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Forord 

Foreliggende rapport er en temarapport for kommunedelplan med konsekvensutredning for 

fv. 287 Åmot–Haugfoss. Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Utbygging, 

Utbyggingsområde sørøst. 

Modum kommune er planmyndighet og skal behandle planforslaget. Temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet naturmangfold, og vurderer 

konsekvensene av utbyggingsalternativene. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskrift til plan- og 

bygningsloven (FOR 2009-06-26): ”...å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på 

hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres”. 

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning 16. november 2016 og la samtidig forslag til planprogram ut på 

høring. Planprogram ble fastsatt 25. september 2017 av kommunestyret i Modum kommune.  

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287  

Endret fremdrift 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot og fv. 287 

Åmot-Haugfoss er uviss grunnet endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra 

Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet 

med Nasjonal transportplan (NTP).  

Samferdselsdepartementet skal gi prosjektet rv. 350 Hokksund-Åmot et kostnadsestimat 

basert på optimalisert linje fra konseptvalgutredningen (KVU) for rv. 35 Hokksund-Jevnaker 

(2012), et KVU-estimat. Et KVU-estimat vil si en ramme på investeringskostnad 

departementet ser for seg for ny rv. 350.  

Prosjektet har oversendt et forslag til KVU-estimat til Vegdirektoratet som skal videresende 

det til Samferdselsdepartementet for godkjenning. Hvor lang tid prosessen tar er uvisst, men 

det er først når KVU-estimatet er godkjent at prosjektet kan legge ut forslag til 

kommunedelplan for ny rv. 350 på offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.    

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. I samråd med planmyndighet og Viken fylkeskommune, er det 

besluttet å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Statens vegvesen utarbeider forslag til 

kommunedelplan og legger planforslaget ut på offentlig ettersyn på vegne av Viken 

fylkeskommune.  

 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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Foreliggende rapport inneholder vurderinger kun for fv. 287, med unntak av kryss 

Embretsfoss. Kryss Embretsfoss er et riksvegkryss, men for å få helhet i kommunedelplanen 

er det valgt å ta inn krysset i planen for fylkesvegen.  

Beskrivelse av planområdet og delområdene i rapporten ble satt når rv. 350 Hokksund-Åmot 

og fv. 287 Åmot-Haugfoss var samme prosjekt. Kommunedelplan for ny fv.287 er nå 

selvstendig plan, og det medfører at ikke all beskrivelse eller alle delområdene er aktuelle 

for fv. 287. 

Nye vegnummer 

Som følge av kommune- og 

regionreformen (St. Meld. 6, 

2018–2019, «Oppgaver til nye 

regioner»), har en rekke veger 

over hele landet fått nye 

vegnummer (se figur til høyre). I 

planområdet er det følgende 

endringer (se figur til høyre): 

- Riksveg (rv.) 35 har endret 

navn til rv. 350. 

- Fylkesveg (fv.) 144 har 

endret navn til fv. 2832. 

- Fv. 148 har endret navn til 

fv. 2840. 

- Fv. 149 har endret navn til 

fv. 2842. 

- Fv. 150 har endret navn til 

fv. 2844. 

- Fv. 61 har endret navn til 

fv. 2734. 

- Fv. 62 har endret navn til 

fv. 2736. 

- Fv. 63 har endret navn til 

fv. 2738. 

- Fv. 64 har endret navn til 

fv. 2740. 

- Fv. 67 har endret navn til 

fv. 2746. 

 

Drammen, januar 2021 

Statens vegvesen Utbygging 

Utbyggingsområde sørøst 
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1 Sammendrag  

Konsekvenser for fv. 287 Åmot-Haugfoss utredes i henhold til planprogrammet, som ble 

fastsatt av kommunestyret i Modum kommune 25. september 2017.  

Naturmangfold skal iht. planprogrammet utredes ut fra følgende definisjoner:  

«Naturmangfold skal utredes med fokus på viktige enkeltlokaliteter og viktige 

landskapsøkologiske trekk. Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle 

naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8-12 som omhandler 

«kunnskapsgrunnlaget», «føre-var-prinsippet», «økosystemtilnærming og samlet 

belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver» og 

«miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder».  

Konsekvenser som skal utredes: 

1. Naturmangfoldet skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 

trekk, og omfang (påvirkning) og konsekvenser for disse  

2. Prioriterte arter og utvalgte naturtyper jamfør Naturmangfoldloven skal kartlegges og 

tillegges ekstra vekt» 

Planområdet er delt inn i 95 delområder for naturmangfold. Delområdene avgrenses, og har 

karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på oppfatningen av arealet. Verdikart med 

delområder er vist i figurene 1-1 og 1-2. 
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Figur 1-1. Verdikart for naturmangfold. Tallene angir delområder. 



 

7 

 

 
Figur 1-2. Verdikart for naturmangfold. Tallene angir delområder. 
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1.1 Metode og forutsetninger 

1.1.1 Definisjon av temaet 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 

marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. 

Naturmangfoldloven definer naturmangfold som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold som ikke er et resultat av menneskers påvirkning. I 

konsekvensanalysen behandles landskapsmessig mangfold i tema landskapsbilde, mens 

naturmangfold dekker lovens begreper. For utdyping av begrepet «naturmangfold» vises det 

til naturmangfoldloven sin veileder kapittel II (Klima og miljødepartementet 2016). 

Grensesnitt mot andre temaer: 

• Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles av 

naturmangfoldtemaet. Forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv er utenfor 

temaet. 

• Viltets leveområder og viktige sammenhenger mellom arealer med biologisk funksjon 

utredes i naturmangfoldtemaet. Utøvelse av jakt og opplevelsen av vilt er utenfor 

temaet. 

• Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann utredes under 

naturmangfoldtemaet. Vann som naturressurs eller friluftsliv som utøves på eller i 

vann er utenfor temaet. 

For flere definisjoner vises det til naturmangfoldlovens § 3 med forarbeider. 

1.1.2 Retningslinjer 

Viktige retningslinjer for naturmangfold er:  

• Naturmangfoldloven 

• Vannforskriften og annet lovverk om beskyttelse av vann 

• Forurensningslovverket (forurensingsloven med forskrifter) 

• Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold 

For innhold i retningslinjene: Se kapittel 2.5, Overordnede mål og føringer. 

