig er styrt av vannstandsendringene. Når vannstanden stiger i Tyrifjorden vil det strømme
næringsfattig vann inn i Steinsfjorden, mens når vannstanden synker igjen, vil det strømme
næringsrikt vann ut. Vannvolumet som vannstandsendringen representerer utveksles gjennom
Kroksund. Denne vannutvekslingen er funnet upåvirket av topografien i sundet og beregninger viser at
verken Kroksund bru eller utfyllingen på Sundvollen vil begrense transporten av vann.
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Bruene over Kroksund utgjør en kollisjonsrisiko for fugl. Store mengder fugl trekker gjennom
Kroksund, og ny veg og motorvegbru blir liggende på tvers av trekkretningene og
innflygningsretningene for fugl som lander i sundet.
Fugl kan kollidere både med kjøretøy, brukonstruksjoner, og kjøreledninger/AT-anlegg på
jernbanebrua, se 3.8. Det er gjort få systematiske undersøkelser av kollisjoner med bruer i Norge. Når
det gjelder kraftledninger foreligger det derimot mer kunnskap, med overføringsverdi særlig til
kjøreledninger. I en artikkel om luftledninger og kollisjonsfarer i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble
bl. a. Kroksundområdet trukket frem (Ree 2004). Parallelt med vegbrua over Kroksund gikk det
tidligere luftledninger, og mange svaner ble hvert år skadet eller drept under kollisjoner med disse
ledningene. Området var Buskeruds verste kollisjonspunkt for flygende svaner. Like etter at Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem fikk Ramsarstatus ble luftledningene erstattet med jordkabler (Ree 2004).
På den bakgrunn vurderes kjøreledningene på jernbanebrua å utgjøre den største kollisjonsfaren for
fugl som trekker over Kroksund.
Vegbrua vil ikke bygges med overliggende konstruksjoner, og dette vil i noen grad redusere faren for
kollisjon med denne. Generelt er det liten risiko for kollisjon med brukonstruksjonene i godt vær, men i
dårlig vær og om natten kan risiko for kollisjoner være til stede, se kap. 3.8. Gjennom Kroksund er det
rapportert om klart mest bevegelse av trekkende fugl i den mørke årstiden, hvor sikten ofte er
begrenset. Det kan følgelig ikke utelukkes at også vegbrua vil kunne utgjøre en kollisjonsfare for fugl.
For pattedyr er trekket over Kroksund i stor grad avskåret i dag (bl. a. ved eksisterende viltgjerder på
den mest kollisjonsutsatte strekningen av E16), og utviklingen av Sundvollen og boligfeltene mot
Klokkerbråten har presset hjorteviltets hovedtrekk sørover, slik at mange dyr nå trekker over sundet
mot Storøya og videre mot Sælabånn. E16 er planlagt med sammenhengende viltgjerder på hele
strekningen fra Sollihøgda til Sundvollen. Med dette etableres en total og permanent barriere som
forhindrer det viktige regionale vilttrekket som går mellom Nordmarka i øst, over det frodige lavlandet
på Ringerike og videre mot Holleia i vest. Konsekvensene av å avskjære dette viktige trekket er
uakseptabelt høye, og for å avbøte dette er det prosjektert en 80 meter bred faunaovergang rett nord
for Høgkastet, som skal sikre dyrene en planfri og trygg passasjemulighet over veganlegget. Denne
overgangen er en del av Statens vegvesens prosjekt E16 Skaret-Høgkastet. Det planlegges videre å
regulere inn en grønnkorridor som leder mot denne overgangen i relevant planverk. Dersom denne
planfrie overgangen blir vellykket vil den kompensere noe av ulempene ved å etablere
sammenhengende viltgjerder på hele strekningen, og muligens bedre forholdene sammenliknet med
dagens situasjon uten planfri faunapassasje.
Forstyrrelser i form av lysforurensing kan påvirke utvekslingen av fisk og ferskvannsarter mellom
Steinsfjorden og Tyrifjorden. Særlig vil økt belysning i sundet gi økt predasjonsrisiko for arter som skal
krysse gruntvannsområdene, samt redusere viljen til å vandre gjennom sundet.
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Tabell 3-17. Konsekvenser for lokalitetskomplekser i utredningsområdet dagsone Sundvollen –
Kroksund.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LØ02
Kroksund

Stor

Veg- og særlig jernbanebruer kan utgjøre
kollisjonshindre for fugl. Barrierevirkninger for vilt
kompenseres noe ved planlagt faunaovergang
ved Høgkastet. Utfylling og bruer vil ikke medføre
betydelige endringer i vannstrømmer og
vannutskiftning. Lysforurensing vil kunne påvirke
fisk og ferskvannsarters vandring. Viktige
landskapsøkologiske funksjoner vil i noen grad bli
påvirket, og omfanget vurderes som lite/middels
negativt.

Middels
negativ
(--)

Samlet vurdering
På strekningen Sundvollen - Kroksund fører tiltaket til betydelige inngrep knyttet til den store
utfyllingen i Sundvollbukta og til veg- og jernbanebruene over Kroksund. Utfyllingen i Sundvollbukta
fører til tap av strand- og gruntvannsarealer som utgjør viktige naturtyper og funksjonsområder for
vannfugl, edelkreps og andre ferskvannsorganismer.
Anlegg av veg- og jernbanebruer over Kroksund vil spre inngrepene i området og stykke opp viktige
beite- og overvintringsområder for fugl. Støy, forstyrrelser og lysforurensning vil i tillegg forringe disse
områdenes verdi. Brukonstruksjonene, og særlig jernbanebrua med overhengende kontaktledninger,
vil kunne medføre betydelig kollisjonsfare for fugl som trekker gjennom Kroksund.
Avrenninger av partikler, suspendert stoff og sprengstoffrester fra utfyllingen kan redusere
vannkvaliteten og skade fisk og ferskvannsorganismer. Utslipp av innlekkingsvann og vaskevann fra
tunnelene vil kunne føre til en merbelastning på det lokale vannmiljøet.
Konsekvensen for dagsonen Sundvollen - Kroksund er omfattende, og vurderes samlet sett som stor
negativ (---).
Tabell 3-18. Oversikt konsekvensgrad alle delområder
Delområde
Registreringskategori
N09 Sundvollen
N10 Kroksund N I
N11 Kroksund N II
N12 Rudsøgardbukta
N13 Rudsøgarden S
N14 Rudsøgarden NØ II
N15 Rudsøgarden Ø
N16 Øverjordet
N17 Kroksundøgarden
N18 Dokkertveien
ØF07 Kleivbekken
ØF08 Kroksund
LØ02 Kroksund
Samlet konsekvens

Naturtype, vannkantsamfunn
Naturtype, åpen flommark
Naturtype, flommarkskog
Naturtype, sump/kildeskog
Naturtype, kalkbarskog
Naturtype, kalkedelløvskog
Naturtype, åpen kalkmark
Naturtype, kalkedelløvskog
Naturtype, kalkedelløvskog
Naturtype kalkbarskog/kalkedelløvskog
Økologisk funksjonsområde,
ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde, fugl og
ferskvannsarter
Landskapsøkologisk funksjonsområde,
fugl og ferskvannsarter

Konsekvens
Middels/stor negativ
Middels negativ
Stor negativ
Liten negativ
Liten negativ
Ubetydelig/liten negativ
Ubetydelig/liten negativ
Liten negativ
Ubetydelig
Liten negativ
Liten positiv
Meget stor negativ
Middels negativ
Stor negativ
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3.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Utslipp av anleggsvann
Anleggsvann fra driving av Viktunnelen og jernbanetunnelen til Sandvika, på strekningen opp til
høybrekket ved Lorangmyr, vil slippes til Kroksund i anleggsperioden. Dette vil kunne medføre
negative konsekvenser for vannkvalitet og ferskvannsarter dersom det ikke stilles strenge krav til
renseeffekt, se kap. 3.8.
Avrenning fra utfylling på Sundvollen
Utfylling med sprengte tunnelmasser på Sundvollen vil kunne føre til at vannmiljøet i Kroksund blir
betydelig forurenset av nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester samt partikler og supsendert stoff
både fra selve sprengsteinen og ved oppvirvling fra bunnen som blir berørt. I anleggsfasen vil dette
sette et tydelig preg på vannkvaliteten i Kroksund, og medføre fare for direkte skade på edelkreps og
andre ferskvannsorganismer. Økte nitrogentilførsler vil kunne medføre gjødslingseffekter, i form av økt
begroing og mulig endret artssammensetning blant dominerende primærprodusenter. Aktuelle tiltak for
å redusere de negative virkningene er f. eks. bruk av siltgardiner, tidlig etablering av ytre del av
fyllingen og eventuelle krav til vasking av sprengstein. Det kan være av betydning når på året steinen
deponeres. Dersom dette skjer i perioder hvor Tyrifjorden stiger, vil en større del av forurensningen
komme inn i den mer sårbare Steinsfjorden.
Bekkeomlegging
Kleivbekken vil etableres i nytt bekkeløp gjennom fyllingsområdet. Det er utarbeidet egne planer for
utformingen av dette. I anleggsperioden vil konsekvensen for bekkens nedre løp følgelig være svært
store, men på sikt vil verdiene i bekken reetableres og trolig forbedres i forhold til dagens tilstand.
Støy og menneskelig tilstedeværelse
Forstyrrelser i form av sterk støy og menneskelig tilstedeværelse kan føre til at fugl unngår området
mens anleggsarbeidet pågår. For det viktige overvintringsområdet for fugl i råket i Kroksund vil dette
kunne være problematisk, da det finnes få alternative isfrie områder.

3.2.4 Avbøtende tiltak


Ved slipp av anleggsvann til Kroksund må det stilles høye krav til renseeffekt.



I anleggsfasen vil det etableres et midlertidig anleggsbelte langs både veg og bane. Da det vil
påhvile utbygger et ansvar for å restaurere disse områdene, vil det i mange tilfeller være
hensiktsmessig å begrense inngrepene i verdifulle naturtyper.



Særlig støyende anleggsaktiviteter i Kroksund bør ikke gjennomføres i perioder hvor
isforholdene medfører store ansamlinger med fugl i Kroksund.



Deponering av stein på Sundvollen bør begrenes i perioder hvor Tyrifjorden stiger, slik at ikke
forurenset vann flommer inn i den grunnere og mer sårbare Steinsfjorden.



Det bør vurderes om ytre deler av fyllingen på Sundvollen kan etableres tidlig, slik at steinmel
og forurensende stoffer i større grad kan sedimenteres innenfor fyllingsgrensen.
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3.3.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Overordnede trekk
Åsryggene på strekningen består av kalkholdige skiferbergarter som er til dels svært rike på fossiler. I
stup og brattkanter på vestsiden av disse ryggene opptrer artsrike kalkskoger i veksling med dyrket
mark. Mellom åsryggene er det forsenkninger i berggrunnen, fylt med marine avsetninger. Disse
områdene er for en stor del oppdyrket, men det finnes noe skog og enkelte artsrike åkerholmer i
kulturlandskapet. Delstrekningen avsluttes ved Kjellerberget, som er den sørvestligste delen av
kalkryggen Steinsåsen.

Figur 3-20. Artsrik kalkskog på Kjellerberget.
Naturtyper
Innenfor planområdet finnes det en rekke svært verdifulle kalkskoglokaliteter som er viktige for
artsmangfoldet på Ringerike. Veg og bane går i tunnel på strekningen, slik at disse ikke vil bli berørt.
De omtales derfor ikke nærmere i denne utredningen.
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Figur 3-21. På strekningen fra Kroksund mot Kjellerberget går både bane og tunnel under svært
verdifulle kalkskogsområder som er viktige for artsmangfoldet på Ringerike.
Nær et av de planlagte tverrslagene ligger det imidlertid en velutviklet lokalitet med gammel granskog,
med stor andel dødved og forekomst av de rødlistede soppartene klengekjuke (VU), bølgekjuke (NT)
og særlig rosenkjuke (NT).
Tabell 3-19. Naturtypelokaliteter i utredningsområdet dagsone Sundvollen – Kroksund.
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse
N19

Rønningen

Gammel granskog med mye død ved og forekomst av
klengekjuke (VU), bølgekjuke (NT) og rosenkjuke (NT).

Verdi
Middels/stor
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Figur 3-22. En gammel granskog blir liggende tett på en tverrslagsportal ved Rønningen. Det er
foreslått et riggområde i grensen til lokaliteten. Tverrslagstunnel og atkomstveg (grå linje), vegtunnel
(rød stiplet linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje).
Verneområder
Fire verneområder ligger innenfor plangrensen på strekningen Kroksund – Kjellerberget; to lokaliteter
med kalkskog (NR05 Viksåsen naturreservat og NR06 Biliåsen landskapsvernområde) og to
naturminnelokaliteter, dvs. viktige fossilforekomster (NR07 Garntangen naturminne og NR08
Kjellerberget naturminne). Disse verneområdene ligger imidlertid langt fra tiltaksområdet, og vil ikke
bli berørt av arealinngrep. De omtales derfor ikke nærmere i denne utredningen.

Figur 3-23. Verneområder (rød skravur), vegtunnel (rød stiplet linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje),
midlertidige anleggsområder (grå), tverrslagstunneler og atkomstveger (grå linje).
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Økologiske funksjonsområder
Strekningen vil krysse to bekker fra Fekjær bekkefelt. Begge bekkene er her lagt i rør, og er sterkt
påvirket av avrenninger fra jordbruket i området. Bekkene er også meget små, og har ikke årssikker
vannføring. De har liten relevans som funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter, med unntak
av ved utløpet til Tyrifjorden, hvor det sannsynligvis finnes egnede leveområder. Bekkene defineres
ikke som økologiske funksjonsområder, men omtales og vurderes under avsnittene om vannmiljø.
Vannmiljø
For de to bekkene fra Fekjær bekkefelt er det gjennomført en sårbarhetsvurdering, der forekomst av
forvaltningsrelevante arter og den økologiske og kjemiske tilstanden (miljøtilstanden) er tungtveiende
kriterier (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann).
I tabellen nedenfor er vannforekomstenes økologiske tilstand samt forekomst av relevante arter av
nasjonal forvaltningsinteresse (inkl. rødlistede arter) oppgitt. Den kjemiske tilstanden er udefinert, og
inkluderes ikke her.
Tabell 3-20. Vannforekomster i utredningsområdet Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Nr
Navn delområde
Økologisk
Relevante arter av
tilstand
nasjonal
forvaltningsinteresse
VA11

012-2869-R Fekjær bekkefelt
(Bekk med utløp til Tyrifjorden ved Fetjarvika)

Antatt moderat

Nei

VA12

012-2869-R Fekjær bekkefelt
(Bekk med utløp til Tyrifjorden ved
Borgenvika)

Antatt moderat

Nei

Figur 3-24. Berørte vannforekomster i utredningsområdet tunneler Kroksund – Kjellerberget (blå
punkter). Vegtunnel (rød stiplet linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje), midlertidige anleggsområder
(grå), tverrslagstunneler og atkomstveger (grå linje).
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Hovedvilttrekket mellom Nordmarka og Holleia krysser området, men vil ikke bli berørt da strekningen
går i tunnel. Vilttrekket omtales derfor ikke videre her.
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Verdikart
Basert på den tematiske gjennomgangen i foregående avsnitt kan naturverdiene i utredningsområdet
oppsummeres som i kartet under.

Figur 3-25. Verdikart hvor stor og middels naturverdi er angitt med henholdsvis rød og oransje farge.
Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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3.3.2 Konsekvenser
Generelt om virkninger av tiltaket
På strekningen vil veg og bane gå i tunnel, delvis i løsmassetunnel. De fysiske inngrepene i dagen vil
kun være knyttet til tunnelpåhugg, tverrslag og atkomstveger. I anleggsfasen vil anleggelsen av
jernbanetunnelen i kulvert under løsmasser på Smiujordet og Viksjordet medføre store dype
byggegroper som medfører utfordringer med vannforurensning i anleggsfasen. I driftperioden vurderes
konsekvensene for naturmangfoldet å være små.
Naturtyper
Som beskrevet går både veg og jernbane i tunnel på hele strekningen. Det er knyttet store
naturverdier til kalkåsene som tunnelene passerer under. Etablering av tunneler under områder med
verdifull vegetasjon kan potensielt medføre alvorlige konsekvenser på grunn av senket
grunnvannstand og uttørking av vegetasjonen. Kalkåsene det her er snakk om består i utgangspunktet
av tørre naturtyper. Lokalitetene har dog ofte en gradient fra tørre åsrygger til noe fuktigere og friskere
vegetasjonstyper nedover åssidene og det vil gjøres vurderinger av om det er nødvendig å
gjennomføre spesielle tettetiltak. Det forutsettes at det stilles tilstrekkelige tettekrav til
å unngå endringer i grunnvannstand og overflatehydrologi, slik at naturtypelokalitetene over
tunneltraseen ikke blir påvirket.
Et tverrslag for tunneldriving vil etableres ved N19 Rønningen. Påhugget er lokalisert rett vest for den
verdifulle skogen, og tunnelen vil gå under, med varierende overdekning. Et planlagt riggområde er
justert slik at det ikke medfører direkte inngrep i lokaliteten.
Tabell 3-21. Konsekvenser for naturtypelokaliteter i utredningsområdet Kjellerberget Helgelandsmoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
N19 Rønningen

Middels/stor

Tverrslagstunnel vil etableres under lokaliteten,
med portal like ved lokalitetsgrensen. Planlagt
riggområde grenser til lokaliteten. Omfang
vurderes av føre-var-hensyn som lite negativt.

Konsekvens
Liten negativ
(-)

Verneområder
Ingen verneområder vil bli påvirket av tiltaket.
Økologiske funksjonsområder
Ingen økologiske funksjonsområder vil bli påvirket av tiltaket.
Vannmiljø
Ingen av bekkene fra Fekjær bekkefelt vil bli berørt i driftsfasen, men resultatene fra
sårbarhetsvurderingen av de to bekkene, gjengitt i tabellen nedenfor, er relevante for anleggsfasen, se
kap. 3.3.3. Som vi ser er bekkene middels sårbare for påvirkning, som følge av høy poengscore på de
fleste sårbarhetskriteriene etter vannforskriften.
Tabell 3-22. Sårbarhetsvurdering vannforekomster i utredningsområdet Tunneler Kroksund –
Kjellerberget (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann)
Vannforekomst
Sårbarhet iht
Sårbarhet iht
Samlet
vannforskriften
nml.
sårbarhet
VA11 Fekjær bekkefelt
Middels
Lav
Middels
(Bekk med utløp til Tyrifjorden ved Fetjarvika)
VA12 Fekjær bekkefelt
(Bekk med utløp til Tyrifjorden ved Borgenvika)

Middels

Lav

Middels
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Landskapsøkologiske funksjonsområder
Ingen landskapsøkologiske funksjonsområder vil bli berørt på denne strekningen. De lange tunnelene
er verdifulle barrierebrytere som sikrer trekkende vilt gode passasjemuligheter på tvers av veg og
bane.
Samlet vurdering
Strekningen går gjennom noen av Norges flotteste kalkskoglokaliteter, og hovedvilttrekket mellom
Nordmarka og Holleia krysser området. Fire verneområder ligger også innenfor plangrensen. Da veg
og bane går i tunnel på hele strekningen vil ikke tiltaket medføre inngrep i de svært viktige
kalklokalitetene. Det forutsettes at det gjennomføres tilstrekkelig tetting til at grunnvannstanden over
tunnelen ikke påvirkes. De viktige vilttrekkene vil kunne opprettholdes over tunnelene. Konsekvensen
vurderes samlet sett som ubetydelig (0).

3.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Utslipp av anleggsvann
Anleggsvann fra tunneldrivingen vil pumpes ut fra tverrslag ved Kroksund, Viksjordet og Kjellerberget.
Selv om dette vannet blir renset, vil det fortsatt inneholde konsentrasjoner av forurensende stoffer. De
to omtalte bekkene i Fekjær bekkefelt (VA11 og VA12) er vurdert som resipienter for anleggsvannet,
men det er tvilsomt om de egner seg. Bekkene er iht. sårbarhetsvurderingen middels sårbare for
påvirkning, og volumet av anleggsvann vil være for stort. Andre egnede resipienter må derfor
vurderes.
Etableringen av løsmassetunnelene på Smiujordet og Viksjordet kan medføre forurensning og
tilslemming av lokale bekker og vannforekomster. Det er sannsynlig at det på pumpes mye vann ut fra
de dype byggegropene og det vil være nødvendig med rensing av dette vannet. Det er sannsynlig at
dette rensede vannet vil føres i provisoriske ledninger til et senket utslipspunkt utenfor Fekjærvika eller
Sælabonn. Begge disse lokalitetene er svært verdifulle naturområder som er i ferd med å bli vernet i
prosessen med vern av Tyrifjorden. Det vil utarbeides en utslippstillatelse som fastsetter nødvendige
rensekrav til utslippsvannet.
Avrenning fra overskuddsmasser
VA13 Seltebekken, jfr. kap. 3.4.1, ligger nær byggegropa på Viksjordet, og vil også være utsatt for
avrenning fra mellomlagrede overskuddsmasser. Seltebekken er et viktig bekkedrag med utløp i den
svært verdifulle Steinsvika, og er dermed sårbar for påvirkning.
3.3.4 Avbøtende tiltak


Det må gjøres en vurdering av om det finnes egnede resipienter for anleggsvann fra
byggegropene på Smiujordet og Viksjordet og påhugget ved Kjellerberget. Dersom dette ikke
finnes må det arbeides med en løsning med provisoriske rør til Tyrifjorden som kan slippe ut
renset vann på dypt vann og så langt fra land som mulig.



Midlertidige masselagringsområder på Viksjordet må sikres slik at avrenning til Seltebekken
minimeres.
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3.4.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Overordnede trekk
Områdene fra Bymoen til Helgelandsmoen utgjør deler av Storelvas elveslette, og domineres av til
dels tykke avsetninger av løsmasser. Dette er lett drenerte elveavsetninger, og tørre furuskoger
preger derfor deler av landskapet her. I nord finnes partier med noe rikere sandfuruskog, og på
Helvetesmyra, rett sør for Helgelandsmoen, også områder med rik sumpskog. Skogen på Bymoen og
Mosmoen er viktig for vilt, og det er registrert vilttrekk gjennom området. Skogområdet fungerer i
tillegg som verneskog i forhold til jordbruksarealer, og omfatter viktige arealer for friluftsliv.

