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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. AasJakobsen AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i utarbeidelsen av
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss.
Foreliggende rapport omhandler tema Nærmiljø og friluftsliv. Rapporten presenterer foreliggende
kunnskap om viktige områder for nærmiljø og friluftsliv, og hvordan tiltaket vil kunne påvirke
forholdene for nærmiljø og friluftsliv i utredningsområdet.
Utredningsområdet, som er området som omfattes av utredningen og inngår i analysene, er inndelt i
seks delområder og temarapporten er bygget opp med utgangspunkt i denne inndelingen:
•
•
•
•
•
•

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

I området Kjellerberget – Helgelandsmoen er det to alternative planforslag, ett med kryss på
Helgelandsmoen mellom ny E16 og Gomnesveien og 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, 9.2.2018
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SAMMENDRAG
Metode
Dette dokumentet vurderer konsekvensene av Ringeriksbanen og ny E16 for naturressurser slik
temaet er definert i Statens vegvesens håndbok V712, en veileder for utarbeiding av
konsekvensanalyser. Det formelle grunnlaget for utredningen i tråd med plan- og bygningsloven og
forskrift for konsekvensutredninger er planprogram vedtatt 04.09.2017.
Naturressurser er definert som ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø
og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Det er ressursenes rolle som grunnlag
for verdiskapning og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri som vurderes, ikke
den bedrifts- eller privatøkonomiske utnyttelsen av ressursen.
Det er god tilgang på informasjon om naturressursene hos ulike statlige sektormyndigheter som Norsk
institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges vassdrags og energiverk (NVE), Norges geologiske
undersøkelse (NGU), Mattilsynet og Direktoratet for mineralforvaltning. I tillegg er det benyttet planer
og data fra lokale og regionale sektormyndigheter og lokalkunnskap gjennom innspill til planprogram
og andre prosesser.
Håndbok V712 angir metoden som er utgangspunktet for denne utredningen, - en tre-trinns prosedyre:
✓ Trinn 1: Verdi. Beskrivelse og vurdering av hvilke verdier som er i tiltaksområdet i alternativ 0.
✓ Trinn 2: Omfang. Beskrivelse og vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket – i negativ
eller positiv grad for alle alternative traséer, sett i forhold til alternativ 0.
✓ Trinn 3: Konsekvens. Denne uttrykkes som et forhold mellom områdets verdi og tiltakets omfang.
For en mer utdypende beskrivelse av metoden vises det til håndbok V712 kap 6.2.
I tillegg til konsekvensen av tiltaket etter at dette er ferdig bygget og i drift gjøres det en kvalitativ
vurdering av konsekvenser i anleggsfasen. For deltema naturressurser gjelder det i hovedsak
midlertidig arealbeslag og utfordringer knyttet til reetablering, samt midlertidig reduserte driftsforhold.
Eventuelle konsekvenser i anleggsfasen som kan gi permanent virkning for naturressursene blir en del
av konsekvensvurderingen.

Tunnelstrekningen Jong – Sundvollen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen går fra urbane forhold i utkanten av Sandvika og sentrale Bærum, gjennom dyrket mark
før den fortsetter gjennom skogsområdene i Vestmarka og Krokskogen. De største verdiene ligger i de
forholdsvis store fulldyrkede arealene i Bærum ved Tanum og Holo. Også skogressursene er stedvis
betydelige. Store deler av skogen er innenfor markagrensa, noe som legger visse begrensninger på
intensiv skogsdrift. Det er også registrert større løsmasseforekomster i området av lokal verdi. Disse
er ikke i drift og uttak er ikke planlagt.
Konsekvenser
Samlet sett er konsekvensene av tiltaket på denne strekningen små. Dette skyldes at Ringeriksbanen
skal gå i tunnel gjennom området. Lokalt kan det likevel være noen større konflikter, særlig knyttet til
riggområdene på Jongjordet og ved Ås, nord for Reverud. Store fulldyrkede arealer vil bli beslaglagt i
anleggsfasen, og reetablering av matjord er en krevende prosess med noe usikkert resultat. Slike
midlertidige tiltak med potensielt varig restvirkning er generelt sett gitt lite negativt omfang for
fulldyrkede arealer.
De store masselagrene som planlegges øst for Sollihøgda ved Lorangmyr vurderes til ikke å medføre
konsekvenser for ressursgrunnlaget ettersom disse er forutsatt reetablert til skog av samme verdi som
i dag. Reguleringsplanen legger opp til et areal for distribusjon av tilført tunnelmasse ved Lorangmyr.
Dette er gitt en svak positiv konsekvens ettersom tunnelmasser som naturressurser gjøres tilgjengelig
her.
Konsekvensen for denne strekningen er samlet sett vurdert til liten negativ (-).
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I de områdene der det skal etableres tverrslag og riggområder vil konsekvensene for jord- og
skogbruk være store i anleggsfasen. Både fulldyrkede arealer og større skogsarealer av høy bonitet vil
bli tatt ut av drift i inntil 5 år eller mer. I tillegg kan anleggstrafikk på skogsveier og lokalvegnettet for
øvrig gjøre at utnyttelse av ressursene i nærheten anleggsområdene blir vanskeligere. Det er viktig at
lokale behov for atkomst vurderes når det lages faseplaner for anleggsgjennomføring.

Sundvollen - Kroksund
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Denne strekningen har jordbruksressurser av stor verdi, men teigene er forholdsvis små.
Lokalklimatiske forhold og jordsmonnskvalitet er god. Skogressursene er mer fragmenterte og mindre
viktige, unntatt den delen av Krokskogen som er relevant for denne strekningen.
Tyrifjorden er en svært viktig vannressurs ettersom den er drikkevannskilde for befolkningstette
områder som Asker og Bærum. Fjorden er også en stor energiressurs som magasin for kraftverkene
nedover Drammenselva. Tyrifjorden er imidlertid vernet mot videre utbygging.
Konsekvenser
Sundvollen og Kroksundområdet vil gå gjennom store omveltninger som følge av Ringeriksbanen og
ny E16. Flere av de fulldyrkede arealene i området vil bli vesentlig forringet og til dels ødelagt som
følge av arealbeslag og oppsplitting. Konsekvensen blir dermed betydelig negativ for dette området,
selv om arealbeslaget i dekar ikke er så stort sammenliknet med områder lenger nord. Det er særlig
etablering av ny lokalveg over jordene ved Kroksund sammen med tunnelpåhugget for E16 som er
vurdert negativt, i tillegg til at flere av teigene omkring Sundvollen vil bli ødelagt eller kraftig berørt.
Konsekvensen for denne strekningen er vurdert til middels til stor negativ (- -/- - -).
I anleggsfasen er det særlig riggområder som legges på dyrket mark ved Sundvollen og Kroksund
som vil påvirke driftsforholdene her. Disse arealene forutsettes reetablert. Også her vil anleggstrafikk
medføre ulemper som kan vanskeliggjøre landbruksdrift betydelig.

Kroksund – Kjellerberget
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Denne strekningen går gjennom dyrket mark av nasjonal verdi. Her er store fulldyrkede areal med
overveiende svært god jordsmonnskvalitet som et resultat av jordbruk over lang tid. Særlig områdene
omkring Gjesval, Smiujordet og Viksenga lenger nord er spesielt verdifulle områder.
Sammenliknet med jordbruksverdiene er skogressurser og registrerte løsmasseforekomster i dette
områder av marginal betydning. De er likevel en del av beslutningsgrunnlaget for
konsekvensvurderingen.
Konsekvenser
Planen legger opp til at det ikke skal beslaglegges noe dyrket mark i dette området unntatt for
atkomsttunnelen til et tverrslag ved Bili. Byggingen av cut and cover tunneler over Smiujordet og
Viksenga gjør likevel at store fulldyrkede arealer med svært god jordsmonnskvalitet må graves opp og
dyrkes på nytt. Smiujordet vil også heves med noen meter for å få tilstrekkelig dybde på jordsmonnet.
Som nevnt vurderes omfanget av slik reetablering som lite negativt.
Konsekvensen for denne strekningen er vurdert til liten til middels negativ (-/- -).
I anleggsfasen vil store jordbruksareal gå ut av produksjon. Ettersom de berørte teigene er svært store
vil det fortsatt kunne drives i et redusert omfang på resten av teigene også i anleggsfasen. Viksenga
blir særlig kraftig berørt ettersom både bane- og vegtunnel må legges i løsmassekulvert her.
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Kjellerberget – Helgelandsmoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen går gjennom et stort verdifullt skogsområde. Det er imidlertid vesentlige begrensninger på
uttak av disse ressursene ettersom den er vernet av hensyn til tilgrensende jordbruksområder. Arealet
er registrert som dyrkbart, men oppdyrking vil være i strid med vernevedtaket i gjeldende
reguleringsplan.
Omkring skogsarealene og i utkanten av tiltakets influensområde på denne strekningen ligger det
store fulldyrkede areal av til dels nasjonal verdi.
Registrerte løsmasseressurser er delvis utnyttet. De resterende massene er vurdert å ha lokal verdi.

Konsekvenser
Tiltaket vil beslaglegge store skogarealer på Bymoen og Mosmoen. Det negative omfanget av dette
inngrepet er vurdert noe lavere enn normalt for slike områder ettersom verdien av knyttet til skog som
klimavernsone like mye som til selve skogressursen som tømmerressurs. Så mye skog vil stå igjen at
klimavern-funksjonen er opprettholdt.
Tiltaket beslaglegger også Kvitmyr, helt øst i det sammenhengende åkerlandskapet Steinsletta. Her vil
det i tillegg etterlates et lite restareal som trolig vil gå ut av drift. Breddeutvidelse av Selteveien mot
E16 med fortau er tatt inn i konsekvensvurderingen ettersom det innebærer et permanent arealbeslag
av fulldyrket mark.
Konsekvensene av kryssing av løsmasseressursen er tillagt marginal vekt.
I dette delområdet foreligger det to alternativ, med og uten kryss på Helgelandsmoen. Arealbeslaget
er noe mindre nord på Mosmoen dersom krysset ikke bygges, men forholdsvis lave verdier i denne
delen av området gjør at denne endringen ikke gir seg utslag i redusert omfang. Det er derfor lik
konsekvens for begge alternativ.
Samlet konsekvens for strekningen Kjellerberget - Helgelandsmoen er vurdert til middels
negativ (- -). Konsekvensen er lik uavhengig av om kryss på Helgelandsmoen er en del av
tiltaket eller ikke.
I anleggsfasen vil et areal utenpå det permanente beslaglegges midlertidig til riggområde. Disse
arealene er i hovedsak skogsarealer som vurderes som relativt uproblematisk å reetablere. I tillegg vil
det etableres midlertidige riggområder ulike steder blant annet i grustaket på Bymoen.
Anleggstrafikk på sidevegnettet kan medføre ulemper for atkomst og drift av enkelte areal.

Helgelandsmoen – Prestemoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Verdiene i dette områder er i hovedsak knyttet til fulldyrkede arealer på Mælingen. Dette er forholdsvis
store sammenhengende jordbruksarealer med svært god jordsmonnskvalitet. I tillegg er Storelva en
betydelig vannressurs, sammen med grunnvannsressursen som strekker seg fra Tyrifjorden og i et
bredt belte helt til Randsfjorden. Det er også lokale løsmasseverdier samt skogsverdier på
Prestemoen, men mesteparten av disse vurderes under strekningen fra Prestemoen til
Veien/Hønefoss.
Konsekvenser
Omfanget i dette området er i hovedsak knyttet til kryssingen av Mælingen. Her foreligger det to
alternativ og det er vurdert at broalternativet (A) er mindre negativt enn alternativet med fylling over
Mælingen (B). Begge alternativ innebærer permanent arealbeslag og oppstykking av
sammenhengende fulldyrkede arealer, men med en bro/viadukt over hele Mælingen er
barriereeffekten og arealbeslag mindre enn et alternativ delvis på fylling. Det legges til grunn at arealet
under broene og mellom bropilarene i liten grad er egnet til rasjonell jordbruksdrift. Det samme vil
gjelde for areal som avsettes til flomkanal.
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Konsekvensen for alternativ A er stor negativ (- - -) og for alternativ B, stor til meget stor
negativ (- - -/- - - -).
I anleggsfasen vil begge alternativ innebære et vesentlig arealbeslag. Dersom alternativ A legges til
grunn vil en større andel av dette beslaget være midlertidig og arealene kan dyrkes opp igjen. I
anleggsfasen vil trafikk og andre aktiviteter forhindre eller vanskeliggjøre drift av store deler av dyrket
mark på Mælingen.

Prestemoen – Veien/Hønefoss
Områdebeskrivelse og verdivurdering
I sør er verdiene i dette området knyttet til skogsområdene på Prestemoen med to store
innmarksteiger på hver sidene. Nord for Styggedalskrysset er det store sammenhengende arealer
med fulldyrket jord. De arealene som består av gjenfylte raviner som ble dyrket opp som følge av
etableringen av E16 på 80 tallet er registrert med noe lavere jordsmonnskvalitet. Disse registreringene
fra NIBIO er fra 90-tallet slik at jordsmonnskvaliteten kan i dag være høyere enn registreringene til
NIBIO tilsier.
Bortsett fra på Prestemoen er skogsverdiene vurdert som små i dette området hovedsakelig grunnet
et vanskelig tilgjengelig ravinelandskap eksempelvis i Sørumsmarka eller at skogteigene er relativt
små.
Konsekvenser
De viktigste konsekvensene knytter seg til hvordan tiltaket er lagt over Sørumsjordene vest for
Hønefoss. Her medfører Ringeriksbanen med hensettingsspor, og E16/rv7 med kryssområder og
sideareal store permanente arealbeslag. Dette er området som gir størst negativ konsekvens for
naturressurser i prosjektet.
I tillegg beslaglegger tiltaket betydelige skogsarealer fra Prestemoen til Styggedalskrysset.
Deler av Sørumsmarka og skogsområdet sør for Tolpinrud blir fylt opp og analysen forutsetter at disse
arealene dyrkes opp. Dette gir en positiv konsekvens. Sammenstilt med de negative konsekvensene
ved Sørumsjordet vil dette i liten grad påvirke den samlede vurderingen for dette området.
Samlet for strekningen er konsekvens vurdert som stor negativ (- - -).
Etablering av fyllinger og andre områdestabiliserende tiltak innebærer konsekvenser langt utenfor
selve tiltaket. I anleggsfasen vil svært store arealer tas ut av drift og ressursgrunnlaget for hele
området vil bli påvirket. I tillegg påfører anleggstrafikk driftsulemper for de teigene som fortsatt kan
drives i anleggsfasen. Det er viktig å ta hensyn til atkomst for jord- og skogbruk når det etableres

Sammenstilling
Å etablere et svært stort samferdselstiltak gjennom noen av Norges mest verdifulle jordbruksområder
vil medføre negative konsekvenser for naturressurser. Dette tatt i betraktning er tiltaket slik det
foreligger i reguleringsplanen, lagt med tanke på å redusere de alvorligste konsekvensene etter en
silingsprosess. Lokalt vil det imidlertid virke svært negativt for enkelte bruk og aktører.
Det er i all hovedsak permanent beslag av fulldyrket mark som medfører negative konsekvenser.
Areal under viadukt over Mælingen vurderes i utgangspunktet som såpass forringet at det i
utgangspunktet defineres som permanent beslag.
Analysen forutsetter at areal som beslaglegges i anleggsfasen reetableres med stort fokus på optimal
håndtering av matjord. I henhold til handbok V712 skal ikke kompenserende tiltak inngå i
konsekvensvurderingen, men gjenbruk av matjord i overskudd fra prosjektet vil kompensere for de
negative konsekvensene. Kompensasjon skal her forstås som fysisk å erstatte viktige funksjoner i
landbruksområder som går tapt ved nedbygging og ikke som økonomisk kompensasjon til grunneiere.
All flytting av matjord skal håndteres slik det er beskrevet i rapporten Massehåndtering fra A til Å
(FRE-00-A-26330).
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Permanent og midlertidig arealbeslag av fulldyrket jord og skog med høy bonitet oppgitt i dekar (daa) 1
Fulldyrket jord
Kommune

Skog med høy bonitet

Permanent

Midlertidig

Permanent

Midlertidig

35
130 / 130
450 / 490
615 - 655

110
375 / 375
710 / 690
1175-1195

35
640 / 640
650 / 660
1335 / 1335

415
560 / 560
850 / 850
1825-1825

Bærum
Hole (A/B)
Ringerike (A/B)
Sum (fire kombinasjoner)

Konsekvensvurdering for naturressurser, hele planområdet
Delstrekninger
Tunnelstrekningen Jong – Sundvollen
Sundvollen – Kroksund
Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget - Helgelandsmoen

Helgelandsmoen – Prestemoen
Prestemoen – Veien/Hønefoss
Samlet konsekvens

1

Tallene er rundet av til nærmeste 5 daa

Konsekvenser
Liten negativ
(-)
Middels til stor negativ
(- -/- - -)
Liten til middels negativ
(-/- -)
Med kryss
Uten kryss
Middels negativ
Middels negativ
(- -)
(- -)
Alt A - lang bru
Alt B - to bruer
Stor til meget stor
Stor negativ
negativ
(- - -)
(- - -/ - - - -)
Stor negativ
(- - -)
Stor negativ
(- - -)
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET
1.1

Tunnelstrekning Jong – Sundvollen

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

Figur 1-1 Illustrasjon av riggområde Jong. Utsnittet viser reguleringsplanens formålsflater over
eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets planlagte avgrensning. Brun formålsflate
viser permanent banegrunn. Kryss mellom Tanumveien og Slependveien nede til høyre,
idrettsanleggene på Bjørnegård og Bjørnegård skole sentralt i bildet.
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Ved Reverud planlegges det riggområde på ca. 30 daa. For å unngå kryssing mellom gang- og
sykkeltrafikk og anleggstrafikk, planlegges ny gang- og sykkelveg langs Tanumveien mellom busstopp
på Reverud og Reverudåsen. Atkomsttunnel på Reverud får permanent atkomst fra Tanumveien. Det
planlegges uttak av ca. 0,5 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelen.