1.2 Verdi 

På oppdrag fra Statens vegvesen har Miljøfaglig utredning AS utført datainnsamling, 

inndeling i delområder og verdivurdering (Fjeldstad & Larsen 2018). 

Planområdet ligger på begge sider av Drammenselva og har flere sidevassdrag, blant annet 

Simoa, Bingselva og Hoenselva. På begge sider av Drammenselva er det store 

jordbruksarealer som ligger på et høyere nivå enn elva. Arealene er dominert av leire. Stedvis 

rik berggrunn, sammen med leire, har gitt grunnlag for verdifulle naturtyper som rike 

granskoger, rik edelløvskog, rike sumpskoger og kulturlandskapslokaliteter med store gamle 

trær, naturbeitemarker og hagemarker.  
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Verdier i tilknytning til vassdragene er bestander av laksefisk og den internasjonalt truede 

arten elvemusling. I tillegg er vassdragene viktig som overvintringsområder for 

våtmarksfugl.  

På kartutsnittene, i figurene 1-1 og 1-2, følger en oversikt over verdisatte delområder. De 

største arealene av middels og stor verdi er knyttet til Drammenselva som 

landskapsøkologisk funksjonsområde for fugl, fisk og bløtdyr. I tillegg er det et stort 

ravineområde ved Spitelva som har fått svært stor verdi. For øvrig er de terrestre lokalitetene 

relativt små, men av varierende verdi.  

Hverdagsnatur har noe verdi og figur 1-3 viser avgrensningen i planområdet. 

I planområdet ligger ingen geosteder eller verneområder.    

 
Figur 1-3. Verdikart for hverdagsnatur. 

1.3 Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det foreslåtte tiltaket vil medføre på det berørte 

delområde. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det er 

kun områder som blir varig påvirket, som vurderes. 

Vegkorridoren vil påvirke naturmangfold ved å beslaglegge naturtypelokaliteter og 

hverdagsnatur. Korridoren kan også skape en barriere i landskapsøkologiske 

sammenhenger. 
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1.4 Konsekvens og rangering 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for naturmangfold sammenlignet 

mot nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for naturmangfold enn andre. 

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge. 

Vegkorridorene 1A lang tunnel og 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens, og er rangert 

som de to beste korridorene for naturmangfold. Korridorene gir noe miljøskade (-) for 

delområdene NF003 Strandgata, NF077 Simoa og NF088 Drammenselva. Korridorene har lavt 

beslag av hverdagsnatur.  

Vegkorridorene 1B har noe negativ konsekvens. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF003 Strandgata og noe miljøskade (-) for delområdene NF077 Simoa og NF088 

Drammenselva. I tillegg har korridoren lavest beslag av hverdagsnatur.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF027 Gausdal vest og noe miljøskade (-) for delområdene NF077 Simoa og 

NF088 Drammenselva. Korridoren har et betydelig høyere beslag av hverdagsnatur enn 

vegkorridor 1A og 1B. 

Vegkorridor 3 har middels negativ konsekvens. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF004 Rypås og NF005 Rypås nord, i tillegg til noe miljøskade (-) for delområdet 

NF077 Simoa. Vegkorridoren har størst beslag av hverdagsnatur. 

Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorene er gitt i tabell 1-1.  

Tabell 1-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----) 
     

Alvorlig miljøskade 

(---) 
     

Betydelig 

miljøskade (--) 
  1 1 2 

Noe miljøskade (-) 3 3 2 2 1 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 
     

Samlet vurdering Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Rangering 1 1 3 4 5 

 

1.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsperioden vil medføre mindre negative konsekvenser for naturmangfoldet i området.  

Anleggsarbeid vil medføre forstyrrelser og støy for dyrelivet. Et anleggsbelte, som er en sone 

av varierende bredde omkring veganlegget, hogges ut. Innenfor anleggsbeltet vil det være 
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terrenginngrep, kjørespor, midlertidige massedeponier etc. Tap av hverdagsnatur er 

avhengig av vegkorridor og terrengutforming. Gjennom anleggsfasen må det vurderes og 

gjennomføres tiltak for å unngå skade på naturområdene som kommer i nærheten av 

anleggsområdet. 

1.6 Usikkerhet 

Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018) presiserer at det er viktig å 

redegjøre for eventuell usikkerhet. 

Registreringsusikkerhet: Planområdet er stort og variert, og det er ikke sikkert at alle 

verdifulle lokaliteter er fanget opp. For de mest verdifulle lokalitetene er trolig usikkerheten 

liten, dvs. at de fleste lokaliteter av stor og svært stor verdi vurderes å være registrert. For de 

mindre verdifulle lokalitetene er usikkerheten høyere. For lokaliteter i kategorien noe verdi er 

usikkerheten høy da registreringen  i hovedsak er avgrenset på bakgrunn av kart/flyfoto.  

Usikkerhet i verdi: Det er liten usikkerhet i vurderingen av verdi for de ulike lokalitetene. 

Registreringstidspunkt og årlig variasjon i forekomst av sopp kan for eksempel ha medført 

at enkelte verdifulle kalkrike skoger kan ha fått for lav verdi. Forekomst av geosteder er 

basert på eksisterende kunnskap, men kunnskapsgrunnlageti området er usikkert. 

Landskapsøklogiske funksjoner, ut over trekkveier, er også usikkert ettersom det mangler 

metoder som fanger opp disse sammenhengene.  

Usikkerhet i påvirkning: Det er større usikkerhet i påvirkningen av tiltaket siden det er 

vurdert en vegkorridor med en bredde på 150 meter. Valg av bru/fyllingsløsninger er 

eksempler på utforming som vil kunne ha stor påvirkning for naturmangfoldet.  

Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Som følge av at det er usikkerhet i påvirkning vil det 

også være usikkerhet i konsekvens og samlet belastning. Usikkerheten forventes likevel å 

være jevnt fordelt på de ulike vegkorridorene, og hovedkonklusjonene i vurderingene vil 

opprettholdes. Innbyrdes rangering innenfor lik konsekvensgrad vil likevel være noe 

usikkert. 