Figur 3-26. Sandfuruskog på Mosmoen.
Naturtyper
Ved nordre portal for tunnelen mellom Kroksund og Kjellerberget finnes en urterik kalkfuruskog,
lokalitet N20 Kjellerberget – Steinsåsen sørvest, som i tillegg omfatter noe kalkgranskog, samt små
arealer med åpen kalkmark. Her finnes en rik forekomst av kalkkrevende jordboende sopp, og mange
sjeldne og rødlistede arter. Potensialet for flere interessante artsfunn vurderes som stort.
Nærmere Helgelandsmoen ligger er en liten, nyetablert dam, N21 Dam Helgelandsmoen, hvor det
pågår en begynnende etablering av naturlig vannvegetasjon. På sikt ville nok denne dammen utviklet
seg til leveområde både for planter, insekter og amfibier, men per i dag er verdiene begrenset.
På litt lengre avstand passerer veg og bane lokalitet N22 Helvetesmyra, som er en rik og velutviklet
løvsumpskog (A) i og rundt en gammel (nå isolert) meandersving av Storelva. Lokaliteten utgjør en
sjelden naturtype, og den sterkt truede arten vasstelg (EN) er registrert her. Sammen med et gammelt
funn fra Mostjern (1976, status i dag usikker) er dette eneste kjente voksested for vasstelg på
Ringerike.
N23 Domholtevja er en del av den viktige naturtypelokaliteten Storelva-Domholtevja, og utgjør et
intakt og variert flomsoneområde med bl. a. mye velutviklet gråseljedominert flomskog, åpne
helofyttvegetasjonsbelter og elvesnelle- og starrsumper. Artsmangfoldet er rikt, med interessante og
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sjeldne/rødlistede arter av både karplanter, vedsopp og insekter. Lokaliteten er knytttet til de
rødlistede naturtypene kroksjøer, meandere og flomløp (EN) og flommyr, myrkant og myrskogsmark
(NT).
På Helgelandsmoen ligger det flere svært viktige sandfuruskoglokaliteter. Den eneste som kan bli
direkte berørt er N24 Mosmoen NV; en rik sandfuruskog (B) med stort potensial særlig for jordboende
sopp.
Tabell 3-23. Naturtypelokaliteter i utredningsområdet Kjellerberget - Helgelandsmoen
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse

Verdi

N20

Kjellerberget –
Steinsåsen
sørvest

Kalkbarskog (A). Rik forekomst av kalkkrevende
jordboende sopp, mange sjeldne/rødlistede arter. Stort
potensial for interessante artsfunn.

Stor

N21

Dam
Helgelandsmoen

Dam (C). Liten nyetablert dam under utvikling.

Liten

N22

Helvetesmyra

Myrområde med rik sumpskog (A).

Stor

N23

Domholtevja

Flommarkskog med sjeldne og rødlistede arter,
tilknyttet rødlistede naturtyper (A).

Stor

N24

Mosmoen NV

Rik sandfuruskog (B).

Middels/stor

Figur 3-27. Portalen for både veg- og jernbanetunnel vil anlegges i skrenten som er en del av den
verdifulle kalkfuruskogen Kjellerberget. Verdifulle naturtyper (grønn skravur), vegtunnel (rød stiplet
linje), jernbanetunnel (blå stiplet linje), veg (rød linje), jernbane (blå linje).
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Figur 3-28. Verdifulle naturtyper (grønn skravur), veg (rød linje), jenbane (blå linje), midlertidige
anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje)
Verneområder
I den pågående verneplanprosessen for Tyrifjorden våtmarkssystem er Svarstadvika, Svensrudvika,
østre del av Sælabonn og Storøysundet (NR10) foreslått vernet som naturreservat sammen med
tilhørende sumpmarker. Bakgrunnen for dette er den økologiske betydningen disse områdene har for
spesielt våtmarksfugler. De østre delene av Sælabonn og Storøysundet er relativt grunne, og er
viktige næringsområder for andefugler gjennom store deler av året. Isen legger seg sent her, og disse
områdene er derfor viktige overvintringsområder for svaner og andre andefugler.
Skogområdene fra Kjellerberget til Helgelandsmoen har ingen vernestatus, men ble av Hole kommune
den 23. juni 1986 regulert som spesialområde klimavernsone. Formålet med verneskogen er å bevare
den som lebelte for tilliggende jordbruksarealer og bebyggelse. I forarbeidene til reguleringen påpekes
det at bestemmelsen også skal sikre verdier knyttet til friluftsliv, viltbiotoper og viktige trekkveier for
vilt. Bakgrunnen for dette vedtaket var frykt for at det aktuelle området skulle bli avskoget og dyrket
opp. Siden den gang har det vært spesielle restriksjoner på hogst i området, med forbud mot store
hogstflater og krav om særlige hensyn til randsonene.
Økologiske funksjonsområder
ØF09 Svensrud massetak en hekkekoloni med ca. 150-200 par sandsvaler (NT). Arten er rødlistet og
så store og stabile kolonier som det her er snakk om er spesielle og verdifulle. Sandtaket er i drift i dag
og avstanden fra kolonien til støyende virksomhet er kort.
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Figur 3-29. I sandtaket på Svingerud hekker 150-200 par med rødlistede arten sandsvaler.
I den nordlige delen av den gamle nedlagte travbanen ved Svensrud (ØF10) finnes det en langstrakt
dam med tette forekomster av småsalamander. Hele området er relativt fuktig, og etableringen av
travbanen har gjort at vannet stuves opp i foten av banen på en strekning på ca. 100 meter.
Naturbarnehagen i området følger dammen tett og bruker området til naturundervisning.
På Bymoen (ØF11) ligger det et større myrområde med småbekker og sig som er potensielle
leveområder for amfibier.
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Figur 3-30. På Bymoen er det etablert flere drensgrøfter av hensyn til skogbruket. Det later til at
amfibier har viktige leveområder i disse områdene.
Litt lengre unna, nede ved Tyrifjorden, ligger ØF12 Sælabonn, som er et svært verdifullt raste- og
hekkeområde for våtmarksfugl. I dette avskjermede gruntvannsområdet raster store mengder fugl
under vår- og høsttrekket, og en rekke rødlistede og sjeldne arter er registrert.
ØF13 Domholtevja er et tidligere elveløp/flomløp av Storelva, nå avsnørt av en gammel voll. Evja
vurderes å være et potensielt leveområde for sjeldne/uvanlige arter, og spissnutefrosk og
småsalamander er registrert her. Evja er også et viktig gyteområde for karpefisk og gjedde.
Tabell 3-24. Økologiske funksjonsområder i utredningsområdet Kjellerberget - Helgelandsmoen
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Verdi
ØF09

Svensrud massetak

Hekkekoloni for sandsvaler (NT).

Middels/stor

ØF10

Svendsrud
travbane

Dammer med tette forekomster av småsalamander.

Middels

ØF11

Bymoen

Bekker og sig som er potensielle leveområder for amfibier.

Middels

ØF12

Sælabonn

Svært verdifullt raste- og hekkeområde for våtmarksfugl,
sjeldne og rødlistede arter.

Stor

ØF13

Domholtevja

Leveområde for en rekke ferskvannsorganismer, insekter
og amfibier som spissnutefrosk og småsalamander. Viktig
gyteområde for karpefisk og gjedde.

Stor
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Figur 3-31. Verdifulle økologiske funksjonsområder (brun skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje),
midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
Vannmiljø
Vannforekomstene VA13 Seltebekken, VA14 Bekk til Sælabånn og VA15
Helgelandsmobekken/Domholtevja ligger innefor planområdet. Seltebekken og bekken til Sælabonn
har liten vannføring, og er sterkt påvirket av avrenning fra jordbruket. Bekkene er lagt i rør innenfor
planområdet, og er ikke leveområder for arter av nasjonal forvaltnintsinteresse.
For vannforekomstene er det gjennomført en sårbarhetsvurdering, der forekomst av
forvaltningsrelevante arter og den økologiske og kjemiske tilstanden (miljøtilstanden) er tungtveiende
kriterier (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann).
I tabellen nedenfor er vannforekomstenes økologiske tilstand samt forekomst av relevante arter av
nasjonal forvaltningsinteresse (inkl. rødlistede arter) oppgitt. Den kjemiske tilstanden er udefinert, og
inkluderes ikke her.
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Tabell 3-25. Vannforekomster i utredningsområdet Kjellerberget – Helgelandsmoen
Nr
Navn delområde
Økologisk tilstand Relevante arter av nasjonal
forvaltningsinteresse
VA13

012-682-R Steinsfjorden bekkefelt NV
(Seltebekken)

Antatt moderat

Nei

VA14

012-2869-R Fekjær bekkefelt
(Bekk til Sælabonn)

Antatt moderat

Nei

VA15

012-674-R Storelva bekkefelt
(Helgelandsmobekken/Domholtevja )

Antatt moderat

Ja

Figur 3-32. Berørte vannforekomster i utredningsområdet Kjellerberget – Helgelandsmoen (blå
punkter). Veg (rød linje), jernbane (blå linje), midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå
linje).

Landskapsøkologiske funksjonsområder
Skogområdene fra Kjellerberget til Helgelandsmoen ligger sentralt i den regionale trekk-korridoren for
vilt mellom Nordmarka og Holleia, og en vesentlig del av trekket later i dag til å gå gjennom
skogområdene på Bymoen/Mosmoen. Som et av de siste store skogområdene i lavlandet i Hole og
Ringerike har området en viktig funksjon for å opprettholde forekomstene av skoglevende vilt.
Skogene er viktige beiteområder for hjortevilt, og leveområder for en rekke arter av fugl og pattedyr.
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Tabell 3-26. Lokalitetskomplekser i utredningsområdet Kjellerberget – Helgelandsmoen
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
Verdi
LØ03

Bymoen/Mosmoen

Sentral del av en viktig regional trekkorridor og et
av de siste store skogområdene i lavlandet i Hole
og Ringerike. Opprettholder forekomstene av
skoglevende vilt.

Middels

Figur 3-33. Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder (grønn), veg (rød linje), jernbane (blå linje),
midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
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Verdikart
Basert på den tematiske gjennomgangen i foregående avsnitt kan naturverdiene i utredningsområdet
oppsummeres som i kartet under.

Figur 3-34. Verdikart hvor stor, middels og liten naturverdi er angitt med henholdsvis rød, oransje og
gul farge. Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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3.4.2 Konsekvenser
Generelt om virkninger av tiltaket
På strekningen vil etablering av veg og bane medføre store skjæringer og fyllinger, samt en 130 meter
lang bru over Jørgen Moes veg ved Svingerud. Ved Helgelandsmoen vurderes det å etablere et nytt
motorvegkryss som med ramper og andre konstruksjoner blir et svært arealkrevende inngrep.
Virkninger av disse inngrepene vil bl. a. være betydelige arealbeslag, senking av grunnvannstand,
omlegging av lokale bekker, avrenninger fra veg, samt støy og lysforurensning.
Naturtyper
Nordre portal for tunnelstrekningen Kroksund – Kjellerberget vil munne ut i nordre kant av
naturtypelokaliteten N20 Kjellerberget – Steinsåsen sørvest. Det vil være nødvendig å sprenge seg
noen meter inn i åssiden for å få tilstrekkelig overdekning og bæreevne i fjellet. Dette vil medføre et
direkte inngrep i verdifulle deler av lokaliteten. Det er i tillegg nødvendig med noe vegetasjonsrensk
over tunnelportalen for å kunne oppdage sprekkdannelser og unngå rotsprengning og ras ned på veg
og bane. Spesielle hensyn ved utførelse av vegetasjonsrensk vil bli spilt inn til miljøoppfølgingsplanen.
Det kan ikke utelukkes at trær som står nær inngrepsgrensen kan bli påvirket av endret
grunnvannstand, og at enkelte trær kan dø.

Figur 3-35. Tunnelportalen ved Kjellerberget krever ca. 15 meter innsprenging i åsen for å sikre
bærende fjelloverbygning. Dette medfører direkte inngrep i den artsrike vegetasjonen som vokser
oppe på kanten av skrenten.
Gjennom skogområdene på Bymoen og Mosmoen vil vegetasjon langs vegen kunne bli påvirket av
saltsprut og luftforurensning. Grunnet sikkerhetssoner langs anlegget og nødvendig skogfjerning i
anleggsperioden vurderes de gjenværende naturverdiene langs vegen som begrensede.
Vegetasjonen som etter noen år vokser opp i de midlertidig beslaglagte arealene vil kunne bære preg
av å ha vokst opp under endrede og mer forurensningsutsatte miljøforhold.
Planlagt vegtrase vil gå rett over N21 Dam Helgelandsmoen, og den nyetablerte dammen vil gå tapt i
sin helhet.
N22 Helvetesmyra vil ikke bli direkte berørt, men det har vært en viss bekymring for at tiltaket, og
særlig krysset på Helgelandsmoen kan medføre endringer i overflatehydrologi og
grunnvannsstrømmer inn mot myrområdet. Det forutsettes at tiltaket ikke medfører større endringer,
og det settes ut målebrønner mellom krysset og myra for å overvåke utviklingen. Dette følges
nærmere opp i miljøoppfølgingsplanen.
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Et stort riggområde vil etableres rett ved det svært verdifulle området N23 Domholtevja. Grensen for
riggområdet er justert etter naturtypen, men lokaliteten vil være utsatt i anleggsfasen. Riggområdet er
varslet som nytt utviklingsområde for Hole kommune etter at Ringeriksbanen er bygget.
I alternativet uten kryss på Helgelandsmoen vil en avkjøring til en parkeringsplass medføre et lite
arealbeslag innenfor den vestre delen av lokalitet N24 Mosmoen NV. I praksis vil kun et fåtalls trær bli
berørt.
Tabell 3-27. Konsekvenser for naturtypelokaliteter i utredningsområdet Kjellerberget Helgelandsmoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse

Konsekvens

N20
Kjellerberget –
Steinsåsen
sørvest

Stor

Etablering av tunnelpåhugg medfører tap av
deler av lokaliteten. Omfanget vurderes som
middels negativt.

Middels/stor
negativ
(--/---)

N21
Dam
Helgelandsmoen

Liten

Dammen vil gå tapt. Omfanget vurderes som
stort negativt.

Liten negativ
(-)

N22
Helvetesmyra

Stor

Lokaliteten vil ikke bli direkte berørt, men er
sårbar for endringer i overflatehydrologi og
grunnvannsstrømmer. Omfanget vurderes som
lite negativt.

Liten negativ
(-)

N23
Domholtevja

Stor

Anleggsområdet er justert slik at lokaliteten
unngås, men inngrepene kommer tett på
lokaliteten. Omfanget vurderes av høre-varhensyn som lite negativt.

Liten negativ
(-)

N24
Mosmoen NV

Stor

Alternativ med kryss på Helgelandsmoen
Lokaliteten blir ikke berørt. Omfanget vurderes
som intet.
Alternativ uten kryss på Helgelandsmoen
Atkomst til en parkeringsplass medfører et lite
inngrep i lokaliteten. Omfanget vurderes som lite
negativt.

Ubetydelig
(0)

Liten negativ
(-)

Verneområder
Avstanden fra veg og bane over Bymoen er så stor at støy neppe vil ha noen nevneverdig effekt på
det foreslåtte naturreservatet i Sælabånn. I anleggsfasen vil derimot utslipp av anleggsvann kunne
påvirke vannkvaliteten i Sælabånn, se kap. 0.
Økologiske funksjonsområder
Veg og bane vil passere sandsvalebestanden i ØF09 Svensrud massetak på ca. 200 meters avstand.
Arten er normalt tolerant for støy, og støyskjerming mot massetaket vil også hindre direkte visuell
påvirkning. Det er imidlertid uvisst om kolonien vil opprettholdes etter belastningen den vil bli utsatt for
i anleggsfasen, se kap. 0.
Veg og jernbane blir liggende helt inntil dammen ved ØF10 Svensrud travbane, og vil trolig medføre
tap av denne. På strekningen gjennom ØF11 Bymoen vil anlegget ligge i dyp skjæring, og medfører
sannsynligvis en permanent endring i overflatehydrologien. Flere av bekkene som renner fra vest mot
øst i dette området vil bli avskåret og ledet langs veganlegget mot Svingerud. Dette vil i praksis føre til
en uttørking av områdene nord for vegen. I drensgrøfter og sig er det tidligere dokumentert
forekomster av amfibier. Med tap av en viktig yngledam, barriereeffekter av veg og bane og uttørking
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av terrenget nord for vegen vurderes situasjonen for amfibiene på Bymoen å bli vesentlig forverret.
Det anbefales at avbøtende tiltak iverksettes.
Det viktige fugleområdet ØF12 Sælabonn ligger utenfor planområdet, og vil ikke bli direkte berørt i
driftsfasen.
Avrenning av partikler, suspendert stoff og sprengstoffrester fra vegfyllinger i området vil kunne
medføre sedimentasjonseffekter, som kan ha potensiell negativ påvirkning på ferskvannsarter og
deres leveområder i Domholtevja (ØF13). Avrenningsvannet fra vegen vil bli renset.
Tabell 3-28. Konsekvenser for økologiske funksjonsområder i utredningsområdet Kjellerberget –
Helgelandsmoen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
ØF10
Svensrud
massetak

Middels/stor

Sandsvalekolonien passeres på 200 meters avstand.
Trafikkstøy og lysforurensning vil kunne gi negative
konsekvenser. Omfanget vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)

ØF11
Bymoen

Middels

Permanent endring i overflatehydrologi medfører at
lokaliteten sannsynligvis går tapt. Omfanget vurderes
som stort negativt.

Middels/stor
negativ
(--/---)

ØF12
Sælabonn
ØF13
Domholtevja

Stor

Liten/middels

Ubetydelig påvirkning i driftsfasen. Omfanget
vurderes som intet.
Avrenning fra vegfyllinger kan ha en potensiell
negativ påvirkning på ferskvannsarter i Domholtevja.
Omfanget vurderes som lite/middels negativt.

Ubetydelig
(0)
Liten negativ
(-)

Vannmiljø
I tabellen nedenfor er resultatene fra sårbarhetsvurderingen av vannforekomstene på strekningen
gjengitt. Seltebekken (VA13) og bekken med utløp til Tyrifjorden ved bukta Sælabonn (VA14) er
vurdert som middels sårbare, som følge av høy score på flere kriterier etter vannforskrifen (ref.
sårbarhetsvurdering). VA15 Storelva bekkefelt (Helgelandsmobekken og Domholtevja) er vurdert som
svært sårbar, da den både scorer høyt på en rekke kriterier etter vannforskriften, samt på kriterene
relevante arter av nasjonal forvaltningsinteresse og relevante rødlistede arter.
Tabell 3-29. Konsekvenser for vannforekomster i utredningsområdet Kjellerberget – Helgelandsmoen
(Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann)
Vannforekomst
Sårbarhet iht.
Sårbarhet iht. nml
Samlet
vannforskriften
sårbarhet
VA13
Høy
Høy
Høy
Steinsfjorden bekkefelt NV
(Seltebekken)
VA14
Middels
Lav
Middels
Fekjær bekkefelt
(Bekk med utløp til Tyrifjorden ved bukta
Sælabonn)
VA15 Storelva bekkefelt
Høy
Høy
Høy
(Helgelandsmobekken/Domholtevja)

Det er sannsynlig at «Helgelandsmobekken» (VA15) må legges om på en kortere strekning. Graden
av inngrep og omlegginger vil være avgjørende for om bekken vil kunne bli definert som «sterkt
modifisert» og få redusert miljøtilstand. Avrenning fra vegfyllinger i området vil kunne medføre
sedimentasjonseffekter i Domholtevja i noe tid etter vegen er anlagt. Generelt vil avrenningsvann fra
veg vil bli renset på strekningen. Oppsummert vurderes påvirkningen på Storelva bekkefelt å være
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lokal, og av begrenset omfang. Den vil dermed ikke bidra til å heve samlet konsekvensgrad for
strekningen.
Seltebekken (VA13) renner i dag i grøft langs Selteveien, som skal utvides til 10,5 m bredde.
Utvidelsen innebærer at Seltebekken vil måtte legges i rør på en kort strekning rett øst for
eksisterende fangdammer, der bekkeløpet i dag ligger nærmest veien. Dette inngrepet vurderes
imidlertid ikke å være omfattende nok til å endre bekkens miljøtilstand.
Bekk med utløp til Tyrifjorden ved bukta Sælabonn (VA14) vil ikke bli påvirket i driftsfasen, men vil
kunne bli benyttet som resipienter for anleggsvann, se kap. 3.4.3.
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Veg og jernbane med skjæringer og fyllinger vil føre til et stort tap av arealer i skogområdene på
Bymoen og Mosmoen, som er viktige leve- og trekkområder for vilt, og del av en sammenhengende
grønnstruktur definert som klimavernsone. Skogområdene vil bli delt i to av veg og jernbane, som med
viltgjerder på hele strekningen vil utgjøre en betydelig barriere. Det foreslåtte krysset på
Helgelandsmoen er arealkrevende, og vil med ramper og omlegging av lokalveg medføre tap og
oppsplitting av skogområdene nærmest Helgelandsmoen.
En løsning uten kryss på Helgelandsmoen er også vurdert. Denne løsningen vil redusere
arealinngrepet og omfanget av skogfragmenteringen ved Helgelandsmoen, men da Svingerudveien
likevel må legges om frem til krysset med Gomnesveien vest for E16 og Ringeriksbanen, vil det
mellomliggende arealet sannsynligvis ikke ha noen verdi som leveområde for vilt. De positive
virkningene vurderes dermed som begrensede, og ikke tilstrekkelige til å påvirke konsekvensgraden.
Av vesentlig større betydning er imidlertid de indirekte og langsiktige konsekvensene. Dersom det
anlegges kryss, tilrettelegges det samtidig for videre utvikling og utvidelse av næringsarealene på
Helgelandsmoen, som potensielt vil kunne medføre en betydelig svekkelse av de unike naturverdiene
i området. Slike fremtidige effekter regnes ikke inn i konsekvensutredningen for naturmiljø, men
omtales under prosjektets ringvirkninger.
Støy og lysforurensning vil kunne medføre tap av leve- og beiteområder for en rekke dyrearter, langt
ut over de direkte inngrepsområdene. Støy vil gjøre at pattedyr reduserer bruken av områdene inn mot
anlegget, og i GPS-undersøkelser gjennomført i Elgmerkeprosjektet i Akershus ble det funnet at
beiteområder ble signifikant sjeldnere brukt av elgen når avstanden til tungt trafikkert veg var mindre
enn 400 meter. En tradisjonell vegbelysning langs E16 vil lyse opp store områder som i dag er lite
utsatt for lysforurensning, og således endre økologien, se kap. 3.8. I tillegg vil en sterkt opplyst
vegbane virke avskrekkende for pattedyr på trekk.
Det er imidlertid planlagt en faunapassasje ved Svingerud, hvor dyr skal kunne passere under en 130
meter lang bru med god frihøyde. Under samme bru vil lokalveg og tursti passere, men løsningen vil
trolig fungere bra for trekkende vilt. Et gjenvinningsanlegg som lå uheldig til og sperret for trekkende
dyr vil trolig bli flyttet til Helgelandsmoen.
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Figur 3-36. Brua ved Svingerud vil gi gode muligheter for vilt som skal krysse veg og bane på
Bymoen.
Tabell 3-30. Konsekvenser for lokalitetskomplekser i utredningsområdet Kjellerberget –
Helgelandsmoen
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
LØ03
Mosmoen/Bymoen

Middels

Alternativ med kryss på Helgelandsmoen
Krysset på Helgelandsmoen vil medføre tap av
leveområder for vilt. Veg og jernbane vil generelt
utgjøre en stor barriere, men en planlagt
faunapassasje vil avbøte dette i noen grad. Støyog lysforurensning gjør områdene nær vegen
mindre egnet som leveområder. Omfanget vurderes
som middels negativt.
Alternativ uten kryss på Helgelandsmoen
Arealinngrepet og omfanget av
skogfragmenteringen ved Helgelandsmoen
reduseres, men da Svingerudveien likevel må
legges om, vil det mellomliggende arealet
sannsynligvis ikke ha noen verdi som leveområde
for vilt, og de positive virkningene vurderes som
begrensede. Ellers vil virkningene være som i
alternativet med kryss, og omfanget vurderes som
middels negativt.