Figur 1-2 Illustrasjon av atkomsttunnel og riggområde på Åsjordet ved Reverud. Utsnittet viser
reguleringsplanens formålsflater over eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets
planlagte avgrensning. Brun formålsflate viser permanent banegrunn. Tanumveien øst-vest i sør.
Rigg- og anleggsområde ved atkomsttunnel er markert med rød linje.
Ved Avtjerna reguleres to alternative, permanente atkomsttunneler med tilhørende riggområder for
drift av tunnel. Utenfor tunnelportalen planlegges et ca. 500 m² stort område som beredskapsplass for
jernbanetunnelen, samt feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til beredskapsplassen.
Riggområdet for tunneldriften er ca. 15 daa, men dette inngår i et større sammenhengende rigg- og
anleggsområde på ca. 780 dekar som inkluderer arealer for midlertidig og permanent lagring av
masser, produksjon av byggeråstoff og knusing av stein.
Permanent atkomsttunnel på Sundvollen omtales nærmere under kap. 1.3.
Atkomsttunneler som lukkes etter anleggsperioden
Atkomsttunnelene ved Kattås, Rustan og Høgås er ikke driftsatkomster inn i hovedtunnel, og lukkes
etter anleggsperioden.
Ved Kattås, vest for Ringiåsen, planlegges midlertidig atkomsttunnel med tilhørende riggområde på
ca. 25 daa. Skogsterrenget fylles opp ved etablering av riggområdet. Anleggsområdet legges over
bekkeløp (Skvallerbekken) og denne krysses av anleggsatkomst. Bekken åpnes igjen ved avslutning
av anlegget. Turveg langs Vestmarkveien holdes åpen i anleggsperioden.
Ved Rustan planlegges midlertidig atkomsttunnel mellom gårdene Søndre Ulbråten og Bakken. Det
planlegges permanent atkomstveg inn til portal og atkomstport inn i tunnel for drift av trafoer plassert i
tunnel nær tunnelpåhugg. Et riggområde på ca. 30 daa planlegges delvis på dyrka mark og delvis ved
at en kolle fjernes. Arealet opparbeides til landbruksformål etter anleggsdrift. Atkomst til
gårdsbebyggelse på Bakken legges om permanent over atkomsttunnel.
Ved Høgås planlegges midlertidig atkomsttunnel og riggområde i området sør for eksisterende
skytebane. Atkomstveg i Nordlandsdalen fra E16 frem til skytebanen ved Høgås oppgraderes
permanent og flyttes noe inn mot skytebanen. Tilkomst til skytebanen skal opprettholdes i
anleggsperioden. Riggområdet har et areal på ca. 25 dekar.
Masselagring
Masselagringsområder tilpasses omkringliggende landskap, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig
arealbruk etter gjennomføring av fylling.
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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
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 1-3Dette gjelder
innenfor delområde 2 og 4.

1
2

3

4

Figur 1-3 Illustrasjon av mulig utforming av masselager ved Lorangmyr/Avtjerna. Planlagt E16 BjørumSkaret går inn i tunnel nederst i bildet. Regulert område til masselager omfatter det røde arealet rundt
fyllingsområdene som fremgår av figuren, mens de fire grønne områdene illustrerer oppfylt terreng.
Illustrerte fyllingsvolumer innebærer oppfylling av terreng med 6,4 millioner m³ lagrede masser

Masselager Brakamyr
På Brakamyr, nordvest for tettbebyggelsen på Sollihøgda, planlegges et masselagringsområde med
kapasitet på ca. 500 000 m³. Store deler av området er disponert til masselagringsområde i
Kommunedelplan for Sollihøgda, vedtatt av Hole kommune 3. april 2017.
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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.

1.2

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)
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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.
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.

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.
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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.
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).

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.
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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.
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.
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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
masse planlagt transportert ut via atkomsttunnel ved Øverjordet og via åpen byggegrop ved
Smiujordet. Overskuddsmasser er planlagt transportert til E16 via ny veg til Paddevika, via
Gamleveien ved Viksenga og ut på Røyseveien, via Røyseveien ved Viksenga og via Selteveien.
Gamleveien planlegges ikke brukt til tyngre anleggstrafikk, bortsett fra en liten strekning ved Vik som
vil være atkomstveg til rigg- og anleggsområdet på Smiujordet. På denne delen planlegges det tidlig i
anleggsperioden etablert fortau. Det planlegges midlertidig anleggsveg inn til riggområde ved
Øverjordet direkte fra ny veg mot Paddevika. Gamleveien opprettholdes som skoleveg mellom
Kroksund/Sundvollen og Vik gjennom anleggsperioden. Det gjennomføres midlertidige
trafikksikkerhetstiltak i krysset mellom Gamleveien og ny veg mot Paddevika.

1.4

Kjellerberget-Helgelandsmoen

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

Figur 1-9 Illustrasjon av planalternativer med og uten vegkryss på Helgelandsmoen.
Boligbebyggelse ved Sandby i nedre venstre hjørne. Helgelandsmoen næringspark sentralt i bildet
til høyre.
Lokale veger og atkomster
Selteveien legges om ved portalene i Kjellerberget. I dette området flyttes vegen ca. 30 meter
nordover og senkes under E16 og bane. Øvrig del av Selteveien frem til eksisterende E16 ved
Steinssletta utvides permanent og den planlegges med gang- og sykkelveg. Vegbredde med gang- og
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.
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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.

1.5

Helgelandsmoen-Prestemoen

Veg og bane ligger på fylling over Helgelandsmoen etter kryssing av Gomnesveien. Strekningen
Gomnesveien–Prestemoen er ca. 2,6 kilometer lang.
To planalternativer for kryssing av Mælingen
For kryssing av Storelva og Mælingen planlegges lange bruer for veg og bane fra Helgelandsmoen
over Mælingen til Prestemoen. Det foreligger to planalternativer:
•
•

Planalternativ Mælingen A: Tre parallelle ca. 1800 meter lange bruer
Planalternativ Mælingen B: Deler av traséen ligger på en 600 meter lang fylling over
Mælingen.

Hovedforskjellen mellom de to planalternativene er bruenes lengde over Mælingen. Alternativet med
lange sammenhengende bruer er planlagt med en høyere linjeføring over Storelva og deler av
Mælingen enn alternativet med kortere bruer og fylling, og fyllingsalternativet har derfor en brattere
linjeføring opp mot Prestemoen. Begge alternativene over Mælingen kan kobles til begge alternativ
med og uten kryss på Helgelandsmoen vist i Figur 1-9.
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Figur 1-11 Illustrasjon av planalternativ Mælingen A, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre
høyre bildekant.

Figur 1-12 Illustrasjon av planalternativ Mælingen B, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre
høyre bildekant
Ved etablering av veg og bane på fylling over Mælingen (alternativ Mælingen B) er det nødvendig med
geotekniske tiltak som blant annet omfatter motfyllinger for å stabilisere fylling for veg og jernbane. Det
er også nødvendig med tiltak for å opprettholde nivå på overflatevann som strømmer fra Storelva til
Synneren ved flom. Nord for fyllingen for veg og bane, over sørlige del av Mælingen, planlegges en
flomkanal i 60 meters bredde mellom Storelva og inn mot Synneren naturreservat. Terrenget senkes
ned til kote 65,1 i øst og med jevnt fall til kote 64,9 i vest. Det nedsenkede terrenget vil være utsatt for
flom.
I begge planalternativene kan traséen føres over Storelva på bruer med pilarer i elva, eventuelt med
lange spenn uten pilarer i elva. Bruene planlegges med minimum 5,4 meter frihøyde over
normalvannstand i Storelva. Frihøyden opprettholdes over minimum 1/3 av elvebredden.
Over Prestemoen ligger veg og bane i felles trasé i skjæring og delvis på fylling.

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.
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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.

1.6

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
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i eksisterende trasé. Krysset mellom dagens E16 og Askveien legges om. Det planlegges kulvert for
Randsfjordbanen under Ringeriksbanen og E16, og Randsfjordbanen legges noe om vest for krysset.
Ved Styggedalskrysset er det avsatt areal til etablering av et vegserviceanlegg. Arealet i planen er
totalt 60 daa fordelt på to områder; vest og øst for krysset.
Lokale veger og atkomster
Eksisterende E16 stenges nord for Askveien.
Det planlegges ny gang- og sykkelveg gjennom kryssområdet mellom Askveien ved Styggedal og
Askveien ved Dalssvingen. Videre er tidligere regulert gang- og sykkelvegtrasé langs rv.35 medtatt i
reguleringsplanen frem til Snyta, og kobles der sammen med ny gang- og sykkelveg langs
Busundveien.
Ny atkomst til gårder vest for dagens E16 i Styggedal, kombinert med gang- og sykkelveg, føres fra
nytt kryss med rv.35, under nye bruer for E16 og jernbane, for videre forgreining på eksisterende
gårdsveger. Dalsvingen legges om og blir ny samleatkomst for bebyggelsen ved Dal.
I planforslaget er det medtatt nødvendig areal til bygging av ny bru over Randsfjordbanen til Pålsgård.
Landbruksatkomst til landbrukseiendommer nordvest for Styggedal sikres gjennom bestemmelser til
regulert landbruksformål fra Pålsgård og nordover på vestsiden av Randsfjordbanen.

Figur 1-14 Krysset i Styggedal, sett retning nord. Randsfjordbanen til venstre i bildet. Bebyggelsen på
Dal få ny atkomstveg fra rv. 35 under bruer i linja og det bygges gs-veg som kobler sammen Askveien
med rv.35.
Veg Styggedal–Veien/påkobling eksisterende rv.7 og E16
E16 krysser over kulvert for Randsfjordbanen. Videre ligger E16 delvis parallelt med bane. Omtrent en
kilometer nord for krysset i Styggedal rampes rv.7 av og på fra E16. Videre nordover følger E16 delvis
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.
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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.
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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.
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.
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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.

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.
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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
Ved sammenligning mot nullalternativet legges disse forholdene til grunn:
•
•
•
•

Åpningsår for hele tiltaket er satt til 2028
Sammenligningsåret er første hele driftsår etter 2028
Prognoseåret er 20 år etter åpning
Analyseperioden er 40 år etter åpning

1.8

Avlastet vegnett

Tiltaket får betydelige virkninger for eksisterende vegsystem i Hole og Ringerike, ved at trafikk flyttes
over på ny E16 og ved en omfordeling av trafikk på lokalt vegnett som følge av kryssplassering på ny
E16. Særlig vil eksisterende E16 mellom Sundvollen og Styggedal være berørt av dette. Denne veien
opprettholdes med lokal og regional funksjon. Fra Styggedal og til Ve vil ny E16 erstatte eksisterende
E16.
Biltrafikken på ny E16 vil ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2028 og 19 500-20 500 ÅDT i 2048
Trafikken på eksisterende E16 i 2014 er beregnet til mellom 14.000 og 18.000. Trafikk på
eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16,
og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-7 000 i 2028 og 4 000-8 500 i 2048.
For trafikk mellom Hønefoss og Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken
langs E16 Eggemoveien vil øke.
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Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre som følger Statens vegvesens håndbok
V712 [14]:
•
•
•

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

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

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

•

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

•

Influensområde. Virkningene av tiltaket vil vanligvis strekke seg ut over planområdet. Området der
virkninger kan opptre, kalles influensområdet. Dette vil variere med tema. Influensområdet
avgrenses til områder der det kan ventes vesentlige virkninger av tiltaket.

•

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

•

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

2.2

Definisjon av naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, næringsfiske, havbruk,
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. I dette prosjektet er det særlig jord- og
skogbruksverdier, vannressurser og løsmasseressurser som er relevante utredningstema.
Utmarksbeite er i beskjeden grad relevant i enkelte deler av varslingsområdet. Høsting av vilt og fisk
herunder ferskvannskreps vil kunne ha noe økonomisk verdi, men relevansen som naturressurs gitt
definisjonene i håndbok V712 er i dette prosjektet vurdert som liten.
Det er ressursenes rolle som grunnlag for verdiskapning og sysselsetting innen primærproduksjon og
foredlingsindustri som vurderes. Ikke den bedrifts- eller privatøkonomiske utnyttelsen av ressursen.
Derfor er konsekvensen som uttrykkes i denne rapporten konsekvens knyttet til ressursen for
samfunnet som helhet enten lokalt, regionalt eller nasjonalt. Konsekvensen for privatpersoner, den
enkelte gårdbruker eller fisker, kan kommenteres, men er ikke en del av fastsettelsen av
konsekvensgrad.
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Planprogrammet

I tråd med planprogrammet skal det gjennomføres en kartlegging av hvor store jord- og skogbruksareal
som kan forventes å gå tapt som følge av tiltaket direkte og indirekte gjennom ugunstig oppstykking av
arealer. Det skal presenteres et regnskap sortert på markslagskategorier (AR5). Det skal lages en
oversikt over hvilke energi- og drikkevannsbrønner som blir berørt av tiltaket og hvilke grus- og
pukkforekomster som blir berørt. I tillegg skal effekten av eventuelt reduksjon i klimavernskogen på
Bymoen vurderes. Også endringer i driftssituasjonen, spesielt endret atkomst til jorder, vil bli
beskrevet.

2.4

Kunnskapsgrunnlag

For deltema naturressurs er det god tilgang på informasjon om naturressursene. Det foreligger data
hos de ulike statlige sektormyndighetene som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) [8], Norges
vassdrags og energiverk (NVE) [9], Norges geologiske undersøkelse (NGU) [11], mattilsynet [10] og
direktoratet for mineralforvaltning. I tillegg er det benyttet planer og data fra lokale og regionale
sektormyndigheter og lokalkunnskap gjennom innspill til planprogram og andre prosesser. Det er
gjennomført flere befaringer i området [12].
I tillegg til konsekvensene av permanent arealbeslag, er det et hovedtema i denne analysen å vurdere
konsekvenser av reetablering av landbruksjord etter midlertidige anleggstiltak. Ulike utredninger er
brukt som kunnskapsgrunnlag for å belyse dette. Bioforsk har gjennomført flere studier av slike
prosesser også i samband med samferdselsprosjekter gjennom viktige jordbruksområde [4], [5], [6],
[7].

2.5

Verdi

Utredningsområdet deles inn i delområder eller lokaliteter basert på verdien områdene har for de ulike
temaene.
Verdien på delområdene eller lokalitetene settes på en skala fra liten til stor verdi.
For naturressurser vurderes verdien etter definerte kriterier innenfor ulike registreringskategorier. Ett
delområde kan ha verdier for flere registreringskategorier, og det er den kategorien som svarer til
høyest verdi som normalt er definerende for verdifastsettingen.
Eksempelvis kan samme areal ha skogressurser, løsmasseressurser og vannressurser. Dersom
skogressursene skal vurderes til stor verdi etter kriteriene, og mineralressursene middels, gis området
stor verdi basert på skogressursene i området. Dersom ressursene kan utnyttes samtidig kan verdien
adderes. Eksempelvis kan et skogområde ha middels verdi og samme område være en del av at
grunnvannsreservoar som også har middels verdi. Dersom vannressursen og skogressursen kan
utnyttes parallelt kan samlet verdi vurderes til middels til stor eller stor.
Verdi- omfangs og konsekvensvurderingene i denne rapporten er strukturert etter seks
utredningsstrekninger:
1. Tunnelstrekningen Jong – Sundvollen
o Kun jernbanetunnel, tverrslag, masselager etc.
o Konsekvenser for Sundvollen vurderes under neste utredningsstrekning.
2. Sundvollen – Kroksund
o Dagsonen for E16 og Ringeriksbanen, med tverrslag fra jernbanetunnel på
Sundvollen og atkomstveg fra Paddevika til Kroksund omsorgssenter.
3. Kroksund – Kjellerberget
o Tunnelstrekning for E16 og Ringeriksbanen.
4. Kjellerberget – Helgelandsmoen
o To alternativ: med og uten kryss på Helgelandsmoen
5. Helgelandsmoen – Prestemoen
o To alternativ over Mælingen
6. Prestemoen Veien/Hønefoss
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Tabell 2-1: Kriterier for verdivurdering av naturressurser fra Håndbok V712 [14].
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder

Innmarksbeite som ikke er
dyrkbar.

Overflatedyrket jord som
ikke er dyrkbar.

Skogbruksområder

Skogarealer med lav bonitet,
Skogarealer med middels
bonitet og vanskelige drifts
forhold.

Område med
utmarksbeite

Utmarksarealer med liten
beitebruk (0-25 sau/km2)
Flekkvis og skrinn
vegetasjon.
Små forekomster av egnete
bergarter/ malmer som er
vanlig forekommende.

Større skogarealer med middels bonitet og gode driftsforhold. Skogarealer med
høy bonitet og vanlige driftsforhold.
Utmarksarealer med middels
beitebruk (26-75 sau/km2)

Fulldyrket jord, overflate
dyrka jord som er dyrkbar,
innmarksbeite som er
dyrkbar. Andre områder med
dyrkbar jord.*
Større skogarealer med høy
bonitet og gode driftsforhold.

Område med
bergarter/malmer

Områder med
løsmasser

Små forekomster av
nyttbare løsmasser som er
vanlig forekommende, større
forekomster av dårlig
kvalitet.
Vannressurser som har dårlig kvalitet eller liten kapasitet. Vannressurser som er
egnet til energiformål

Større forekomster av bergarter/malmer som er vanlig
forekommende og godt
egnet for mineralutvinning
eller til bygningsstein/byggeråstoff (pukk).
Større forekomster av løsmasser som er vanlig forekommende og meget godtegnet til byggeråstoff
(grus/sand/leire).
Vannressurser med middels
til god kvalitet og kapasitet til
flere husholdninger/gårder,
Vannressurser som er godt
egnet til energiformål.

Utmarksarealer med mye
beitebruk (>76 sau/km2).
Frisk vegetasjon.
Store/rike forekomster av
bergarter/malmer som er av
nasjonal interesse.

Store løsmasseforekomster
som er av nasjonal
interesse.

Vannressurser med meget
god kvalitet, stor kapasitet
og som det er mangel på i
området. Vannressurser av
nasjonal interesse til energiformål.
*Dyrkbar jord i verdisettingen av delområdene er en totalvurdering av i hvilken grad oppdyrking av det enkelte område er i
konflikt med andre naturressurser eller andre relevante miljøtema.

Områder med
overflate-/grunnvann

2.6

Omfang

Omfanget er et uttrykk for i hvor stor grad tiltaket vil endre verdiene i området, både direkte og
indirekte i et influensområde. Omfanget vurderes opp mot null-alternativet, dvs. det er endringer i
forhold til null-alternativet som vurderes.
Omfang vurderes i forhold til den effekten tiltaket vil få når det gjelder arealbeslag, forurensning av
jord og avlinger, oppsplitting av jordbruksareal som vanskeliggjør landbruksdrift, endrede vekstvilkår
som følge av blant annet lokalklimatiske endringer, drenering, forurensning av elver, innsjøer, fjorder,
grunnvann, drenering av grunnvann, endrede strømningsforhold og endrede næringsforhold.
Arealbeslaget av de ulike registreringskategoriene blir presentert under samlet konsekvens av tiltaket.
Tiltakets omfang fastsettes gjennom vurdering av i hvilken grad naturressursene endres som følge av
tiltaket. Endringene kan omfatte at ressursen blir direkte nedbygd, at pågående eller framtidig

Figur 2-2: Skala for vurdering av omfang, fra Håndbok V712 (SVV 2014).
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utnyttelse blir vanskeliggjort på grunn av redusert tilgjengelighet, at kvaliteten blir påvirket av
avrenning eller luftbåren forurensing fra vegtrafikken osv. For jordbruksområder bør det framgå om
tiltaket vil påvirke større, sammenhengende jordbruksområder, eller mer isolerte enkeltteiger. Det må
begrunnes på hvilken måte tiltaket vil medføre endring i omfang eller kvalitet.

2.7

Konsekvens

Figur 2-3: Sammenstilling av verdi og omfang. Konsekvensvifta. Håndbok V712 [14], samt
karakteristikk for fargekoder for konsekvens.

Sammenstilling av verdivurdering og omfangsvurdering gir konsekvensgraden. Til sammenstillingen
benyttes konsekvensviften, se Figur 2-3. Konsekvens vurderes først for det enkelte delområdet,
deretter sammenstilles delområdevurderingene til en samlet konsekvensgrad per delstrekning. Der det
foreligger alternativer, rangeres alternativene.