Usikkerhet i arealbeslag av hverdagsnatur: Beslag av hverdagsnatur er basert på en foreløpig 

posjektert løsning for hver vegkorridor. Fra skråningsfot er 20 meter definert som 

permanent beslag av hverdagsnatur. Midlertidig beslag er ikke beregnet, men kan være 

betydeligstørre. Størrelsen på beslaget eravhengig av hvor mye som bl.a. hogges av skog i 

forbindelse med anleggbeltet. Det vil også bli behov for anleggsveger og deponiområder 

som ikke er medregnet i beregningen.  

1.7 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

Skadereduserende tiltak blir gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser, 

men tiltak kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Det bør 

spesielt fokuseres på tiltak som begrenser avrenning av partikler til vann av hensyn til den 

sårbare arten elvemusling. Elvemusling har en regionalt/nasjonalt viktig bestand i området. 
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1.7.1 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

Følgende skadereduserende tiltak forslås for anleggsperioden:  

• Ikke bruke verdifulle lokaliteter til midlertidige massedeponier eller ligende. 

• Sikre fisken fri vandring i bekker/elver. 

• Vaske sprengstein for steinnåler mv. før de benyttes til fyllinger i vann. 

• Unngå anleggsarbeid i sårbare perioder for vilt/fugl/fisk. 

• Viktige naturtyper markeres med gjerder etc. for å hindre inngrep. 

1.7.2 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

Følgende skadereduserende tiltak forslås for permanent situasjon:  

• Der det er hensiktsmessig og praktisk mulig gjennomføres naturlig revegetering 

av vegskulder og anleggsbelte. 

• Sikre fisken fri vandring i bekker/elver. 

• Faunapassasje for vilt.  

1.7.3 Kompenserende tiltak  

Kompenserende tiltak vil bli vurdert i neste planfase, og basere seg på innspill eller krav fra 

myndigheter.  

1.8 Miljøoppfølging og videre arbeid 

I neste planfase vil det være nødvendig med videre miljøoppfølging, blant annet ved at 

datagrunnlaget i konsekvensutredningen forsterkes for den valgte vegkorridoren. Følgende 

forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet med naturmangfold:  

• Naturtyper og flora 

o Berørte naturtyper bør kartlegges på nytt etter at veganlegget er bygget, 

slik at status for områdene etter utbygging blir dokumentert. 

• Svartelistearter 

o Fremmede arter må kartlegges før utbyggingen iverksettes for å hindre 

spredning i forbindelse med anleggsarbeidet. 

• Fauna 

o Det bør gjennomføres før- og etterundersøkelser av elvemuslingbestanden 

i berørte vassdrag.  

o Drammenselvas betydning for rastende våtmarksfugl bør kartlegges. 

Områdets funksjon som overvintringsområde er godt dokumentert. 
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2 Innledning  

Statens vegvesen Utbygging, har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet om å 

igangsette kommunedelplanlegging av rv. 350 Hokksund-Åmot og nytt kryss med fv. 287 

mot Sigdal. I tillegg er det enighet mellom Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og 

kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal om å planlegge ny fylkesveg 287 mellom Åmot–

Haugfoss med nytt kryss på rv. 350. 

 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot er uviss grunnet 

endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra Samferdselsdepartementet.  

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har, i samråd med planmyndighet og Viken 

fylkeskommune, valgt å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Beskrivelsen av tiltaket 

omhandler derfor kun fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Dagens fv. 287 Åmot–Haugfoss har lengde på ca. 3,7 km og fartsgrensen varierer mellom 40 

km/t og 60 km/t. Strekningen med lavest fartsgrense går gjennom tettbygd område. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT 2018) ligger på ca. 5 500 ut fra Åmot, ca. 3 500 ved Kjøreplass bru 

og Haugfoss bru. Gjennom Åmot er vegen smal, og i Strandgata ligger bebyggelsen tett på 

vegen. Åmot bru er smal og regulert med trafikklys, slik at trafikk går i en retning av 

gangen. Korketrekkeren har dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, særlig vinterstid. 

Korketrekkeren er regulert med trafikklys slik at trafikk går i en retning av gangen. 

Formålet med konsekvensutredningen for tema naturmangfold er å frambringe kunnskap om 

verdifulle områder og belyse konsekvensene av vegkorridorene. Det tydeliggjøres hvilken 

vegkorridor som er best og dårligst for fagtemaet. 
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2.1 Beskrivelse av tiltaket 

Det er fire vegkorridorer som skal utredes for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I figur 2-1 vises 

planområdet og korridorene som skal utredes. 

 
Figur 2-1. Oversikt vegkorridorer. 
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2.1.1 Dimensjoneringsklasse 

Vegen er planlagt som H5-nasjonal hovedveg med to kjørefelt med 3,5 meter brede 

kjørefelt, indre skulder på 0,5 m (mot midtdeler), midtdeler på 1,5 m og ytre skulder på 1,5 

meter (figur 2-2). 

 

Figur 2-2. Vegbredder fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Tunneler med lengde under 500 meter skal bygges med bredde 12,5 meter, ha midtrekkverk 

og fartsgrense 90 km/t (figur 2-3). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 2-4).  

 

  

Figur 2-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

500 meter. 
Figur 2-4. Illustrasjon vegstandard, lengde 

over 500 meter. 
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2.2 Beskrivelse av vegkorridorene 

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel, figur 2-5, starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru 

over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Det planlegges kryss like før 

tunnelen med kobling til fv. 2840. Korridoren går i tunnel under dyrket jord, St. Hansberget 

og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-5. Vegkorridor 1A lang tunnel.  
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2.2.2 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Vegkorridor 1A kort tunnel, figur 2-6, starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru 

over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket 

jord og det planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved fv. 

2840 som blir liggende over. Tunnelen går gjennom St. Hansberget og kobler seg til dagens 

fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-6. Vegkorridor 1A kort tunnel.  
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2.2.3 Vegkorridor 1B 

Vegkorridor 1B, figur 2-7, starter ved nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over jernbanen 

og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Videre går korridoren gjennom bebygd området 

før den kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-7. Vegkorridor 1B.  
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2.2.4 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C, figur 2-8, starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren følger skogen og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved Haug, gjennom St. 