Konsekvens
Middels
negativ
(--)

Middels
negativ
(--)
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Samlet vurdering
På strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen vil veg og bane kreve betydelige terrenginngrep og
arealbeslag, og bl. a. føre til at skogområdene på Bymoen og Mosmoen vil bli delt i to. I tillegg til store
permanente tap av leveområder for vilt, vil støy og lysforurensning gjøre leveområdene inn mot
anlegget mindre attraktive, slik at det reelle tapet blir enda større. De viktige vilttrekkene gjennom
området vil kunne bli påvirket av tiltaket, men en faunapassasje midt på strekningen er anlagt for å
redusere barriereeffektene.
Tunnelpåhugg i Kjellerberget vil føre til tap av deler av en kalkbarskog, og endringer i
overflatehydrologi vil kunne føre til uttørking av leve- og yngleområder for amfibier ved Svensrud
travbane og på Bymoen. Forringelsen av verdier knyttet Bymoen/Mosmoen, Kjellerberget og
Svendsrud travbane medfører at konsekvensen samlet sett vurderes som middels negativ (- -) på
strekningen. Det er ingen vesentlig forskjell på konsekvensene i planalternativ med og uten vegkryss
på Helgelandsmoen.
Tabell 3-31. Oversikt konsekvensgrad alle delområder
Delområde
Registreringskategori
N20 Kjellerberget
Naturtype, kalkbarskog
N21 Dam Helgelandsmoen
Naturtype, dam
N22 Helvetesmyra
Naturtype, myrområde
N23 Domholtevja
Naturtype, flomskog
N24 Mosmoen NV
Naturtype, rik sandfuruskog

ØF09 Svensrud massetak
ØF10 Svendsrud travbane
ØF11 Bymoen
ØF12 Sælabonn
ØF13 Domholtevja
LØ03 Bymoen/Mosmoen

Samlet konsekvens

Økologisk funksjonsområde, sandsvaler
Økologisk funksjonsområde, småsalamander
Økologisk funksjonsområde, amfibier
Økologisk funksjonsområde, våtmarksfugl
Økologisk funksjonsområde, amfibier og fisk
Landskapsøkologisk funksjonsområde, vilt

Konsekvens
Middels/stor negativ
Liten negativ
Liten negativ
Liten negativ
Med kryss
Uten kryss
Ubetydelig
Liten
negativ
Liten negativ
Middels/stor negativ
Middels/stor negativ
Ubetydelig
Liten negativ
Med kryss
Uten kryss
Middels
Middels
negativ
negativ
Middels negativ

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

94 av 151
FRE-00-A-26220
02A
09.02.2018

3.4.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Utslipp av anleggsvann
Seltebekken og bekk med utløp til Tyrifjorden ved bukta Sælabonn er mulige resipienter for
anleggsvann fra drivingen av Vikstunnelen. Vannet herfra vil være forurenset, og mengden vann vil
også være stor i forhold til normal vannføring. Anleggsvannet vil renses, men gitt de store
vannmengdene og vannforekomstenes sårbarhet for påvirkning er det lite trolig at disse bekkene kan
benyttes som resipienter uten at dette medfører en uakseptabel forverring av miljøtilstanden.
Masseflukt og forurensede avrenninger
Helgelandsmobekken vil renne gjennom store deler av anleggsområdet på Mosmoen. Det vil foregå
svært omfattende grave- og fyllingsarbeider i hele dette området og det er stor fare for masseflukt og
tilføring av forurensende stoffer til bekken. Bekken renner ned i den verdifulle og foreslått vernede
Domholtevja, som er svært sårbar for påvirkning (sårbarhetskategori høy). Den tilsvarende sårbare
Seltebekken, som renner ut i naturreservatet i Steinsvika, vil kunne bli påvirket av forurensede
avrenninger i forbindelse med utvidelsen av Selteveien.
Skade på vegetasjon
Etablering av veg til en parkeringsplass ved Helgelandsmoen vil kunne medføre skade på
vegetasjonen i lokalitet N24 Mosmoen NV, utover den delen som blir beslaglagt permanent.
Støy og menneskelig forstyrrelse
Det er planlagt rigg i Svensrud massetak. Dette vil medføre betydelig støybelastning og menneskelig
aktivitet kan også ha en stressende og fortrengende effekt på sandsvalene som hekker her. Det
forutsettes at det ikke gjennomføres direkte inngrep nærmere kolonien enn 50 meter. Det er likevel
høyst usikkert om sandsvalene kommer til å hekke i området i anleggsperioden.

3.4.4 Avbøtende tiltak


Etableringen av tunnelportalene i Kjellerberget bør gjennomføres på en måte som begrenser
inngrepene i denne verdifulle lokaliteten. Omfanget av vegetasjonsrensk bør reduseres til et
minimum.



I anleggsfasen må det være en målsetting å begrense inngrepene innenfor N24 Mosmoen
NV.



Det bør etableres en erstatningsdam for amfibier vest for veg og bane ved Svingerud.



Anleggsvann fra drivingen av Vikstunnelen bør ikke slippes ut til lokale bekkefelt. Vannet bør
føres i provisoriske rør frem til Tyrifjorden og slippes ut på dypt vann utenfor de viktige
fugleområdene i Sælabånn og Fekjærvika.



Det er stor fare for avrenning og masseflukt fra skjæringer og fyllinger til verdifulle bekker og
vassdrag. Det bør gjennomføres særlige tiltak for å forhindre dette.
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3.5.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Overordnede trekk
På denne strekningen finnes svært store naturverdier knyttet til både landskapsformer, vassdrag,
våtmarker og sandfuruskog. Fra Helgelandsmoen og nordover mot Prestemoen domineres landskapet
av Storelvas elveslette med yngre fluviale avsetninger, som omfatter markerte terrasser som Lamoen,
Helgelandsmoen, og Prestemoen, samt gamle avsnørte meandere som Juveren, Lamyra og
Synneren. De tydelige, høyereliggende terrassene viser eldre stadier i elveslettas utvikling, mens de
avsnørte meanderne av ulik alder også viser elvas meandrerende prosesser over tid. I dag er en del
av prosessene i deltaområdet og på elvesletta stabilisert gjennom vegfyllinger og forbygninger, men
det er fortsatt mulig å se aktive prosesser bl.a. ved pågående avsnøring av en meanderbue ved
Froksøya og aktiv deltadannelse ved utløpet i Tyrifjorden, ved Averøya.

Figur 3-37. Traseen for veg og jernbane vil krysse Storelva ved Helgelandsmoen og går over Storelva
og Mælingen videre nordover. Fra Helgelandsmoen, mot nord.
Nord for Storelva går traseen over dyrket mark mellom våtmarksområdene Synneren naturreservat og
Storelvas meanderbue rundt Froksøya. Storelva, inkludert Froksøya og tilhørende meander, er
foreslått vernet som en del av verneplan for Tyrifjorden. Våtmarkssystemet er et Ramsarområde, og
består av flere eksisterende naturreservater: Juveren, Lamyra, Averøya og Karlsrudtangen
naturreservater, i tillegg til Synneren. Området har svært stor betydning som hekke- raste- og
beiteområde for vanntilknyttet fugl.
Nord for elveslettelandskapet ved Mælingen møter traseen en bratt terrassekant som er en av
Storelvas tidligere erosjonsskråninger mot Prestemoen. Skråningen er i overkant av 25 m høy, og
fører opp til et stort, verdifullt sandfuruskogområde.
Naturtyper
Lokaliteter som i større eller mindre grad blir påvirket av tiltaket omfatter naturtyper knyttet til
våtmarker/flomskoger ved Storelva og naturtyper knyttet til de store sand- og grusavsetningene på
Prestemoen.
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Lokalitet N25 Storelva Averøya – Busund har store meanderbuer med et rikt biologisk mangfold både i
vann og i tilknytning til kantsonene. Det finne flere ulike naturtyper langs vassdraget, men ved
krysningspunktet over Storelva knyttes verdiene til kantsone, flommark og selve elvestrengen.
Storelva er i hele planområdet foreslått vernet som en del verneplan Tyrifjorden, se avsnitt om
verneområder.
N26 Gomserudtangen Ø utgjør en stor, gjenværende rest med gråor-heggeskog på Storelvas
elveslette, samt en kantsone med flompåvirket bjørke- og vierskog ut mot Storelva. Skogen er gammel
og velutviklet, med artsrik vedsoppfunga, inkludert en del sjeldne og rødlistede arter. Lokaliteten var
kjent fra tidligere, men verdien ble hevet til A etter spesialistkartleggingene som ble gjennomført i
forbindelse med planleggingen av Ringeriksbanen og E16, da det ble funnet en rekke rødlistede sopp
og kjuker i området.

Figur 3-38. Gomserudtangen Ø har gammel, velutviklet gråorskog med en rik vedsoppfunga. Høyre:
Eikedynekjuke (Perenniporia medulla-panis) på grov gråorlåg. Arten er ikke tidligere funnet i
Ringerike-distriktet, og dette er tredje funn i Buskerud. Foto: Tom H. Hofton.
N27 Synneren naturreservat er en meandersjø (kroksjø) avsnørt fra Storelva, som er naturlig
næringsrik og mindre gjengrodd enn Juveren. Synneren er omgitt av dyrket mark på flere sider og
vannkvaliteten er påvirket av avrenning fra jordbruket. Det er en uttalt bekymring om at kroksjøen later
til å gro igjen fortere enn forutsett. Arealet som vil bli direkte berørt av tiltaket er en mindre vik med et
areal på litt over 3 daa. Vika er en rest av en større vik/flomløp som er delvis gjenfylt. Den er omgitt av
noe løvkratt og diverse nitrofile ugressarter, mens det mot Prestemoskrenten er en sone med boreale
løvtrær, for det meste bjørk. Ca. halvparten av vika har helofyttvegetasjon, dominert av kvasstarr med
innslag av elvesnelle og flaskestarr. Den åpne vannflaten i indre deler har stort innslag av
kantnøkkerose, samt noe gul nøkkerose og vanlig tjernaks. Ytre deler er mer preget av
langskuddvegetasjon som hornblad, vasspest, blærerot, og andemat. En lang rekke vanninsekter er
også registrert her, spesielt mange biller, bl.a. Hydrochara caraboides, en sterkt truet (EN) vannbille.
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Figur 3-39. Synneren naturreservat, en del av Ramsarområdet.
N28 Sandbakken utgjør den sjeldne naturtypen baserik sandfuruskog, lokalisert i en sørvestvendt
skråning ned mot Synneren naturreservat. Skrenten er bratt og løsmassene består av finkornet sand.
Jordsmonnet er ustabilt, og i partier med glissen skog er det mye blottlagt sand. En svært stor bestand
med skavgras indikerer kildepreg. Det finnes en stor forekomst av den rødlistede plantearten
nikkesmelle (NT), og elvemarigras (VU) vokser på flommarkene i kanten mot elva. Flere arter av
jordboende sopp som er funnet på lokaliteten er indikatorer for verdifullt naturmiljø, deriblant
furufåresopp (NT). Fellefangst i regi av FRE i 2016 viste en rekke rødlistede insektarter som
korssmeller (NT), krattsmeller (NT), Stagetes borealis (NT) og Cryptolestes corticinus (VU). De to
sistnevnte artene er knyttet til grov furuved, mens korssmeller er knyttet til tørr og varm
engvegetasjon. Korssmeller er for øvrig også påvist i skog.

Figur 3-40. Den bratte skrenten fra Synneren opp mot Prestemoen er et eldorado for sjeldne sopper
og insekter.
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N29 Sandbakken sandtak utgjør et særegent og verdifult habitat for sjeldne insekter. En rekke
rødlistede arter er registrert her. Sandtaket er gammelt og gror sakte igjen med småtrær av løv og
furu, men det finnes fremdeles store, åpne og sørvendte områder med eksponert sand. Sandarealene
på flaten er i liten grad gjengrodd, så det foregår trolig jevnlig uttak. Den rødlistede sandlevende
insektarten sandjeger Cicindela hybrida (VU) ble registrert i de åpne, varme sandområdene i 2016.
Potensialet for varmekrevende insektarter knyttet til åpen sand er svært godt, og det må antas at en
rekke rødlistede arter lever her. For øvrig ble også sandsmeller (VU) påvist på lokaliteten.

Figur 3-41. Sandjegerne Cicindela hybrida (VU) (venstre) og Cicindela campestris (LC) (høyre) ble
registrert på flere av lokalitetene med åpne sandflater. Foto: Stefan Olberg.
N30 Busund Sandtak er et kommersielt aktivt sandtak. I uttaksområdene rekker ikke vegetasjonen å
etablere seg, men på toppen av sandtaket er påvirkningen noe lavere. Her er det en god populasjon
av sandjegeren Cicindela hybrida (VU). Ingen andre rødlistearter ble påvist, men det er et visst
potensial for enkelte andre rødlistearter på lokaliteten. Det at sjeldne og truede insektsarter dukker
opp selv i aktivt drevne sandtak, forteller sitt tydelige språk om hvordan sandlevende insekter forsøker
– og delvis lykkes med – å opprettholde bestander i erstatningsbiotoper, nå som naturlige ras og
blottlegging av sand langs elva i stor grad har opphørt grunnet forbygninger og flomsikring.

Figur 3-42. Det gamle sandtaket på Mælingen er et viktig leveområde for varmekjære insekter.
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Tabell 3-32. Naturtypelokaliteter i utredningsområdet Helgelandsmoen – Prestemoen.
Nr
Navn
Kort beskrivelse
delområde
N25 Storelva
Kroksjø, flomdam og meandrerende elveparti (B). Store
Averøyameanderbuer med rikt biologisk mangfold knyttet til kantsone og
Busund
vann.
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Verdi
Middels/stor

N26

Gomserudtangen Ø

Boreal løvskog og flommarkskog (A). Velutviklet gammel
gråorskog og flomskog, artsrik vedsoppfunga, rødlistearter og
sjeldne arter.

Stor

N27

Synneren
naturreservat

Kroksjø, flomdam og meandrerende elveparti (A). Naturlig
næringsrik. Berørt del er en vik med bl. a. flytebladvegetasjon,
som er leveområde for en sterkt truet vannbille.

Stor

N28

Sandbakken

Sandfuruskog (B). Sjelden skogtype med flere rødlistede
karplante- sopp- og insektarter.

Middels/stor

N29

Sandbakken
sandtak

Erstatningsbiotop (B). Gammelt sandtak med særegne habitater
for sjeldne/rødlistede insektarter.

Middels/stor

N30

Busund
sandtak

Erstatningsbiotop (A). Aktivt drevet sandtak hvor man på eldre
sandflater stedvis finner forekomst av en rødlistet insektart.

Figur 3-43. Verdifulle naturtyper (grønn skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje), midlertidige
anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).

Stor
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Verneområder
Spesielt store verdier er knyttet til Storelvas elveslette og systemet av meandrerende elveløp,
kroksjøer og aktive deltaer. Storelvas elveslette omfatter flere verneområder; NR09 Averøya
naturreservat, NR11 Synneren naturreservat, NR12 Juveren naturreservat og NR13 Lamyra
naturreservat. I tillegg er de svært viktige våtmarksområdene NR14 Storelva og NR15 Domholtsevja
foreslått vernet i den pågående verneprosessen for Tyrifjorden. Tyrifjorden våtmarkssystem har vært
Ramsarområde siden 1996. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal konvensjon vedtatt i Ramsar i
Iran i 1971, og trådte i kraft i 1975. Den skal sikre våtmarker av internasjonal betydning. Norge har
gjennom konvensjonen forpliktet seg til å ta vare på viktige våtmarksverdier.
Synneren naturreservat og det foreslåtte verneområdet Storelva vil bli direkte berørt av tiltaket, og de
viktige verdiene knyttet til disse områdene er beskrevet under avsnittene om naturtyper og økologiske
funksjonsområder. De øvrige verneområdene vil ikke bli direkte berørt.

Figur 3-44. Verneområder (rød skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje), midlertidige
anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
Økologiske funksjonsområder
ØF14 Storelva og ØF15 Synneren er svært verdifulle områder for en rekke arter av vanntilknyttet fugl.
De har stor betydning både som hekkeområder og som raste- og næringsområder under trekket vår
og høst. Grunne og vegetasjonsrike kroksjøer er svært gode næringsområder for våtmarksfugler og
andefugler fra isgang på våren og frem til islegging på høsten. I milde vintre vil kroksjøer ha en viktig
funksjon før isen legger seg. Synneren utmerker seg både når det gjelder antall fugl og antall sjeldne
og truede arter. Når isen begynne å legge seg i Tyrifjorden og Steinsfjorden, og kroksjøer og evjer
fryser til, er vegen til Storelva kort, og store mengder fugl overvintrer ute i råkene i elva. Her beiter
flokker av knoppsvaner, sangsvaner, kanadagås, kvinand, stokkand, toppand og laksand. Kantsonene
er frodige, og har en verdi for spurvefugl, blant annet som forflytningskorridor langs elva.
Storelva er også viktig for storørretvandring fra Tyrifjorden, og har gyte- og oppvekstområder for ørret i
øvre deler. Elva er i tillegg leveområde for edelkreps (EN) og elvemusling (VU). Disse artene er ikke
registrert innenfor planområdet de seneste årene, men det vurderes å være et potensial for
elvemusling i dypålen nedstrøms brukrysningspunktet. Storelva har videre funksjon som
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oppvekstområde for flere fiskearter, blant dem sannsynligvis ål (VU), krøkle, elve- og bekkeniøye,
samt sik. Det er kjent at brasme og gjedde foretar gytevandring til bl. a. Synneren.
Den flomutsatte kulturmarka på Mælingen (ØF16) har i alle år vært et velkjent leveområde for de
rødlistede fugleartene vipe (EN), sanglerke (VU), åkerrikse (CR) og stær (NT). Sanglerka ble
oppvurdert til sårbar (VU) ved revisjon av den nasjonale rødlista i 2015, mens vipa ble kategorisert
som sterkt truet (EN), en oppjustering med to plasser fra nær truet (NT) i 2010. Bakgrunn for
oppjustering var en dramatisk reduksjon i antallet over mange år. Vipa har størrelsesmessig
begrensede leveområder, og foretrekker å hekke og finne mat på ett og samme sted. Det ideelle
leveområdet er åkerlapper med mye fuktighet, nærhet til vassdrag og gjerne områder med ekstensivt
drevet grasmark. På Mælingen finnes alle disse kvalitetene og området er trolig et av de viktigste
gjenværende leveområdene for arten i Hole og Ringerike. I senere år later det til at det er jordene ved
travbanen og jordene på østsiden av Synneren som benyttes hyppigst av vipa med en årlig
hekkebestand på 4-6 par (Myrmo pers.medd.). Det foreligger flere observasjoner av åkerrikse i
området gjennom årene, men det har trolig ikke vært hekkende individer her siden 90-tallet. Jordene
på Mælingen er også hekkeområde for sanglerke (VU), og i perioder hvor de er oversvømt, har de en
viktig funksjon som raste- og beiteområde for trane, gjess, andefugl og vadefugl på trekk.
Mælingen ligger sentralt i den viktige trekkorridoren for hjortevilt som vandrer fra de store skogene i
Nordmarka i øst til Holleia i vest. Storelvas elveslette er for øvrig et kjerneområde for spissnutefrosk,
og småsalamander forekommer spredt i hele området. Elvesletta er i tillegg leveområde for
flaggermus.
Tabell 3-33. Økologiske funksjonsområder i utredningsområdet Helgelandsmoen – Prestemoen.
Nr
Navn delområde
Kort beskrivelse
Verdi
ØF14

Storelva

Svært viktig raste-, beite- og hekkeområde for en rekke
arter av vanntilknyttet fugl. Storørretvandring fra
Tyrifjorden, gyte- og oppvekstområder for ørret i øvre
deler. Mulig leveområde for edelkreps (EN) og
elvemusling (VU). Sannsynligvis oppvekstområde for ål
(VU), krøkle, sik, elve- og bekkeniøye.

Stor

ØF15

Synneren

Svært viktig raste-, beite- og hekkeområde for en rekke
arter av vanntilknyttet fugl. Brasme og gjedde foretar
gytevandring til Synneren.

Stor

ØF16

Mælingen dyrket
mark

Viktig hekkeområde for vipe (EN) og sanglerke (VU).
Oversvømmet dyrket mark har en funksjon for gjess,
andefugl og vadefugl i trekkperiodene. Rasteplass- og
beiteområde for trane.