2.8

Anleggsfasen

Konsekvensene som uttrykkes i denne analysen gjelder konsekvenser av tiltaket i drift og i permanent
tilstand etter at anleggsperioden er over.
Dersom tiltaket i anleggsfasen medfører permanent miljøskade, inngår dette i vurderingen av
konsekvenser, men ikke dersom konsekvensene er midlertidige. Midlertidige konsekvenser omtales
for seg.
For naturressurser er dette særlig relevant i vurderingen av konsekvenser for riggområder,
midlertidige og permanente masselagringsplasser. Dersom det øvre jordlag med matjord midlertidig
fjernes og legges tilbake etter anleggsfasen, vil jordkvaliteten bli endret men fortsatt være relativt god
dersom det blant annet sikres tilstrekkelig drenering. Areal som blir påvirket midlertid på denne måten,
vil gis lite negativt omfang, men vil fortsatt være å regne som dyrka mark i arealregnskapet.
For skogområder er det vurdert at reetablering er relativt uproblematisk forutsatt at gjenplantningen i
størst mulig grad foregår med stedegne arter basert på gjenbruk av toppjord.
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Usikkerhet

Selv om det foreligger mye tilgengelig materiale, det er gjort nye utredninger, befaringer, registreringer
og innsamling av data, og vurderingene har vært gjennom kontroller og kvalitetssikring, vil det like vel
være usikkerhet knyttet til konsekvensutredningen. Slik sett skiller ikke dette seg fra usikkerhet i f.eks.
kostnadsoverslag, selv om usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser ikke kan tallfestes på samme
måte.
De viktigste årsakene til usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser, og dermed også for virkninger for
naturressurser, kan knyttes opp til om hvor vidt alle verdiene i området er fanget opp og vurdert
korrekt (kunnskapsgrunnlaget og verdivurdering) og om måten tiltaket påvirker verdiene (omfang) er
tilstrekkelig fanget opp.
Det kan også være noe usikkerhet om hvordan tiltaket blir utformet i endelig bygd versjon, selv om
dette er beskrevet og fastsatt så lagt det er mulig i reguleringsplanen og teknisk forprosjekt. Det er
ikke grunnlag for å hevde at tiltaket og dermed påvirkningen vil endre seg under prosjektering og
bygging, men det vil alltid være behov for detaljering og valg som ikke er fanget opp i tidligere fase.
Det er derfor som del av konsekvensvurderingen trukket frem noen områder hvor man må være særlig
varsom for at konsekvensene ikke skal forverres. Det vil derfor hefte noe usikkerhet også ved om
virkningene av tiltaket kan endre seg.
Usikkerhetsmomentene nevnt over, er vurdert å være små og ligge godt innenfor et godt og relevant
beslutningsgrunnlag. Eventuelle beslutningsrelevante kunnskapshull knyttet til tiltaket er omtalt
dersom det er aktuelt.
Det er god tilgang på oppdaterte data om naturressurser i området. AR5-data (nasjonalt heldekkende
datasett om landets arealressurser), kartlegging og registreringer i NIBIO, NVE, Mattilsynet og NGU
sine databaser [8,9,10 og 11] er overveiende tilstrekkelig oppdatert. Disse dataene er supplert med
regionale og kommunale dokumenter, samt medvirkning fra sektormyndigheter, som gir god kvalitet
på relevant informasjon for verdisetting av arealer etter kriterier gitt i Håndbok V712.
Det kan være noe usikkerhet i registrering av jordsmonnskvalitet ettersom denne for store deler av
området er utført for over 20 år siden. Særlig areal som ved registreringen var forholdsvis nydyrkede,
kan ha høyere kvalitet i dag enn når registreringen fant sted. Det bør derfor gjennomføres ny
kartlegging av jordsmonnskvalitet for de områdene der matjord skal fjernes for lagring i anleggsperioden. For konsekvensutredningen har dette ikke stor betydning ettersom jordsmonnskvalitet i
mindre grad enn markslag danner grunnlaget for verdivurdering av jordbruksområder.
Det også usikkert om fulldyrket jord kan etableres til opprinnelig tilstand når anleggsperioden er så
lang som fem år. Denne usikkerheten er med i vurdering av konsekvens for midlertidige
anleggsområder slik at det forutsettes en noe redusert kvalitet på dyrket mark i mange år etter at
tiltaket er ferdig bygget se avsnitt 2.8.
For skogsområder er usikkerheten rundt reetablering mindre, og utredningen gir ingen negativ
konsekvens for skogområder med midlertidig arealbeslag.
Utfordrende grunnforhold og behov for massestabiliserende tiltak relativt langt utenfor selve veg- og
banetiltaket, gjør det noe usikkert hva som faktisk blir etablert. Utredningen tar utgangspunkt i at alle
tiltak for reetablering av skog og dyrkamark faktisk blir etablert.
Endring i vannregimer og drenering kan gi negativ konsekvens for jordbruksareal og må ha særlig
fokus i flate områder. Dette fanges ikke opp i konsekvensutredningen på dette nivået. Det er derfor
viktig å sikre gode dreneringsregimer i Miljøoppfølgingsplan.

2.10 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Utforming av tiltaket har vært gjennom en optimaliseringsprosess hvor virkninger for miljøtema har
vært med å påvirke valg av løsninger sammen med krav til funksjonalitet, sikkerhet og økonomi. Det
er disse løsningene som ligger til grunn for konsekvensutredningen. For å sikre at valgte løsninger blir
videreført og fulgt opp under prosjektering og gjennomføring, er det i egne avsnitt for hver enkelt
delstrekning i kapittel 3 formulert «Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring» som det er
særlig viktige blir fulgt opp i videre arbeid etter reguleringsplanen. Dette gjelder også for videre
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detaljering av tiltaket ut over det som reguleringsplanen gir svar på for å sikre at intensjonene i
løsningene blir ivaretatt og at konsekvensutredningen gir er riktig bilde av virkningene.
Tabell 2-2: Generelle oppfølgingspunkter for prosjektering og anleggsfasen for naturressurser
Ressurstype

Oppfølgingspunkter

Fulldyrket •
jord

Skog

Vannressurser

Jordsmonnskvaliteter må kartlegges før matjordlag fjernes for å oppdatere
kunnskap om kvalitet på jordsmonnet sammenliknet med jordsmonnsdatabasen til
NIBIO [8]. Dette vil være et viktig grunnlag for å kunne evaluere reetableringen av
matjord over tid, og for bedre å sikre best mulig kvalitet på reetablert dyrka mark.

•

Mellomlagring av matjord må følges opp i hele anleggsfasen og sikres mot
utvasking, flom, tørke etc. I perioder med store nedbørsmengder eller andre
ekstreme værsituasjoner bør lagret matjord sikres tilstrekkelig.

•

Matjord bør ikke flyttes og benyttes til reetablering langt fra opprinnelsesstedet. Det
må også vises stor varsomhet med introduksjon av matjord fra andre områder for å
unngå smitte av parasitter og uønskede mikrober i jordsmonnet.

•

Tiltaket må etableres med sikte på minst mulig endring av dreneringsforholdene på
dyrket mark, slik at tilstøtende areal ikke blir mer utsatt for tørke eller
oversvømmelse enn tilfellet er i dag.

•

Eventuelle tilførte masser til reetablering må garanteres mot smitte av uønskede
parasitter/mikrober

•

Tiltaket må etableres slik at ikke dreneringsforholdene i tilstøtende skogarealer
endres slik at ressursenes verdier forringes ved at de blir vesentlig mer tørke eller
flomutsatt enn i dag.

•

I anleggsfasen må atkomst til tilgrensende skogressurser opprettholdes. Dette må
innarbeides i faseplaner og avklares med lokale skogbruksmyndigheter slik at ikke
verdifulle skogressurser får vesentlig dårligere driftsforhold.

•

Det forutsettes at alle brønner i drift som må fjernes som følge av tiltaket blir
erstattet eller at eiendommer som rammes kobles til alternative vannkilder

I henhold til planprogram vil ikke etablering av dyrket mark på ikke-dyrkbar mark ved flytting av jord bli
utredet som kompensasjonstiltak, men det kan være aktuelt som del av løsning med å håndtere
overskudd av løsmasser. Jordforbedringstiltak på eksisterende dyrka mark er enklere å få til, og det
kan bidra til å øke produksjonen på de aktuelle arealene og opprettholde produksjonsnivået totalt sett.
Fellesprosjektet vil utrede aktuelle og realistiske tiltak som kan bidra til å opprettholde
matproduksjonen på Ringerike på dagens nivå tross tap av dyrket mark. Bidrag for å nydyrke dyrkbar
mark og bidrag til jordforbedringstiltak på eksisterende dyrka mark er aktuelle tiltak. Også strukturtiltak
på eiendomsnivå vurderes.
Det vil således ikke gjøres en vurdering av kompenserende tiltak slik det er definert i håndbok V712
om Konsekvensanalyse for dermed å kunne inkludere konkrete tiltak som del av prosjektet for å
redusere grad av negativ konsekvens.
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Områdebeskrivelse og verdivurdering

Jordbruksområder
Reguleringsplanen går gjennom de største sammenhengende jordbruksarealene i Bærum kommune i
et belte mellom Slependen og Rykkin vest for Isielva, Tanumplatået. Dette beltet er bare avbrutt av
bebyggelse langs dagens E16. Her dominerer fulldyrket jord, men det er også noe innmarksbeite.
Dette jordbruksområde har vært i drift i lange tider. Jordkvaliteten i området er overveiende svært god,
med få begrensninger knyttet til produksjonsform. Deler av Jong-jordet som i dag er i bruk som
fulldyrket kornareal er i reguleringsplan 2005034 Bjørnegård idrettspark m.m. regulert i til
idrettsanlegg. Denne planen er en del av null-alternativet.
Arealene er under et visst press ettersom de sentrale deler av Bærum er en del av et større urbant
område i stor vekst.
I tillegg til de store dyrkede arealene i dette området, er flere av skogsområdene som ligger i dette
lavlandet registrert som dyrkbare slik at det er et potensial for nydyrking.
Utenfor dette kjerneområdet for landbruk, går varslingsområdet gjennom skogsområdene gjennom
Vestmarka og deler av Krokskogen. Jordbruksressursene i dette området er begrenset til et mindre
område langs dagens E16 ved Rustan. Her er de fulldyrkede arealene mindre i utstrekning og det er
et forholdsvis større innslag av innmarksbeite og overflatedyrket jord. Arealene har imidlertid
overveiende svært god jordsmonnskvalitet, men har en noe mer utfordrende topografi. I dette området
er også nydyrkingspotensialet mindre ettersom det er lite dyrkbar jord her.
Ved Sundvollen er det igjen større arealer med fulldyrket jord. Disse omtales i neste kapittel som
omhandler strekningen Sundvollen- Kroksund
Utmarksbeite
Krokskogen er seterområde for Ringerike og
det har også vært gårdsdrift her. I dag er
området delvis grodd igjen med skog, men
brukes til beite. Varslingsområdet berører
Vestmarka beitedriftslag og Ringerike og
Hole beitelag. Vestmarka hadde i 2015 til
sammen ca 3500 sau og 200 storfe, mens
Krokskogen samme år hadde 2500 sau og
200 storfe på beite. Det tilsier en tetthet på
henholdsvis 48 og 30 sau per km2 [8]. Sau
per m2 er angitt som kriterium for vurdering
av verdi for utmarksbeite.
Med bakgrunn i tiltakets art er det ikke
vurdert at tiltaket blir særlig konfliktfylt for
utmarksbeite i dette området.
Skogbruk
Varslingsområdet strekker seg gjennom
Vestmarka og deler av Krokskogen. Dette er
et sammenhengende skogsområde med
varierende bonitet og driftsforhold. Skogbruk
har lange tradisjoner i dette området og er i
stor grad styrt av større grunneiere.

Figur 3-1: Utmarksbeite.

Deler av området ligger innenfor markagrensen. Her gjelder egne bestemmelser som styrer
skogsdriften [13] slik at friluftslivs- og naturmangfoldsinteresser skal ivaretas samtidig som det kan
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drives skogsdrift. Selv om markaforskriften kan sies å være begrensende på skogsdriften i området, er
det ikke vurdert at naturressursene har lavere verdi som følge av forskriften.
I de sentrale deler av Bærum spiller skogen en mer begrenset rolle som naturressurs, men er ofte
viktig som rekreasjonsområder i et folkerikt område. Det er likevel enkelte områder her som
kvalifiserer til relativt høy verdi gitt kriteriene etter håndbok V712.
I liene mot Holsfjorden har skogen overveiende høy bonitet, men de topografiske forholdene her gir
utfordrende driftsforhold. Derfor har skogsområdene her fått en noe lavere verdi enn i selve marka.
Georessurser
I denne delen av varslingsområdet er det registrert to større forekomster av grus og pukk, jf. tabellen
under.
Tabell 3-1: Grus og pukkforekomster i varslingsområdet mellom Jong og Sundvollen
Forekomst

Betydning

Dominerende bergart

Virksomhet

Skoglund

Lokal

Rombeporfyr

Kjaglidalen

Lokal

Basalt

Mulig fremtidig
uttaksområde
Mulig fremtidig
uttaksområde

Det er per i dag ikke uttak av disse ressursene og det er ikke avklart fremtidig drift i tråd med plan og
bygningsloven eller mineralloven. En liten del av forekomsten «Kjaglidalen» ligger innenfor et
naturreservat med prøvepunktet for forekomsten. Begge disse forekomstene er vurdert å ha lokal
betydning.
Ved Avtjerna øst for Sollihøgda ligger et regulert masselager ved Lorangmyr. Formålet med dette
området er å være lagringsplass for overskuddsmasser fra byggeprosjekter i Asker og Bærum.
Området er ikke i drift i dag.
NGU sin registrering av mineralforekomster viser ingen viktige forekomster i den aktuelle delen av
Bærum kommune.
Vannressurser
Overflatevann i området er i hovedsak mindre vann, bekker og elver som er en del av nedbørsfeltene
med utløp i Oslofjorden. Innenfor varslingsområdet er det ingen overflateressurser som er registrert
som offentlige drikkevannskilder.
Bærum kommunes primære drikkevannskilder er Holsfjorden i Buskerud og Aurevann i
Bærumsmarka. Ingen av disse ligger innenfor varslingsområdet i Bærum kommune. Omtale av og
verdisetting av Holsfjorden som vannressurs, omtales i verdivurderingene knyttet til Sundvollen Kroksund. I tillegg forsyner Sollihøgda vannverk 130 innbyggere. Dette vannverket forsynes fra to
grunnvannsbrønner i området som ikke berøres av tiltaket.
I følge grunnvannsdatabasen (GRANADA) er det i underkant av 100 grunnvannsbrønner i
varslingsområdet. Disse er i hovedsak konsentrert til de mest sentrale områdene i sør og langs E16
fra Sollihøgda og østover. 17 av disse er registrert til enkelthusholdninger, 4 er registrert i bruk for
næring eller landbruk. De resterende er registrert med ukjent bruk. Trolig er flere ikke i bruk etter at
brukerne har fått tilkobling til offentlig vannverk.
Det er begrensede grunnvannsressurser i dette området med sporadiske forekomster av varierende
kvalitet.
Holsfjorden er også et vannmagasin til energiformål. Ellers er det ikke registrert vann regulert til
kraftproduksjon.
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Figur 3-2: Registreringskart, tunnelstrekningen Jong – Sundvollen.
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Tabell 3-2: Verdivurdering, tunnelstrekningen Jong – Sundvollen.
Delområde

Beskrivelse

NR1 Jong innmark

Større areal med fulldyrket jord av overveiende svært god
jordsmonnskvalitet. Egnet til korndyrking. Gode driftsforhold.
Arealet kan være under utbyggingspress med sin beliggenhet i en
vekstregion.

NR2 Øvre Ås

NR3 Ås innmark

Området omfatter gårdstunet på Øvre Ås og areal som ikke er dyrket.
Området er preget av bebyggelse, har innslag av traktorveger,
restarealer med noe skog og annen vegetasjon. Arealet er til dels
oppstykket og kupert. Innslaget av dyrkbar jord er marginalt.
Fulldyrket areal på omtrent 30 daa med overveiende svært god
jordsmonnskvalitet. Arealet er delvis gjennomskåret av en skogkledt
rygg som hører til delområde NR2. Likevel gode driftsforhold med
gunstig topografi. Registrert brønn i områdets sørøstre del ansees
som ute av bruk.

Verdi

Stor

Liten

Stor

Også dette arealet kan være under utbyggingspress på grunn av
nært til et urbant vekstområde.
NR3a Reverud

Tre teiger med fulldyrket areal på ca 13 daa. Arealet kan være under
utbyggingspress. Noe fragmentert areal. Jordsmonnet har svært god
kvalitet

Middels
til stor

NR4 Tanumåsen

Arealet består av skog med middels til høy bonitet samt et stort
fulldyrket areal midt oppe på åsen på omtrent 30 daa. Skogen er
vurdert å ha vanlige driftsforhold. Jordsmonnet på det oppdyrkede
arealet er av svært god kvalitet. Omtrent 1/5 av skogarealet er
vurdert som dyrkbart av NIBIO.

Middels
til stor

NR5 Ringiåsen

Skogområde med overveiende middels til lav bonitet og vanskelige
driftsforhold pga. topografi og fordi området er avskåret fra resten av
Ringiåsen av naturreservatet her.

Liten

NR5a Ringijordet

Stort sammenhengende fulldyrket areal med overveiende svært god
jordsmonnskvalitet

Stor

NR5b Holo nord

Fulldyrket areal. Forholdsvis lite i utstrekning (<10 daa), noe tilvekst
av busk og kratt.

Middels

NR5c Løkka

•

•

•

NR6
Trollmyr/Ramsås

Mindre, fulldyrka areal (6 daa) med indikasjoner på dårlig
drenering, omkranset av innmarksbeite som bære preg av
gjengroing
Lite skogholt med skog av middels til høy bonitet. Ikke dyrkbart
Deler av arealet registrert som fulldyrket, men bærer preg av
langvarig gjengroing. Marginal betydning for ressursgrunnlaget.
Skogholt omkranset av spredt bebyggelse. Overveiende høy
bonitet, arealet er lite og trolig av marginal betydning for
primærnæringene

Liten til
middels

Større skogområde med middels og høy bonitet og vanlig til gode
driftsforhold. Store deler av området er også dyrkbart.
Skvallerbekken som er en del av Stokkerelva-vassdraget, er ikke
vurdert å ha relevante kvaliteter etter kriteriene i håndbok V712.
Trollmyr naturreservat er holdt utenfor områdeavgrensningen fordi
naturressursene i reservatet ikke kan utnyttes og dermed ikke er del
av ressursgrunnlaget

Middels
til stor
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Delområde

Beskrivelse

NR7 Ullbråtan

Området består av omtrent 64 daa fulldyrket jord med svært god
jordsmonnskvalitet. Arealet er noe oppstykket og topografisk
utfordrende sammenliknet med andre tilsvarende arealer i regionen
og er dermed vurdert med noe reduserte driftsforhold.

Middels
til stor

Større skogområde med overveiende høy bonitet og vanlige
driftsforhold. Området ligger innenfor markagrensa og uttak av skog
er derfor regulert spesielt her [13].