Hansberget og kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-8. Vegkorridor 1C.  
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2.2.5 Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3, figur 2-9, starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av 

riksvegkorridor 1A, 2A og 3A). Tiltaket følger eksiterende fv. 2842 til Bakke og videre over 

dyrket jord til Nykirke. Korridoren legger seg øst for Nykirke og legger seg i skogen øst for 

Rypåsen. Videre går korridoren gjennom skogen før den kobler seg til dagens fv. 287 etter 

Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-9. Vegkorridor 3. 
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2.3 Planprogrammets krav 

2.3.1 Krav fra planprogrammet 

I planprogrammet for tiltaket (Statens vegvesen 2016) er det, med grunnlag i lovverket, satt 

følgende krav til utredningen av naturmangfoldet: 

«Naturmangfold skal utredes med fokus på viktige enkeltlokaliteter og viktige 

landskapsøkologiske trekk. Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle 

naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8 -12 som omhandler 

«kunnskapsgrunnlaget», «føre-var-prinsippet», «økosystemtilnærming og samlet 

belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver» og 

«miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder».  

Konsekvenser som skal utredes: 

1. Naturmangfoldet skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 

trekk, og omfang (påvirkning) og konsekvenser for disse  

2. Prioriterte arter og utvalgte naturtyper jamfør Naturmangfoldloven skal kartlegges og 

tillegges ekstra vekt» 

2.3.2 Hvordan planprogrammet er svart ut 

Temarapporten for naturmangfold har svart ut planprogrammet på følgende måte: 

1. Enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk har blitt kartlagt i to runder (2015 og 

2017) iht. DNs håndbøker 13 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007) og 

gjeldende norsk rødliste fra 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Basert på tidligere 

kartlagte data fra nasjonale databaser og ny kartlegging er det utarbeidet et verdikart 

etter verdikriteriene i håndbok V712 Konsekvensanalyser. Verdikartet er grunnlaget 

for å vurdere påvirkning og konsekens for korridorene.  

2. Delområder som inneholder prioriterte arter og utvalge naturtyper er tillagt ekstra 

vekt. Kunnskapen er hentet fra nasjonale baser og nye kartlegginger (se punkt 1). 

2.4 Definisjon av fagtemaet og grensesnitt mot andre fagtema 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 

marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. 

Naturmangfoldloven definer naturmangfold som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold som ikke er et resultat av menneskers påvirkning. I 

konsekvensanalysen behandles landskapsmessig mangfold i tema landskapsbilde, mens 

naturmangfold dekker lovens begreper. For utdyping av begrepet «naturmangfold» vises det 

til naturmangfoldloven sin veileder kapittel II (Klima og miljødepartementet 2016). 

Grensesnitt mot andre temaer: 

• Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles av 

temaet. Forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv er utenfor temaet. 
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• Viltets leveområder og viktige sammenhenger mellom arealer med biologisk funksjon 

utredes i naturmangfoldtemaet. Utøvelse av jakt og opplevelsen av vilt er utenfor 

temaet. 

• Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann utredes under 

naturmangfoldtemaet. Vann som naturressurs eller friluftsliv som utøves på eller i 

vann er utenfor temaet. 

For flere definisjoner vises det til naturmangfoldlovens § 3 med forarbeider. 

2.5 Overordnede mål og føringer 

2.5.1 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål at «naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn både ved 

saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør naturmangfoldlovens § 7. 

Naturmangfoldloven inneholder også bestemmelser om forvaltningsmål for naturtyper, 

økosystemer og arter (§§ 4 og 5), samt en generell aktsomhetsplikt (§ 6). 

Naturmangfoldlovens prinsipper er retningslinjer som utfyller bestemmelsene i KU-

forskriften og angir relevante utredningsemner. Konsekvensutredningen skal gi et 

tilfredsstillende grunnlag for å vurdere prinsippene i naturmangfoldloven. 

Naturmangfoldloven sin veileder, kapittel II (Klima- og miljødepartementet 2016), gir nyttige 

råd og eksempler om hvordan naturmangfold kan utredes. Veilederen har blitt brukt i 

utredningsarbeidet. 

Tiltakshierarkiet gjelder gjennom hele konsekvensutredningen, se figur 2-10. Før og under 

arbeidet med konsekvensvurderingen skal en alltid forsøke å unngå og/eller begrense 

inngrepet i de mest verdifulle naturområdene, jamfør naturmangfoldloven § 12. En vurdering 

av, og eventuelt anbefaling om, det bør iverksettes avbøtende, restaurerende og/eller 

kompenserende tiltak skal skje etter at beskrivelsen er gjort, jamfør KU-forskriften. 
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Figur 2-10. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og fremst 

unngås (Statens vegvesen 2018). 

2.5.2 Vannforskriften og annet lovverk om beskyttelse av vann 

Vannforskriften (Jamfør Vanndirektivet (Direktiv 2000/60/EC)) sørger for at vannmiljøet blir 

beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Forskriften opererer med tilstandsklasser, og 

målet er beskyttelse mot forringelse og forbedring av tilstanden i vannforekomster der 

miljømålet ikke er nådd, se figur 2-11. 

 

Figur 2-11.  Skisse som viser viktige prinsipper i vannforskriften for overflatevann (Statens vegvesen 

2018). 

En konsekvensanalyse skal alltid ta stilling til vannforskriftens krav og grenser, siden 

tiltakshaver er ansvarlig for å framskaffe informasjon om virksomhetens konsekvenser og 

hvordan de planlagte aktivitetene vil påvirke vannforekomster. 

Flere lover og forskrifter beskytter allmenne interesser i vann, her under naturmangfold. 

Viktig i så måte er vannressursloven og lakse- og innlandsfiskeloven, inkludert forskrift om 

fysiske tiltak i vassdrag. Ordningen med nasjonale laksevassdrag og -fjorder inneholder et 

beskyttelsesregime som skal sikre villaksen særlig beskyttelse, jamfør St. prp. 32 (2006-

2007) «Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder». 