Middels/stor
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Figur 3-45. Verdifulle økologiske funksjonsområder (brun skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje),
midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
Geologiske forekomster
Storelvas elveslette med meandere, kroksjøer, aktive delta og rasskrenter har også store betydning
for forståelsen av elvedynamikk og landskapsdannelse. Innenfor området finnes en rekke
kvartærgeologiske former av ulik alder som viser deltaområdets tidligere og nåværende utvikling.
Flere tydelige, høyereliggende terrasser viser tidligere stadier i elveslettas utvikling, som f.eks.
Prestemoen. Flere avsnørte meandere av ulik alder viser også elvas meandrerende prosesser over
tid. Former som terrassekanter, fluviale nedskjæringer og dreneringsspor viser også deler av denne
historikken. I dag er en del av prosessene i deltaområdet og på elvesletta stabilisert gjennom
veifyllinger og forbygninger, men det er fortsatt mulig å se aktive prosesser bl.a. ved pågående
avsnøring av en meanderbue ved Froksøya og aktiv deltadannelse ved utløpet i Tyrifjorden. Området
vurderes følgelig å ha stor betydning for forståelsen av kvartærgeologi og geomorfologi, og gjennom å
være lett tilgjengelig vil det også ha pedagogisk betydning mht. kvartærgeologiske prosesser. Verdien
vurderes derfor som stor.
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Figur 3-46. Unike landskapsformer med meandere, kroksjøer, aktive delta og rasskrenter har også en
stor pedagogisk verdi i forståelsen av elvedynamikk og landskapsdannelse. Foto: Norge i bilder.
Vannmiljø
For Storelva (VA16) og Storelva bekkefelt (VA17) er det gjennomført en sårbarhetsvurdering, der
forekomst av forvaltningsrelevante arter og den økologiske og kjemiske tilstanden (miljøtilstanden) er
tungtveiende kriterier (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann).
I tabellen nedenfor er vannforekomstenes økologiske tilstand samt forekomst av relevante arter av
nasjonal forvaltningsinteresse (inkl. rødlistede arter) oppgitt. Den kjemiske tilstanden er udefinert, og
inkluderes ikke her.
Tabell 3-34. Vannforekomster i utredningsområdet Helgelandsmoen – Prestemoen
Nr
Navn delområde
Økologisk tilstand
Relevante arter av nasjonal
forvaltningsinteresse
VA16
012-174-R Storelva
Svært god
Ja
VA17

012-674-R Storelva bekkefelt
(Synneren)

Antatt moderat

Ja
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Figur 3-47. Berørte vannforekomster i utredningsområdet Helgelandsmoen – Prestemoen (blå
punkter). Veg (rød linje), jernbane (blå linje), midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå
linje).
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Elveslettelandskapet til Storelva (LØ04) er unikt for Sør-Norge, med store intakte kroksjøer i ulike
suksesjonsstadier, intakte meandersvinger og et intakt utløpsdelta. Det knyttes svært store
naturverdier til området og elveslettelandskapet omfattes av både nasjonale vernevedtak og
internasjonale konvensjoner.
De mange verneområdene og alle de spesielle og verdifulle naturtypene som finnes her taler sitt
tydelige språk om områdets verdi. I senere år har det utviklet seg en gryende erkjennelse av at
sammenhengene mellom alle disse enkeltelementene er svært viktig, og at verdien av disse kanskje
er større enn summen av enkeltlokaliteter. Det er slike forhold som skal fanges opp av
landskapsøkologien.
En høy tetthet av viktige leveområder for et bredt spekter av artsgrupper, innenfor et stort område med
sammenhengende økologiske gradienter fra fuktig til tørt og fra fattig til rikt, gjør området særlig robust
og verdifullt. Slike områder er gjerne refugium for særlig sårbare arter med strenge krav til livsmiljø.
Det er betegnende at de skogområdene som ble grundigere kartlagt i forbindelse med denne
utredningen stort sett alle overasket med et vesentlig rikere artsmangfold enn forventet, basert på
førsteinntrykket av de ulike lokalitetene.
Innen landskapsøkologien beskrives gjerne leveområdene til en enkelt art som en sammenheng av
flere delområder spredt utover landskapet. Noen av delområdene er særlig gode og står for en
overproduksjon av individer som kan drifte ut og kolonere nye og mindre egnede leveområder. I andre
delområder er situasjonen den motsatte, og bestandene av en art opprettholdes i stor grad av det
stadige påfyllet av individer utenfra. Flere av verneområdene og lokalitetene ute på elvesletta er
tydelige kildeområder. Et klart tegn på dette er de overraskende funnene man gjør av eksklusive og
sjeldne arter selv i mer trivielle områder og erstatningshabitater i områdene rundt Storelva og
Prestemoen.
Det er stor trekkaktivitet av fugl i hele Mælingen-området. På dagsbasis forflytter fugler seg mellom
hvileområder og næringsområder, og gjennom året mellom hekkeområder, beiteområder og
overvintringsområder rundt på Mælingen og Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. En viktig akse i dette
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trekket er linjen Karlsrudtangen, Synneren, Juveren og over til Steinsvika i Steinsfjorden. Gjennom
året er det et betydelig trekk av våtmarkstilknyttede fugler her (Myrmo pers.medd.).
Våtmarkssystemet ligger også svært sentralt i korridoren for de store fugletrekkene som går over SørNorge vår og høst. Fugler på langtrekk følger tydelige ledelinjer i terrenget, og etter å ha kommet
nordover langs Oslofjorden er Tyrifjorden og elvene nordover mot Randsfjorden helt sentrale
ledelinjer. Med sine rike og tiltalende beiteområder går også mye fugl inn for landing i deltaområdet for
Storelva. Med fugler som sirkler seg ned mot rasteområdene, andre som sirkler seg opp, interne trekk
på elvesletta og andre store flokker av fugl som passerer over i både øst og vest, kan omfanget av
fugl i bevegelse på gode dager for fugletrekk vår og høst bli ganske voldsomt. Området er i dag
omtrent fritt for kollisjonshindre og fuglene har ubegrenset mulighet til trekk og forflytting i et lite
forstyrret område.
Hjortevilttrekket over Ringerike passerer gjennom Mælingen-området med hovedtrekk i nord-sørretning, men også med betydelig bevegelse av dyr på tvers av planlagt veg og bane.
Tabell 3-35. Lokalitetskomplekser i utredningsområdet Helgelandsmoen – Prestemoen.
Nr
Navn
Kort beskrivelse
delområde
LØ04 Storelvas
Unikt elveslettelandskap med store naturverdier, som omfattes
elveslette
av både nasjonale vernevedtak og internasjonale konvensjoner.
Refugium for sårbare arter med strenge krav til livsmiljø. Sentral
beliggenhet i hovedtrekkleden for fugl i Norge.

Verdi
Stor

Figur 3-48. Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder (grønn + grønn skravur). Veg (rød linje),
jernbane (blå linje), midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
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Verdikart
Basert på den tematiske gjennomgangen i foregående avsnitt kan naturverdiene i utredningsområdet
oppsummeres som i kartet under.

Figur 3-49. Verdikart hvor stor og middels naturverdi er angitt med henholdsvis rød og oransje farge.
Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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3.5.2 Konsekvenser
Generelt om virkninger av tiltaket
På strekningen bygges veg og bane i dagen, og det foreligger to alternativer for kryssing av Storelva
og Mælingen. Alternativ A er en lang bru på ca. 1 870 meter som strekker seg over hele Mælingen til
brinken på Prestmoen. Alternativ B er en bru på ca. 300 m over Storelva, en fylling på ca. 600 m over
den bredeste delen av Mælingen, og en bru på ca. 800 m til brinken på Prestmoen. Dagstrekningen
med brukryssinger medfører betydelige inngrep med en rekke konsekvenser for naturmiljøet: bl. a.
store arealbeslag, barrierevirkninger, kollisjonsrisiko for fugl, lysforurensning, støypåvirkning,
forurensede avrenninger og hydrologiske endringer.

Figur 3-50. Henholdsvis alternativ A med lang bru og alternativ B med en 600 meter lang fylling over
Mælingen.
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Naturtyper
Veganlegget vil komme tett på våtmarksområdene og løvskogsbeltene langs Storelva, og medføre
arealbeslag innenfor viktige naturtypelokaliteter. Flere av lokalitetene langs anlegget ble vurdert å
være sårbare for forurensning, så det ble derfor planlagt for oppsamling av overvann fra vegen på
strekningen. På grunn av støyskjermer vil snø samles opp og kjøres bort, og brøytes dermed ikke ut
over brurekkverk. På denne måten unngår man at lokalitetene blir påvirket av snø med store
forurensningsmengder, se kap. 3.8. Restforurensningen i form av saltsprut og luftutslipp vil være
marginal sett i forhold til hva som samles opp, men vegetasjonen nærmest vegen vil likevel kunne bli
negativt påvirket. Det vises for øvrig til omtalen av saltsprut og luftforurensning i kap. 3.8.
Insekter knyttet til de viktige naturtypelokalitetene vil kunne bli påvirket av kunstig nattbelysning. Det er
gjort flere studier av dette, særlig når det gjeder insekter som samles rundt lyskilder, se kap. 3.8. Da
lys virker tiltrekkende på insekter, kan de bli trukket ut av sine normale leveområder og mot en sikker
død ved gatelysene langs vegen. Dette elementet vurderes som særlig relevant på Mælingen, og der
vegen krysser Storelva og Synneren, da dette er områder med rike forekomster av insekter. I tillegg
vet man at rike forekomster av insekter tiltrekker seg både fugl og flaggermus, som begge vil leve
svært farlig med en motorveg med stor trafikk og høy hastighet som jaktmarker.
Alternativ A
Bruene for veg og jernbane vil krysse lokalitet N25 Storelva Averøya-Busund. Det planlegges i
utgangspunktet ikke pilarer i elva, men det vil være nødvendig med inngrep i kantvegetasjonen langs
elva og noe mudring i elvebunnen for å etablere bruspennene, med påfølgende tap av og langvarig
skade på vegetasjonen.
I forbindelse med brubygging over Storelva vil det måtte gjøres inngrep i gråor-heggeskogen på N26
Gomserudtangen Ø, og noen dekar verdifull skog vil gå tapt.
Helt i nord ved Prestemoen vil bruene spenne høyt over en liten evje som er en del av lokalitet N27
Synneren naturreservat. Etablering av brupilarer innenfor området vil bli nødvendig, og det vil også
støpes brufundamenter i selve evja. Inngrep i evjas kantsoner vil medføre midlertidig tap av, og skade
på vegetasjonen. Evja vil restaureres etter endt anleggsarbeid, men skyggeeffekter fra bruene vil
redusere solinnstråling og temperatur, forsinke isgangen i evja og følgelig medføre redusert biologisk
produksjon.
For å sikre tilstrekkelig stabilitet i løsmassene under brua vil skråningen i lokalitet N28 Sandbakken
slakes ut for å hindre ras og utglidninger. Som følge av dette vil hele den østre halvdelen av lokaliteten
gå tapt. Utflatingen vil trolig føre til at skogen får bedre feste, og dersom den får stå i fred kan den på
lang sikt utvikle seg til en verdifull sandfuruskog.
N29 Sandbakken sandtak og N30 Busund sandtak vil ikke bli berørt i driftsfasen.

Figur 3-51. Illustrasjon av inngrep i evja nordøst på Mælingen og i Sandbakken, den bratte skrenten
ned fra Prestemoen.
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Alternativ B
En fylling gjennom området medfører et vesentlig større permanent arealinngrep enn løsningen med
overhengende bru, men ikke innenfor de avgrensede naturtypelokalitetene. Konsekvensene for disse
vil dermed bli som i alternativ A. De beskrevne støttefyllingene vil imidlertid komme tett på både N25
Storelva-Averøya-Busund, N26 Gomserudtangen Ø og N27 Synneren naturreservat. Hydrologiske
utredinger har konkludert med at den tunge steinfyllingen i liten grad vil medføre endringer i
grunnvannsig, men at den kan endre overflatevannstrømmer i flomsituasjoner, se avsnittet om
vannmiljø. Det er planlagt å senke terrenget på en bred korridor mellom Storelva og Synneren for å
kompensere tapet av flomvann som fyllingen medfører. Med riktig dimmensjonering vil det trolig være
mulig å unngå hydrologiske endringer med potensielle negative konsekvenser for Synneren
naturreservat.
Tabell 3-36. Konsekvenser for naturtypelokaliteter i utredningsområdet Helgelandsmoen –
Prestemoen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
N25
Storelva AverøyaBusund

N26
Gomserudtangen Ø

N27
Synneren
naturreservat

N28
Sandbakken

N29
Sandbakken
sandtak
N30
Busund sandtak

Middels/stor

Stor

Stor

Middels/stor

Middels/stor

Stor

Alternativ A
Noe kantvegetasjon vil gå tapt ved krysningssted
for bruene over Storelva. Omfanget vurderes som
lite/middels negativt.
Alternativ B
Brua i dette alternativet vil ha en noe lavere
frihøyde og dette vil kunne medføre noe mer
negative konsekvenser for reetableringen av
kantsonene langs elva. Omfanget vurderes som
lite/middels negativt.
Alternativ A
Noen dekar skog vil gå tapt i forbindelse med
brubygging over Storelva. Omfanget vurderes
som lite til middels negativt.
Alternativ B
Virkningene er de samme som i alternativ A.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Alternativ A
Inngrep i evja i nordøst vil medføre tap av/skade
på vegetasjon og skyggeeffekter vil redusere den
biologiske produksjonen i evja. Omfanget
vurderes som middels negativt
Alternativ B
Virkningene er de samme som i alternativ A.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Alternativ A
Permanente inngrep medfører at ca. halvparten
av lokaliteten vil gå tapt. Omfanget vurderes som
stort negativt.
Alternativ B
Virkningene er de samme som i alternativ A.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Området vil ikke bli berørt av arealbeslag i
driftsfasen. Omfanget vurderes som intet for
begge alternativer.
Området vil ikke bli berørt av arealbeslag i
driftsfasen. Omfanget vurderes som intet for
begge alternativer.

Konsekvens
Liten/middels
negativ
(-/--)
Liten/middels
negativ
(-/--)

Liten/middels
negativ
(-/--)
Liten/middels
negativ
(-/--)
Middels/stor
negativ
(--/---)

Middels/stor
negativ
(--/---)
Stor negativ
(---)
Stor negativ
(---)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
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Verneområder
Nord på Mælingen vil jernbane- og vegbruer som nevnt spenne over en liten evje som er en del av
Synneren naturreservat. Inngrepene i området vil være omfattende, og med permanente brupilarer
innenfor vernegrensen er det overveiende sannsynlig at det vil gjennomføres en grensejustering av
verneområdet. I praksis vil dette si at man opphever vernet for en del av et særlig verdifullt område
som også innehar status som Ramsar-område. Slike grensejusteringer er sjeldent forekommende og
især i områder med Ramsar-status. I Norge har dette forekommet kun få ganger tidligere; bl. a. i
Åkersvika på Hamar, hvor justeringer av naturreservatet var nødvendig for fremføring av ny E6 og
jernbane.
Deler av det foreslåtte verneområde Storelva ligger innenfor planområdet. Verneplanen har vært utsatt
i påvente av E 16 og Ringeriksbanen, og de fremtidige grensene for verneområdet vil fastsettes når
reguleringsplanen for tiltaket er vedtatt.
Tiltakets konsekvenser for de ulike naturverdiene innenfor Synneren naturreservat og det foreslått
vernede området Storelva er omtalt under avsnittene om naturtyper og økologiske funksjonsområder.

Figur 3-52. Evja som trolig vil tas ut av Synneren naturreservat.
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Økologiske funksjonsområder
Veg og jernbane vil gå gjennom områder med svært viktig funksjon for vilt og ferskvannsarter, og
virkninger som støy, lysforurensning og kollisjonsrisiko er knyttet til både alternativ A og B.
Anleggelsen av den tungt trafikkerte vegen og jernbanen over Storelva og Mælingen medfører
introduksjon av en betydelig støykilde i det som i dag er et lite støyutsatt område. Dette vil få
konsekvenser særlig for fuglelivet, da fuglers bruk av områder nær tungt trafikkerte veger
erfaringsmessig vil bli betydelig redusert. Undersøkelser har vist at dette særlig gjelder i avstander på
under 50 meter fra veg, men påviselige effekter finnes også ut til 350 meter, se kap. 3.8. Andre
effekter kan være at områdenes funksjon for fugl kan endre seg, og at forstyrrelsessensitive fugler
forsvinner. For Storelvas elveslette er det verst tenkelige scenariet kanskje først og fremst at
funksjonen som rasteområde for trekkende fugl blir svekket. For å redusere effektene av støy er det
av hensyn til dyrelivet besluttet å anlegge tosidige støyskjermer på både veg og jernbane.
Lysforurensning fra veganlegget vil kunne ha negativ påvirkning på leveområdene for våtmarksfugl, se
kap. 3.8. Kunstig lys om natten kan endre oppfattelsen av daglengden, som igjen er bestemmende for
en rekke av fuglenes døgn- og årvisse aktiviteter, som f. eks. fremskynding av egglegging og
forstyrring av fuglenes trekktidspunkter. Det er også velkjent at kunstig belysning påvirker pattedyrs og
amfibiers territoriehevding og jaktatferd, se kap. 3.8. For mange byttedyr er døgnet mørke timer
eneste mulighet til å ta til seg næring uten selv å bli spist. Kunstig belysning forpurrer samspillet
mellom jegere og byttedyr, og konsekvensen er ofte at de begge på sikt må vike.

Figur 3-53. Illustrasjon av habitatforringelse i de økologiske funksjonsområdene på Mælingen.
Effektene vil være størst nærmest vegen. Rød sone (0-50m), oransje (50-150m) og gul sone (150350m).
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Forstyrrelser som støy og lysforurensing vil også kunne ha innvirkning på ferskvannsartenes bruk av
tilgrensende områder, se kap. 3.8. Særlig belysning vil kunne endre konkurranseforhold lokalt, da økt
eksponering vil føre til økt predasjon. Storelva huser en svært verdifull storørretstamme som gyter
lenger opp i vassdraget. Både ørret på vei opp elva for å gyte og ørret som skal vandre ut igjen i
Tyrifjorden beveger seg oftest om natten, og endrede lysforhold langs disse rutene kan forstyrre
vandringen, øke predasjonen på vandrende fisk, og dermed også potensielt redusere antall fisker som
klarer å fullføre vandringen.
Det er usikkert om det vil være nødvendig med pilarer i elva. Dersom dette blir aktuelt, vil det også
være nødvendig med betydelig erosjonssikring rundt brupilarene. Det er gjort noen studier som viser
at brupilarer kan ha en barriereeffekt på vandrende fisk, men med et begrenset antall pilarer i den
brede Storelva er det liten grunn til å tro at denne effekten skal gjøre seg gjeldende. Eventuell
erosjonssikring vil trolig i større grad endre forholdene lokalt i elva, men da det ikke finnes
gyteområder for fisk eller andre spesielt verdifulle funksjonsområder for ferskvannsorganismer ved
krysningspunktet, vurderes heller ikke dette å medføre vensentlige effekter.
Fugl kan kollidere både med kjøretøy, brukonstruksjoner, og kjøreledninger og AT-anlegg på
jernbanebrua, se 3.8. De lite synlige kjøreledningene utgjør den største faren, og det kan her trekkes
paralleler til erfaringer fra kollisjoner med kraftledninger. Tidlig på 2000-tallet var luftledninger over
Storelva et alvorlig kollisjonspunkt for svaner som fløy mellom Storelva og Synneren, og ledningene
ble etter hvert lagt som jordkabler (Ree 2004). Om våren flyr fuglene ofte inn mot de åpne råkene i
naturreservatet fra nord og øst, og krysser den planlagte korridoren for veg og bane. Kollisjonsrisikoen
vil dermed være særlig stor i denne perioden. Jernbanebrua er prosjektert med full
fagverkskonstruksjon for å pakke inn kjøreledningene, og dette grepet vil redusere kollisjonsrisikoen.
Vegbrua vil anlegges med overliggende bæring over Storelva, og vil ha stor vertikal utbredelse. Både
brua, stagene og bærebuen er så kraftige at de vil være godt synlige ved normale siktforhold, men
situasjonen kan være en annen ved redusert sikt, f. eks. i tåke. Begge bruene er planlagt med
minimum frihøyde på 6-7 meter over Storelva, slik at fugler som flyr nær vannoverflaten skal kunne
passere under. Det finnes få studier av fuglers atferd ved kryssing av brukonstruksjoner, men
undersøkelser fra Hong Kong og Makao knyttet til bruer over våtmarksområder har vist at svært få
fugler kolliderte med brukonstruksjonen, at de fløy både over og under brua, og at høyden over brua
ved overflyvning som regel var minst 6 meter (Shenzhen Western Corridor, Environmental Impact
Assessment Report 2002).
Avrenningsvann fra vegbanen vil bli samlet opp på hele strekningen og ledet via rensebasseng ut til
Storelvas hovedløp. Snø vil samles opp og fraktes bort. Dette medfører en vesentlig reduksjon av
forurensning til lokale vannforekomster og tilgrensende sidearealer. Årsaken til at vannet er planlagt
ledet mot Storelva er at rensedammene for vegvann ikke klarer å skille ut salt. Et utslipp av salt til
Storelva vil ikke gi så høye konsentrasjoner at det medfører akutt giftighet for organismer, men
saltpåvirkning av Synneren må for all del unngås. Da saltvannet er tyngre enn ferskvann kan man i
stillestående vann, slik som i Synneren, få etablering av et stagnerende saltvannslag i bunnen. Dette
saltvannet kan i enkelte tilfeller forhindre den naturlige sirkulasjonen i vannmassene vår og høst, slik
at oksygensvinn oppstår i bunnvannet. Dette vil igjen resultere i en rekke vannkjemiske reaksjoner
som gjør de normalt produktive bunnarealene ulevelige for de fleste ferskvannsorganismer.
Alternativ A
Veg og jernbane vil gå på høy bru over Storelva og hele vegen frem til kanten av Prestemoen. Sett fra
bakkenivå vil trafikken oppe på bruene være skjermet av både selve brukonstruksjonen og av
støyskjermer; noe som nok reduserer forstyrrelseseffektene av støy, lys og trafikal bevegelse.
Støyberegninger viser at støyskjerming på bruene vil kunne redusere sonen med støy over 50 dB
betydelig, men at effektene vil variere langs strekningen, og særlig i store avstander fra bruene.
Ved å flytte trafikken opp på høy bru vil faren for kollisjoner med kjøretøy være vesentlig lavere enn
med trafikken på terreng. Kantvegetasjonen langs Storelva er viktig for fugl, og en høy bru gjør det
mulig å opprettholde denne.
Ved å heve veg og bane opp på en lang bru frigjøres store arealer på Mælingen som ellers hadde blitt
fylt igjen. Med unntak av arealene som beslaglegges av brufundamentene (som vil stikke noe opp
over terreng), vil terrenget, og i stor grad også vegetasjonen på arealene under brua kunne utvikle seg
til å bli tilnærmet slik som i dag. Oversvømmelse i flomperioder, med rikelig tilgang på lett tilgjengelig
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grøde og druknede invertebrater (virvelløse dyr), vil fortsette som før. Undersøkelsene fra Hong Kong
viste at fugl i forbausende stor grad nyttiggjorde seg av beiter på våtmarksområder under bruer. Fra
Norge finnes ingen kjente undersøkelser, men det er slett ikke sjeldent at store ansamlinger av fugl
holder til ved og under bruer, vel og merke lite forstyrrelsessensitive arter som måker, knoppsvaner og
enkelte ender. Som hekkeområde for vipe vil områdene under bruene trolig være mindre egnet.
I alternativ A vil rensebasseng etableres på Helgelandsmoen, og med dette blir det ingen restrisiko for
at salt fra rensebassenget som løses i grunnvannet skal kunne komme inn i Synneren. Det hefter en
viss usikkerhet om vannkvaliteten i rensedammen tidvis kan være så dårlig at fugler kan ta skader av
å oppholde seg der, men trolig vil rensedammens beliggenhet tett på bebyggelse og delvis under ny
motorveibru være mindre attraktiv for fugl.
Alternativ B
Støyberegninger viser at veg og bane på fylling vil gi større støybelastning på strekningen over
Mælingen enn i alternativet med bru, og særlig i nordlige deler opp mot de verdifulle fugleområdene i
Storelva og Synneren.
Fyllingen gjør at fugler og insekter tvinges til å passere over veg og bane, med økt kollisjonsfare. Det
bør samtidig nevnes at den strekningen mellom Storelva og Synneren som trolig frekventeres mest av
fugl, insekter og vilt, krysses med bru også i alternativ B. Ved Gomserud vil fylling, og i starten en
forholdsvis lav bru, gjøre det vanskeligere å opprettholde en god kantvegetasjon langs Storelva. Dette
vil svekke Storelvas kantsones verdi som leveområder for fugl.
Den 600 meter lange og opptil 100 meter brede fyllingen vil legge beslag på et 60 dekar stort område
på Mælingen, som ikke lenger vil være av noen verdi for fugl. I tillegg vil nødvendige motfyllinger rundt
selve fyllingen heve terrenget ut til ca. 20 meter fra fyllingsfoten, slik at det blir mindre flomutsatt og
følgelig mindre egnet som beiteområde for fugl. Det er også påvist at fyllingen vil stå noe i veien for
innstrømning av vann fra Storelva i flomsituasjoner. Det planlegges tiltak for å opprettholde
flomstrømmene inn i Synneren, men sør på Mælingen kan fyllingen medføre mindre oversvømming av
jordbruksarealene ved mindre flommer.
Fyllingen på Mælingen vil bidra til betydelig avrenning av partikler, suspendert stoff og
sprengstoffrester, både under anleggelse og i lang tid i etterkant, se kap. 3.8. Det vil være vanskelig å
ha kontroll på hvor disse forbindelsene havner, og det er fare for at særlig nitrogen kan følge grunnog overflatevann inn i Synneren og Storelva, med konseskvenser i form av gjødslingseffekter og
skade på fisk og ferskvannsorganismer. Synneren er særlig sårbar for gjødslingseffekter, da dette kan
fremskynde gjengroingen.
Rensedam for vegvann vil legges sør på Mælingen, og denne beliggenheten vurderes som mer
attraktiv for fugl enn Helgelandsmoen i alternativ A, noe som vil være uheldig. En løsning med
rensedam på Mælingen medfører økt risiko for at salt og forurensede stoffer fra vegvann skal komme i
kontakt med grunnvannstrømmer inn mot Synneren, og dette kan potensielt skade fugl og
ferskvannsorganismer.
Tabell 3-37. Konsekvenser for økologiske funksjonsområder i utredningsområdet Helgelandsmoen –
Prestemoen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
ØF14
Storelva