Middels

NR8 Bakken

NR9 Bjørumåsen

Stort skogområde med omtrent 50/50 høy og middels bonitet.
Varierende driftsforhold pga. topografien.
Lokalt viktig pukk-forekomst, Kjaglidalen, i området. Området ligger
delvis innenfor markagrensa.

NR9a Løkken

Verdi

Middels

Lite (10 daa) fulldyrket areal med overveiende gode jordsmonnskvaliteter. Arealet er ikke knyttet til større sammenhengende
jordbruksarealer.

Middels

NR9b Brenna

Fragmentert areal med små innslag av innmarksbeite, overflatedyrka
og fulldyrka jord.

Liten til
middels

NR10 Lorangmyr

Området har vært benyttet til massehåndtering for ulike
anleggsprosjekt i regionen. Området er ikke i bruk og i gjengroing.
Verdiene knytter seg til massene som ligger igjen. Disse kan benyttes
til ulik anleggsvirksomhet.

Liten

NR11 Kollekleiva

Skogkledt åskam med overveiende middels bonitet. Trolig ikke
optimale driftsforhold pga. topografien.

NR12 Avtjernsmyra

Skogområde av overveiende høy bonitet og gode driftsforhold.
Relativt lite areal. Omtrent 30 daa myrområde registrert som dyrkbart.
Areal med dyrka mark ved «Skogen» er også inkludert i dette
området.

Liten til
middels
Middels
til stor

NR13 Sollihøgda
øst

Skogområde med overveiende lav bonitet. Mindre areal registrert
som dyrkbart.

Liten til
middels

NR14 Ullernåsen

Større skogområde med middels og stor bonitet. Trolig vanlige
driftsforhold med relativt god atkomst. Noe utfordrende topografi i
deler av området.

Middels

NR14b
Briskehaugen

Skogkledt flatt areal på kanten av bratt li ned mot Holsfjorden.
Middels bonitet. Gode driftsforhold, men arealet er skilt fra de
sammenhengende skogsområdene i resten av Krokskogen av E16.

Liten til
middels

NR15
Nordlandsåsen

Skogområde med overveiende middels bonitet og noe utfordrende
driftsforhold pga. topografien.

Liten til
middels

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturressurser

Figur 3-3 Verdikart for strekningen Jong – Sundvollen (Sør
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Figur 3-4: Verdikart for strekningen Jong – Sundvollen (Nord).
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3.1.2 Konsekvenser
Vurderingene i dette avsnittet gjelder konsekvenser av tverrslag, og permanente virkninger av
midlertidige tiltak i terreng mellom Jong og Sundvollen. Konsekvenser på selve Sundvollen vurderes i
avsnitt 3.2.2. Bare områder som blir direkte eller indirekte berørt av tiltaket er omtalt i tabellene
nedenfor.
Tabell 3-3: Verdi, omfang og konsekvenser for strekningen fra Jong til Sundvollen.
Delområde

Verdi

NR1 Jong
innmark
Stor

Omtale av omfang og konsekvens
Dette området er tidligere gravd opp og reetablert når
dagens jernbane ble bygget. Det innebærer at
jordkvalitetene i dag trolig er mindre utfordrende å
gjenskape til samme kvalitet enn områder der
jordsmonnet er veletablert og av svært høy kvalitet.
Midlertidig arealbeslag 38 daa fulldyrket jord

Konsekvens

Liten til
middels
negativ
-/- -

Lite negativt omfang
NR2 Øvre Ås

Liten

Arealbeslaget her vil bli relativt lite. Omfanget er
vurdert som ubetydelig. Det forutsettes at
atkomstveien til tverrslaget ikke hindrer ferdsel på tvers
når tiltaket er ferdig bygd.
Permanent arealbeslag: 1daa skog, middels bonitet
Midlertidig arealbeslag: 3 daa skog, middels bonitet

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR3 Ås innmark

Stor

Dette jordet vil fylles opp og i anleggsfasen vil det ikke
kunne dyrkes her. Det forutsettes at arealet
tilbakeføres til fulldyrket jord unntatt areal som blir
beslaglagt av tilførselsveg til tverrslaget. Omfanget av
tiltaket er reetablering av dyrket mark og arealbeslag
fra tilførselsveien til tverrslaget
Permanent arealbeslag: 1 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 26 daa fulldyrket jord

Middels
negativ
--

Omfanget er vurdert til lite til middels negativt
NR3a Reverud
Middels til
stor

Tre teiger med fulldyrka mark. Etablering av
gang/sykkelveg krever inngrep i den største teigen
lands eksisterende veg.
Permanent arealbeslag: 1 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 1 daa fulldyrket jord

Liten
negativ
-

Omfang er vurdert som lite negativt.
NR4 Tanumåsen
Middels til
stor

Etableringen av en portal med tilkomstveg helt i
ytterkanten av dette området, der terrenget er svært
bratt er ikke vurdert å redusere naturressursverdiene
her. Skogressursene vil forbli uberørt.

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR5 Ringiåsen
Liten

Det vil etableres en portal i en bratt vestvendt li på
Ringiåsen. Det er vurdert at dette ikke påvirker
ressursgrunnlaget i dette området.

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR5a Ringijordet

Stor

Breddeutvidelse og gang- og sykkelsti langs
Vestmarkveien innebærer at noe dyrket mark blir

Liten
negativ
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Omtale av omfang og konsekvens
omdisponert til vegformål. Dette utgjør en liten brøkdel
av det totale arealet i dette delområdet. Tiltaket
innebærer heller ingen oppsplitting.

Konsekvens
-

Permanent arealbeslag: 1-2 daa fulldyrket jord.
Intet til lite negativt omfang
NR5b Holo nord
Middels

Breddeutvidelsen av Vestmarkveien er i hovedsak lagt
på nordsiden av dagens vegtrasé og bort fra dette
delområdet.

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR5c Løkka

Liten til
middels

Breddeutvidelsen av Vestmarkveien som medfører at
noe skog blir omdisponert til trafikkareal som følge av
utvidelse av Vestmarkveien. Denne skogen spiller
trolig en marginal rolle som ressursgrunnlag for
skogbruket.
Permanent arealbeslag: 2 daa skog (høy bonitet)
1 daa innmarksbeite

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Intet til lite negativt omfang
NR6
Trollmyr/Ramsås

Liten til
middels

Området vil fylles opp og er forutsatt reetablert til
skogareal. Atkomstveien til tverrslaget forutsettes
fjernet etter anleggsfasen. For området som fylles opp
er det vurdert at dagens bonitet kan opprettholdes gitt
god massehåndtering.
Permanent arealbeslag: 3 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 17 daa skog (høy bonitet)

Ubetydelig
0

Intet til lite negativt omfang
NR7 Ullbråtan

Middels til
stor

Det etableres et tverrslag med tilførselsveg over
fulldyrket jord. Et vesentlig dyrket areal blir midlertidig
riggområde. En skogkledt kolle sprenges ned og
arealet der denne kollen står kan nyetableres til dyrket
mark. Dette utgjør omtrent 5-7 daa. Selv om netto
arealregnskap kan bli positivt for dyrket mark i dette
delområdet er omfanget likevel vurdert til svakt negativ
grunnet inngrepene i eksisterende jordsmonn.

Liten
negativ
-

Permanent arealbeslag: 3 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 14 daa fulldyrket jord

NR8 Bakken

Liten

Lite negativt omfang
Skogsområdet forblir tilnærmet uberørt av tiltaket
Intet omfang

Ubetydelig
0
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Omtale av omfang og konsekvens
Tiltaket innebærer etablering av et større masselager
ved Avtjerna og et noe mindre areal for masselagring
lenger sør ved Brenna. Vurderingen forutsetter at areal
som er fremstilt som LNF formål i
reguleringsplankartet, der det skal lagres masser
tilbakeføres til skog med tilsvarende bonitet og
driftsegenskaper etter anleggsfasen.
Kun et mindre areal ved portalen til tverrslaget vil bli
berørt direkte.

Konsekvens

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Permanent arealbeslag: 1daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 58 daa skog (høy bonitet)
NR9a Løkken
Liten til
middels

NR9b Brenna

Middels

Intet til lite negativt omfang
Reguleringsplanen åpner for en breddeutvidelse av
gårdsveien som går gjennom tunene i dag. Denne skal
tilbakeføres til om lag samme standard som i dag etter
anleggsfasen. Ubetydelig omdisponering av fulldyrket
jord.
Intet til lite negativt omfang
Utvidelsen av gårdsveien i forbindelse med
massehåndteringen i skogen bakom grenda her
medfører et midlertidig arealbeslag fulldyrka her. Det
forutsettes at arealet helt opp til veikanten kan dyrkes
slik som i dag etter anleggsfasen.
Midlertidig arealbeslag: 1 daa fulldyrket jord

NR10 Lorangmyr

Liten

NR11 Kollekleiva

Liten til
middels

Intet til lite negativt omfang
Dette området er i dag et massehåndteringsareal som
ikke er i drift, men der gjeldende arealplan legger til
grunn uttak og håndtering av masser.
Reguleringsplanen for Ringeriksbanen legger til grunn
permanent masselagring med landbruksformål. Det
legges derfor til grunn at området her vil revegeteres til
skog. Verdien av massene i området er vurdert som litt
mindre enn verdien av skog i dette området. Derfor er
konsekvensen vurdert som svakt positiv.
Intet til lite positivt omfang
Reguleringsplanen legger til rette for at deler av dette
sammenhengende skogsområdet kan bli benyttet til
midlertidig rigg og massehåndtering. Det forutsettes
samme vekstforhold og produksjonsevne etter
anleggsfasen
Midlertidig arealbeslag: 40 daa skog (høy bonitet)
Intet til lite negativt omfang

Ubetydelig
0

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Ubetydelig
til liten
positiv
0/+

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Delområde

Verdi

NR12 Avtjernsmyra

Middels

Temarapport naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

46 av 93
FRE-00-A-26240
02A
09.02.2018

Omtale av omfang og konsekvens
Det forutsettes intet permanent beslag av skogareal og
at dagens bonitet opprettholdes ved reetablering. Selv
om konsekvensen av tiltaket etter bygging er vurdert
som neglisjerbar, vil tiltaket har store midlertidige
ulemper for skogsdriften i anleggsfasen og skogen vil
miste flere vekstsesonger.
Permanent arealbeslag: 6 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 263 daa skog (høy bonitet)

NR13 Sollihøgda
øst
Liten til
middels

Lite negativt omfang
Det midlertidige masselageret som berører dette
området er forutsatt reetablert til ny skytebane. Det kan
medføre at en mindre del av skogarealet må
omdisponeres.
Midlertidig arealbeslag: 15 daa skog (høy bonitet)

NR14 Ullernåsen

Middels

Intet til lite negativt omfang
Området er del av et større skogområde i vestre del av
Krokskogen. Skogen har overveiende høy bonitet, men
i det aktuelle området gjør topografien driftsforholdene
vanskelige.
Med forbehold om vellykket reetablering av skogarealene der fyllingen etableres, vurderes omfanget av
tiltaket som neglisjerbart.

Konsekvens

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Ubetydelig
0

Midlertidig arealbeslag: 17 daa skog (høy bonitet)
NR14b
Briskehaugen
Liten til
middels

NR15 Nordlandsåsen

Liten til
middels

Intet omfang
Areal for Massehåndtering/riggområde innebærer
midlertidig arealbeslag på 86 daa skog med middels
bonitet. Dette er vurdert som uproblematisk å
reetablere til dagens tilstand etter anleggsperioden.
Intet omfang
I anleggsfasen vil et betydelig skogareal gå ut av
produksjon.
Midlertidig arealbeslag: 49 daa skog (høy bonitet)
Intet til lite negativt omfang

Ubetydelig
0

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-
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Tabell 3-4: Konsekvenstabell for tunnelstrekningen fra Jong til Sundvollen
Delområde
Konsekvens
NR1 Jong innmark

Liten til middels negativ (-/- -)

NR2 Øvre Ås

Ubetydelig (0)

NR3 Ås innmark

Middels negativ (- -)

NR3a Reverud

Liten negativ (-)

NR4 Tanumåsen

Ubetydelig (0)

NR5 Ringiåsen

Ubetydelig (0)

NR5a Ringijordet

Liten negativ (-)

NR5b Holo nord

Ubetydelig (0)

NR5c Løkka

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR6 Trollmyr/Ramsås

Ubetydelig (0)

NR7 Ullbråtan

Liten negativ (-)

NR8 Bakken

Ubetydelig (0)

NR9 Bjørumåsen

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR9a Løkken

Ubetydelig (0)

NR9b Brenna

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR10 Lorangmyr

Ubetydelig til liten positiv (0/+)

NR11 Kollekleiva

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR12 Avtjernsmyra

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR13 Sollihøgda øst

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR14 Ullernåsen

Ubetydelig (0)

NR14b Briskehaugen

Ubetydelig (0)

NR15 Nordlandsåsen

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

Samlet vurdering for tunnelstrekningen fra Jong til
Sundvollen

Liten negativ (-)

Tabell 3-5:Arealregnskap for tunnelstrekningen Jong – Sundvollen
Arealtype
Fulldyrket jord
Skog (høy bonitet)

Permanent arealbeslag

Midlertidig arealbeslag

8 daa

81 daa

14 daa

465 daa

De største negative konsekvensene for naturresursene i dette området knytter seg til permanent
arealbeslag av fulldyrket jord ved NR3 Ås innmark. Konsekvensgraden reflekterer den usikkerheten
som knytter seg til reetablering av matjord der jordsmonnet i dag er svært godt.
Selv om konsekvensene ved Tanum kan være alvorlige lokalt, er konsekvensen for landbruket for hele
strekningen under ett vurdert å være liten.
Reetablering av skog er ikke vurdert som like problematisk for ressursgrunnlaget på lang sikt, selv om
et antall veksesonger går tapt som følge av anleggsperioden.
Samlet konsekvens for delstrekningen Jong – Sundvollen er vurdert til liten negativ (-)
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3.1.3 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsfasen vi areal til riggområder, massehåndtering og anleggsveier innebære vesentlige
arealbeslag, hovedsakelig av skogsarealer. Ved Jong og Tanum/Reverud vil større arealer med
fulldyrka jord (NR1 og NR3) være helt eller delvis utilgjengelig og i en tid etter anleggsfasen vil
vekstforhold og avlinger bære preg av dette.
Også for skogsområder med midlertidige anleggstiltak vil større arealer med skog med overveiende
høy bonitet være beslaglagt. Det er imidlertid mindre usikkerhet knyttet til disse arealenes
restitusjonsevne sammenliknet med dyrka mark. Det legges til grunn lik produksjonsevne som tidligere
på disse skogsarealene. Konsekvensen av anleggstiltakene er at flere vekstsesonger går tapt
avhengig av hvor lenge arealene brukes i anleggsfasen før gjenplantning kan skje.
3.1.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Som et innspill til videre prosess er pekes det på følgende tiltak i anleggsfasen som kan ha betydning
for utnyttelsen av naturressurser i området:
•
•
•

Jordsmonnskvaliteter på Jongjordet (NR1) må kartlegges for å oppdatere kunnskap
sammenliknet med jordsmonnsdatabasen til NIBIO [8].
Ved Rustan (NR7 og NR8) må tilgang til skog- og utmarksressurser opprettholdes i
anleggsfasen.
Brønner registrert i GRANADA ved Avtjerna (NR10) og skytebanen ved Nilskinnveien (NR13)
må undersøkes før masser lagres her. Brukere må få alternative tilbud.

Figur 3-5: Kornproduksjon på Jong-jordet.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

3.2

Temarapport naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

49 av 93
FRE-00-A-26240
02A
09.02.2018

Sundvollen – Kroksund

3.2.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering
Jordbruksområder
I dette området er det verdifulle jordbruksarealer i mindre parseller enn lenger nord-vestover mot
Ringerike. Det er til delt svært gode lokalklimatiske forhold her og fulldyrket jord i varslingsområdet har
overveiende svært gode jordsmonnskvaliteter. De største fulldyrkede arealene ligger på nordsiden av
Kroksund der det går to belter med dyrket mark retning nord-sør avgrenset av skogkledte åser. På
Sundvollen er det tre større arealer med fulldyrket jord, der særlig Rørvik innmark (NR17) er av
vesentlig størrelse og har svært gode kvaliteter.
Det er begrenset med dyrkbar jord i området. Det er noe potensial for utvidelse av parsellene ved
Sundvollen, men her kan nærmiljø og friluftslivsinteresser være til hinder for nydyrking. Utbyggingen
av Klokkerbråtan boligfelt har lagt beslag på en del dyrkbar jord, og Sundvollen er et område der
jordbruksarealer er under økende press fra utbygging.
Utmarksbeite
Området til Ringerike og Hole beitelag i Krokskogen strekker seg fra markaområdene og ned mot
Tyrifjorden og Sundvollen. Det er usikkert i hvor stor grad disse arealene benyttes til utmarksbeite. I
beitelagsdatabasen til NIBIO er dette beitelaget registrert med en tetthet på 30 sau per km2 i 2015. I
dette området er det vurdert at skogressursene utgjør de vesentligste naturresursverdiene, og tiltaket
er ikke vurdert å være vesentlig til hinder for utmarksbeite. Dette temaet er derfor ikke relevant for
analysen i dette området.
Skogbruk
I liene fra markaplatået ned mot Tyrifjorden og Steinsfjorden er det store barskogsarealer med
overveiende høy bonitet. Det synes å være en tendens til at skogen er eldre lenger oppe i liene, særlig
like under de de bare fjellkammene som er synlige helt i toppen av lia. Dette kan henge sammen med
at det er mer ressurskrevende å ta ut denne skogen enn den som ligger lettere tilgjengelig.
Det er vurdert at driftsforholdene er gode eller vanlige i de nedre delene av lia, og reduseres
betraktelig ettersom liene blir brattere og vanskeligere tilgjengelig oppover mot marka. Det går en
skogsveg fra Grøndokka øst for Sundvollen som knytter seg til skogsveinettverket i marka oppe ved
Kronprinsens utsikt. Skogsarealene nord for Krokkleiva er dermed lettere tilgjengelige per i dag enn
lenger sør.
På nordsiden av Kroksund er skogressursene mindre i areal og med krevende topografi. Også her er
det høy bonitet, men størrelse på arealer og utfordrende driftsforhold gjør at betydningen av denne
naturressursen i dette området er mer marginal.
Georessurser
Ringerikssandsteinen som opptrer i området mellom Tyrifjorden/Steinsfjorden og Nordmarksplatået, er
egnet som byggemateriale (skifer og bruddheller). Like sør for varslingsområdet ligger det en slik
forekomst i sporadisk drift i Utvika, ellers er det ikke registrert mineralressursforekomster av
økonomisk interesse her.
I Holsfjordskråningen og spesielt de sørlige delene av Steinsfjordskråningen er det sparsomt med
løsmasser. Et tynt morenelag dekker fjellet. I de bratteste skrentene finner en også store avsetninger
av skredmateriale. Ved Kroksund er det en åsrygg med et tynt morenedekke på ryggene og hav- og
fjordavsetninger i forsenkningene. Det er ikke registrert sand, grus eller pukkforekomster av verdi i
dette området
Vannressurser
Tyrifjorden er Norges femte største innsjø og et betydelig ferskvannsreservoar med et midlere dyp på
93 meter. Største dybde er 288 meter. Holsfjorden er den dypeste delen av innsjøen. Denne er
drikkevannsforsyning for Asker, Bærum og Hole kommune. Det har også vært utredninger rundt
Holsfjorden som vannforsyning for Oslo. Inntaket for drikkevann til kommunene Asker og Bærum
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ligger på 50 meters dyp ved Toverud i Lier kommune, mens Hole kommunes vannverk ligger sør for
Frognøya på 60 meters dyp. Begge inntakene ligger et stykke utenfor varslingsområdet. I tillegg til
drikkevannsressurs er Tyrifjorden også brukt som vanningskilde til jordbruket i regionen. Tyrifjorden
har god vannkvalitet og svært stor kapasitet. Vannforekomsten som naturressurs er ikke sårbar for
påvirkninger fra samferdselstiltakene etter denne planen.
Tyrifjorden spiller også en viktig rolle i kraftproduksjonen. Drammensvassdraget er regulert og det er
flere kraftverk i nedslagsfeltet, men Tyrifjorden er vernet mot videre kraftutbygging.
Det er flere brønner i området. Ved Sundvollen oppvekstsenter er det en brønnpark som er en serie
energibrønner som brukes til oppvarming av bygningsmassen. Det er også flere enkeltstående
energibrønner ved Sundvollen og Kroksund.
Det er 12 grunnvannsbrønner registrert i dette området. Fem av disse er av eldre dato hvor bruken er
ukjent, fire er knyttet til enkelthusholdninger og en ved Elstangen er knyttet til industrivirksomhet.
Eventuelle brønner som kommer i konflikt med tiltaket løses ved at vannforsyning legges om i
samarbeid med Hole kommune.