2.5.3 Forurensningslovverket 

Forurensningsloven med forurensningsforskriften spiller en viktig rolle for beskyttelse av 

naturmangfold. Opprydding av forurenset grunn, mudring, og dumping av masser, utfylling i 
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sjø og vassdrag, håndtering av masser fra tunneldriving og plast som følger med 

tunnelmasser må håndteres etter forurensningslovverket. 

2.5.4 Norsk handlingsplan for naturmangfold 

«Natur for livet - norsk handlingsplan for naturmangfold» (Meld. St. 14 (2015-2016)redegjør 

for regjeringens naturmangfoldpolitikk. Meldingen er også Norges oppfølging av det 

internasjonale målet under FN-konvensjonen om biologisk mangfold. 

3 Metode   

3.1 Trinnvis metode 

Konsekvensutredningen er delt inn tre trinn (figur 3-1). I trinn 1 deles utredningsområdet 

opp i hensiktsmessige delområder. Deretter vurderes konsekvensene av vegkorridorene på 

hvert enkelt delområde. I trinn 2 gjøres en samlet konsekvensvurdering av hver vegkorridor. 

I trinn 3 vurderes de ulike vegkorridorene for alle fagtemaene samlet. Det er samlede 

konsekvenser fra trinn 3 som videreføres til sammenstillingen av ikke-prissatte 

konsekvenser. 

 

Trinn 1 og 2 for naturmangfold er dokumentert i denne rapporten. Trinn 3, samlet 

konsekvens, vurderes i hovedrapporten, Planbeskrivelse med konsekvensutredning- 

Kommunedelplan for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

 

 
Figur 3-1. Figuren viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer. 
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3.2 Kunnskapsinnhenting 

Kunnskapsinnhenting omfatter vanligvis: 

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap fra tidligere faser av prosjektet, samt søk i 

relevante databaser, planer, utredninger, skriftlige og muntlige kilder osv. 

2. Befaring av utredningsområdet. 

3. Utarbeide registrerings- og temakart der det skisseres en grovinndeling i 

delområder. 

3.2.1 Registreringskategorier 

Kartlegging av naturmangfold knyttes til to nivåer: 

• Landskapsnivå. Se registreringskategorien landskapsøkologiske funksjonsområder i 

tabell 3-1 for forklaring. 

• Lokalitetsnivå, inkludert enkeltforekomster. Se registreringskategoriene vernet natur, 

viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og geosteder i tabell 3-1 

for forklaring. 

Tabell 3-1. Registreringskategorier.

 

3.2.2 Inndeling i delområder 

Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, inndeles i mindre, enhetlige 

delområder og angis på kart. Inndeling i delområder baseres på registreringskategoriene i 

tabell 3-1. Et delområde er enhetlig dersom det har en tilnærmet lik funksjon, karakter og 

verdi. 
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3.3 Vurdering av verdi 

Alle delområder skal verdisettes og framstilles på verdikart. Verdiskalaen har fem trinn fra 

uten betydning til svært stor (figur 3-2). Ved verdisetting skal kun hele verdier brukes. 

 

Figur 3-2. Skala for vurdering av verdi. 

Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i tabell 3-2. Kriteriene i tabellen er et 

hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. 

Tabell 3-2. Verdikriterier for fagtema naturmangfold.
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3.4 Tiltakets påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det foreslåtte 

tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. 

Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig 

etablerte situasjonen. Det er kun områder som blir varig 

påvirket som vurderes. 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til 

grunn ved vurdering av påvirkning. Dette gjelder også 

avlastet veg og deponiområder. Potensielle framtidige 

påvirkninger som følge av andre/framtidige planer, 

inngår ikke i vurderingen. 

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra 

sterkt forringet til forbedret, se figur 3-3.Vurdering av 

påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 

nullalternativet. Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen.  

Påvirkningsfaktorer for temaet naturmangfold er gitt i tabell 3-3. Tabellen er en veiledning 

for gradering av påvirkning. 

Tabell 3-3. Vurdering av påvirkning. 

 
 

 

Figur 3-3. Skala for vurdering av 

påvirkning. 
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3.4.1 Korridor 

Det har blitt satt av en 150 meters bred korridor for å vurdere påvirkning på 

naturmangfold.Beregning av arealbeslag av hverdagsnatur 

Hverdagsnatur er friluftsområder som ikke kartlegges, som f.eks blåbærskog eller fjellet du 

går tur. Arealet er kartlagt ved hjelp av kart/ flyfoto, og er gitt noe verdi.  

Direkte beslag av hverdagsnatur er beregnet ut fra arealet veg med skulder, fyllinger, 

skråningsutslag og anleggsbelte.  

Veg, fylling og skjæring sees på som tapt areal. Det er i tillegg definert en 20 meters sone 

fra skjæringstopp/skråningsfot for å synliggjøre anleggsområde og usikkerheten ved 

plasseringen av veglinja i en kommunedelplan (figur 3-4). Sonen er ikke endelig på dette 

plannivået.  

 
Figur 3-4. Illustrasjon av arealbeslag. 

3.5 Konsekvens for delområder (Trinn 1) 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

vurderingen av tiltakets påvirkning, se figur 3-5.  

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er 

knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene 

forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert. Se figur 3-5. 

Figur 3-5 Konsekvensvifte (til venstre) og forklaring til konsekvensvifte (til høyre). 
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3.6 Konsekvens for vegkorridorer (Trinn 2) 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet 

konsekvensvurdering av hver vegkorridor. 

 

Først settes konsekvensvurderingene av delområdene inn i en tabell (tabell 3-4). Deretter 

gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hver vegkorridor. 

Tabell 3-4. Sammenstilling av konsekvens i metodens trinn 2. 

 

I tabell 3-5 er det en rad som er kalt avveining. Her vil det framgå hva som har vært 

utslagsgivende for den samlet vurderingen. Eksempelvis kan det være vurderinger knyttet til 

• om noen delområder er tillagt spesiell vekt. 

• om noen delområder er tillagt liten vekt. 

• om den samlede konsekvensvurderingen er justert opp eller ned, f.eks. på grunn av 

sumvirkninger. 

 

I tabell 3-5 er det angitt kriterier for vurdering av konsekvens for hele vegkorridoren. 