Middels/stor

Alternativ A
Negative virkninger knyttet til støy, lysforurensning
og kollisjonsrisiko. Omfanget vurderes som middels
negativt.
Alternativ B
Større støybelastning, lysforurensning og
kollisjonsrisiko enn i alternativ A. Omfanget
vurderes som middels/stort negativt.

Middels
negativ
(--)

Middels/stor
negativ
(--/---)
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Stor negativ
(---)

Stor negativ
(---)

Alternativ A
Tap av hekke- og beiteområder. Negative effekter
knyttet til støy og lysforurensning. Omfanget
vurderes som middels/stort negativt.

Middels/stor
negativ
(--/---)

Alternativ B
Tap av hekke- og beiteområder er vesentlig større
enn i alternativ A. Negative effekter knyttet til støy
og lysforurensning. Omfanget vurderes som stort
negativt.

Stor negativ
(---)

Geologiske forekomster
Etablering av veg og bane over Mælingen vil kunne medføre konsekvenser for de pedagogiske
verdiene knyttet til elvedynamikken og landskapsdannelsen på elvesletta. Som beskrevet er det meste
av elveløpet gjennom området allerede låst av eksisterende erosjonssikring, og aktive prosesser
foregår i hovedsak kun i avsnøringen av elveløpet og dannelsen av en ny kroksjø oppstrøms tiltaket
ved Froksøya. Denne prosessen vil ikke bli påvirket av tiltaket. I praksis er det heller ingen vesentlige
forskjeller i behov for nye flomvern og forbygginger mellom alternativene A og B. Likevel vurderes de
to alternativene å ha noe ulik konsekvens for opplevelsen og forståelsen av det dynamiske
elvemiljøet:
Alternativ A
Anleggelsen av en lang bru gjennom området vurderes å ha begrenset påvirkning på elveslettas
dynamikk, med sedimentasjons- og erosjonsprosesser. Storelvas elveslette er av stor pedagogisk
verdi i forståelsen av elvedynamikk og landskapsdannelse. Anleggelsen av veg og bane på høye
bruer vil i noen grad opprettholde forståelsen av elva som dynamisk, og veganlegget som noe statisk
som etableres på pilarer for å løftes ut av naturen. Omfanget vurderes som lite/middels negativt og
konsekvensen som middels negativ.
Alternativ B
Anleggelsen av en 600 meter lang fylling over Mælingen vil i noe større grad bryte opplevelsen av
dynamikk og vil begrense den pedagogiske verdien når det gjelder forståelsen av kvartærgeologiske
og geomorfologiske prosesser. Omfanget vurderes som middels negativt og konsekvensen som
middels/stor negativ.
Vannmiljø
I tabellen nedenfor er resultatene fra sårbarhetsvurderingen av Storelva og Storelva bekkefelt
(Synneren) gjengitt. Begge vannforekomstene er vurdert som svært sårbare, da de scorer høyt på en
rekke kriterier etter vannforskriften, og på samtlige kriterier etter naturmangfoldloven.
Tabell 3-38. Konsekvenser for vannforekomster i utredningsområdet Helgelandsmoen – Prestemoen
(Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann)
Navn vannforekomst
Sårbarhet etter
Sårbarhet etter nml.
Samlet sårbarhet
vannforskriften
VA16 Storelva
Høy
Høy
Høy
VA17 Storelva bekkefelt
(Synneren)

Høy

Høy

Høy
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Tre faktorer kan påvirke vannkvaliteten i Storelva og Synneren i driftsfasen; hydrologiske endringer
(alternativ B), avrenninger fra veg, samt avrenning fra fylling (alternativ B).
Endringer i hydrologiske forhold
Hydrologien og vannkjemien i den naturlig næringsrike Synneren påvirkes av forholdene i Storelva,
reguleringsregimet i Tyrifjorden, samt lokal tilførsel av næringsstoffer ved avrenning fra dyrket mark.
Da kun et fåtall små bekker renner inn i Synneren antas vannutskiftingen i den avsnørte kroksjøen å
være knyttet til grunnvannstrømmer og årvisse flommer. Flomvannstilførsler utgjør en betydelig del av
den totale vanntilstrømningen til Synneren, men da overflateavrenning fra Storelva mot Synneren
skjer med et gjentaksintervall på opp mot 10 år, og med relativt lav intensitet på flommene, er det
antatt at den jevne tilstrømmingen av grunnvann også har en viss betydning for tilførsler og utskifting
av oksygenfattig bunnvann i Synneren. Målinger av grunnvannsstand på Mælingen viser at
grunnvannet mest sannsynlig strømmer fra Storelva mot Synneren i 10 av 12 måneder i året, basert
på et begrenset antall målinger (Fagrapport hydrogeologi). De viktigste grunnvannstrømmene antas å
gå nord på Mælingen, og en fylling over dette området, som medfører kompresjon av grunnen og
derav mindre tilsig av grunnvann, ble vurdert å ha for store negative konsekvenser. Dette er årsaken
til at begge alternativer er lagt på bru her. Friksjonspælene som bærer brua vil neppe ha noen
vesentlig effekt på strømningsforholdene.
Alternativ A vil med lang bru vil verken påvirke grunnvannstrømmene på Mælingen eller
flomvannstilførslene fra Storelva. Fyllingen på Mælingen i alternativ B antas ikke å hindre tilsig av
grunnvann til Synneren i betydelig grad, da omfanget av grunnvannstrømmer trolig er lavt i dette
området. Derimot viser modeleringer av flomsituasjoner at fyllingen vil medføre en betydelig reduksjon
i innstrømmende vannmengde under de flomepisodene som medfører overflateinnstrømming til
Synneren (ca. 10-årsflom). For å avbøte denne effekten er det planlagt å etablere en flomkanal ved å
senke terrenget på en bred korridor mellom Storelva og Synneren. Modelleringer har vist at man ved
hjelp av dette grepet kan oppnå samme flomregime som i dag, og vannkvaliteten i Synneren vil
dermed ikke bli påvirket.
Avrenningsvann fra veg
Avrenningsvann fra vegbanen vil som nevnt bli samlet opp på hele strekningen og ledet via
rensebasseng ut til Storelvas hovedløp. Storelva er vurdert som svært sårbar for påvirkning, men med
planlagt rensing vurderes det ikke være fare for forringelse av elva som livsmedium eller for
forringelse av miljøtilstanden.
Avrenning fra fyllinger
Avrenning av sprengstoffrester og finmateriale fra fyllingen i alternativ B vil kunne gi gjødslingseffekter
som påvirker vannkvaliteten i Synneren.
Landskapsøkologiske funksjonsområder
I beskrivelse av de landskapsøkologiske verdiene på elvesletta ble det pekt på hvor viktig
sammenhengen mellom de ulike leveområdene for en art kan være, og hvordan enkelte av
forekomstene av en art kan være helt avhengig av påfyll av individer fra tilgrensende områder for å
overleve. Dessverre har man svært begrenset med kunnskap om hvordan slike avhengigheter
fungerer. Man kan anta at store sammenhengende biotoper – gjerne vernede og frie for inngrep og
forstyrrelse – bør ha forutsetningene for å produsere et overskudd av individer. Tilsvarende at mindre
åkerholmer og restbiotoper neppe kan være «individ-fabrikker», men snarere leveområder for et
overskudd som kommer trekkende fra andre steder. Erfaringsmessig ser man rett som det ar at slike
antagelser spiller fallitt, og eksepsjonelle forekomster, både i antall og artsrikhet, dukker opp på andre
steder enn forventet.
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Figur 3-54. Illustrasjon av sammenhenger og ferdselskorridorer mellom de ulike verneområdene på
Storelva elveslette.
Anleggelsen av veg og bane over Storelvas elveslette vil, avhengig av valg av løsning for brua,
medføre en større eller mindre barriere for organismene som lever i området. Delområder og
delpopulasjoner vil bli skilt fra hverandre – og organismenes mulighet til å forflytte seg langs fritt langs
gradientene på elvesletta vil nødvendigvis bli svekket. Med dette svekkes også områdets spesielle
robusthet mot klimaendringer, nye inngrep og andre skifter i i livsmiljøet.
Veganlegget med støy, trafikal bevegelse og lysforurensning kan i sum føre til at næringssøkende og
trekkende fugler som gjess, svaner og traner i mindre grad opplever beiteområdene på dyrket mark
ved Mælingen som attraktive. Effekten av dette vil kunne være at fuglene leter etter andre attraktive
beiteområder på dyrket mark på Ringerike. Synnerens funksjon for trekkende fugl vil også kunne bli
redusert, spesielt i østre arm av kroksjøen. Veg- og jernbanebruene vil videre utgjøre mulige
kollisjonshindre for fugl. I tillegg kommer barrierevirkninger for mindre mobile arter som amfibier,
krypdyr og ulike insektgrupper som øyenstikkere, dag- og nattsommerfugler etc.
Alternativ A
I planleggingen av brualternativet har det blitt arbeidet for en størst mulig frihøyde under brua for å
opprettholde muligheten for fugler til å krysse under den. Dette vurderes å være en tryggere kryssing
enn over brua, hvor fuglene vil være utsatt for mulig kollisjon med kjøretøy og overliggende
konstruksjoner på jernbane. Omfanget av kryssing under bru er imidlertid usikkert.
Bruløsningen vil gi mindre barrierevirkning enn løsningen med fylling, og barrieren vil først og fremst
bestå i skyggeeffekter og regnskjerming. Det er grunn til å tro at områdene under bruene vil få
endrede vekstbetingelser for planter, og planter med begrenset frøspredningsevne, samt insekter og
andre organismer som er knyttet til disse, vil følgelig få redusert mulighet for spredning. Hjortevilt vil
kunne passere fritt under brua i hele dens lengde. Det vil i tillegg være mulig å opprettholde/etablere
en god kantsone langs Storelva i det smaleste partiet av Mælingen.
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Alternativ B
En fylling over Mælingen vil medføre sterkere barriereeffekter enn en bru. I praksis vil dette være en
barriere i øst-vest-retning for mindre pattedyr, amfibier og insekter. Fyllingen vil også redusere
spredning av frø og sporer fra karplanter, sopp, moser og lav. Hjortevilt har mulighet til å gå utenom
strekningen med fylling.
Tabell 3-39. Konsekvenser for lokalitetskomplekser i utredningsområdet Helgelandsmoen –
Prestemoen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LØ04
Storelvas
elveslette

Stor

Alternativ A
Barrierevirkninger for insekter og planter med begrenset
frøspredningsevne. Kollisjonsrisiko for fugl .
Omfanget vurderes som middels/stort negativt.

Middels/stor
negativ
(--/---)

Alternativ B
Sterkere barrierevirkninger for organismer som lever og
ferdes på elvesletta, og noe større kollisjonsrisiko for fugl.
Omfanget vurderes som stort negativt.

Stor negativ
(---)

Samlet vurdering
Anleggelsen av veg og bane vil føre til store terrenginngrep, og vernede eller foreslått vernede
naturområder i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem vil bli direkte berørt. Betydelige negative
konsekvenser er knyttet til Storelva, Synneren og Mælingen samt en viktig sandfuruskoglokalitet i den
bratte skråningen opp mot Prestemoen.
Alternativ A med lang bru og alternativ B med to mindre bruer og lang fylling vil påvirke disse verdiene
på like og ulike måter. Generelt vil veg og jernbane over Storelva, Mælingen og Synneren forårsake
støy og lysforurensning, som vil ha negativ påvirkning på flere artsgrupper. Lysforurensningen vil bl. a.
kunne endre konkurranseforhold mellom arter, forstyrre vandringsmønstre, hekketider og døgnrytme,
mens støyen vil kunne føre til redusert bruk av områdene nær vegen/jernbanen. Bruene over Storelva,
og Mælingen vil i tillegg kunne utgjøre en kollisjonsfare for fugl. Inngrepene vil kunne ha betydning for
Storelvas elveslette som lokalitetskompleks og for arter som forflytter seg mellom ulike deler av
våtmarkssystemet, da veg og bane vil utgjøre en barriere for antatte ferdselslinjer. Nord på Mælingen
vil bruene spenne over en liten evje som er en del av Synneren naturreservat, og det er overveiende
sannsynlig at det vil foretas en permanent grensejustering av verneområdet. Tiltaket vil videre
medføre tap av store deler av den verdifulle sandfuruskogen på Prestemoskrenten.
Ulikhetene mellom alternativ A og B er først og fremst knyttet til arealbeslag og barrierevirkninger. En
fylling gjennom Mælingen beslaglegger en større del av elvesletta og vil for en rekke arter gi sterkere
barriereeffekter enn en bru.
De negative virkningene vurderes som svært omfattende i begge alternativer og gir en høy negativ
konsekvensgrad for strekningen samlet sett. Det er skjerpende for konsekvensgradene at tiltaket
medfører store negative effekter for alle kategorier av naturverdier og at store deler av verdiene som
blir berørt er omfattet av både nasjonale vernevedtak og internasjonale konvensjoner. Alternativ A
vurderes å ha stor negativ (- - -) konsekvens for naturmiljøet, mens ytterligere negative virkninger
knyttet til fyllingen over Mælingen gjør at alternativ B vurderes å ha meget stor negativ (- - - -)
konsekvens.

Tabell 3-40. Oversikt over konskevensgrad alle delområder
Delområde
Registreringskategori
N25 Storelva AverøyaBusund
N26 Gomserud-tangen Ø

Naturtype, kroksjø, flomdam,
meandrerende elveparti
Naturtype, boreal løvskog

Konsekvens
Alternativ A
Alternativ B
Liten/middels
Liten/middels
negativ
negativ
Liten/middels
Liten/middels
negativ
negativ
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Middels/stor
negativ
Stor negativ

Middels/stor
negativ
Stor negativ

Naturtype, rødlistede insektater

Ubetydelig

Ubetydelig

Naturtype, rødlistede insektater

Ubetydelig

Ubetydelig

Økologisk funksjonsområde,
våtmarksfugl og ferskvannsarter

Middels negativ

Middels/stor
negativ

ØF15
Synneren
ØF16
Mælingen dyrket mark

Økologisk funksjonsområde,
våtmarksfugl og ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde,
rødlistede fuglearter

Stor negativ

Stor negativ

Middels/stor
negativ

Stor negativ

LØ04
Storelvas elveslette

Landskapsøkologisk
funksjonsområde, refugium
sårbare arter, hovedtrekkleden
fugl

Middels/stor
negativ

Stor negativ

Stor negativ

Meget stor negativ

Samlet konsekvens

3.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Arealinngrep
I anleggsfasen vil omfanget av aktivitet og arealinngrep være svært stort på strekningen. Kryssingen
av Storelva vil medføre inngrep både i elvebunnen og kantsonen langs elva. På Mælingen vil
etablering av veg og bane medføre omfattende terrenginngrep - både ved fylling og lang bru. Det vil i
tillegg være nødvendig med arealkrevende riggområder og arealer for mellomlagring av masser og
anleggsmateriell.
Evja i nordøstre del av Synneren naturreservat vil i anleggsfasen bli totalt ødelagt. Det vil her måtte
graves, spuntes og støpes. For å forhindre spredning av forurensning fra anlegget er det foreslått å slå
ned en spunt/skillevegg ut mot resten av naturreservatet. Dette antas å redusere spredning av de
negative konsekvensene, men evja på innsiden vil blir totalt ødelagt, med de konsekvenser dette har
for vegetasjon og vannlevende organismer med liten evne til forflytning. Etter endt anlegg skal evja
restaureres. På lengre sikt kan man regne med en kolonisering av organismer fra øvrige deler av
Synneren naturreservat, men det vil ta mange år før naturverdiene kan sies å være restaurert.
Utskyggingen fra bruene vil forsinke denne prosessen ytterligere.
I den bratte skråningen opp mot Prestemoen (N28 Sandbakken) vil anleggsarbeidet medføre store
inngrep ut over permanent beslag. Det planlegges flere fundamenter oppover skråningen og til hvert
av disse må det være vegadkomst. For å sikre tilstrekkelig stabilitet i løsmassene under brua vil det
være nødvendig å slake ut skråningen noe dersom man skal unngå å måtte plastre skråningen.
Utflatingen vil berøre en relativt stor vifte langt ut over permanent arealbeslag.
N30 Busund sandtak er foreslått som riggområde og som midlertidig lagringssted for matjord og
avdekningsmasser fra Mælingen. Naturverdiene i massetaket knyttes til mer uttilgjengelige og eldre
uttaksområder nord. Det er planlagt at disse områdene skal få stå urørt.
Avrenning fra anleggsområder
Averøya naturreservat ligger ca. 1,5 km vest for planområdet. Det er ikke aktuelt med inngrep i
verneområdet, men området kan påvirkes som følge av inngrep i elveleiet oppstrøms reservatet.
Storelva har regelmessig svært stor sedimenttransport i forbindelse med flom og naturlige ras langs
elvestrekningen, og økt sedimentering som følge av anleggsarbeidet vurderes ikke å medføre
vesentlige negative virkninger. Utslipp av kjemikalier og andre forurensende stoffer fra

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

119 av 151
FRE-00-A-26220
02A
09.02.2018

anleggsområdene oppstrøms kan derimot få alvorlige konsekvenser ikke minst for de store
ansamlingene med fugl som ofte ligger på elva ved Averøya.
Mudring og andre inngrep i sedimentene i Storelva kan potensielt tilgjengeliggjøre forurensede stoffer i
elvesedimentene. Særlig vil en eventuell bygging av bru over Storelva med pilarer medføre betydelige
inngrep i elvebunnen. I følge gjennomførte miljøtekniske sediment-undersøkelser i Storelva, er det
ikke påvist forurensningskonsentrasjoner i det aktuelle området, men enkelte overskridelser av
grenseverdiene for sedimenter. Dette er forhold som vil undersøkes nærmere i forbindelse med
utarbeidelse av utslippssøknader og anleggskonsesjon.
Avrenning fra fylling
I alternativ B, der den store steinfyllingen i en periode skal ligge utildekket for å sette seg på
Mælingen, vil avrenningen av sprengstoffrester (nitrogenforbindelser), partikler og suspendert stoff
være betydelig. Dersom avrenningen ender opp i Synneren vil dette være svært negativt for
kroksjøen.
Støy og menneskelig aktivitet
Anleggsarbeidet på strekningen vil forstyrre dyre- og fuglelivet i Synneren, Storelva og Mælingen. I
perioden anleggsarbeidet pågår er det grunn til å forvente store negative konsekvenser for en rekke
arter. På Mælingen vurderes mulighetene for vellykket hekking for vipe (EN) som små.