Figur 3-6: Mindre teig med havre ved Sundvollen. Del av delområde R11. Steinsfjorden og Ringerike i
bakgrunnen.
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Tabell 3-6 Verdisatte delområder ved Sundvollen - Kroksund
Delområde

Beskrivelse

NR16 Krokkleiva

NR17 Rørvika
innmark

Større skogområde med overveiende høy bonitet. Utfordrende
driftsforhold pga. topografien. Trolig relativt gode forhold lengst nede
i lia. Her er også innslag av dyrkbar jord. En del av den dyrkbare
jorden er i senere tid bygget ned som følge av boligutviklingen ved
Klokkerbråtan
Mindre areal med fulldyrket jord. Ikke en del av et større
sammenhengende jordbruksområde. God til svært god
jordsmonnskvalitet. Noe utfordrende atkomst.
Fulldyrket jord, i overkant av 40 daa, med gode driftsforhold og svært
god jordsmonnskvalitet.

NR17a Rørvika
camping

Mindre, noe inneklemt fulldyrket areal (ca 4 daa). Svært god
jordsmonnskvalitet. Brukes i dag til korndyrking. Utfordrende atkomst.

NR18 Sundvollen

Delområdet har innslag av fulldyrket og dyrkbar jord. Arealene er
forholdsvis små og noe fragmenterte sammenliknet med resten av
varslingsområdet. Nordlige deler av arealet er hage- og parkmessig
beplantet og har marginal rolle som ressursgrunnlag i dag. Likevel
verdifullt ettersom arealene er fulldyrket med gode
jordsmonnskvaliteter.
Omtrent 40 daa stort areal og noen mindre teiger mot sør med
fulldyrka jord med svært god jordsmonnskvalitet. Gode driftsforhold.

NR16a Elstangen

NR19 Krokkleiva
innmark
NR20 Tyrifjorden
(Holsfjorden)

Vurderingen gjelder hovedsakelig Tyrifjorden og da særlig
Holsfjordens rolle som drikkevannsressurs for en stor befolkning i
kommunene Asker og Bærum m.m. Denne har god miljøtilstand og
svært god kapasitet. Innsjøen har også verdi som kraftressurs.

Verdi

Middels

Middels
Stor
Middels

Middels til
stor

Stor

Stor

Det foregår noe kommersielt fiske i fjorden etter kreps og
innlandsfisk. Fiske som naturressurs utgjør en marginal verdi, men
kan være meget verdifull for turisme og friluftsliv.
NR21 Kroksund
innmark

Hele beltet med fulldyrket jord mellom bebyggelsen ved Kroksund og
skogbeltet mot Gjesvalåsen er slått sammen til ett delområde. Til
sammen utgjør dette ca 190 daa fulldyrket jord. Mesteparten av
arealet har svært god jordsmonnskvalitet. Arealet fremstår som noe
fragmentert, men de enkelte delene er likevel store nok til å møte
kriteriene for stor verdi satt i håndbok V712. Registrert
grunnvannsbrønn er fra 1950 og ikke relevant.

NR22 Gjesvalåsen

Kupert skogområde med overveiende høy bonitet. Utfordrende
driftsforhold på grunn av vanskelig topografi. Forholdsvis begrenset
størrelse.

NR23 Paddevika

Omtrent 8 daa innmarksbeite. Ikke dyrkbar

Stor

Liten til
middels
Liten
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Konsekvenser

Tabell 3-7: Verdi, omfang og konsekvenser Sundvollen og Kroksund.
Delområde

Verdi

NR16 Krokkleiva

Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens

Delområdet vil bli berørt av et mindre arealbeslag sør for
Klokkerbråtan, en kupert og mindre verdifull del av
skogsarealet blir omdisponert til vegareal. Noe restareal
vil også bli omdisponert nedenfor Rørvikberget som
følge av etablering av ny påkobling mot det som blir
sekundærveg gjennom Sundvollen.
Middels

Størst arealbeslag vil skje rundt adkomstveien til
tverrslaget ved Sundvollen. Denne atkomstveien er
forutsatt opprettholdt når tiltaket er ferdig.

Liten
negativ
-

Totalt sett er det snakk om et mindre arealbeslag
hovedsakelig av marginale skogressurser.
Permanent arealbeslag: 37 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 38 daa skog (høy bonitet)
Lite negativt omfang
NR16a Elstangen

Middels

Under 1 daa med fulldyrket jord kan bli omdisponert fra
fulldyrket jord til vegfylling som et ledd i å sikre atkomst
til boliger på Elstangen. Tiltaket innebærer ingen
oppsplitting av dyrket mark.
Permanent arealbeslag: <1 daa fulldyrket
Midlertidig arealbeslag: <1 daa fulldyrket jord

Ubetydelig
til liten
negativ (0/-)

Ubetydelig til lite negativt omfang
NR17 Rørvika
innmark

Stor

Omtrent 1/5 av jordet omdisponeres til trafikkformål for
nye rundkjøringer ved omarbeiding av dagens E16 i
området. I tillegg legges det opp til et større riggområde
på litt over halvparten av det gjenværende fulldyrkede
arealet. Dette forutsettes reetablert etter anleggsfasen.
Det er likevel vurdert at riggområdet påfører området et
negativt omfang ettersom reetablering til dagens tilstand
er utfordrende.

Middels til
stor negativ
- - /- - -

Permanent arealbeslag: 8 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 31 daa fulldyrket jord
Middels negativt omfang.
NR17a Rørvika
camping

Middels

Omtrent 1/4 av fulldyrket areal går ut av produksjon som
følge av etablering av omlegging av atkomsten til
campingplassen. Dyrkingsarealet her er lite, i
utgangspunktet ca 4daa. Inngrepet innebærer ingen
vesentlig oppsplitting av arealet og det vil trolig fortsatt
være drivverdig etter at tiltaket er bygget.
Midlertidig arealbeslag: <1 daa fulldyrket jord
Ubetydelig til lite negativt omfang

Liten
negativ
-
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Verdi

Omtale av omfang og konsekvens

Middels
til stor

To teiger med fulldyrket areal blir i sin helhet
omdisponert til fyllingsarealet som med tiden skal brukes
til sentrumsutvikling på Sundvollen. Den nordligste
teigen er i dag ikke i bruk. Skogsarealet som
omdisponeres er ikke en del av et større sammenhengende skogareal, og har derfor liten betydning for
vurdering av omfang og konsekvens.

NR18 Sundvollen

Permanent arealbeslag: 13 daa fulldyrket jord
2 daa innmarksbeite
18 daa skog (høy bonitet)

Konsekvens

Middels til
stor negativ
- - /- - -

Stort negativt omfang
NR19 Krokkleiva
innmark
Stor

Området blir ikke direkte berørt av tiltaket.
Jernbanetunnelen etableres under området. Det
forutsettes at lokaliteten ikke blir berørt. Risiko for
verdiforringelse ved eventuelle uønskede hendelser
vurderes i ROS-analyse.

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR20 Tyrifjorden
(Holsfjorden)

Stor

Når tiltaket er bygget og i normal drift vil ikke vannressursen Holsfjorden påføres ulempe. Det forutsettes
tilfredsstillende overvannshåndtering og marginale
utslipp fra veg og bane, ref. miljøoppfølgingsprogrammet
(MOP). Holsfjorden er også en god resipient ettersom
det er svært store vannvolumer her.

Ubetydelig
0

Vurderingen gjelder konsekvenser av tiltaket i normal
drift. Konsekvensen av eventuelle uønskede hendelser
er vurdert i ROS-analysen.
NR21 Kroksund
innmark

Stor

Intet omfang
Dette beltet med dyrket mark vil bli vesentlig forringet
som følge av tiltaket. I vest vil portalområde for
vegtunnelen medføre et større arealbeslag og terrenget
omkring vil omarbeides vesentlig med masser. Neste
hele det fulldyrkede arealet som ligger sør for
Rudsøgardsveien forventes omdisponert enten som
følge av direkte inngrep eller oppsplitting.
Lenger øst ved Kroksundgarden vil en ny atkomstvei fra
Paddevika, øst for Garntangen, gå langs kanten av
jordbruksarealet og medføre et arealbeslag.

Middels til
stor negativ
- - /- - -

Permanent arealbeslag: 30 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 56 daa fulldyrket jord
Middels til stort negativt omfang
NR22 Gjesvalåsen
Liten til
middels

En liten del av et marginalt areal i sør vil bli berørt av
brohodet for ny E16.
Permanent arealbeslag: < 1 daa fulldyrket jord
Intet til lite negativt omfang

NR23 Paddevika

Litt under halvparten av innmarksbeite vil trolig falle bort
som følge av direkte arealbeslag og oppsplitting ved
etablering av rundkjøring og tilførselsvei mot Kroksund.
Liten

Permanent arealbeslag: 1-2 daa innmarksbeite
Midlertidig arealbeslag: 2 daa innmarksbeite
Lite til middels negativt omfang

Ubetydelig
til liten
negativ
0/Liten
negativ
-
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Tabell 3-8: Konsekvenstabell for strekningen fra og med Sundvollen til og med Kroksund.
Delområde

Konsekvens

NR16 Krokkleiva

Liten negativ (-)

NR16a Elstangen

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR17 Rørvika innmark

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

NR17a Rørvika camping

Liten negativ (-)

NR18 Sundvollen

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

NR19 Krokkleiva innmark

Ubetydelig (0)

NR20 Tyrifjorden (Holsfjorden)

Ubetydelig (0)

NR21 Kroksund innmark

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

NR22 Gjesvalåsen

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR23 Paddevika

Liten negativ (-)

Samlet vurdering for strekningen fra og med Sundvollen til og
med Kroksund

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

Tabell 3-9: Arealregnskap for strekningen Sundvollen - Kroksund
Arealtype

Permanent arealbeslag

Midlertidig arealbeslag

Fulldyrket jord

53 daa

87 daa

Innmarksbeite

4 daa

2 daa

68 daa

42 daa

Skog (høy bonitet)

Tiltaket vil gi vesentlige endringer i ressursgrunnlaget for jordbruk i dette området. Særlig arealene på
Øverjordet, del av NR21, vil i vesentlig grad redusere sin verdi som følge av oppstykking og
arealbeslag. Konsekvens for dette delområdet isolert sett er derfor relativt stor. I et regionalt
perspektiv er konsekvensene imidlertid noe mindre ettersom betydningen av naturresursene her ikke
er like vesentlige som lenger nordøst i utredningsområdet. Dette forholdet kommer til uttrykk i den
samlede konsekvensvurderingen for hele tiltaket.
Samlet konsekvens for naturressurser i området er vurdert til middels til stor negativt (--/---).

3.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Ved Sundvollen er det i hovedsak jordet ved Rørvika (NR17) som vil bli berørt i anleggsfasen. Det vil
fortsatt være grei tilgjengelighet til den resterende delen av dette jordet fra atkomstvegen fra
Rørvikberget. Analysen forutsetter at dette restarealet vil dyrkes i anleggsfasen. Ved Kroksund vil
anleggsfasen medføre at atkomstvegen som etableres fra Paddevika mot tunnelpåhugget for ny E16,
blir en vesentlig barriere med mye anleggstrafikk. Riggområdet ved tverrslaget til jernbanetunnelen er
også plassert på dyrka mark som i anleggsfasen ikke kan brukes. Riggområdet ved portalen til ny E16
ligger på et areal som er forventet å bli permanent omdisponert og er derfor vurdert som en
konsekvens for delområde NR21 Kroksund innmark.

3.2.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Følgende punkter må følges opp i planlegging av anleggsfasen for å redusere ulemper med bruk av
naturressursene når tiltaket er under bygging.
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Atkomst til drivverdig jordbruksareal må opprettholdes i anleggsfasen. Særlig relevant for
Kroksund innmark NR21, men også for Rørvika innmark NR17 dersom dette er drivverdig under
anleggsperioden.
Etableringer av fyllinger der dyrket mark forutsettes reetablert bør tilpasses slik at de enten har en
helningsgrad som tillater drift med samme utstyr og samme planteproduksjon. Hvis det ikke er
aktuelt bør skråningene være så bratte som mulig for å redusere arealbeslaget av dyrket mark
Broer, fyllinger, og andre tiltak som kommer i direkte berøring med Tyrifjorden må etableres med
tanke på å opprettholde drikkevannskvaliteten.

Figur 3-9 Øverjordet: Del av langstrakt fulldyrket areal ved Kroksund (H13). Dette arealet kan utsettes
for økt utbyggingspress i tillegg til arealbeslag og oppstykking som følge av tiltaket.
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Kroksund – Kjellerberget
Områdebeskrivelse og verdivurdering

Jordbruksområder
Dette området er en del av et jordbrukslandskap med nasjonale verdier som naturressurs. Her er
svært store fulldyrkede arealer med svært god jordsmonnskvalitet. Området er i hovedsak flatt og
lettdrevet. Jordbruksressursene ligger på løsmasseforekomster av høy mektighet. De korresponderer
stort sett med de dyprennene som er omtalt som utfordrende i tekniske detaljplaner for tiltaket. Nesten
all fulldyrket jord er godt egnet til korndyrking, vårrybs og raps. Det er også store arealer som egner
seg til potetproduksjon selv om disse arealene utgjør en relativt liten andel av det totale
dyrkingsarealet.
Selv om gårdseiendommene i området er relativt små, er det likevel forholdsvis store driftsenheter
med utstrakt effektivisering og jordleie.
Området er i stor grad fullt utnyttet. De dyrkbare arealene som er registrert finnes i hovedsak i
skogsområdene omkring Byrhaugen (NR27). Det kan være konfliktfylt å dyrke opp disse arealene
ettersom de er viktige som friluftsområder. Oppdyrking vil også innebære å fjerne skogressursene her.
Utmarksbeite
Det er begrensede utmarksressurser i dette området. Arealer som ikke er fulldyrket eller bebygd, er i
hovedsak skogkledte åser. Disse skogområdene spiller en begrenset rolle som utmarksbeite.
Skogbruk
Området består av mindre arealer med skog av overveiende høy bonitet. Arealene er relativt lett
tilgjengelige og har vanlige til gode driftsforhold. De største skogarealene finnes ved Byrhaugen og
Viksåsen. Sistnevnte er vernet etter skogbruksloven §12 som vern mot annen skog eller mot
naturskader av omkringliggende verdier.
Ettersom mesteparten av dette området er fulldyrket og dermed utilgjengelig store deler av året,
knytter det seg ofte vesentlige friluftslivsverdier til de skogkledte utmarksområdene her, noe som
innebærer at intensivt skogbruk kan være konfliktfylt.
Skog som naturressurs er ikke av vesentlig interesse i dette området, særlig sammenliknet med de
store verdiene som knytter seg til jordbruksarealene her.
Georessurser
Det er ikke registrert forekomster av interesse i dette området i NGU eller direktoratet for
mineralforvaltning sine databaser. Det er store løsmasseforekomster, men som nevnt utgjør disse
forekomstene ressursgrunnlaget for de store jordbruksverdiene her.
Vannressurser
Det er ingen vannressurser av betydning i dette området. Smiujordet dreneres mot sør til Tyrifjorden
ved Bjørketangen mens Viksenga dreneres av en bekk nordover, gjennom Steinssletta og ut i
Steinsfjorden.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturressurser

Figur 3-10: Registreringskart Kroksund – Kjellerberget.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

59 av 93
FRE-00-A-26240
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

60 av 93
FRE-00-A-26240
02A
09.02.2018

Tabell 3-10: Verdivurdering Kroksund - Kjellerberget
Delområde

Beskrivelse

NR24 Gjesval

Stort fulldyrket areal med svært god jordsmonnskvalitet og gode
driftsforhold.
Noe mer marginalt areal med fulldyrket jord, med utfordrende
topografi og innslag av skog. Også noe innmarksbeite som ikke er
registrert som dyrkbar

NR25 Nordre
Gjesval

Verdi
Stor
Middels

NR26 Smiujordet

Svært stort sammenhengende fulldyrket areal med svært god
jordsmonnskvalitet og meget gode driftsforhold.

NR27 Byrhaugen

Skogområde med middels til høy bonitet og vanlige driftsforhold.
Vesentlig innslag av dyrkbar jord. Oppdyrking av disse arealene vil
skje på bekostning av skogressursene og nærmiljø og
friluftslivsverdier. Dette er også et område med landskapsverdier.

Middels

Stort fulldyrket areal med svært god jordsmonnskvalitet. I dag brukt
til kornproduksjon. Del av det svært store sammenhengende
jordbruksarealet på Ringerike med Smiujordet, Viksenga og
Steinssletta.

Stor

Skogkledt areal mellom bebyggelsen og kornåkrene. Skog med liten
bonitet, delvis dyrkbar. Marginal betydning for primærnæringene.
Viktigere som nærmiljøområde.

Liten

NR28 Viksenga

Svært stort fulldyrket areal med meget god jordsmonnskvalitet og
meget gode driftsforhold

Stor

NR29 Rønningen

Dette arealet er et mindre skogareal med høy bonitet og gode
driftsforhold som i tillegg er dyrkbart. Oppdyrking vil skje på
bekostning av skogressursene, men disse er vurdert å være relativt
marginale pga. størrelsen på skogarealet.

Middels til
stor

Kupert skogområde med middels bonitet. Trolig marginal
skogressurs. Et mindre areal ned mot krysset mellom Selteveien og
Røyseveien er registrert som dyrkbart, dette er imidlertid regulert til
næringsareal og er dermed ikke relevant som dyrkbart areal i denne
analysen.