Kriteriene er veiledende. Samlete konsekvens for hver vegkorridor må vurderes ut fra 

kunnskap om hva som berøres. 
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Tabell 3-5. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hver vegkorridor.

 

 

Vegkorridorene rangeres for å tydeliggjøre hvilke vegkorridorer som utreder mener er best 

og dårligst. Den beste vegkorridoren rangeres som nummer 1. Vegkorridorer som vurderes å 

være likeverdige får lik rang. I tabellen gis en kort vurdering av rangeringen. 

3.7 Skadereduserende tiltak 

Utreder kan foreslå konkrete skadereduserende tiltak. Dette er konkrete forslag som kan 

bidra til å begrense virkningene av tiltaket. 

Skadereduserende tiltak er delt i to:  

1. Skadereduserende tiltak er innarbeidet i den fremlagte planen og er 

kostnadsberegnet. 

2. Skadereduserende tiltak som ikke er beregnet i planen og som ikke skal legges til 

grunn for konsekvensvurderingen.  

Skadereduserende tiltak som inngår i gruppe 2, beskrives som en tilleggsopplysning til 

aktuelle vegkorridorer. Det må redegjøres for hvordan eventuelle skadereduserende tiltakene 

vil kunne endre konsekvens og kostnad. 
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4 Registreringer 

4.1 Beliggenhet og naturgrunnlag 

Planområdet ligger i Viken fylke (tidligere Buskerud fylke) og omfatter nordre del av Øvre 

Eiker kommune og søndre del av Modum kommune. 

Landskapet er en typisk u-dal, som Drammenselva drenerer gjennom. På østsiden stiger 

landskapet forholdsvis fort opp mot Finnemarka, mens landskapet på vestsiden stiger svakt 

mot Holtefjell. I planområdet går landskapet fra omlag 20 meter over havet ved 

Drammenselva til omlag 240 m på høyeste punkt i vest. Landskapet er preget av storskala 

trekk i sør, men med tiltagens småskalapreg mot nord. Drammenselva er dominerende 

landskapsøkologiske faktor i området. Elva er viktig for vannfugl som trekk-, raste-  og 

overvintringsområde. Elva er betydningsfull for anadrome fiskeslag, som sjøørret og laks. 

Vegetasjonsbeltet omkring elva er en viktig korridor for mindre pattedyr. Sideelver som 

Hoenselva, Bingselva og Simoa er viktig som leveområde for elvemusling.  

Naturgeografisk er området plassert i boreonemoral vegetasjonssone. Karakteristisk for 

sonen er forekomst av edelløvskoger og varmekrevende arter i solvendte lier. Oseanitet 

beskriver viktige klimafaktorer, som vintertemperatur (frost) og luftfuktighet. Planområdet 

ligger i overgangsseksjonen (OC) hvor plantelivet er preget av østlige trekk, men med svake 

vestlige innslag (Moen 1998).  

Berggrunn i området er relativt fattig med ulike gneisbergarter. I nordre og østre del av 

planområdet forekommer mer baserike typer som gabbroamfibolitt, fyllitt/glimmerskifer og 

kalkstein. Kalkstein gir grunnlag for mer baserik og kalkkrevende flora (figur 4-1). 

Planområdet er dominert av løsmasser, som definerer floraen i området (figur 4-2). 
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Figur 4-1. Berggrunnskart fra området. Lille farge i vest er for det meste gneisbergarter, mørkere lilla i 

nord er meta-gabbro/amfibolitt, gul farge omkring Drammenselva er kvartsitt, grønn farge i øst er 

alunskifer, sandstein, konglomerat og kalkstein av kambrisk til ordovicisk alder (NGU a-a). 
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Figur 4-2. Løsmassekart for området. Blå farge er leire, oransje er breelvavsetninger, mens gul er 

elveavsetninger. Rosa farge er bart fjell og fiolett farge er forvitringsmateriale med varierende 

mektighet (NGU b-b). 
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Store deler av området har mektige avsetninger av marine løsmasser (leire), som gir opphav 

til en rik vegetasjon (NGU b-b). Flere av edelløvskogene, med or og ask, står på marine 

løsmasser. Langs Drammenselva er det mye veldrenert sand og grusavsetninger, som ikke 

alltid gir en så frodig vegetasjon som leirjorda. Elve- og breelvavsetningene har også 

medført flere større massetak. 

På begge sider av elva er det større arealer med intensivt drevne jordbruksområder. 

Jordbruksområdene er for en stor del lokalisert på leirjord og i noen grad på elveavsetninger, 

hovedsakelig under marin grense for området (170 meter over havet). Skogsområdene er 

utbredt over marin grense, med unntak av mindre myr-sumpskoger og edelløvskoger i 

bekkedaler omkring vassdragene. Bestandsskogbruket dominerer i området. 

Tettsteder i planområdet er Hokksund, Skotselv og Åmot i nord. Infrastruktur og bebyggelse 

er for det meste bygget på lettdrenerte masser, som sand og grus. Drammenselva har vært 

viktig for vannkraftverket ved Embretsfoss og papirindustrien knyttet til Hellefoss og 

Skotselv.  

4.2 Naturtyper, vegetasjon og flora 

I planområdet er det registrert 95 naturtype- og viltlokaliteter. Gjennom kvalitetssikring og 

ny kartlegging er det 67 registrerte naturtypelokaliteter i planområdet. De fleste 

naturtypelokalitetene er innenfor hovedtypene Skog og Kulturmark med henholdsvis 35 og 

32 naturtyper hver. Ferskvann har 19 lokaliteter, der flere inngår som delstrekninger i 

Drammenselva. Erstatningsbiotoper1 har 6 lokaliteter, åpen naturlig fastmark 1 lokalitet og 

rikmyr 1 lokalitet. I tillegg er det registrert en større ravinedal. De største verdiene er knyttet 

til kulturmark og skog. Verdimessig resulterte vurderingene i 6 lokaliteter med svært stor 

verdi, 29 lokaliteter med stor verdi, 45 lokaliteter med middels verdi og 15 lokaliteter med 

noe verdi. 

4.3 Geosteder og verneområder 

Det er ikke registrert geosteder eller verneområder i planområdet. 