3.5.4 Avbøtende tiltak


Evja i Synneren som blir kraftig påvirket i anleggsfasen må restaureres til naturtilstand etter
endt anleggsfase.



Det bør sees på mulige tiltak for å redusere nitrogenpåvirkning på Synneren fra fyllingen på
Mælingen. Nitrogen i grunnvannet bør overvåkes i målebrønner mellom fyllingen og
Synneren.



For å redusere faren for elektrokusjon av fugl bør man vurdere å isolere AT-anlegget i
områder hvor fugl kan tenkes å slå seg ned på traverser. Eventuelt kan strømfasene henges
opp slik at avstanden mellom fasene blir for stor til at fugl klarer å kortslutte linene med
vingene.



Det anbefales på det sterkeste å unngå tradisjonell vegbelysning på strekningen fra kryss
Helgelandsmoen til Korsdalen bru på Prestemoen. Ut fra foreliggende kunnskap vurderes det
at lysforurensning fra veganlegget vil medføre en betydelig merulempe for naturmiljøet.
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3.6.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Overordnede trekk
Prestemoen utgjør store arealer med intermediær sandfuruskog. Sandfuruskog er furuskog på sandog siltdominerte løsmasser som er dannet og avsatt ved breelver og bresjøer under siste istid.
Sandfuruskog peker seg ut som en forvaltningsmessig viktig naturtype; både som hotspot-habitat for
sjeldent og spesialisert biomangfold og som en sjelden boreal naturtype som er sterkt truet i resten av
Europa. Flere rødlistede arter innenfor gruppene karplanter, sopp og insekter er registrert i tilknytning
til sandskråninger/sandtak og gammel barskog i dette området.
Rett nord for Prestemoen er landskapet dominert av mindre raviner, delvis oppdyrket, i veksling med
produksjonsskog. Det finnes færre naturverdier på denne strekningen, men Sørumsmarka utgjør et
større, relativt intakt ravinesystem. Ravinene er sterkt påvirket av skogbruk, men har stor betydning
som naturtype (geotop). For øvrig er strekningen Styggedalen – Hønefoss i hovedsak preget av dyrket
mark og bebygde områder.

Figur 3-55. Jordene ved Tolpinrud, vest for Hønefoss
Naturtyper
Lokalitet N31 Prestemoen er en stor og relativt homogen, intermediær sandfuruskog på de mektige
løsmasseavsetningene på Prestemoen. Skogen består av overveiende høyreist furuskog, og har
enkelte lav- og mosedekkede partier som er velegnede leveområder for rødlistede sopper. Av
rødlistede arter er furufåresopp (NT), svartsølvpigg (NT), kjerneklubbe og rosenfotkremle (NT)
registrert. Den sjeldne arten kålsopp er også funnet i området, og i Norge finnes det kun to kjente funn
av denne arten. Det er potensial for funn av flere sjeldne arter, bl. a. bittergrønn (EN), som følge av
nærhet til lokaliteter med forekomst av denne.
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Figur 3-56. Sørvendt parti på Prestemoen.
Østre deler av lokalitet N32 Sørumsmarka øst utgjør et intakt ravinesystem i et område preget av
skogbruk. Lokaliteten har en viss størrelse, og ravinedaler er en rødlistet naturtype. På grunn av
intensiv skogsdrift er naturverdiene i området begrensede, og det er ikke registrert andre
naturtypelokaliteter i tilknytning til ravinesystemet. Verdiene knyttes derfor i første rekke til områdets
form og geologiske opprinnelse.

Figur 3-57. Ravineområdet i Sørumsmarka er preget av intensivt skogbruk, men landskapsformen er i
hovedsak intakt.
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N33 Begna v/ Molvald er registrert som et område med kroksjøer, flomdammer og meandrerende
elveparti. I den store sakteflytende delen av Begna er det rik vannvegetasjon, og inn mot
tiltaksområdet finnes mindre partier med velutviklet kantvegetasjon og noe flommarksskog tett ned
mot Hønefossen.
Tabell 3-41. Naturtypelokaliteter i utredningsområdet Prestemoen – Veien/Hønefoss
Nr
Navn
Kort beskrivelse
delområde
N31 Prestemoen
Sandfuruskog (B). Flere rødlistearter, og potensial for
sjeldne/rødlistede sopper.
N32

Sørumsmarka
øst

Ravinedal (A). Begrensede naturverdier, men naturypen er
rødlistet, og har verdi som geologisk forekomst.

N33

Begna v/
Molvald

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (A) i den
sakteflytende lona over Hønefossen.

Verdi
Middels/stor

Middels/stor

Stor

Figur 3-58. Verdifulle naturtyper (grønn skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje), midlertidige
anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
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Verneområder
Ingen verneområder etter naturmangfoldloven blir berørt på denne strekningen. Elva Sogna er vernet i
verneplan ƖV for vassdrag med begrunnelse i de store naturverdiene knyttet til vassdraget.
Økologiske funksjonsområder
ØF17 Sogna er en relativt stor elv med leveområder for flere arter med stort forvaltningsfokus, bl. a.
elvemusling (VU) og edelkreps (EN). Edelkreps er registrert lenger opp i vassdraget, ved Sokna.
Elvemusling er registrert flere steder oppstrøms og nedstrøms innløpet av vestre del av bekkefeltet,
og ørreten her har betydning som vert for elvemuslinglarver. Sogna er i tillegg en viktig gyteelv for
krøkle, som blant annet har en viktig økologisk funksjon som forfisk i Tyrifjorden. Andre
forvaltningsrelevante arter som kan ha gytevandring og leveområder i Sogna er ål (VU), sik, elv- og
bekkeniøye.
ØF18 Styggedalsbekken og ØF19 «Trafobekken», drenerer gjennom ravinelandskap, og er
leirepåvirkede. I øvre del renner Trafobekken åpent over innmark der drensrørene er ødelagt. Bekken
samler således mye finpartikler og næringsstoffer videre nedstrøms. På de nederste meterne før
utløpet til Sogna har begge bekkene god middelbredde og fin og variert utforming med meandrerende
partier og variasjon av kulper og stryk. Bekkene er gyte- og oppvekstområder for ørret. Det er en viss
sannsynlighet for at de kan ha bestander av edelkreps sommerstid.
ØF20 Begna ved Molvald omfatter et stort, sakteflytende elveparti hvor det samler seg mye fugl
gjennom hele året som beiter på den frodige vannvegetasjonen som finnes her. Særlig har
elvestrekningen betydning som overvintringsområde, da det ofte er isfritt og gode beiteforhold også på
vintre med streng kulde. Av fuglearter er det særlig sangsvaner og andefugl som finnes i større
mengder. Området nærmest Hønefoss stasjon er temmelig forstyrrelsesutsatt, og her er det begrenset
med forstyrrelsessensitiv fugl. Begna er leveområde for flere arter med stort forvaltningsfokus, bl. a.
elvemusling (VU) og edelkreps (EN). Edelkreps er registrert i tiltaksområdet rett oppstrøms
Hønefossen, mens elvemusling er registrert flere steder oppstrøms influensområdet. Nærhet til kjente
leveområder for de nevnte artene sannsynliggjør at også influensområdet har tilsvarende kvaliteter.
Lokaliteten ble befart i 2017 og viste seg å ha tilsynelatende gode leveområder for elvemusling og
edelkreps innenfor utredningsområdet. Det ble også registrert to gyteområder for ørret.

Figur 3-59. Gyteområder for ørret (rødt) og potensielle leveområder for elvemusling og kreps (blått).
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Tabell 3-42. Økologiske funksjonsområder i utredndingsområdet Prestemoen – Veien/Hønefoss
Verdi
Nr
Navn delområde
Beskrivelse av verdi
ØF17

Sogna

Leveområde for elvemusling (VU) og edelkreps (EN)
Viktig gyteelv for krøkle, gytevandring og
leveområder for ål (VU), sik, elv- og bekkeniøye.
Vernet i verneplan ƖV for vassdrag.

Stor

ØF18

Styggedalsbekken

Bekken har funksjon som gyte- og oppvekstområde
for ørret, og kan ha bestander av edelkreps
sommerstid.

Middels

ØF19

«Trafobekken»

Bekken har funksjon som gyte- og oppvekstområde
for ørret, og kan ha bestander av edelkreps
sommerstid.

Middels

ØF20

Begna v/Molvald

Viktig beiteområde for sangsvaner og andefugl.
Leveområde for elvemusling (VU) og edelkreps (EN)
og to gyteområder for ørret innenfor
utredningsområdet.

Stor

Figur 3-60. Verdifulle økologiske funksjonsområder (brun skravur), veg (rød linje), jernbane (blå linje),
midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
Vannmiljø
I tillegg til vannforekomstene som er omtalt under økologiske funksjonsområder, ligger også
vannforekomsten Prestemobekkene (VA17) innenfor tiltaksområdet. De mange bekkeløpene drenerer
gjennom jordbruk- og ravinelandskap, og renner ut i samme område til Storelva. Bekkene er
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leirepåvirkede, og har opphav delvis fra kildesig. De utgjør ikke leveområder for forvaltningerelevante
arter.
Det er gjennomført en sårbarhetsvurdering for samtlige vannforekomster, der forekomst av
forvaltningsrelevante arter og den økologiske og kjemiske tilstanden (miljøtilstanden) er tungtveiende
kriterier (Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann). I tabellen nedenfor er vannforekomstenes
økologiske tilstand samt forekomst av relevante arter av nasjonal forvaltningsinteresse (inkl. rødlistede
arter) oppgitt. Den kjemiske tilstanden er ikke definert, og inkluderes ikke her.
Tabell 3-43. Vannforekomster i utredningsområdet – Veien/Hønefoss
Nr
Navn delområde
Økologisk tilstand
Antatt moderat

Relevante arter av nasjonal
forvaltningsinteresse
Nei

Antatt svært god

Ja

012-2460-R Sogna nedre bekkefelt
(Styggedalsbekken)

Antatt moderat

Ja

VA20

012-2460-R Sogna nedre bekkefelt
(«Trafobekken»)

Antatt moderat

Ja

VA21

012-664-R Ådalselva fra Hensfossen til
samløpet med Randselva
(Begna)

Antatt moderat
(SMVF)

Ja

VA17

012-674-R Storelva bekkefelt
(Prestemobekkene)

VA18

012-675-R Sogna nedre
(Sogna)

VA19
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Figur 3-61. Berørte vannforekomster i utredningsområdet Prestemoen – Veien/Hønefoss (blå
punkter). Veg (rød linje), jernbane (blå linje), midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå
linje).
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Landskapsøkologiske funksjonsområder
På Prestemoen og videre mot Styggedalen (LØ05) går veg og bane gjennom større
sammenhengende skogområder, som er leveområder for hjortevilt og for en rekke arter av fugl og
pattedyr. De stadige kantsonene mellom skog og dyrket mark, og ikke minst ravineområdene, utgjør
gode beiteområder for elg og kanskje særlig rådyr. Skogområdene er også viktige trekkområder, og
på Prestemoen møtes hjortevilt som kommer trekkende både fra Bymoen i sør og fra Hvervenmoen i
øst som så går videre mot Holleia i nordvest.
Tabell 3-44. Lokalitetskomplekser i utredningsområdet Prestemoen – Veien/Hønefoss
Nr
Navn
Kort beskrivelse
delområde
LØ05 Prestemoen- Viktige trekk- og beiteområder for pattedyr. Sesongtrekk fra
Styggedalen høyere til lavereliggende beiteområder, utveksling av dyr mellom
bestandene i Nordmarka og Holleia. Verdien vurderes som
middels.

Verdi
Middels

Figur 3-62. De store sammenhengende skogområdene som ligger i veksling med dyrket mark og
raviner er et viktig trekk og leveområde for hjortevilt (grønn). Veg (rød linje), jernbane (blå linje),
midlertidige anleggsområder (grå), atkomstveger (grå linje).
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Verdikart
Basert på den tematiske gjennomgangen i foregående avsnitt kan naturverdiene i utredningsområdet
oppsummeres som i kartet under.

Figur 3-63. Verdikart hvor stor og middels naturverdi er angitt med henholdsvis rød og oransje.
Landskapsøkologisk viktige områder angitt med rød skravur.
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3.6.2 Konsekvenser
Generelle virkninger av tiltaket
Samlet trasé for Ringeriksbanen og E16 vil på denne strekningen kreve betydelige terrenginngrep og
arealbeslag, i form av store skjæringer og fyllinger. Ved Ve planlegges et nytt stort og arealkrevende
vegkryss. Virkninger av inngrepene vil foruten store arealbeslag omfatte støy, lysforurensning,
barriereeffekter og forurensede avrenninger.

Figur 3-64. Fra Prestemoen går veg og bane frem til faunapassasjen ved Korsdalen. Videre vil
anlegget legges på store fyllinger frem til Ve.
Utvidelsen av Hønefoss stasjon medfører stort sett inngrep i allerede bebygde arealer. Det er kun
anleggelsen av en ny busslomme på elvesiden av Rv35 som vil medføre direkte inngrep i
naturområder.
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Naturtyper
Skjæring gjennom løsmassene vil medføre et meget bredt inngrepsbelte i lokalitet N31 Prestemoen.
Omlegging av Busundveien medfører videre betydelig inngrep i lokalitetens søndre del, og store deler
av den viktige naturtypen vil gå tapt. Saltsprut og luftforurensning vil også kunne påvirke vegetasjonen
nær vegen, se kap. 3.8. Spesielt for dette området er de rike soppforekomstene, som vil være utsatt
hvis morplanta, dvs. trær, lyng osv. skades. Trolig er sopp mindre utsatt enn karplanter, som er helt
avhengig av overjordiske deler, men også sopp vil bli påvirket av økt nitrogeninnhold i jorda, med
påfølgende konkurranseendringer. Det er følgelig liten grunn til å tro at den spesielle soppfloraen vil
kunne reetablere seg i skjæringene ned mot vegen.
Nødvendige tiltak for å sikre massestabilitet ved planlagt bru over Korsdalen vil kunne berøre et
område hvor den svært sjeldne og verdifulle soppen svartgubbe (EN) vokser. Arten har sitt eneste
kjente voksested i Norge på Ringerike, og forekomsten må ivaretas i den videre planleggingen.
Vegfyllingen med motfyllinger i nordøstre del av N32 Sørumsmarka øst utgjør et stort inngrep i
ravinelandskapet her. Som beskrevet er naturverdiene i disse relativt hardt drevne skogområdene
begrenset, men med mulig gjenfylling av bekker og omfattende terrenginngrep blir ravinenes
betydning som lesbar geologisk landskapsform svekket. Det er noe formildende at området allerede er
avskåret fra resten av ravinesystemet pga. eksisterende jernbane.
Kraftledningen over Tolpinrud vil måtte legges noe om, og de to vurderte traséalternativene vil krysse
områder med skog ved Østmoveien og Eikli. Ingen av traséalternativene berører kjente naturverdier.
Skogområdene er ikke blitt kartlagt i felt, men da de består av yngre løvtrær på næringsfatting
berggrunn vurderes potensialet for funn av sjeldne og rødlistede arter som begrenset.
Det planlagte busstoppet vil medføre et lite inngrep i kantsonen til den avgrensede naturtypen N33
Begna ved Molvald. Kantsonen i det berørte området later ikke til å være spesielt godt utviklet og
konsekvensene vurderes å være begrensede.
Tabell 3-45. Konsekvenser for naturtypelokaliteter i utredningsområdet Prestemoen –
Veien/Hønefoss.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
N31
Prestemoen

Middels/stor

Skjæring gjennom lokaliteten og omlegging av
Busundveien medfører at store deler av
naturtypen går tapt. Saltsprut og
luftforurensning vil ha negativ påvirkning på
vegetasjon og sopp. Omfanget vurderes som
middels negativt.

N32
Sørumsmarka øst

Middels/stor

Inngrep i lokaliteten svekker ravinens
betydning som lesbar geologisk
landskapsform. Omfanget vurderes som
middels negativt.

N33
Begna v/Molvald

Stor

Begrenset inngrep i lokalitetens kantsone.
Omfanget vurderes som lite negativt.

Konsekvens
Middels/stor
negativ
(--/---)

Middels
negativ
(--)

Liten negativ
(-)

Verneområder
Ingen verneområder blir berørt på denne strekningen. Påvirkningen på det vernede vassdraget Sogna
antas å være ubetydelig i driftsfasen og ingen av de verdiene som er trukket frem i verneprosessen
kan sies å bli vesentlig berørt av tiltaket.
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Økologiske funksjonsområder
På grunn av massestabilisering vil den øverste delen av ØF18 Styggedalsbekken og ØF19
Trafobekken legges i rør. I tillegg vil bekkene bli påvirket av avrenninger av partikler, suspendert stoff
og sprengstoffrester fra den planlagte fyllingen på strekningen fra Korsdalen til Ve. Det er ikke
registrert verdifulle funksjonsområder for fisk eller andre ferskvannsarter helt oppe ved anlegget, men
nede ved utløpet til Sogna, hvor det antas å være fisk, vil tilslemming av eventuelle gyteområder i
anleggsfasen medføre negative effekter i lang tid etter ferdigstillelse, se kap. 3.8. I ØF17 Sogna, som
har vesentlig større vannføring, vil avrenningene fra bekkefeltene oppstrøms fortynnes, og berørte
funksjonsområder vil trolig raskt kunne restituere seg.
Det vil etableres en støttemur ut mot ØF20 Begna, for å skape plass for en buss-stopp. Inngrepet i
elva er meget begrenset, og vil i svært liten grad berøre viktige funksjonsområder for elvemusling,
edelkreps og ørret.
Tabell 3-46. Konsekvenser for økologiske funksjonsområder i utredningsområdet Prestemoen –
Veien/Hønefoss
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
ØF17
Sogna

Stor

Avrenning fra fyllinger til bekkefelt oppstrøms vil
ha en svært begrenset negativ effekt på
forvaltningsrelevante arter. Omfanget vurderes
som intet/lite negativt.

Ubetydelig/
liten negativ
(0/-)

ØF18
Styggedalsbekken

Middels

Avrenning fra fyllingen vil kunne påvirke
forvaltningsrelevante ferskvannsarter ved
utløpet til Songa, og deler av bekkens øvre løp
vil bli lagt i rør. Omfanget vurderes lite/middels
negativt.

Liten/middels
negativ
(-)

ØF19
«Trafobekken»

Middels

Avrenning fra fyllingen vil kunne påvirke
forvaltningsrelevante ferskvannsarter ved
utløpet til Songa, og deler av bekkens øvre løp
vil bli lagt i rør. Omfanget vurderes som
lite/middels negativt.

Liten/middels
negativ
(-)

Stor

Etablering av støttemur ut mot elva vil i svært
liten grad berøre viktige funksjonsområder for
forvaltningsrelevante arter. Omfanget vurderes
som intet til lite negativt.

Ubetydelig/
liten negativ
(0/-)

ØF20
Begna v/Molvald

Vannmiljø
I tabellen nedenfor er resultatene fra sårbarhetsvurderingen av de berørte vannforekomstene gjengitt.
Både Sogna og Begna er vurdert som svært sårbare for påvirkning, da de scorer høyt på en rekke
kriterier etter vannforskriften, og på samtlige kriterier etter naturmangfoldloven. Storelva bekkefelt
(Prestemobekkene) er også vurdert å ha høy sårbarhet, som følge av høy score på kriterier etter
vannforskriften. Sogna nedre bekkefelt (Styggedalsbekken og Trafobekken) er vurdert som middels
sårbar, da den jevnt over scorer noe lavere på kriteriene.
Tabell 3-47. Konsekvenser for vannforekomster i utredningsområdet Prestemoen – Veien/Hønefoss
(Søknad om anleggskonsesjon, utslipp til vann)
Sårbarhet etter
Sårbarhet etter nml.
Samlet sårbarhet
Navn vannforekomst
vannforskriften
VA17 Storelva bekkefelt
Høy
Middels
Høy
(Prestemobekkene)
VA18 Sogna nedre
(Sogna)

Høy

Høy

Høy
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VA19 Sogna nedre bekkefelt
(Styggedalsbekken)

Middels

Middels

Middels

VA20 Sogna nedre bekkefelt
(«Trafobekken»)

Middels

Middels

Middels

VA21 Ådalselva fra
Hensfossen til samløpet med
Randselva
(Begna)

Høy

Høy

Høy

De store sprengsteinsfyllingene fra Korsdalen til Ve vil trolig lekke sprengstoffrester, partikler og
suspendert stoff i noen år etter ferdigstillelse. Dette vil kunne påvirke vannkjemien i Prestemobekkene
(VA17), Styggedalsbekken (VA19) og Trafobekken (VA20). Disse bekkene er vurdert å ha henholdsvis
høy og middels sårbarhet for påvirking, mens deres resipienter Storelva og Sogna har høy sårbarhet.
Tiltak som etablering av avskjæringsgrøfter og sedimentasjonsdammer bør vurderes.
Grunnforholdene er vanskelige gjennom Styggedalen og det later til at det blir nødvendig med
betydelig massestabilisering. Øvre deler av Styggedalsbekken og Trafobekken kan bli lagt i rør, og
dette vil medføre en forverring av bekkenes miljøtilstand. Dette vil bryte med intensjonene i
vanndirektivet om at ingen vannforekomster skal få redusert miljøtilstand.
Oppsummert vil påvirkningen på nedre Sogna bekkefelt være stor lokalt sett, og dette vurderes å ha
betydning for den samlede konsekvensgraden for strekningen.
En planlagt støttemur mot Begna (VA21) vil ikke ha noen nevneverdig påvirkning på vannkvalitet og
livsbetingelser.
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Veganlegget vil medføre tap av leve- og beiteområder for en rekke dyrearter langt ut over de direkte
inngrepsområdene, som følge av effekter av støy og lysforurensning, jfr. kap. 3.8. Veg og bane vil dele
skogområdet i to tilnærmet på midten, og med viltgjerder på hele strekningen vil anlegget utgjøre en
total barriere for hjortevilt. For å avbøte barrierevirkningene er det planlagt en faunapassasje ved
Korsdalen hvor dyr skal kunne passere under en 100 meter lang bru. Dette sikrer fremkommelighet for
dyr som trekker i øst-vest-retning.
Støy- og lysforurensning fra veg og bane vil trolig gjøre områdene ut til ca. 400 meter fra vegen
mindre attraktive som leve- og beiteområder for vilt, se kap. 3.8. Denne effekten vil også gjøre selve
trekk-korridoren for hjortevilt smalere enn hva den er i dag.
Tabell 3-48. Konsekvenser for lokalitetskomplekser i utredningsområdet Prestemoen –
Veien/Hønefoss
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
Konsekvens
LØ05
PrestemoenStyggedalen

Middels

Veg og jernbane vil utgjøre en barriere for vilt. En
faunapassasje ved Korsdalen vil kunne avbøte
dette. Omfanget vurderes som lite negativt.