Liten

NR27a Bili

NR27b Løken

NR30 Kjellerberget

Stor
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Figur 3-12: Smiujordet: Store deler av kornarealet på bildet vil graves opp og benyttes som riggområde i
anleggsperioden. Jordet heves et par meter og reetableres etter at tiltaket er ferdigstilt.
3.3.2 Konsekvenser
Tabell 3-11: Omfang og konsekvenser Kroksund - Kjellerberget
Delområde

Verdi

NR26 Smiujordet

Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens

Nordre del av jordet mellom Gjesval og Løkenmoen vil
bli kraftig berørt i anleggsfasen ettersom det her skal
anlegges en bred byggegrop for cut and cover som vi
være åpen i flere år. I denne perioden kan det også
være utfordringer knyttet til drift av arealet som står igjen
i nordøst.

Stor

Det knytter seg usikkerhet til om arealet kan reetableres
til samme standard som i dag innen analyseåret som er
40 år etter åpning. Lang anleggsperiode og store krav til
håndtering av matjord i denne fasen er utfordrende. På
svært lang sikt vil arealet kunne ha gjenvunnet dagens
produksjonsevne. Usikkerheten knytter seg til hvor lang
tid reetableringen tar, og om tiltaket kan endre vesentlig
på dreneringsevnen til jordsmonnet.
Langs Gamleveien helt nordøst i delområdet legger
reguleringsplanen opp til at et lite areal med fulldyrket
jord omdisponeres permanent til jernbaneformål.
Omfang- og konsekvensvurderingen reflekterer at det er
et svært liten del av området som blir berørt.
Permanent arealbeslag: 1daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 123 daa fulldyrket jord
Lite til middels negativt omfang

Middels
negativ
--
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I dette området vil det etableres et tverrslag for
massetransport fra tunnelen som skal anlegges for
tiltaket. Det legges til grunn at atkomstveien til dette
tverrslaget fjernes etter anleggsfasen. Eventuelt
arealbeslag vil bli marginalt. Noen skjæringer kan stå
igjen.
Midlertidig arealbeslag: 27 daa skog (høy bonitet).

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Intet til lite negativt omfang
NR27a Bili

Stor

Noe fulldyrket jord blir permanent omdisponert til
byggeformål som følge av portal til tverrslag her.
Ytterligere areal blir tatt ut av drift i anleggsfasen, men
forutsettes reetablert, med de usikkerheter som knytter
seg til slik praksis. Tiltaket innebærer i liten grad
ytterligere oppsplitting av dyrket mark.
Permanent arealbeslag: 3,5 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 3 daa fulldyrket jord

Middels
negativ
--

Lite til middels negativt omfang
NR27b Løken
Liten

Atkomstvei til tverrslagportal på Bili griper inn i dette
området med et mindre arealbeslag av skog uten
vesentlig betydning for skogbruket.
Intet til lite negativt omfang

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Etableringen av tre betongkulverter i samme ‘cut and
cover’ grøft med store arealer avsatt til riggområde og
midlertidig masselagring vest i området vil medføre store
ulemper i anleggsfasen.

NR28 Viksenga

Stor

Det er forutsatt at mellomlagring og reetablering av
matjord gjennomføres på en optimal måte og at
jordsmonnet har samme dreneringsevne som i dag, men
noe forringelse av verdiene kan ikke utelukkes.

Middels
negativ
--

Omfang og konsekvensgraden reflekterer at det er et
relativt lite areal av det store delområdet som berøres.
Midlertidig areabeslag: 86 daa fulldyrket jord
Lite til middels negativt omfang
NR29 Rønningen
Middels
til stor

Denne skogen blir benyttet til riggområde. Kan dyrkes
opp etter anleggsfasen. Vurderingen tilsier samme
arealkvalitet som i dag
Midlertidig arealbeslag: 12 daa skog (høy bonitet)

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR30 Kjellerberget

Liten

Tre tunnelportaler vil etableres nord i dette delområdet.
Her er det marginale naturressursverdier. Skogarealet
som omdisponeres er ikke del av et større
sammenhengende areal, og har utfordrende driftsforhold.
Permanent arealbeslag: 9 daa skog (høy bonitet)
Lite negativt omfang

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-
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Tabell 3-12: Konsekvenstabell for strekningen mellom Kroksund og Kjellerberget
Delområde
Konsekvens
NR26 Smiujordet

Middels negativ (- -)

NR27 Byrhaugen

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR27a Bili

Middels negativ (- -)

NR27b Løken

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR28 Viksenga

Middels negativ (- -)

NR29 Rønningen

Ubetydelig (0)

NR30 Kjellerberget

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

Samlet vurdering for strekningen mellom Kroksund og
Kjellerberget

Liten til middels negativ (-/- -)

Tabell 3-13: Arealregnskap for strekningen Kroksund - Kjellerberget
Arealtype
Fulldyrket jord
Skog (høy bonitet)

Permanent arealbeslag

Midlertidig arealbeslag

5 daa

213 daa

10 daa

40 daa

I reetablert tilstand vil området Kroksund-Kjellerberget tilsynelatende fremstå som tilnærmet uberørt av
tiltaket med unntak av portalene til to tverrslag med atkomstveier. Konsekvensene knytter seg til
redusert kvalitet på jordsmonnet som følge av anleggsfasen over dyprennene. Her er
jordbruksressursene i dag av svært høy kvalitet over store arealer. Det må forventes redusert
jordsmonnskvalitet i rimelig lang tid etter at tiltaket står ferdig.
Konsekvensen av tiltaket for delstrekningen er vurdert til liten til middels negativ (-/- -)
3.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden
I dette området er det vesentlig større konsekvenser av tiltaket i anleggsfasen enn i driftsfasen. Store
fulldyrkede arealer av svært høy kvalitet vil beslaglegges som følge av byggingen av løsmassekulverter og riggområder over mange år. Det er ikke vurdert at anleggsfasen vil medføre uheldig
oppdeling av arealer eller at driftsforholdene på tilstøtende arealer blir vesentlig påvirket.
Jordbruksarealene som består utenfor anleggsområdene er så store at det ikke er risiko for at større
områder vil ligge brakk ut over anleggsområdene.
Som ellers i prosjektet er det svært viktig at mellomlagring av matjord i anleggsfasen gjøres med
henblikk på å sikre best mulig resultat når området skal dyrkes opp igjen. Det må likevel påregnes
flere sesonger med redusert produksjon også etter at tiltaket er ferdig bygget.
Vurderingene her forutsetter anleggsfase uten uønskede hendelser. Konsekvenser for jordbrukets
ressursgrunnlag som følge av eventuelle uønskede hendelser, vurderes i ROS-analyse eventuelt
andre risikovurderinger knyttet til anleggsgjennomføring.
3.3.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
I anleggsfasen må følgende punkter følges opp for å redusere risiko for varige negative konsekvenser
som følge av midlertidig arealbeslag av dyrket mark.
•
•
•

Kartlegging av jordsmonnskvalitet på Smiujordet og Viksenga (NR 26 og NR28) bør
oppdateres for å få best mulig grunnlag for vellykket reetablering.
Eventuelle tilførte masser til reetablering må garanteres mot smitte av uønskede parasitter og
mikrober
Det må sikres at ikke dreneringsforholdene endres slik at kvaliteten på jordsmonnet reduseres
ved at deler av området blir mer tørke- eller flomutsatt enn i dag.
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Etableringer av fyllinger der dyrket mark forutsettes reetablert, bør tilpasses slik at de har en
helningsgrad som tillater drift med samme utstyr og samme planteproduksjon. Hvis det ikke
teknisk eller økonomisk gjennomførbart, bør skråningene være så bratte som mulig for å
redusere arealbeslaget av dyrket mark.

Kjellerberget – Helgelandsmoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering

Jordbruksområder
Denne delen av varslingsområdet ligger helt i utkanten av store sammenhengende jordbruksområder.
Disse områdene er av nasjonal verdi. Her er hovedsakelig svært gode jordsmonnskvaliteter og
arealene er lettdrevne. Varslingsområdet berører det sør-vestre hjørnet av Steinsletta og deler av
jordene vest for skogsområdene Bymoen og Mosmoen ved Svingerud og Helgelandsmoen.
Hele skogsarealet mellom Helgelandsmoen og Kjellerberget er registrert som dyrkbar jord. Det er
imidlertid lite sannsynlig at dette arealet vil dyrkes opp ettersom skogen her er vernet reguleringsplan
slik at nydyrking her ikke er tillatt. I tillegg ville nydyrking av dette arealet skjedd på bekostning av
skogressurser og vesentlige nærmiljø- og friluftslivsverdier.
Skogbruk
Skogsarealene i dette området har høy bonitet og har gode driftsforhold. Som nevnt er disse arealene
vernet som klimavernsone og det foreligger sterke begrensninger på uttak av skog her. Eksempelvis
er flatehogst ikke tillatt. Uttak av skog er søknadspliktig.
Denne skogens verdi for naturressurser kan dermed knyttes til skogens evne til å verne tilliggende
ressurser mot klimatiske forhold.
Skogsområdene ved Helgelandsmoen har høy bonitet og har i utgangspunktet gode driftsforhold.
Forsvarets aktiviteter legger begrensninger på i hvilken grad denne ressursen kan utnyttes. Av samme
grunn er ikke områdets dyrkbarhet tillagt særlig vekt i verdivurderingen her.
Utmarksbeite
Det er begrensede utmarksressurser i dette området. Skogsområdene her spiller ingen eller marginal
rolle som utmarksbeite.
Georessurser
Innenfor området er det to løsmasseforekomster registrert i NGU sin database for georessurser. I sør
ligger Bymoen, en grusforekomst som tilfredsstiller kravene som råvarer for de fleste veg- og
betongformål. Forekomsten er registrert å inneholde ca 10mill. m 3 masse. I dette området ligger det
også et massetak. Det foreligger ikke reguleringsplaner for vesentlig utvidelse av dette masseuttaket
ut over det som er tatt ut i dag. Forekomsten er registrert med lokal betydning i NGU sin database.
Ved Svingerud ligger det også en løsmasseforekomst som ikke er drift og massene er i NGU sin
database omtalt som kun å være anvendbare til fyllmasse. Ved Mosmoen ligger en stor
sandforekomst, denne er ingen uttak i drift knyttet til denne forekomsten som NGU vurderer som lite
viktig ettersom massene trolig er dårlig egnet som byggeråstoff. Området der det tidligere lå et
grustak, er i dag en offentlig gjenvinningsstasjon.
Løsmasseressursene på Bymoen og Mosmoen ligger til grunn for verdivurderingen av områdene, men
er ikke dimensjonerende for verdi ettersom skogressursene her er vesentlig viktigere og uttak av
løsmasseressursene vil være på bekostning av skogressursene. I tillegg gjelder premisset om at hele
dette området er vernet etter skogbruksloven.
Vannressurser
Den nordre delen av dette området ligger innenfor grunnvannsressursen langs Storelva og
Randselvas elveløp fra utløpet av Randsfjorden til Storelva renner ut i Nordfjorden som er en del av
Tyrifjorden. Denne ressursen har svært god kapasitet men har varierende kvalitet. Deler av
grunnvannet kan ha verdier av jern og mangan over grenseverdier2. Det er ingen relevante
overflatevannkilder i området.

2Statens

(2013)

vegvesen: E16 Skaret - Hønefoss Temarapport Naturressurser - Konsekvensutredning
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Tabell 3-14: Verdivurdering Kjellerberget - Helgelandsmoen
Delområde

Beskrivelse

NR31 Kvitmyr

Omtrent 90 daa stort fulldyrket areal med varierende
jordsmonnskvaliteter. Flatt og gode driftsforhold. Varierte
dyrkingsmuligheter.

NR31a Steinsletta

NR32 Bymoen

Svært stort sammenhengende fulldyrket areal med svært god
jordsmonnskvalitet og meget gode driftsforhold.
Nasjonal verdi
Større sammenhengende skogområde med overveiende høy
bonitet. Hele området er registrert som dyrkbart. Området er vernet
som klimavernsone etter gjeldende reguleringsplan. Området er
også regulert til spesialområde vern. Dette innebærer at området
ikke kan dyrkes opp og at uttak av skog er begrenset gjennom
bestemmelser.
Formålet med vernet er formelt å unngå forringelse av tilgrensede
jordbruksområder som følge av klimapåvirkning.

Verdi
Stor

Stor

Middels til
stor

Det er også registrert en større løsmasseforekomst av lokal
betydning. Deler av denne er utvunnet og basert på
vernebestemmelsene og reguleringsplaner, og det er lite trolig at
denne ressursen vil bli utvunnet videre.
NR33 Svingerud
NR34 Mosmoen

Svært stort sammenhengende fulldyrket areal med svært god
jordsmonnskvalitet og meget gode driftsforhold.
Større sammenhengende skogområde med overveiende høy
bonitet. Hele området er registrert som dyrkbart. Området er regulert
som klimavernsone. Dette innebærer at området ikke kan dyrkes
opp og at uttak av skog er begrenset gjennom bestemmelser

NR35 Helvetesmyra

Fulldyrket areal med overveiende meget gode jordsmonnskvaliteter.

NR36 Helgelandsmoen

Skogområde med høy bonitet. Store deler av areal er dyrkbart, men
deler av det er også delvis utilgjengelig grunnet forsvarets bruk. Det
drives noe skogbruk i området. Oppdyrking av dette området synes
relativt lite aktuelt gitt dagens begrensninger på arealene.

Stor
Middels til
stor

Stor

Middels
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Konsekvenser

Tabell 3-15:Omfang og konsekvenser Kjellerberget - Helgelandsmoen
Delområde

Verdi

NR31
Kvitmyr

Stor

Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens

En vesentlig del av dette arealet omdisponeres til bane og
vegtrasé. I tillegg til permanent arealbeslag, vil et restareal på
omtrent 5 daa trolig går ut av produksjon. I tillegg vil det trolig
være behov for et belte på 20 m på hver side av tiltaket i
anleggsfasen, som kan reetableres.

Middels til
stor negativ

Permanent arealbeslag: 26 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 15 daa fulldyrket jord

--/---

Middels negativt omfang
NR31a
Steinssletta

Stor

Breddeutvidelse av Selteveien med etablering av fortau
medfører arealbeslag av dyrket mark. Dette består av en stripe
mark langs dagens veg i randsonen av et svært stort
sammenhengende fulldyrket areal. I anleggsfasen kan
anleggstrafikk virke negativt inn på arealene helt inntil veien,
selv om fortau kan virke som en buffer for uønsket veistøv etc.
Omfanget reflekterer at det er en svært liten del av delområdet
som blir berørt

Liten
negativ (-)

Permanent arealbeslag: 8 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 38 daa fulldyrket jord
Intet til lite negativt omfang
NR32
Bymoen

Tiltaket vil her skjære gjennom hele området fra sør til nord, men
det er vurdert at skogens rolle som klimavernsone fortsatt kan
opprettholdes ettersom det er et tilstrekkelig stort skogbelte igjen
på begge sider.
Middels
til Stor

Arealbeslaget er stort, men omfanget og dermed konsekvensen
for naturressursene er vurdert relativt lavt pga.
vernebestemmelsene.
Tilkomst på tvers av tiltaket vanskeliggjøres vesentlig.

Middels
negativ
--

Permanent arealbeslag 135 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 160 daa skog (høy bonitet)
Middels negativt omfang
NR33
Svingerud

Stor

En mindre utvidelse av lokalvegen ved Svingerud er en del av
tiltaket etter denne planen. Eventuelt arealbeslag av fulldyrket
mark her er neglisjerbart (< 0,5 daa)

Ubetydelig
0

Lite til intet negativt omfang
NR34
Mosmoen

I dette delområde foreligger to alternativer, med og uten kryss på
Helgelandsmoen.
Middels
til stor

På samme måte som for NR32 Bymoen er dette delområdet en
del av en klimavernskog med de restriksjoner for skogbruket
som da er gjeldende.
Arealbeslaget av tiltaket er også her vesentlig, men på samme
måte som for Bymoen er det vurdert at skogens rolle som
klimavern kan opprettholdes

Middels
negativ
--

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Delområde

Verdi

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Temarapport naturressurser

70 av 93
FRE-00-A-26240
02A
09.02.2018

Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens

Uten kryss på Helgelandsmoen er arealbeslaget nord i
delområdet noe mindre, men endringen er ikke vurdert som stor
nok til å redusere omfanget av tiltaket vesentlig.
Tilkomst på tvers av tiltaket vanskeliggjøres vesentlig.
Arealbesalg alternativ A (med kryss Helgelandsmoen):
Permanent arealbeslag: 205 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 97 daa skog (høy bonitet)
Arealbesalg alternativ B (uten kryss Helgelandsmoen):
Permanent arealbeslag: 204 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 98 daa skog (høy bonitet)

Middels negativt omfang for begge alternativ med og uten kryss.
NR36
Helgelands
moen

I dette området er det planlagt et større riggområde og
midlertidig lagring av masser. Reetablering av skog vurderes
som relativt uproblematisk i dette området.
Middels

Liten til
middels
negativ (-/- -)

Permanent arealbeslag: 92 daa skog (Høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 80 daa skog (høy bonitet)
Lite negativt omfang

Tabell 3-16: Konsekvenstabell for strekningen fra Kjellerberget til og med Helgelandsmoen
Delområde

Konsekvens

NR31 Kvitmyr

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

NR31a Steinsletta

Liten negativ -

NR32 Bymoen

Middels negativ (- -)

NR33 Svingerud

Ubetydelig (0)

NR34 Mosmoen, (lik konsekvens med og uten kryss)

Middels negativ (- -)

NR36 Helgelandsmoen

Liten til middels negativ (-/- -)

Samlet vurdering for strekningen fra Kjellerberget til og
med Helgelandsmoen

Middels negativ (- -)

Tabell 3-17: Arealregnskap strekningen Kjellerberget - Helgelandsmoen
Permanent arealbeslag
Arealtype
Fulldyrket jord
Skog (høy bonitet)

Med kryss

Uten kryss

Midlertidig arealbeslag
Med kryss

Uten kryss

34 daa

34 daa

54 daa

54 daa

433 daa

431 daa

337 daa

337

Tiltaket innebærer et vesentlig arealbeslag. I all hovedsak er det skogsarealene på Bymoen og
Mosmoen samt dyrket mark på Kvitmyr som blir berørt. På Bymoen og Mosmoen gjelder imidlertid
begrensninger for utnytting av skogressursene. Tiltaket vil også skape en barriere som gjør det
vanskeligere med tilgang for jord- og skogsdrift på tvers.
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Konsekvensen for jordbruket på Hvitmyr er vesentlig. Selv om arealbeslaget er relativt lite i forhold til
hvor store jordbruksarealer som ligger her, er bortfall av 20-25 daa fulldyrket jord i et nasjonalt viktig
område for jordbruk betydelig.
Utvidelsen av Selteveien får ikke store utslag på konsekvensgraden selv om arealbeslaget ikke er
ubetydelig. Eventuelle driftsulemper som følge av vanskeligere tilgjengelighet på tvers mellom
jordbruksteiger på hver side av Bymoen og Mosmoen, tillegges ikke vekt her ettersom en slik ulempe
er et resultat av dagens driftsstruktur og kan ikke knyttes til naturressursen direkte. Kun der en
barriere deler opp det som i dag er en sammenhengende teig, legges driftsulemper til grunn i
konsekvensvurderingen.
Det er en helt klar forutsetning for vurderingen av samlet konsekvens på denne strekningen at
skogens funksjon som klimavernsone fortsatt er opprettholdt etter at tiltaket er etablert.
Samlet konsekvens for strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen med kryss er vurdert til
middels negativ (- -).
Alternativ uten kryss på Helgelandsmoen
Delområde NR34 Mosmoen vil påføres et mindre permanent arealbeslag dersom krysset ved
Helgelandsmoen ikke etableres. Denne delen av delområdet har lavere noe lavere verdi enn lenger
sør fordi det er oppstykket av flere veier og turstier og at et større areal er en nedlagt skytebane der
det ikke er registrert naturressursverdier. Hovedomfanget for naturressurser i dette området knytter
seg til barrierevirkning og vanskeligere driftsforhold. Disse forholdene vil ikke endres dersom krysset
ikke etableres. Omfanget av tiltaket vil være mindre negativt med et redusert arealbeslag som følge av
bortfall av krysset, men ikke nok til at det gir seg utsalg i konsekvensgrad for delområdet.
Samlet konsekvens for strekningen Kjellerberget – Helgelandsmoen uten kryss er derfor
vurdert til middels negativ (- -).