4.4 Virveldyr 

Innlagte data i Artsobservasjoner viser et forventet mangfold av pattedyr og fugler for 

kulturlandskap og skogområder for planområdet. Det er ikke kjent spesielle 

artsforekomster. I planområdet er det gode bestander av elg og rådyr. Bever finnes langs alle 

de større vassdragene. Oter (VU) er registrert i nedre del av Snarumselva, men ikke langs 

Drammenselva i nyere tid. De fleste vanlig forekommende pattedyrene i denne delen av 

landet finnes innenfor planområdet, bl.a. rødrev, grevling, hare (NT), røyskatt, mår mm. Det 

foreligger mange observasjoner av gaupe (EN) i planområdet (streifdyr, jf. Zetterberg & 

 
1 Samlebetegnelse på menneskepåvirkete eller menneskeskapte biotoper som erstatter/supplerer 

andre eller tidligere leveområder, både kulturpåvirkete og ikke kulturpåvirkete, (særlig) for utsatte og 

sjeldne arter. Naturtypen har flere likhetstrekk med naturtypen skrotemark, men på skrotemark består 

floraelementet gjerne av innførte arter. 
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Tovmo 2017), med flest registreringer mellom Gorud og Skotsmoen og mellom Refsal og 

Nykirke.  

Langs Drammenselva med sideelver hekker vannfugler som stokkand, kvinand, laksand, 

fiskemåke (NT), strandsnipe, fossekall og vintererle. Drammenselva, spesielt området 

omkring Skotselv og de rette strekningene mellom Skotselv og Åmot, har stor betydning 

som overvintringsområde for vannfugl. Overvåking utført av Norsk Ornitologisk Forening 

Hole og Ringerike lokallag (1990-2018), viser viktige lokaliteter for arter som sangsvane, 

knoppsvane, stokkand, kvinand, laksand og fossekall. I en normal vinter kan opptil 20 

sangsvaner, 10-30 kvinender, 20-120 stokkender og 5-20 knoppsvaner oppholde seg ved 

Skotselv i januar når overvåkingen foregår. I samme områder overvintrer også 

toppandflokker regelmessig, samtidig som mer uvanlige arter som dvergdykker og havørn er 

registrert (Larsen mfl. 2018). Områdene fungerer trolig som lokalt viktig rasteplass for 

vannfugl under trekket vår og høst. 

Opplysninger fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Buskerud) viser 

hekking av hønsehauk (NT) og lerkefalk (NT) like utenfor planområdet flere steder. Det dreier 

seg om to hønsehaukterritorier og 2-3 par hekkende lerkefalk.  

4.5 Forekomst av rødlistearter 

Artskart (Artsdatabanken 2018) viser at det er registrert 40 rødlistearter i planområdet 

(karplanter, moser, sopp, lav, insekter, bløtdyr/krepsdyr). De fleste av artene finnes trolig 

fortsatt i området, men forekomsten av småmyrull (EN) fra 1979 kan være tapt. Det er 

relativt få funn av de enkelte rødlisteartene i planområdet bortsett fra forekomstene av ask 

og alm, tabell 4-1. Av karplanter er det funn knyttet til tørrbakke/kulturmark som 

dragehode, muserumpe, skogkrattsoleie, stavklokke, ullurt og vårveronika. I tilknytning til 

myr/sumpskog er det registrert arter som elvemarigras, rankstarr, mandelpil og myggblom. 

Av lav er det funn på store gamle trær. Funn av sopp er knyttet til død ved av spesielt 

edelløvtrær og bartrær. Det er funn av Elvemusling (VU) i flere av vassdragene og 

planområdet ser ut til å være regionalt til nasjonalt viktig område for arten. 

Tabell 4-1. Kjente forekomster av rødlistearter utenom virveldyr i planområdet for ny rv. 350 

Hokksund-Åmot og ny fv. 287 Åmot-Haugsfoss. Artene er systematisert etter rødlistekategori innenfor 

hver artsgruppe. 

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 
Forekomst/ 

antall funn 

Karplanter 

Småmyrull Eriophorum gracile EN 1 (fra 1979) 

Alm Ulmus glabra VU mange 

Ask Fraxinus excelson VU mange 

Dragehode Dracocephalum ruyschiana VU 2 

Elvemarigras Hierochloë hirta VU 1 

Hasselurt Aristolochiaceae asarum VU 1 
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Muserumpe Myosorus minimus VU 2 

Rankstarr Carex  acutiformis VU 2 

Dvergforglemmei

ei 

Myosotis stricta NT 3 

Mandelpil Salix triandra NT 2 

Myggblom Hammarbya paludosa NT 1 

Skogkrattsoleie Ranunculus polyanthemos NT 6 

Stavklokke Campanula cervicaria NT 2 

Ullurt Filago arvensis NT 2 

Vårveronika Veronica verna NT 3 

Moser 

Grønnsko Buxbaumia viridis NT 3 

Striglekrypmose Hygroamblystegium varium NT 1 

Lav 

Kastanjelundlav Basidia biatorina VU 1 

Bleikdoggnål Sclerophora pallida NT 1 

Sopp 

Gul snyltekjuke Antrodiella citrinella VU 1 

Klengekjuke Sceletocutis brevispora VU 1 

Rustskinn Crustoderma dryinum VU 1 

Sjokoladekjuke Junghunia collabens VU 1 

Trappepiggsopp Climacodon septentrionalis VU 2 

Almekullsopp Hypoxylon vogesiacum NT 1 

Bleik korallsopp Ramaria pallida NT 1 

Bølgekjuke Spongiporus undosus NT 2 

Kjerneklubbe Hypocrea alutacea NT 1 

Korallpiggsopp Hericium coralloides NT 1 

Ospehvitkjuke Antrodia puvinacens NT 2 

Rosenkjuke Formitopsis rosea NT 6 

Rynkeskinn Phlebia centrifuga NT 2 

Svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus NT 1 

Insekter 

Svart 

pelsblomsterflue 

Criorhina ranunculi VU 2 

- Galeruca pomonae VU 1 

- Alapus bimaculatus NT 1 

Kløverblåvinge Glaucopsyche alexis NT 2 
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- Malthinus seriepunctatus NT 1 

Bløtdyr 

Elvemusling Margaritifera margaritifera VU 9 

Amfibier    

Storsalamander Triturus cristatus NT 2 

Sum 40 arter (75 funn + ask og alm) 

 

 

Figur 4-3. Mosen grønnsko (NT) er en av artene som kan få redusert livsmiljø ved utbyggingen. Foto: 

Helge Fjeldstad. 