Liten negativ
(-)
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Samlet vurdering
Tiltaket vil medføre betydelige terrenginngrep i form av store skjæringer og fyllinger. De største
negative konsekvensene knyttes til de omfattende arealbeslagene gjennom den verdifulle
sandfuruskogen på Prestemoen. Inngrepene vil i tillegg føre til tap av leve- og beiteområder for vilt.
Gjennom ravinelandskapet inn mot Hønefoss vil det være nødvendig med store utfyllinger for å sikre
tilstrekkelig områdestabilitet. Omfattende terrenginngrep vil påvirke vannkvaliteten i lokale bekker og
svekke ravinenes lesbare geologiske landskapsform. Inngrepet i den svært verdifulle lokaliteten
Prestemoen og påvirkningen på ravinelandskapet med tilhørende bekker gjør at konsekvensen samlet
sett vurderes som middels negativ (- -) på strekningen.
Tabell 3-49. Oversikt konsekvensgrad alle delområder
Delområde
Registreringskategori

Konsekvens

N31 Prestemoen

Naturtype, sandfuruskog

Middels/stor negativ

N32 Sørumsmarka øst

Naturtype, ravinedal

Middels negativ

N33 Begna v/Molvald

Naturtype, kroksjøer, flomdammer,
meandere
Økologisk funksjonsområde,
ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde,
ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde,
ferskvannsarter
Økologisk funksjonsområde,
ferskvannsarter
Landskapsøkologisk
funksjonsområde, vilttrekk

Liten negativ

ØF17 Sogna
ØF18 Styggedalsbekken
ØF19 «Trafobekken»
ØF20 Begna v/Molvald
LØ05 Prestemoen-Styggedalen
Samlet konsekvens

Ubetydelig/liten negativ
Liten/middels negativ
Liten/middels negativ
Liten negativ
Liten negativ
Middels negativ

3.6.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Etablering av riggområde
Det skal etableres et stort riggområde på eksisterende hogstflate på Prestemoen, og det kan være
aktuelt med mellomlagring av jord her. Naturverdiene i området knyttes først og fremst til det
sandholdige jordsmonnet, og enhver innblanding av andre jordtyper vil ødelegge de spesielle
miljøene.
Avrenning fra skjæringer og fyllinger
Under etablering av de store fyllingene, og i perioden hvor fyllingene blir liggende uten overdekning vil
avrenninge av partikler, suspendert stoff og nitrogenforbindelser kunne ha negative effekter på
ferskvannsorganismer og vannkvalitet, se kap. 3.8. Gravearbeider og store områder med blottlagt jord
øker faren for erosjon og slampåvirkning i vassdrag. Både Styggedalsbekken og Trafobekken vil være
resipienter for disse avrenningene, og funksjonsområdene for forvaltningsrelevante ferskvannsarter
ved utløpet til Sogna, samt i selve Sogna, vil bli berørt.
Etablering av fylling
Anleggsarbeidet for ny busstopp ved Hønefoss stasjon vil medføre inngrep nær et gyteområde for
ørret. Tiltaket er planlagt løst med en støttemur for å redusere omfanget av utfylling i elva. Dersom
dette lar seg gjøre vil konsekvensene være begrenset.
Støy og menneskelig påvirkning
Støyende anleggsaktivitet og menneskelig ferdsel vil oppleves som skremmende for dyre- og
fuglearter. Det forventes at bruken av funksjonsområder nær anleggsområdet reduseres betydelig,
men mulige erstatningsområder finnes innen rimelig avstand.
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Barrierevirkninger
Traseen for veg og bane med tilknyttede anleggsområder vil utgjøre en barriere for vilt i den perioden
arbeidene pågår.
3.6.4 Avbøtende tiltak


Omfanget av massestabilisering er svært stort på strekningen. Det vil være avgjørende at man
får kontroll på bekkene som renner gjennom ravinene som skal fylles igjen eller stabiliseres.
Ukontrollert gjennomsildring vil dra med seg svært mye partikler, suspendert stoff og
sprengstoffrester som kan skade livet i bekkene nedstrøms. All forurensning av bekker i
retning av den svært verdifulle Songa vurderes som kritisk.



Dersom det skal lagres jord i riggområdet på Prestemoen anbefales det å ikke blande
fremmede jordmasser med stedegne masser.



Forekomsten av svartgubbe (EN) må ivaretas i den videre planleggingen av
massestabilisering i Korsdalen.



Ved omlegging av kraftledningen over Storelva anbefales det å etablere spennmasten oppe
på skrenten ved Eikli, slik at det ikke blir behov for skogrydding ned lia.

I naturmangfoldlovens §10 om økosystemtilnærming og samlet belastning står det at «en påvirkning
av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt
for». Dette innebærer at konsekvensene av det planlagte tiltaket skal sees i sammenheng med både
den belastningen naturverdiene og økosystemene i influensområdet har blitt utsatt for i tidligere tider,
og den belastningen som følger av samtidige eller fremtidige varslede tiltak, som enten er under
utredning eller er vedtatt i gjeldende planer. Objektet for vurderingen kan være hele økosystemer eller
viktige naturtyper og arter, og situasjonen for disse skal vurderes både på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå, jf. nml §§ 4 og 5.
I tilfeller hvor den samlede belastningen på naturverdiene som blir vurdert i konsekvensutredningen er
så stor at det er fare for at forvaltningsmålene ikke nås, vil konsekvensgraden skjerpes. I det følgende
gjøres det rede for samlet belastning på naturverdier som i særlig grad blir påvirket av prosjektet.
Kalknaturen og sandfuruskogene på Ringerike
På Ringerike, som er del av Oslofeltet, finnes det stedvis svært kalkrike bergarter avsatt under
kambrosilurtiden. Fra Kroksund og nordover mot Bymoen/Helgelandsmoen dominerer kalkholdige
skiferbergarter som grunnet fjellkjedefoldning fremstår som markante åsrygger i nord-nordøstretning.
Disse åsryggene har en særegen og artsrik vegetasjon med forekomster av rødlistede karplanter,
moser, lav og vegetasjonstyper. Flere av åsene er i dag vernet, slik som Hurumåsen, Biliåsen og
Viksåsen, mens Loreåsen og Viksåsen er registrert som svært verdifulle naturtyper uten vernestatus.
Store deler av både Loreåsen og Steinsåsen er betydelig påvirket av hytte- og boligbygging, og de
resterende verdiene knyttes til restarealene som fremdeles ikke er utbygget. Kalknaturen på Ringerike
er følgelig under sterkt press.
Ved planlegging av tiltaket er hensynet til kalknaturen ilagt stor vekt, og med tunneler under de viktige
åsene er inngrepene isolert sett små. Kun ved Kjellerberget vil det bli nødvendig med direkte inngrep i
kalkvegetasjon. Arealpresset som utløses av FRE16 ved tilrettelegging for en betydelig
befolkningsvekst på Ringerike vil være vesentlig større, se avsnitt om ringvirkninger av prosjektet.
En annen sjelden naturtype på Ringerike er de spesielle furuskogene på de store sandmoene. I disse
områdene vokser en rekke sterkt spesialiserte sopper og insekter som har fått økt fokus i senere år.
De store moene langs Randselva, Storelva og Begna utgjør et av de tre viktigste områdene for
biologisk verdifull sandfuruskog i Sør-Norge. Grundige nasjonale studier av naturtypen har vist at av
utbyggingspress og økt uttak av sand og grus har medført en betydelig reduksjon av arealene med
sandfuruskog i Elverumsområdet, Gardermoområdet og Ringerike (Brandrud & Bendiksen 2014).
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Flere av sandfuruskogartene er derfor vurdert som rødlistede, og naturtypen «rik sandfuruskog» har
fått stort forvaltningsfokus.
Ringeriksbanen og E16 medfører relativt omfattende inngrep på Prestemoen, og det pågår og
planlegges flere større utbygginger også på Eggemoen, som sammen med Kilemoen utgjør de tre
kjerneområdene på Ringerike. Til tross for at flere verdifulle sandfuruskoger er kartlagt og avgrenset
som viktige naturtyper, omfattes de i svært liten grad av vern eller pågående verneprosesser. Det
vurderes å være fare for at forvaltningsmålene for naturtypen ikke nås, og konsekvensgradene for
FRE16 er derfor oppjustert noe, for å fange opp den samlede belastningen som denne sjeldne
naturtypen utsettes for.
Hjortevilttrekkene mellom Nordmarka og Holleia
Innlandssjøene Tyrifjorden og Randsfjorden har til alle tider utgjort naturlige barrierer for vilt- og
hjorteviltbestandene på Østlandet. Store viltbestander er knyttet til skogområdene Nordmarka/
Krokskogen i øst og Holleia i vest, og en viss utveksling av dyr mellom disse to områdene har i all tid
vært en viktig mekanisme, både for å sikre genetisk flyt og for å utjevne lokale variasjoner i
bestandsstørrelse.
Dagens situasjon med tilsynelatende akselererende variasjoner i klima vil i ytterligere grad påvirke og
øke behovet for mobilitet og sesongmessige beitetrekk for blant annet hjortevilt. Varmere vær med
flere og kraftigere nedbørepisoder ser ut å bli mer vanlig fremover. Episoder med kraftige snøfall gjør
at dyrene i økende grad tvinges til å gjennomføre trekk fra snørike høyereliggende områder og ned til
lavlandet. Tidlig vår og spiring lenge før kalvingstidspunktet tvinger dyrene opp igjen til de
høyereliggende områdene for å finne ferske og næringsrike beiteplanter.
Av kartet ser en at det mellom Dokka i nord og Sylling eller Vikersund i sør er en landfast passasje
kun mellom Jevnaker og Kroksund. Dette relativt smale området har blitt mer og mer avstengt i årenes
løp, gjennom utbygginger av ulik art. Både Hønefoss og Jevnaker med satellitt-boligområder har vokst
mye i senere år, samtidig som utviklingen av veg og jernbane har økt barrierevirkningen knyttet til
samferdsel.
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Figur 3-65. Trekkmuligheten for større pattedyr mellom Tyrifjorden i sør og Randsfjorden i nord er i
stor grad avskåret av veier og bebyggelse. De viktigste resterende vilttrekkene går i dag over
Eggemoen, Hvervenkastet og over Sundvollen.
I praksis gjenstår det i dag kun tre trekk-korridorer som er noenlunde funksjonelle: JevnakerEggemoen, Hvervenkastet og Sundvollen. I senere år har viltkorridoren Jevnaker-Eggemoen trolig
vært viktigst, men flere tunge utbyggingsprosjekter og den pågående oppgraderingen av ny E16 Olum
– Eggemoen vil kunne få klare negative effekter for denne korridoren. Det smale rest-trekket over
Hvervenmoen er også under svært hardt press, som følge av utviklingen av nye boligfelt og næringsog handelsområder.
Trekket over Sundvollen som nå blir berørt av ny Ringeriksbane og E16, må til tross for at det allerede
er betydelig svekket av utviklingen av Sundvollen, boligfeltet på Klokkerbråten og barrierevirkningene
av dagens E16, regnes som et hovedtrekk mellom Nordmarka og Holleia. Viktigheten av å
opprettholde trekkmulighetene på tvers er følgelig svært stor, og konsekvensene av økt
barrierevirkning kan ha betydning– ikke bare lokalt – men for hjorteviltbestanden på Ringerike.
Elvedynamikken på Storelvas elveslette
Den foreslåtte traseen for veg og bane vil krysse Mælingen som ligger sentralt i våtmarksområdet på
Storelvas elveslette. Elveslettelandskapet her er unikt for Sør-Norge, med store intakte kroksjøer i
ulike suksesjonsstadier, intakte meandersvinger og et intakt utløpsdelta. Det knyttes svært store
naturverdier til området og elveslettelandskapet omfattes av både nasjonale vernevedtak og
internasjonale konvensjoner.
Intakte elvesletter og deltaområder er blitt svært sjeldne i Norge. Fremsynt og iherdig innsats for vern
og fagbasert forvaltning på 80- og 90-tallet sikret dog et fåtalls av Norges elvesletter, med Dokkadeltaet, Nordre-Øyeren og Åkersvika som de kanskje viktigste i Sør-Norge ved siden av Storelva. Av
disse få er det planlagte og pågående veg- og jernbaneutbygginger både i Åkersvika og Storelva.
Storelvas elveslette er allerede stabilisert gjennom vegfyllinger og forbygninger, og som man ser på
figuren nedenfor er store deler av landbruksjorda på Mælingen sikret mot erosjon med steinsettinger
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og voller. Tilsvarende gjelder det meste av elvekanten mot bebyggelsen og den nedlagte militærleiren
på Helgelandsmoen. I tillegg er Storelva regulert, noe som gir sjeldnere og mindre voldsomme
flommer. Elveleiet gjennom tiltaksområdet er følgelig betydelig låst allerede, men det er fortsatt mulig
å se aktive prosesser bl.a. ved pågående avsnøring av en meanderbue ved Froksøya (Mælingen) og
aktiv deltadannelse ved utløpet i Tyrifjorden, ved Averøya.