3.4.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Ettersom tiltaket går i dagen på denne strekningen, er virksomhetene i anleggsfasen hovedsakelig
knyttet til selve tiltaket. Enkelt sagt vil det i anleggsfasen bli et bredere midlertidig arealbeslag utenpå
det som er permanent. Disse arealene er i hovedsak skogsarealer som vurderes som relativt
uproblematisk å reetablere.
Det er behov for tilkjørte masser til bygging av tiltaket på denne strekingen, disse massene skal
tilføres sørfra og det er dermed et behov for riggområder og midlertidig masselagring som også
innebærer midlertidige arealbeslag. Disse er tenkt lokalisert ved grustaket på Bymoen og i skogteigen
vest for Helgelandsmoen Næringspark.
Den økte aktiviteten på sidevegnettet i anleggsfasen kan ha en noe negativ virkning for gårdbrukere i
området i anleggsfasen. Tilkomst til enkelte skogteiger kan bli noe mer utfordrende.

3.4.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Følgende tiltak bør sikres i videre prosjektering og under anleggsfasen:
•
•

Det må sikres at dreneringsforholdene på Bymoen og Mosmoen ikke endres på en slik måte at
skogens produksjonsevne reduseres.
Etableringer av fyllinger der dyrket mark forutsettes reetablert bør tilpasses slik at de enten har en
helningsgrad som tillater drift med samme utstyr og samme planteproduksjon. Hvis det ikke er
aktuelt bør skråningene være så bratte som mulig for å redusere arealbeslaget av dyrket mark
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Helgelandsmoen – Prestemoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering

Jordbruksområder
Halvøya Mælingen som ligger mellom Storelvas hovedløp og Synneren bestå for en stor del av
fulldyrket jord med gode driftsforhold og meget gode jordsmonnskvaliteter. Her er jordsmonnet godt
egnet til korn og potetdyrking i tillegg til vårrybs og vårraps. Enkelte deler av området kan være noe
tørkeutsatt. Området er utsatt for flom fra Storelva under vår- og høstflom.
Skogbruk
I dette området er det beskjedne skogressurser. (Skogsområdet på Prestemoen vurderes i neste
kapittel). Det er en liten skogteig helt sørøst på Mælingen-halvøya. Denne er vurdert under samme
delområde som det dyrkede arealet her, ettersom den er registrert som dyrkbar og skogen trolig har
marginal verdi i seg selv.
Georessurser
Skrenten mellom Mælingen og Prestemoen er en del av en større løsmasseforekomst på Prestemoen.
Denne er registrert hos NGU med lokal betydning. Det er et lite uttak av masser like ved der vegen fra
krysset med fv.162 Busundveien flater ut mot Mælingen-sletta. Dette uttaket er trolig ikke i drift og har
uansett bare vært et helt lokalt uttak med marginal verdi.
Vannressurser
Storelva er en viktig overflatevannresurs i dette området. Den har god kapasitet men noe vekslende
kvalitet. Grunnvannsforekomsten som følger elveløpet nordover mot Randsfjorden omfatter også dette
området. Forekomsten er omtalt i forrige kapittel.

Figur 3-15: Mælingen. Kornareal i forgrunnen og nedlagt sandtak mot Prestemoen i bakgrunnen.
Trasé for bru og fylling legges omtrent parallelt med veien.
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Figur 3-16:Registreringskart Storelva - Prestemoen (Fulldyrket areal sør for Storelva er regulert til
næringsareal)
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Tabell 3-18: Verdivurdering Helgelandsmoen - Prestemoen
Delområde

Beskrivelse

NR37 Storelva

Analyser gjort i Storelva i perioden 2002-2005 viser at elva ikke er
egnet som råvannskilde for drikkevann pga. høyt bakterieinnhold.
Det er likevel slik at Storelva har et potensial som infiltrasjonskilde
for eventuelle grunnvannsverk.
Storelva er en del av Tyrifjorden vannområde.
Området består av et større sammenhengende fulldyrket areal med
svært gode jordsmonnskvalitet.

NR38 Mælingen

Området kan være utsatt for flom, uten at det påvirker
verdisettingen.
NR39 Sandbakken

Området utgjør en løsmasseskråning og et restareal mellom det
dyrkede arealet på Mælingen og Prestemoen. Arealet har
neglisjerbare skogressurser, men er en del av en større sand- og
grusforekomst av lokal verdi. Det er også rester av et massetak her
som, basert på grad av gjengroing, ikke har vært i bruk mange år.

Verdi

Middels

Stor

Liten
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Figur 3-17: Verdikart Storelva - Prestemoen. Kartet indikerer alternativ B med fylling over Mælingen.
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3.5.2 Konsekvenser
Det er to alternative løsninger for kryssing av Mælingen som vurderes i denne analysen (se kap. 1.5).
Sammenhengende bru/viadukt fra Helgelandsmoen (alt. A, fig- 1-16) eller fylling og viadukt (alt. B. fig.
1-17). Det er kun forskjell i konsekvens for delområde NR38 Mælingen, derfor presenteres
konsekvensene i samme tabell.
Tabell 3-19: Omfang- og konsekvensvurdering Helgelandsmoen til Prestemoen
Delområde

Verdi

Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens
Alt A

NR37
Storelva

Alt B

Konsekvensvurderingen baserer seg på at tiltaket i
etableres med tilstrekkelig og velfungerende
systemer for overvannshåndtering slik at
vannkvaliteten ikke blir svekket som følge av ny veg
og bane. Det legges også til grunn at konstruksjoner i
og omkring elveløpet ikke endrer flom-situasjonene
på en slik måte at det kan medføre problemer for
jordbruksressursene langs elva.
Middels

Det legges likevel inn en liten negativ konsekvens
ettersom det ikke kan utelukkes noe økt påvirkning
som følge av veisalting etc.

Liten negativ
-

Konsekvenser av eventuelle utslipp i anleggsfasen
eller som følge av uønskede hendelser vurderes i
ROS-analyse og analyser knyttet til anleggsgjennomføringen
Lite negativt omfang

NR38
Mælingen

Det legges til grunn at arealet som blir liggende
under en bro ikke vil kunne opprettholdes som
fulldyrket. I tillegg til ulempene som skyldes det
ferdige tiltaket, er det også lagt inn et negativt
omfang som følge av reduserte jordsmonnskvaliteter
der det etableres midlertidige riggområder på
fulldyrket jord.

Stor

For alternativ B etableres det i tillegg til fylling også
en forsenkning på tvers foran fylling å styre
flomvannet mellom Synneren og Storelva. Denne
forsenkningen er vurdert å ikke kunne dyrkes etter at
tiltaket er bygget.
Arealbeslag alternativ A:
Permanent: 79 daa fulldyrket jord og 1 daa skog
Midlertidig: 119 daa fulldyrket jord og 7 daa skog
Arealbeslag alternativ B:
Permanent: 119 daa fulldyrket jord og 3 dekar skog
Midlertidig: 105 daa fulldyrket jord og 7 daa skog
Alt. A middels til stort negativt omfang.
Alt. B stort negativt omfang.

Stor
negativ
---

Stor/
meget
stor
negativ
---/----
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Konsekvens
Alt A

NR39 Sandbakken

Tiltaket innebærer en større skjæring i dette området
som er vurdert å gi lik konsekvens uavhengig om det
etableres bro eller fylling på Mælingen.
Liten

Alt B

Liten negativ

Permanent arealbeslag: 12 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 10 da skog (høy bonitet)

-

Middels negativt omfang
Tabell 3-20: Konsekvenstabell for strekningen fra Helgelandsmoen til Prestemoen.
Delområde

Konsekvens

NR37 Storelva
NR38 Mælingen
NR39 Sandbakken
Samlet vurdering for strekningen
Helgelandsmoen - Prestemoen

Alt. A

Alt.B

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

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

Stor til meget stor negativ
(- - - / - - - -)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Stor negativ (- - -)

Stor til meget stor
negativ (- - - / - - - -)

Tabell 3-21: Arealregnskap strekningen Helgelandsmoen – Prestemoen3
Permanent arealbeslag

Midlertidig arealbeslag

Alt A

Alt B

Alt A

Alt B

Fulldyrket jord

79 daa

119 daa

119 daa

105 daa

Skog (høy bonitet)

13 daa

12 daa

17 daa

17 daa

Arealtype

Det er i all hovedsak konsekvensene for kryssingen av fulldyrket areal over Mælingen som er
dimensjonerende for den samlede konsekvensvurderingen for denne delstrekningen. Forholdene for
jordbruket endres i vesentlig grad som følge av tiltaket, men alternativ A er likevel vurdert som
vesentlig bedre enn B her.
Konsekvensen for alternativ A er stor negativ (- - -)
Konsekvensen for alternativ B er stor til meget stor negativ (- - -).

3.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsfasen legges det opp til å etablere to riggområder på jordbruksarealene på Mælingen. Det
ene legges der det i dag ligger en travbane og er på omtrent 19 daa. Dette arealet er fulldyrket, og
omtrent halve arealet er registrert med svært gode jordsmonnskvaliteter. Det andre arealet på omtrent
20 daa er i sin helhet fulldyrket med svært gode jordsmonnskvaliteter. Som tidligere nevnt knytter det
seg en del usikkerhet til reetablering av fulldyrkede arealer. Særlig de arealene som i dag har svært
gode jordsmonnskvaliteter som et resultat av oppbygging av matjordlag over lang tid kan forvente å ha
redusert kvalitet i mange år etter anlegget står ferdig.

3

Arealregnskapet legger til grunn at arealet like under bru over Mælingen (A og B)og flomkanalen i
alternativ B går ut av produksjon.
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Det er ikke vurdert noen vesentlig forskjell på alternativene i anleggsfasen forutsatt et midlertidig
anleggsbelte langs linja som er tilnærmelsesvis like bredt for begge alternativ.

3.5.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
For denne delstrekningen er følgende tiltak relevante i neste fase:
•
•
•

Matjord må ikke lagres på flomutsatte områder på Mælingen (NR38) i anleggsfasen.
Tiltaket må ikke endre dreneringsforholdene på Mælingen (NR28) slik at jordsmonn på
tilstøtende arealer får redusert jordsmonnskvalitet.
Etableringer av fyllinger der dyrket mark forutsettes reetablert bør tilpasses slik at de har en
helningsgrad som tillater drift med samme utstyr og samme planteproduksjon. Hvis det ikke er
aktuelt bør skråningene være så bratte som mulig for å redusere arealbeslaget av dyrket mark
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Prestemoen – Veien/Hønefoss
Områdebeskrivelse og verdivurdering

Jordbruksområder
Dette området er preget av svært store fulldyrkede arealer. Området er en del av det
sammenhengende jordbruksområdet på Ringerike som har nasjonal verdi. I sør berører
varslingsområdet i hovedsak randområdene til dyrkamarka ved Korsdalen og Dal. Lenger nord er
store deler av det sammenhengende jordbruksarealet mellom Tolpinrud og Veksal berørt. Mens
teigene sør for Tolpinrud i hovedsak har svært god jordsmonnskvalitet, har østre deler av
Sørumsjordet noe reduserte kvaliteter ettersom dette er dyrket opp i nyere tid. Området er tidligere
ravinelandskap som er oppfylt og planert. Sørumsjordet øst for E16 og sør for Sørum gård er derfor
best egnet til grasproduksjon i dag. Disse arealene har dreneringsbehov. Nord for Sørum har
jordsmonnet høyere kvalitet ettersom dette er eldre matjord som ikke er påfylt eller planert.
Denne forskjellen i jordsmonnkvalitet gir ikke utslag i verdivurderingen etter håndbok V712 fordi
fulldyrkede areal er så store, men potensialet for å reetablere arealet etter midlertidige anleggstiltak til
dagens, kvalitet kan være mindre risikabelt og tidkrevende for områder som er nyetablert og har
lavere jordsmonnskvaliteter.
Utmarksbeite
Det er ikke utmarksbeite i dette området. Det kan hende deler av ravinelandskapet benyttes
sporadisk, men det er ikke vurdert å ha et relevant omfang for denne analysen.
Skogbruk
Sør for Sørum er det relativt store skogområder som har varierende driftsforhold og overveiende høy
bonitet. Mens Sørumsmarka til dels er et svært kupert og utilgjengelig ravineområde, er Prestemoen
flat og lett tilgjengelig med flere skogsveier og gode driftsforhold. Det foreligger ingen registreringer av
aldersklasser i dette området. Skogbruk er vurdert å ha relativt liten betydning i disse områdene
sammenliknet med jordbruksarealene. Likevel får områder med gode driftsforhold og høy bonitet
relativt høy verdi basert på kriterier i Håndbok V712. At skogarealer er dyrkbare, kan også være med
å øke verdien på disse delområdene, særlig i de tilfellene der det ikke er vesentlige konflikter knyttet til
oppdyrking ut over fjerning av skogressursene.
Georessurser
Kun løsmasseressurser er relevante georessurser i dette området. På Prestemoen er det en stor
løsmasseforekomst i drift gjennom Prestemoen massetak. Potensialet for uttak etter dagens planer er
ikke vesentlig større enn det arealet som er i drift i dag. Massene her er litt for finkornet til de fleste
byggetekniske formål, og massene brukes i dag blandet med torv primært til vekstjord, gartnerjord og
til spesielle idrettsformål som golfbaner. Forekomsten er vurdert som lokalt viktig, og er dermed
underordnet skogressursene i verdisettingen av dette området gitt kriteriene etter Håndbok V712.
Vannressurser
Det er ingen registrerte overvanns- eller grunnvannsressurser i dette området. Vannet som tidligere
gikk i dagen gjennom områdene i det tidligere ravinelandskapet ved Tolpinrud, er i dag lagt i rør. Sør
for Styggedalen dreneres området mot Storelva, mens i nord hører området i hovedsak til Sogna
nedbørsfelt.
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Tabell 3-22: Verdivurdering Prestemoen - Veien/Hønefoss.
Delområde

Beskrivelse

NR40 Prestemoen

Skogområde med overveiende høy bonitet og gode driftsforhold,
med unntak av enkelte ravineskrenter som er vanskeligere
tilgjengelig. Området er i sin helhet vurdert å være dyrkbart, men
oppdyrking av dette området vil gå på bekostning av skogarealene.
Store deler av området er registrert som en løsmasseressurs, der
en del av denne er under utvinning. Ressursen er klassifisert som
lite egnet til byggeråstoff og er klassifisert med lokal betydning.

NR41 Korsdalen

Det er skogressursene som er dimensjonerende for
verdivurderingen i dette området.
Større areal med fulldyrket jord med overveiende svært god
jordsmonnskvalitet.

Verdi

Middels til
stor

Stor

NR41a
Snytasvingen

Lite areal omkranset av veier og boliger. Noe fulldyrket jord, resten
er skog med middels bonitet, dyrkbar. Totalt noe i underkant av
20 daa. Relativt god atkomst. Veiene er ikke vesentlige barrierer.

Middels

NR41b Bjørke sør

Stort sammenhengende fulldyrket areal. Omtrent 3/4 av arealet har
svært god jordsmonnskvalitet. Resten av arealet er klassifisert som
god kvalitet med helling > 6%. Brukt til korn, poteter og gras i dag.

Stor

NR41c Bjørke nord

Stort sammenhengende fulldyrket areal. Overveiende svært god
jordsmonnskvalitet. Lettdrevet. Hovedsakelig kornproduksjon i dag.

Stor

NR42 Sørumsmarka

Skogområde med høy bonitet, men vanskelige driftsforhold i svært
kupert ravinelandskap. I tillegg er det vesentlige friluftslivsverdier
her som kan gjøre intensiv flatehogst konfliktfylt.
Større areal med fulldyrket jord og overveiende svært god
jordsmonnskvalitet.
Del av større fulldyrket areal sør for Tolpinrud som er avskåret fra
resten av marka av Askveien. Arealet har stort sett svært gode
jordsmonnskvaliteter, og er vurdert å ha gode driftsforhold selv om
det er avskåret fra hovedparsellene. Området er stort nok (i
overkant av 45 daa) til å kvalifisere til stor verdi alene.
Del av skogsområde med høy bonitet. Ravinelandskap med
utfordrende topografi. Store deler av området er registrert som
dyrkbar jord.
Mindre skogsområde med høy bonitet. Noe utfordrende
topografiske forhold. Området er registrert som dyrkbart, men
oppdyrking her kan være i konflikt med friluftslivsverdier i området.
Svært stort sammenhengende fulldyrket areal. Omtrent 50/50
fordeling mellom svært god og god jordsmonnskvalitet.
Hovedsakelig i bruk til grasproduksjon i dag men
jordsmonnskartlegging fra NIBIO indikerer at arealet kan være
egnet, til dels godt egnet til nedbørsbasert kornproduksjon i dag.
Mindre skogareal med høy bonitet. En marginal del av området er
registrert som dyrkbar. Området er kupert ravinelandskap og
skogsdrift her er trolig utfordrende.
Stort sammenhengende område med fullyrket jord. Området har
overveiende god jordsmonnskvalitet. Nordre del av området har
svært god kvalitet. Lettdrevet areal

NR43 Dal
NR44 Østvold

NR44a Bærenga

NR45 Tolpinrud sør

NR46 Sørum øst

NR47 Sørum nord

NR48 Veshall

Liten til
middels
Stor

Stor

Middels

Middels

Stor

Liten til
middels
Stor
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Delområde

Beskrivelse

NR49 Sørum vest

Svært stort sammenhengende fulldyrket areal. Omtrent 50/50
fordeling mellom svært god og god jordsmonnskvalitet.
Hovedsakelig i bruk til grasproduksjon i dag men
jordsmonnskartlegging fra NIBIO indikerer at arealet kan være
egnet, til dels godt egnet til nedbørsbasert kornproduksjon i dag.
Stort sammenhengende område med fullyrket jord. Området har
overveiende svært god jordsmonnskvalitet. Lettdrevet areal
Skogareal med høy bonitet og vanlige driftsforhold. Arealet er
dyrkbart.
Mindre skogsområde med overveiende høy bonitet. Området er
dyrkbart, men oppdyrking her kan være i konflikt med nærmiljø og
friluftslivsverdier og til dels kulturminner. Topografi og størrelse på
arealet indikerer at skogen her er av marginal betydning som
naturressurs.
Bynært skogsområde med høy kvalitet. Deler av området er
registrert som dyrkbart, men dette arealet er en fotballbane og
området er mye brukt i nærmiljøet slik at oppdyrking neppe er
aktuelt.
Stort sammenhengende fulldyrket areal, med omtrent 60%
jordsmonn av svært god kvalitet. Resten er registrert med god
kvalitet i jordsmonnsdatabasen til NIBIO. Området er lettdrevet og
flatt.
Arealet er fulldyrket og ligger i «triangelet» mellom E16, rv. 7 og
Bergensbanen ved rundkjøringen som kalles Vekrysset.
Jordsmonnskvaliteten er svært god. Utfordrende tilkomst grunnet
barrierer dannet av veg og bane gjør at verdien for området er noe
lavere enn tilgrensende jordbruksområder.
Forholdsvis lite fulldyrket areal mellom fv. 171 Hallumsdalen og E16.
God jordkvalitet, arealet er trolig best egnet til grasproduksjon.

NR50 Veien
NR51 Branddal skog
NR52 Tolpinrud nord

NR53 Veienmarka

NR54 Branddal

NR55 Vekrysset

NR56 Veien øst

Figur 3-19: Fra dagens E16 mot Vekrysset.

Verdi

Stor

Stor
Middels

Liten

Liten

Stor

Middels til
stor

Stor
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Figur 3-20: Verdikart Prestemoen - Veien/Hønefoss
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3.6.2 Konsekvenser
Tabell 3-23: Verdi, omfang og konsekvensvurdering av strekningen Prestemoen til Veien/Hønefoss
Delområde

Verdi

NR40 Prestemoen

Middels
til stor

Omtale av omfang og konsekvens
Området vil bli gjennomskåret av tiltaket som både vil
utgjøre et vesentlig arealbeslag og vanskeliggjøre
atkomst på tvers. Det vil bli mulig å krysse tiltaket under
broen ved ravinen midt i området og gjennom kulverten
som etableres ved nytt Styggedalskryss.
Full utnyttelse av løsmasseressursen her blir uaktuelt
ettersom denne blir utilgjengelig som følge av tiltaket

Konsekvens

Middels til
stor negativ
--/---

Permanent arealbeslag: 342 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 297 daa skog (høy bonitet)
Middels til stort negativt omfang
Direkte arealbeslag som følge av vegfylling mellom 5 og
10 daa. Ulemper som følge av bro kan medføre at det
reelle arealbeslaget dobles. Gunstig plassering i forhold
til oppsplitting. Gode driftsforhold opprettholdes på
arealet som ikke blir berørt.

NR41 Korsdalen

Stor

Omtrent 500 m vest for traséen skal det etableres en
fylling på jordet i nærheten av Snyta. Omtrent 20 daa
fulldyrket jord med god eller svært god
jordsmonnskvalitet må graves bort og reetableres i
tillegg til arealbeslaget som skyldes selve tiltaket.

Middels
negativ
--

Permanent arealbeslag: 17 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 29 daa fulldyrket jord
Lite til middels negativt omfang
NR41a
Snytasvingen

Middels

Breddeutvidelse av Busundveien med fortau legger
beslag på ca 200m2 fulldyrket jord og ca 1 daa skog.
Ingen videre oppdeling eller reduksjon av driftsforhold.
Ubetydelig til lite negativt omfang

NR41b Bjørke sør

Marginalt arealbeslag som følge av utvidelse av
Busundveien.
Stor

Permanent arealbeslag: 1 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 8 daa fulldyrket jord

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

Ubetydelig til lite negativt omfang
NR41c Bjørke nord

Stor

Ikke direkte arealbeslag som følge av ny påkobling mot
rv. 35 ved Snyta. Reguleringsplanen indikerer midlertidig
arealbeslag i anleggsfasen. Det forutsettes at vegfylling
etableres med så liten helningsgrad at arealet kan
oppdyrkes igjen og brukes i samme driftsform og
maskiner som området for øvrig.
Permanent arealbeslag <1 daa fulldyrket mark
Midlertidig arealbeslag: 2 daa fulldyrket jord
Intet til lite negativt omfang

Ubetydelig
til liten
negativ
(0/-)
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Omtale av omfang og konsekvens
Arealbeslag sør og vest i området der tiltaket møter
Randsfjordbanen. Her krever topografien store fyllinger
vurderingen forutsetter at disse arealene dyrkes opp
etter at tiltaket er bygget. Det er vurdert at tiltaket kan
legge opp til 150-200 daa nydyrking her.
Permanent arealbeslag: 130 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 3 daa fulldyrket, 2 daa
innmarksbeite og 258 daa skog (høy bonitet)

Konsekvens

Middels
positiv
+/++

Middels positivt omfang
NR43 Dal

Liten flik av stort fulldyrket areal blir direkte berørt av
Ringeriksbanen med fylling. Omstrukturering av
atkomstveier mellom gårdstun og Askveien medfører et
lite tillegg i arealbeslaget.
Stor

Det er ikke vurdert uheldige konsekvenser knyttet til
oppsplitting av arealet.
Permanent arealbeslag: 11 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 18 daa fulldyrket jord

Liten til
middels
negativ
-/- -

Lite negativt omfang
NR44 Østvold

Arealbeslag som følge av ombygging av dagens kryss
mellom E16 og fv.35 Askveien. Ingen uheldig oppdeling
av arealet.
Stor

Permanent arealbeslag: 7 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 9 daa fulldyrket jord

Liten til
middels
negativ
-/- -

Lite negativt omfang
NR44a Bærenga

Middels

Ombygging av dagens kryss mellom E16 og Askveien
krevet et mindre arealbeslag. Ingen oppdeling eller
andre forhold som kan redusere driftsforholdene
ytterligere.
Permanent arealbeslag: 7 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 13 daa skog (høy bonitet)

Ubetydelig
0

Intet omfang
NR45 Tolpinrud sør

Middels

Geotekniske forhold krever at det etableres en motfylling
i deler av dette området. Under forutsetning av at dette
arealet kan dyrkes opp etter at tiltaket er ferdig bygget
gir dette et positivt omfang for arealet selv om 91 dekar
skog blir berørt.
Ved å tilpasse motfyllingen til jordbruk og etablere et
matjordlag kan 50-100 daa dyrkes opp som følge av
tiltaket.
Liten til middels positivt omfang.

Middels
positiv
+/++
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Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens

Tiltaket innebærer svært store inngrep i dette området. I
tillegg til selve linjeføringen for veg og bane vil store
deler av søkket i landskapet fylles igjen. Det forutsettes
at det arealet som gjenstår blir reetablert til dyrket mark,
men det knytter seg utfordringer til å reetablere dette
fullstendig.

Stor negativ

I tillegg til permanent arealbeslag blir arealet oppdelt i
mindre teiger som i varierende grad er drivbare.

---

Permanent arealbeslag: 191 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 189 daa fulldyrket jord
Middels til stort negativt omfang
NR47 Sørum nord

Liten til
middels

Ny E16 innebærer et vesentlig arealbeslag som følge av
en ny veifylling. Trolig kan deler av dette reetableres til
skogareal, og da trolig med noe bedre driftsforhold enn i
dag.
Midlertidig arealbeslag: 1 daa fulldyrket og 8 daa skog
(høy bonitet)

Ubetydelig
til liten
negativ
0/-

Intet til lite negativt omfang
NR48 Veshall

Stor

Området blir marginalt berørt helt i sørøst. Dagens rv. 7
flyttes mot øst og arealet mellom denne og nytt tiltak (del
av NR55) kan dyrkes opp og innlemmes i dette arealet.
Omtrent 10 daa kan etableres som nytt jordbruksland
ved å flytte rv.7.
Midlertidig arealbeslag: 127 daa fulldyrket jord og 4
dekar skog (høy bonitet)

Liten
negativ
-

Lite negativt omfang
NR49 Sørum vest

Tiltaket vil beslaglegge et større areal i sør, men
inngrepet vil i liten grad føre til oppsplitting i
uhensiktsmessige teiger.

Stor

Her vil det i tillegg til selve tiltaket etableres en stor
fylling som kan dyrkes opp etter anleggsfasen. Det
innebærer trolig en forringelse av jordsmonnskvaliteten
her, selv om jordsmonnskvaliteten her er betegnet som
god, ikke svært god slik tilfellet er lenger nord. Dette
området er relativt nyetablert i dag og konsekvensene av
reetablering er derfor mindre enn for områder med svært
høy jordsmonnskvalitet.
Permanent arealbeslag: 62 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 83 daa fulldyrket jord og 9 daa
innmarksbeite
Middels negativt omfang

Middels til
stor negativ
--/---
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Omtale av omfang og konsekvens

Konsekvens

Tiltaket innebærer et vesentlig arealbeslag ved at
reguleringsplanen legger opp til etablering av stasjon på
Ve. Tilførselsveien mot stasjonen fra Veienkrysset
splitter også opp arealet slik at arealet mellom
tilførselsveien og E16 også går ut av produksjon.

Stor negativ

Permanent arealbeslag: 27 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 16 daa fulldyrket jord 3 daa
innmarksbeite.

---

Middels til stort negativt omfang
NR51 Branddal
skog

Moderat beslag av skogareal. Tiltaket innebærer ikke
vesentlig endring av driftsforhold.
Liten til
middels

Permanent arealbeslag: 16 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 9 daa skog (høy bonitet)

Liten
negativ
-

Lite negativt omfang
NR52 Veienkroken

Liten

Etablering av nye jernbanespor med fyllinger medfører
permanent arealbeslag sør og nord i området. Store
deler av området forøvrig vil benyttes til riggområde i
anleggsfasen. Deler av området ligger som
bolig/framtidig bolig i KPA, men er ikke regulert.
Permanent arealbeslag: 25 daa skog (høy bonitet)
Midlertidig arealbeslag: 1 daa fulldyrket og 33 daa skog
(høy bonitet)

Liten
negativ
-

Lite til middels negativt omfang
NR54 Branddal

Stor

Tiltaket innebærer at dyrket mark beslaglegges av
utvidelse av gårdsveien mot Branddal gård og av ny
jernbanefylling. Fyllingsarealet kan trolig reetableres til
dyrket mark, men dette er et areal med gode til svært
gode jordsmonnskvaliteter som kan være vanskelig å
reetablere til dagens kvalitet.
Tiltaket innebærer ingen ny ugunstig oppdeling av
arealet

Middels
negativ
--

Permanent arealbeslag: 11 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 26 daa fulldyrket jord
Lite til middels negativt
Nr55 Vekrysset
Middels
til stor

NR56 Veien øst
Stor

Nytt Vekryss vil beslaglegge omtrent halvparten av dette
arealet og splitte resten opp i to mindre teiger som trolig
ikke er drivbare.
Permanent arealbeslag: 17 daa fulldyrket jord
Midlertidig arealbeslag: 5 daa fulldyrket jord
Stort negativt omfang
Større fulldyrket areal som i liten grad vil påvirkes av
tiltaket. Permanent arealbeslag <1 dekar fulldyrket jord.
Intet til lite negativt omfang

Stor negativ
---

Liten til
middels
negativ
0/-
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Tabell 3-24: Konsekvenstabell for strekningen fra Prestemoen til Veien/Hønefoss.
Delområde
Konsekvens
NR40 Prestemoen

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

NR41 Korsdalen

Middels negativ (- -)

NR41a Snytasvingen

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR41b Bjørke sør

Liten negativ (-)

NR41c Bjørke nord

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR42 Sørumsmarka

Liten til middels positiv (+/++)

NR43 Dal

Liten til middels negativ (-/- -)

NR44 Østvold

Liten til middels negativ (-/- -)

NR44a Bærenga

Ubetydelig (0)

NR45 Tolpinrud sør

Liten til middels positiv (+/++)

NR46 Sørum øst

Stor negativ (- - -)

NR47 Sørum nord

Ubetydelig til liten negativ (0/-)

NR48 Veshall

Liten negativ (-)

NR49 Sørum vest

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

NR50 Veien

Stor negativ (- - -)

NR51 Branddal skog

Liten negativ (-)

NR52 Veienkroken

Liten negativ (-)

NR54 Branddal

Middels negativ (- -)

Nr55 Vekrysset

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

NR56 Veien øst

Liten til middels negativ (0/-)

Samlet vurdering for strekningen fra Prestemoen til
Veien/Hønefoss

Stor negativ (- - -)

Tabell 3-25: Arealregnskap for strekningen Prestemoen Veien/Hønefoss
Permanent arealbeslag

Midlertidig arealbeslag

Fulldyrket jord

344 daa

519 daa

Skog (høy bonitet)

531 daa

715 daa

De vesentligste konsekvensene for naturressurser på denne delstrekningen gjelder
jordbruksområdene nord for Styggedalskrysset.
Tiltaket innebærer vesentlige endringer i jordbruksressursene i dette området. Det direkte
arealbeslaget er stort, og oppsplittingen av svært store sammenhengende arealer medfører både fare
for at større deler av området legges brakk og at driftsforholdene på gjenværende arealer forverres.
Tiltaket griper inn i arealer med regional til nasjonal verdi for jordbruket.
Samlet for strekningen Prestemoen – Ve (Hønefoss) er tiltaket vurdert å gi stor negativ
konsekvens (- - -).
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3.6.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsfasen i dette området vil bli svært omfattende og langvarig. Etableringen av fyllinger er
tidkrevende på grunn av store fyllingsvolumer og samt at det må settes av tid for fyllingene til å sette
seg.
I brorparten av anleggsfasen vil jordene mellom ny E16, Randsfjordbanen og Bergensbanen tas ut av
produksjon. Det betyr at store jordbruksarealer vil være inaktive over en femårsperiode. Det avsettes
egne arealer på anlegget for mellomlagring av matjord, og det forutsettes at dette behandles best
mulig med sikte på reetablering når fyllingene er satt.
Det ligger til grunn for analysen at gårdsbrukene i området som ligger utfordrende til, får adekvat
atkomst i alle faser av anleggsfasen. Særlig for gårdene ved Sørum er dette viktig inntil ny atkomst
over Sørumjordet mot Hønefoss er etablert.
Anleggsfasen vil også vanskeliggjøre atkomst til jord- og skogbruksarealene som kan drives. Det
forutsettes at anleggsveier som kan være av betydning for slik atkomst kan benyttes av grunneiere.

3.6.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring
Følgende punkter må følges opp i anleggsfase og videre planlegging av tiltaket:
•

•
•
•

Jordsmonnskvalitetene på fulldyrket mark ved Sørum og Tolpinrud (NR46 og NR49) må
registreres på nytt ettersom dataene i NIBIO sin jordsmonnsdatabase [8] er fra få år etter at
arealene ble etablert etter at E16 og rv.7 ble bygget på 80 tallet.
Faseplaner og anleggsgjennomføring må planlegges med tanke på sikker atkomst til restareal
som er drivverdig også gjennom anleggsperioden.
Eventuell tilført matjord som benyttes til oppdyrking av Tolpinrud sør (NR45) og deler av
Sørumsmarka (NR42) må garanteres mot smitte fra parasitter og andre mikrober.
Etableringer av fyllinger der dyrket mark forutsettes reetablert bør tilpasses slik at de enten har en
helningsgrad som tillater drift med samme utstyr og samme planteproduksjon. Hvis det ikke er
aktuelt bør skråningene være så bratte som mulig for å redusere arealbeslaget av dyrket mark
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Sammenstilling

Denne analysen viser at Ringeriksbanen og ny E16 griper inn i et område med store
naturressursverdier i dag. Konsekvensbildet er i hovedsak et resultat av permanent arealbeslag og
oppstykking av arealer. Det er særlig beslag av fulldyrket mark av svært høy kvalitet som er
utslagsgivende for konsekvensvurderingen.
Det er også lagt til grunn et lite negativt omfang som følge av midlertidig arealbeslag der det skal
etableres tiltak som er forutsatt reetablert til dyrket mark etter at anlegget er ferdig. På lang sikt vil
dette sannsynligvis oppnå en tilsvarende kvalitet som i dag, men for de arealene som er registrert med
svært høy jordsmonnskvalitet er slike midlertidige tiltak utfordrende ettersom jordsmonnskvaliteten er
et resultat av jordbruk over generasjoner.
Størst negative konsekvenser har tiltaket over de store jordbruksarealene vest for Hønefoss. Her vil
ressursgrunnlaget endres for svært lang tid. Lokalt vil også jordbruksområdene ved Sundvollen og
Kroksund endres vesentlig. Disse er imidlertid ikke naturressurser av nasjonal verdi slik som på
Ringerike, og vektes derfor noe lavere enn konsekvensene for arealene mellom Kroksund og
Kjellerberget, Mælingen og øst for Hønefoss.
Selv om store skogareal blir beslaglagt over Bymoen, Mosmoen og Prestemoen er det ikke vurdert at
konsekvensen er svært alvorlig. Mens de fulldyrkede arealene på Ringerike er av nasjonal verdi, kan
det ikke sies å være tilfelle for skogområdene. Når Bymoen og Mosmoen i tillegg er klimavernskog og
et viktig område for friluftsliv, vil naturressursene her være av mindre betydning totalt sett.
Det er vurdert at forskjellen i konsekvens mellom alternativ A og B over Mælingen er tilstrekkelig stor
til å påvirke den totale konsekvensvurderingen. Dette fordi Mælingen består av matjord med svært
høy kvalitet som det er uheldig å beslaglegge og til dels svært utfordrende å reetablere. Forskjellen
totalt sett er imidlertid liten.
Med unntak av konsekvenser for jordbruksområder og skog, er konsekvensene for andre
naturressurser små. Tiltaket beslaglegger to løsmasseforekomster på Bymoen og Prestemoen. Disse
er imidlertid kun registrert som lokalt viktige og er delvis utvunnet. Det ikke vurdert vesentlige negative
konsekvenser for vannressurser gitt anleggs- og driftsfase uten uønskede hendelser. Uhell i
anleggsfasen eller etter at tiltaket er ferdig bygget, kan medføre svært store konsekvenser for
vannressurser av stor verdi. Slike forhold er utredet i ROS-analysen.

Tabell 3-26: Samlet konsekvens.
Delstrekninger
Tunnelstrekningen Jong – Sundvollen
Sundvollen – Kroksund
Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget - Helgelandsmoen

Helgelandsmoen – Prestemoen
Prestemoen – Veien/Hønefoss
Samlet konsekvens

Konsekvenser
Liten negativ
(-)
Middels til stor negativ
(- -/- - -)
Liten til middels negativ
(-/- -)
Med kryss
Uten kryss
Middels negativ
Middels negativ
(- -)
(- -)
Alt A - lang bru
Alt B - to bruer
Stor til meget stor
Stor negativ
negativ
(- - -)
(- - -/ - - - -)
Stor negativ
(- - -)
Stor negativ
(- - -)
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Tabell 3-27: Permanent beslag i dekar pr kommune4
Kommune
Bærum

Fulldyrket jord

Innmarksbeite

Skog (høy bonitet)

34

1

32

Hole A/B

129/125

4/4

635/633

Ringerike A/B

449/490

2/2

648/655

Sum

612/649

7/7

1315/1320

Tabell 3-28: Midlertidig arealbeslag i dekar pr kommune
Kommune
Bærum

Fulldyrket jord

Innmarksbeite

Skog (høy bonitet)

108

0

412

Hole A/B

373/373

2/2

557/557

Ringerike A/B

705/690

32/32

843/845

1186/1171

34/34

1812/1814

Sum
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