Figur 3-66. Eksisterende sikringstiltak langs Storelva ved Mælingen.
Det planlagte tiltaket vil medføre behov for ytterligere krav til erosjonssikring av elvekantene inn mot
veg og bane for å forhindre skader og utglidninger under flomepisoder. Til tross for at det foregår
enkelte aktive prosesser later det ikke til at det er umiddelbar fare for at elva skal finne seg nye løp inn
i korridoren for FRE16. Snarere går prosessene i retning av at sideløpet på innsiden av Froksøya,
som blir liggende inn mot konstruksjonene på Mælingen, blir avsnørt til en ny kroksjø. Ei heller vil
flomsikringen av elvekanten og området for brufundamenter på Helgelandsmosiden medføre nye
vesentlige begrensninger for elvas utvikling. Dette området er relativt godt sikret allerede i dag, og det
er heller tvilsomt om kraftig erosjon ville vært akseptabelt i dagens situasjon, av hensyn til bebyggelse.
Oppsummert vil tiltaket medføre en ytterligere erosjonssikring av Storelvas elveløp ved Mælingen,
men det er tvilsomt om disse tiltakene vil låse elveløpet vesentlig mer enn i dag.
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Produktive gruntvannsområder i Tyrifjorden
Produktive gruntvannsområder i innsjøer har en helt spesiell betydning for artsmangfold av fisk og
ferskvannsorganismer. Etableringen av jernbanebrua over Kroksund og den massive utfyllingen på
Sundvollen vil medføre tap av betydelige gruntvannsområder ved Sundvollen. Som omtalt under
økologiske funksjonsområder forventes tap av produktive innsjøarealer og endrede bunnsubstrater å
få betydning for både artssammensetning og områdets egnethet som oppvekstområde for en rekke
fiskearter. I mange av Norges innsjøer har viktige våtmarker og gruntvannsområder gått tapt, og flere
artsgrupper som er typiske for slike områder er overrepresentert på rødlista.
Mens Steinsfjorden er en relativ grunn og næringsrik innsjø med store gruntvannsarealer og bukter
med vannvegetasjon og sivbelter, er Tyrifjorden som en av landets største og dypeste innsjøer i større
grad preget av steinstrender, svaberg og dype områder. Kroksund og Sundvollenbukta er i så måte litt
utypiske for Tyrifjorden, og er sammen med Fekjærvika, Sælabånn og Røssholm/Karlsrudtangen de
kanskje viktigste gruntvannsområdene i Tyrifjorden. Det er sannsynlig at en stor del av det akvatiske
artsmangfoldet i Tyrifjorden er knyttet til disse områdene.
I Steinsfjorden gikk en av de fineste buktene tap ved utfylling for dagens E16 ved Vik, men ut over
dette er de fleste av de større gruntvannsområdene relativt intakte. I Tyrifjorden er det særlig på
vestsiden av Kroksund at bebyggelse har satt preg på strandlinjene, men ellers er flere av de store
gruntvannsområdene intakte, og enten vernet eller i ferd med å bli vernet. Situasjonen for disse viktige
økologiske funksjonsområdene er følgelig relativt god i Tyrifjord-systemet, og det knyttes derfor ikke
noen ytterligere sumvirkningseffekt til utfyllingen på Sundvollen.
Prosjektets øvrige ringvirkninger
I metoden for vurdering av samlet belastning i håndbok V712, som ligger til grunn for denne
utredningen, presiseres det at mulige fremtidige tiltak som ikke er planmessig vedtatt, ikke skal inngå i
analysen av sumvirkninger, men heller beskrives som et moment i vurderinger av tiltakets øvrige
samfunnsmessige virkninger.
For temaet naturmangfold kan dette skillet noen ganger virke unaturlig da samferdselstiltakene som
utredes ofte legger til rette for videre utvikling og arealbruk som vil kunne ha fremtidig påvirkning på
naturverdiene. FRE16 vil redusere reisetiden til Oslo vesentlig, og vil høyst sannsynlig gi økt interesse
for Ringeriksregionen som boligområde. Som et eksempel vil den foreslåtte stasjonsbyen på
Sundvollen medføre økt ferdsel og aktivitet både på land og i sjø, økt press på Tyrifjorden som
resipient og økt sannsynlighet for ytterligere vekst og utvikling i områdene rundt Kroksund.
Tilsvarende vil etablering av en kryssløsning på Helgelandsmoen legge til rette for en videre utvikling
av næringsarealer i dette området. I umiddelbar nærhet til Helgelandsmoen finnes naturområder med
både nasjonal og internasjonal vernestatus, og utvikling og utvidelse av næringsarealene vil potensielt
kunne medføre en betydelig svekkelse av de unike naturverdiene. Utvidelse av næringsarealene kan
dog ikke gjennomføres uten nye planprosesser, og følgelig vil konsekvenser av disse tiltakene
beskrives i nye konsekvensvurderinger, og ses i sammenheng med effektene av FRE16-prosjektet i
en vurdering av samlede virkninger.
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3.8.1 Anleggsvann fra tunneldriving
Anleggsvann fra tunneldriving inneholder uomsatt sprengstoff (NO3-N, NH4-N og olje), rester fra
sprøytebetong og sementbaserte injeksjonsmidler (høy ph), akseleratorer og metaller fra betongen.
Utslipp av anleggsvann vil kunne påvirke vannkvaliteten i resipientene, og være direkte skadelig for
fisk og andre ferskvannsarter. Blant annet kan den høye pHen fra betongen føre til
ammoniakkforgiftning av ferskvannsorganismer, og ammoniakk er selv i relativt små doser dødelig for
fisk. Det forurensede anleggsvannet vil normalt bli renset og pH-justert, men vil fortsatt kunne
inneholde rester av forurensende stoffer (Veger og dyreliv, Statens vegvesen 2014). Dersom de
berørte vannforekomstene er sårbare for påvirkning er det viktig å stille høye krav til renseeffekten.
Finmateriale fra sprengning og bunnrensk binder opp veldig mye av forurensningsstoffene (olje,
tungmetaller etc) og må i størst mulig grad samles opp gjennom sedimentering i tunnelen og
renseanleggene for tunneldrivingen. Disse massene må leveres til godkjent mottak.
Det nitrogenholdige sprengstoffet kan gi gjødslingseffekter, men fosfor er som regel den begrensede
faktoren i norske vassdrag, slik at nitrogenforurensing alene ikke fører til eutrofiering. I sjøer med stort
fosforinnhold vil imidlertid en slik nitrogentilførsel fremme oppblomstring av blågrønnalger.
I tillegg vil volumet av anleggsvann, uavhengig av forurensningsgrad, kunne være for stort for små
vannforekomster og følgelig medføre endringer i strømforhold, erosjon og sedimentasjon og
leveforhold for ferskvannsorganismer.
3.8.2 Tunnelvaskevann
I tillegg til såpe inneholder tunnelvaskevannet både metaller, partikler, organiske miljøgifter,
næringssalter og veisalt. Disse stoffene er giftige for vannfugl og fisk/ferskvannsarter. Stoffene vil
oppkonsentreres i tunnelen, og ved vasking vil konsentrasjonene i avløpsvannet være meget høye
(Veger og dyreliv, Statens vegvesen 2014). Årlig vil tunnelen vaskes 2- 4 ganger, og vannmengder er
ofte store. Det svært forurensede vaskevannet vil bli holdt igjen i sedimentasjonsbasseng, hvor såpe
og avfallsprodukter brytes ned eller sedimenteres før de slippes videre til en resipient. Tunnelvannet
vil likevel inneholde visse konsentrasjoner av forurensende stoffer og såperester.
3.8.3 Innlekkingsvann fra tunneler
Vanntemperatur
Innlekkingsvann fra tunneler er grunnvann som holder en tilnærmet konstant temperatur gjennom året,
på 7-10 grader. I sommerhalvåret vil utslippet av innlekkingsvann senke temperaturen, mens det
motsatte vil være tilfelle om vinteren. Vanntemperatur har stor påvirkning på fisk og
ferskvannsorganismer. Hos fisk påvirker temperatur enzymatiske fordøyelsesprosesser og vekst,
fiskeeggenes utvikling og klekkingstidspunkt, samt tidsperioden det tar fra klekking til fiskene kommer
opp av grusen og begynner å ta for seg av næring. Dersom de aktuelle resipientene er store, vil
endringen i vanntemperatur være begrenset, og ikke medføre alvorlige konsekvenser for fiskens vekst
og utvikling. Det motsatte vil være tilfelle for små resipienter.
Innhold av forurensende stoffer
Innlekkingsvann fra jernbane- og vegtunneler som slippes ut i vannforekomster kan i en periode etter
endt anleggsfase inneholde rester fra forurensende anleggsvirksomhet, se avsnittet om anleggsvann
over.
3.8.4 Avrenninger fra veg
Avrenningsvann fra veg inneholder en rekke forurensende stoffer: partikler og suspendert stoff fra
asfalt og dekk, oljeforbindelser fra kjøretøy, organiske miljøgifter fra drivstoff og vedlikeholdsprodukter,
metaller som kobber fra bremser og sink fra dekk, samt bly fra dekk, bremser og eksos. Vannmengde,
stoffsammensetningen og konsentrasjoner vil variere betydelig og være bestemt av en rekke ulike
forhold. Viktige faktorer som vil påvirke dette er for eksempel klima (vind og nedbør),
infiltrasjonsmuligheter, kjøremønster og trafikkmengde på veien (Veger og dyreliv, Statens vegvesen
2014).
Ved regn eller snøsmelting oppstår det en såkalt «first flush»-effekt, dvs. at forurensninger som har
samlet seg opp siden foregående regnvær eller snøsmelting, føres bort med den første strømmen av
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overvann. Ved snøsmelting kan man også få en «last flush»-effekt når partikler frigjøres og føres bort
med overvannet. Smeltevann fra snø kan inneholde betydelig større forurensningsmengder enn
regnvann fordi oppsamling av forurensninger i snøen skjer over en lang periode (Veger og dyreliv,
Statens vegvesen 2014).
De forurensende stoffene er giftige for vannfugl og fisk/ferskvannsorganismer. Oljeforbindelser kan
videre skade vannfuglenes fjærdrakt. Der hvor olje fester seg vil fjærenes vannavstøtende evne bli
totalt ødelagt, og dette kan føre til at fuglen fryser i hjel.
3.8.5 Saltforurensning
I ulike områder og perioder av året vil også veisalt være en forurensende komponent i
avrenningsvannet. Konsentrasjoner og vannmengde vil variere. Den mest iøynefallende
konsekvensen av salt er skade på vegetasjonen langs vegen. Saltsprut fører til at bartrær får brune
nåler, mens løvtrær og busker kan få døde knopper og greiner. Det er betydelige forskjeller mellom
artene når det gjelder toleranse mot saltsprut. Bjørk er mer ømfintlig enn de fleste trær som ellers
plantes. Skader som følge av saltsprut begrenser seg til vegkanten, vanligvis ikke mer enn 10 meter
fra vegkanten. Salttåke som virvles opp bak store kjøretøyer i stor fart kan blåses med vinden atskillig
lenger. Det er registrert alvorlig skade på bjørk som følge av saltsprut i en avstand på 70 meter fra
vegen. Saltspruten når lengst der vegen går gjennom åpent landskap med lite vegetasjon.
I tillegg føres saltet ut i jordsmonnet, og kan skade planter dels ved direkte opptak av salt fra jordvann
og grunnvann og dels ved tørkestress forårsaket av endret jordkjemi pga. saltopphopning i jord.
Skadeomfanget er størst innenfor ca. 10 m fra vegkant (snø kastes maks 12-13 meter fra vegkant),
men kan lokalt opptre også i langt større avstander. En annen konsekvens av salting er at
plantesamfunnet i vegkanter kan endre seg, og arter som er tilpasset «salte omgivelser» (kystplanter)
kan etablere seg langs innlandsveger (Veger og dyreliv, Statens vegvesen 2014).
Salting kan også påvirke innsjøer. Da saltvann er tyngre enn ferskvann, kan avrenning av salt
medføre at det over tid kan etableres et stagnerende saltvannslag i bunnen av innsjøer som forhindrer
normal sirkulasjon i vannmassene. Nedbrytning av organisk stoff i bunnvannet forbruker store
mengder oksygen, og dersom sirkulasjonen forhindres vil det kunne oppstå oksygensvinn i
bunnvannet med økende og etter hvert giftige konsentrasjoner av hydrogensulfid, jern og mangan.
Oksygenfattige forhold i bunnsedimentene vil også kunne medføre økt utlekking av næringsstoffer
(fosfat) fra bunnsedimentene, noe som vil gi en intern uønsket gjødslingseffekt i vannmassene.
3.8.6 Avrenninger fra masselager og fyllinger
Sprengsteinen i masselager og fyllinger vil være eksponert for regn, og avrenning av partikler,
suspendert stoff og sprengstoffrester kan pågå over lang tid. Avrenninger av partikler og suspendert
stoff kan være direkte skadelige for fisk og andre ferskvannsarter, samt deres leveområder. Partiklene
fester seg til fiskens gjeller og hindrer oksygenopptak. Alle vannlevende dyr som puster med gjeller vil
ha det samme problemet (Veger og dyreliv, Statens vegvesen 2014). Et gyteområde av grus og luftig
sand, med god vanngjennomstrømning som sikrer oksygentilførsel til rogn, blir fort pakket og tett ved
tilførsel av vann med stort partikkelinnhold. På denne måten kan fiskeeggene dø ved «kvelning».
Filtrerende organismer kan få sterkt redusert næringsopptak, og elvemusling og mange bunndyr vil
kunne dø dersom innslaget av finpartikler i vannmassene blir for store over lang tid. De unge
individene er spesielt utsatt. Edelkrepsens leveområder kan påvirkes sterkt ved sedimentering, ved at
hulrom og skjulesteder tettes igjen.
Sprengstoff inneholder nitrogenforbindelser og olje. En betydelig del av sprengstoffet detoneres ikke,
og inntil 10 % sprengstoffrester blir liggende igjen i steinmassene. Avrenning av nitrogenforbindelser
fra steinmassene (gjødslingseffekter) kan være med på å øke begroing og endre vannvegetasjonen.
Økt vannvegetasjon vil bidra til å øke sedimentasjonseffekten, og derved forringe viktige gyte- og
leveområder ytterligere.
3.8.7 Luftforurensning
Biltrafikk skaper en lang rekke forurensende stoffer. I avgassene finnes det foruten karbondioksid,
nitrogen og vann flere skadelige stoffer som stammer fra forbrenningen av drivstoff eller ulike
tilsettingsstoffer i drivstoff og smøremidler. I tillegg kommer forurensninger fra bildekk og spesielt
piggdekk som river opp asfaltstøv og andre partikler fra vegbanen, og slitasje- og korrosjonsprodukter
fra materialer i kjøretøyer.
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Nitrogenoksider og svoveldioksid fører til forsuring, og problemer knyttet til forsuring er godt
dokumenterte i Norge, med bl. a. omfattende fiskedød. I tillegg kan forsuring føre til skader på
vegetasjon (Veger og dyreliv, Statens Vegvesen 2014).
Når det gjelder vegetasjon har undersøkelser nær tungt trafikkerte veger vist at forurensning i form av
støv, tungmetaller og nitrogenforbindelser kan påvirke vegetasjonen helt ut til 70 meter fra veg og opp
til 15 meter over vegbanen (Pedersen 2007). Størst vil effektene være innenfor en avstand på 10–15
meter, hvor man kan oppleve skader på trær og annen vegetasjon som karplanter, sopp, lav og
moser. En omfattende studie på temaet luftforurensning og vegetasjon konkluderer med at man ved
anleggelse av nye veger bør ha en buffersone på 100 – 200 m fra sårbare lokaliteter (Thunes m.fl.
2010, Smithers m. fl. 2014).
3.8.8 Lysforurensning
Svært mange av pattedyrartene som lever i Norge er primært nattaktive, og kunstig nattbelysning har
en effekt på deres atferd. De ulike pattedyrene har sine egne artsspesifikke aktivitetsperioder gjennom
døgnet. I praksis dreier det seg i stor grad om en optimalisering av eget næringsinntak, og samtidig
unngå faren for predasjon. En tradisjonell vegbelysning vil lyse opp store områder, samt ødelegge
variasjonen i lysforhold og slette ut alle de små nyansene som gjør at en rekke arter finner seg til rette
i et gitt område. Konsekvensen er at økologien endrer seg, og de lysforurensningsutsatte områdene vil
miste sin verdi som leveområde for en rekke arter. I tillegg til denne effekten, vil en sterkt opplyst
vegbane også virke avskrekkende for pattedyr på trekk. Det meste av trekkaktivitet foregår i skumring
og nattemørke, og en opplyst veg vil kunne medføre blending, frykt og desorientering (NINA 2014).
Kunstig belysning har vist seg å påvirke fuglelivet på flere måter. De to mest omtalte effektene er en
tidligere start for aktiviteter om morgenen og en tidligere start på hekkesesongen. Dette er ikke
overraskende, gitt lysets betydning som informasjonskilde for regulering av både daglige og
sesongvise prosesser hos fugl. Kunstig lys om natten kan endre oppfattelsen av daglengden, som
igjen er bestemmende for en rekke av fuglenes døgn- og årvisse aktiviteter. Som et eksempel ser man
at spurvefuglhanner med territorier nær gatelykter begynner sangaktiviteten signifikant tidligere på året
enn i ikke-opplyste områder. Tilsvarende ble eggleggingen fremskyndet og egg og kyllinger ble
følgelig eksponert for klart mer krevende og farlige forhold enn de skulle ha vært (Kempenaers et al
2010). Kunstig belysning kan potensielt også være med på å forstyrre fuglenes trekktidspunkter og på
den måten skape endringer i svært finstemte økologiske mekanismer. Samtidig kan kunstig belysning
medføre fordeler for enkelte arter som benytter synet i stor grad under beiting. I belyste strandområder
er det observert at vadefugl samles etter at det har blitt mørkt, for å fortsette matsøket gjennom
natten. Hvorvidt denne utvidete muligheten for beite er positiv eller negativ er usikkert. For arter som
ikke beiter basert på syn, vil ikke belysningen være noen fordel og endrede konkurranseforhold kan
fort være en negativ faktor.
Lysforurensing vil kunne ha innvirkning på ferskvannsartenes atferd. Kunstig belysning vil kunne
endre konkurranseforhold lokalt, da økt eksponering vil føre til økt predasjon. Ørret på vandring
beveger seg oftest om natten, og endrede lysforhold langs disse rutene kan forstyrre vandringen, øke
predasjonen på vandrende fisk, og dermed også potensielt redusere antall fisker som klarer å fullføre
vandringen.
Insekter vil også kunne bli påvirket av kunstig nattbelysning, og det er gjort flere studier av dette,
særlig når det gjelder insekter som samles rundt lyskilder (NINA 2014). Det er trolig flere effekter som
fører til at insektene samles rundt lyskilder, hvorav den viktigste er at insektene misoppfatter lyskilden
som månen og tror sirklingen rundt lyset er rettlinjet flukt. Resultatet er at insektene flyr rundt lampene
til de dør av utmattelse. Da lys virker tiltrekkende på insekter, kan de bli trukket ut av sine normale
leveområder og mot en sikker død ved gatelysene langs vegen.
3.8.9 Trafikkstøy
Trafikkstøy påvirker ulike dyrearter på ulike måter. Fugler er særlig sårbare overfor støy, da de
kommuniserer via lyd; både for å hevde territorium og for markedsføre seg i forhold til en potensiell
make. Flere arter vil holde seg borte fra områder med støy dersom den er sterk nok til at sangen
deres overdøves. Erfaringsmessig vil fuglenes bruk av områder nær tungt trafikkerte veier bli betydelig
redusert. I Norden er noen av de beste for- og etterundersøkelsene av konsekvenser for fugl
gjennomført i Umeåelvas delta i forbindelse med utbygging av Botnia-banen. Undersøkelsene viser at
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spesielt sårbare arter som sædgås unngår å raste i et område nærmere enn 50 m fra jernbanen. I en
sone på 50-150 m ut fra jernbanen kan fugl i blant lette og fly av gårde når tog kommer, mens i en
sone ut til 350 m fra veg oppleves en viss forstyrrelse. FRE16 vil skille seg fra Botnia-banen ved at det
vil være kontinuerlig støy knyttet til både veg og jernbane, mens det for Botnia-banen kun er støy og
forstyrrelse fra jernbane.
Det er ikke unormalt at fugl venner seg til støykilder etter en viss tid, og ofte kan man derfor observere
store flokker av fugl i støyutsatte områder. Funksjonen områdene har for fugl kan imidlertid endre seg,
f. eks. kan et støyutsatt område til tross for forekomst av fugl ha mistet sin funksjon som hekke- og
oppvekstområde. Det er i flere undersøkelser dokumentert en reduksjon i hekkeforekomsten av fugl
som hevder territorium ved sang nær sterkt trafikkerte veger.
Hvor sårbare fugler er overfor støy varierer også mellom artene. En omfattende nederlandsk studie
viste at artsmangfoldet av fugler ved veg i åpent landskap avtok når trafikkstøyen oversteg 50 dBA,
mens fugler i skogsområder også var følsomme for så lave støynivåer som 40 dBA (tilsvarende
bakgrunnsstøyen i et kontorbygg). Andre arter ynglet med tilsvarende tetthet som i uforstyrrede
områder, men noen hadde lavere hekkesuksess. (Veger og dyreliv, Statens vegvesen 2014).
Nyere studier kan tyde på at det over lengre tid vil foregå en seleksjon av individer som er mindre
følsomme i forhold til forstyrrelser langs vegen. På denne måten vil det være mulig å få tilbake fugl
som tidligere har holdt seg borte. Hvor lang tid dette vil ta og hvilke økologiske effekter en slik
mekanisme kan ha er det for tidlig å si noe om (Veger og dyreliv, Statens vegvesen 2014).
Når det gjelder annet vilt har GPS-undersøkelser gjennomført i Elgmerkeprosjektet i Akershus vist at
beiteområder ble signifikant sjeldnere brukt av elgen når avstanden til tungt trafikkert veg var mindre
enn 400 meter.
3.8.10 Kollisjonsrisiko for fugl
Kjøreledninger og AT-anlegg på jernbanebrua utgjør en kollisjonsrisiko for fugl. Det er registrert
mange hendelser der fugl har kollidert med kjøreledninger og AT-anlegg, men det foreligger lite på
dokumentasjon på dette. Det finnes imildertid mye dokumentasjon på, og litteratur om kollisjoner med
kraftledninger, som har god overføringsverdi. Av stor relevans er dokumenterte erfaringer fra Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem. Sent på 90-tallet var Kroksund Buskeruds verste kollisjonspunkt for
svaner, da disse kolliderte med luftledninger som gikk parallelt med brua for dagens E16. Tidlig på
2000-tallet utgjorde luftledninger over Storelva et alvorlig kollisjonspunkt for svaner som fløy mellom
Storelva og Synneren. Som følge av de mange kollisjonene og etterfølgende strømbrudd ble
ledningene etter hvert lagt som jordkabler (Ree 2004).
Erfaringer fra kraftledninger er også at sittepostjaktende rovfugl kan kortslutte ledningene med
vingene og utsettes for elektrokusjon. Det har derfor blitt vanlig å isolere ledningene inntil master
vurdert som egnede sittestolper for jaktende fugl (NVE 2011). Tilsvarende er gjort for AT-anlegg på
Botniabanen i Sverige (Banverket 2006).
Fugl kan kollidere med brukonstruksjoner. Ypsiolon-brua i Drammen, som er en skråstagbru, har
medført en rekke kollisjoner med svaner, gjess og måker. Generelt er det liten risiko for kollisjon med
brukonstruksjonene i godt vær, men i dårlig vær og om natten vil risikoen være til stede. På
Øresundsbroen ble store menger fugl rapportert drept under dager med tett tåke, etter kollisjoner med
kabler eller lys på brutårnene.
Det finnes få studier av fuglers atferd ved kryssing av brukonstruksjoner, men det har blitt gjort
grundige studier av bruer over sjø og våtmarksområder i Hong Kong og Macao (Shenzhen Western
Corridor, Environmental Impact Assessment Report 2002). Undersøkelsene viste at fuglenes vilje til å
fly over eller under bruene varierte gjennom døgnet. Mange fugler passerte under på dagtid, og over
på kveldstid. I tilfeller hvor fuglene fløy over var høyden 6-15 meter over vegbanen, og kun et fåtall
fløy lavere enn 6 meter over. Dette gjorde at fugl i liten grad ble påkjørt av kjøretøy. I de samme
undersøkelsene observerte man for øvrig at fuglene lot til å ha begrensede motforestillinger mot å
beite under bruene. Det påpekes imidlertid at de undersøkte bruene hadde høyere frihøyde (14-20
meter) enn bruene som er planlagt over Storelva.
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4 SAMLET VURDERING
Ringeriksbanen og ny E16 medfører etablering av et stort samferdselsanlegg i et av Norges rikeste
naturområder. Strekningen fra Sandvika til Sundvollen, og fra nordsiden av Kroksund til Bymoen vil gå
i tunnel og medføre begrensede konsekvenser for naturverdier. I dagsonene over Kroksund og fra
Bymoen til Hønefoss vil derimot konsekvensene bli betydelige, med store negative virkninger for både
vegetasjon, dyreliv og vannmiljø.
Etablering av stasjon på Sundvollen og veg- og jernbanebru over Kroksund vil medføre omfattende
inngrep i verdifulle leveområder for fugl og ferskvannsarter. Strekningen videre gjennom
skogområdene på Bymoen og Helgelandsmoen vil fragmentere og redusere viktige områder for
skoglevende vilt og kunne medføre barriereeffekter for trekkende vilt.
De største konsekvensene knyttet til tiltaket vurderes å være kryssingen av det unike
våtmarksområdet på Storelvas elveslette, med naturverdier som omfattes av både nasjonale
vernevedtak og internasjonale konvensjoner. Den betydelige påvirkningen på disse svært verdifulle
naturområdene er tillagt særlig stor vekt i den samlede vurderingen. Løsningen med fylling over
elvesletta på Mælingen vurderes som spesielt uheldig, da større deler av hekke-/rasteområder for
kulturmarkstilknyttet fugl går tapt, i tillegg til at de øvrige negative virkningene forsterkes.
Tiltaket vil også medføre omfattende arealbeslag gjennom de rike sandfuruskogene på Prestemoen.
Utbyggingspress har ført til en stor samlet belastning på denne sjeldne naturtypen, som har et av sine
tre kjerneområder på Ringerike.
I sum vurderes fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, til tross for flere gode justeringer og
avbøtende tiltak, å medføre store negative konsekvenser for naturmangfoldet i berørte områder.
Tabell 4-1 Samletabell for naturmiljø, alle utredningsområder
Utredningsstrekning
Jernbanetunnel Jong - Sundvollen
Dagsone Sundvollen - Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget - Helgelandsmoen

Helgelandsmoen – Prestemoen

Prestemoen – Veien/Hønefoss
Samlet konsekvens for hele tiltaket

Konsekvens
Liten/middels negativ
(-/--)
Stor negativ
(- - -)
Ubetydelig
(0)
Alternativ A med
Alternativ B uten
kryss
kryss
Middels negativ
Middels negativ
(- -)
(- -)
Alternativ A
Alternativ B
lang bru
bru + fylling
Stor negativ
Meget stor negativ
(- - -)
(- - - -)
Middels negativ
(- -)
Stor negativ
(- - -)
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5 ØKOLOGISK KOMPENSASJON
Konsekvensutredningen har vist at byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 fra Sandvika til Hønefoss,
til tross for bestrebelser med å unngå, avbøte og restaurere naturverdier, medfører vesentlige
negative konsekvenser for naturmiljø. Som følge av myndighetskrav har tiltakshaver utarbeidet en
plan for økologisk kompensasjon som skal resultere i langvarig sikring av andre verdifulle
naturområder som ellers ville stått i fare for å gå tapt, samt eventuelle andre tiltak som kan oppveie de
uunngåelige negative effektene tiltaket medfører for verdifull natur som verneområder og truede arter.
Grunnlag for beregning av grunnlag for kompensasjon
Det endelige omfanget av økologisk kompensasjon er ikke fastsatt, men det er foreslått at følgende
momenter skal gjøre seg gjeldende ved fastsettelse av omfanget av kompensasjon:


Kompensasjon for direkte arealbeslag av det eksisterende verneområdet (Synneren
naturreservat) og foreslått verneområde (Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat). I
utgangspunktet foreslås arealtapet kompensert med et fem ganger så stort areal, men arealet
kan bli korrigert i lys av kvaliteten på kompensasjonsarealene.



Kompensasjon for redusert habitatkvalitet (f.eks. på grunn av forstyrrelser) inne i
verneområdet (Synneren naturreservat) og i foreslått verneområde (Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat). Arealer med redusert habitatkvalitet kompenseres i forholdet 1:1 for å
ta høyde for usikkerhet i fremtidig verdi av påvirkede arealer.



Kompensasjon for arealbeslag i svært viktige naturtypelokaliteter, det vil si med verdi A
(kalkskog), og som i konsekvensutredningen er vurdert å ha middels negativt eller stort
negativt omfang. I utgangspunktet foreslås arealtapet kompensert med et tre ganger så stort
areal (1:3), men arealet kan bli korrigert i lys av kvaliteten på kompensasjonsarealene.



Kompensasjon for direkte arealbeslag av økologiske funksjonsområder samt kompensasjon
for redusert habitatkvalitet (f.eks. på grunn av forstyrrelser) for sårbare, truede eller kritisk
truede arter (hekkeområde for sothøne ved Kroksund, hekkeområde vipe ved Mælingen). I
utgangspunktet foreslås arealtapet kompensert i forholdet (1:2) og redusert habitatkvalitet i
forholdet 1:1, men arealene kan bli korrigert i lys av kvaliteten på kompensasjonsarealene.

Basert på arealanalyser og vurderinger i konsekvensutredningen for naturmangfold vurderes dette å gi
et kompensasjonsbehov på 300-350 dekar.
Foreslåtte områder for vern i plan for økologisk kompensasjon
Basert på omfattende naturmangfoldkartlegging samt en grundig vurdering av egnethet som
kompensasjonsarealer, ble en rekke potensielle kompensasjonsarealer og tiltak på disse arealene
vurdert. Fylkesmannen i Buskerud har som en del av arbeidet med kompensasjonsplanen startet en
egen verneplanprosess som skal munne ut i vern av særlig egnede kompensasjonsarealer. Hvilke
kompensasjonsarealer som endelig skal vernes etter naturmangfoldloven vurderes i
verneplanprosessen, men i Fellesprosjektets forslag til kompensasjonsplan er det særlig pekt på ni
områder som skiller seg positivt ut (figur 5.1). I tillegg er det som kompensasjon for tap og påvirkning
på hekkeområdene for vipe på Mælingen foreslått å utarbeide en tiltaksplan som skal bidra til
langsiktig overlevelse av arten på Ringerike.
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Figur 5-1. Foreslåtte arealer for fremtidig vern som vil kunne kompensere de resterende negeative
konsekvensene av FRE16 etter at avbøtende og restaurerende tiltak er gjennomført. Kilde: Plan for
økologisk kompensasjon.
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