4.6 Vannforekomster 

Vi har gjennomført vurdering av vannforekomsters sårbarhet, vedlegg 1. Vurderingen har 

tatt utgangspunkt i de største vannforekomstene i planområdet. Bekkefelt til de største 

vannforekomstene er ikke inkludert i sårbarhetsvurderingen siden vi er på et overordnet 

plannivå. Det må derfor gjøres mer detaljerte vurderinger i neste planfase. 

I planområdet er det middels sårbarhet for 9 av 10 vannforekomster, basert på kriteriene fra 

vannforskriften, Kollbrekkvannsbekk (i Øvre Eiker) er den eneste med lav sårbarhet. 10 av 10 

vannforekomster er vurdert til lav sårbarhet basert på kriterier fra naturmangfoldloven.  

Konklusjonen i rapporten er at tiltakene i kommunedelplanen ikke vil gi noen store 

utfordringer knyttet til vannforekomstene i planområdet. For tunneler er det påkrevd med 

renseanlegg for drift av tunneler og beredskap, for veg i dagen vil behovet for rensing eller 

bortledning avklares i senere planfase. 

Ved riktige rensetiltak vurderes det at miljøtilstanden i berørte vannforekomster ikke 

forringes, og ikke forhindrer at en vannforekomst oppnår god miljøtilstand.  
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5 Verdivurdering 

På oppdrag fra Statens vegvesen har Miljøfaglig utredning AS utført datainnsamling, 

inndeling i delområder og verdivurdering (Fjeldstad & Larsen 2018). 

Planområdet ligger på begge sider av Drammenselva og har flere sidevassdrag blant annet 

Simoa, Bingselva og Hoenselva. På begge sider av Drammenselva er det store 

jordbruksarealer som ligger på et høyere nivå enn elva. Arealene er dominert av leire. Stedvis 

rik berggrunn, sammen med leire, har gitt grunnlag for verdifulle naturtyper som rike 

granskoger, rik edelløvskog, rike sumpskoger og kulturlandskapslokaliteter med store gamle 

trær, naturbeitemarker og hagemarker.  

Verdier i tilknytning til vassdragene er bestander av laksefisk og den internasjonalt truede 

arten elvemusling. I tillegg er vassdragene viktig som overvintringsområder for 

våtmarksfugl.  

På kartutsnittene, i figurene 5-1 og 5-2, følger en oversikt over verdisatte delområder.  

De største arealene av middels og stor verdi er knyttet til Drammenselva som 

landskapsøkologisk funksjonsområde for fugl, fisk og bløtdyr. I tillegg er det et stort 

ravineområde ved Spitelva som har fått svært stor verdi. For øvrig er de terrestre lokalitetene 

relativt små, men av varierende verdi. Tabell 5-1 viser oversikt over registrerte naturtyper og 

viltlokaliteter innenfor planområdet med angivelse av naturtype og verdi.  

Hverdagsnatur har noe verdi, og figur 5-3 og 5-4 viser avgrensningen i planområdet. 

I planområdet ligger ingen geosteder eller verneområder.  

Tabell 5-1. Verdivurdering av delområder. 

Nr Navn Naturtype Verdi 

NF001 Greteplassen Naturbeitemark (D04) 

 

NF002 Haugsfoss Fosseberg (B15) 

 

NF003 Strandgata Rik barskog (F17) 

 

Delområdet er endret 

på grunn av 

anlegsarbeid på 

Strandgata. 

 

NF004 Rypås Gammel granskog 

(F18) 

 

NF005 Rypås nord Naturbeitemark (D04) 
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Nr Navn Naturtype Verdi 

NF006 Rypås øst Naturbeitemark (D04) 

 

NF007 Nykirke 

slåttemark 

Slåttemark (D01) 

 

NF008 Nykirke Store gamle trær 

(D12) 

 

NF009 Hasselvegen Engpregete 

erstatningsbiotoper 

(D51)  

NF010 Gruveåsen N Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF011 Gruveåsen S Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF012 Bakke Store gamle trær 

(D12) 

 

NF013 Embretsfoss 

sørvest 

Engpregete 

erstatningsbiotoper 

(D51)  

NF014 Lilleåsgata Engpregete 

erstatningsbiotoper 

(D51)  

NF015 Åmot Erstatningsbiotoper 

på tresatt mark (D13) 

 

NF016 Midtskogen Store gamle trær 

(D12) 

 

NF017 Sporoind Store gamle trær 

(D12) 

 

NF018 Skalstad Store gamle trær 

(D12) 

 

NF019 Toppenhaug Hagemark (D05) 

 

NF020 Bakkebakken sør Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  
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Nr Navn Naturtype Verdi 

NF021 Borkholm Store gamle trær 

(D12) 

 

NF022 Bakkeåsen Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF023 Buskerud VGS 

sør 

Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF024 Buskerud VGS 1 Store gamle trær 

(D12) 

 

NF025 Buskerud VGS 2 Store gamle trær 

(D12) 

 

NF026 Breivikhavna Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF027 Gausdal vest Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  

NF028 Gausdal Gammel granskog 

(F18) 

 

NF029 Pilterud nord Flommarksskog (F21) 

 

NF031 Oset vest Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF032 Jensvold Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF033 Bergli Rik barskog (F17) 

 

NF034 Furuheim Naturbeitemark (D04) 

 

NF035  Sandbekkbråten Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  

NF036 Skotsmoen Erstatningsbiotoper 

på tresatt mark (D13) 
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Nr Navn Naturtype Verdi 

NF037 Brekka Store gamle trær 

(D12) 

 

NF039 Østre Hassel Store gamle trær 

(D12) 

 

NF040 Buskerud VGS 

dam 

Middels kalkrik 

innsjø (E15) 

 

NF041 Rakkestad Middels kalkrik 

innsjø (E15) 

 

NF042 Lilleås Store gamle trær 

(D12) 

 

NF043 Embretsfoss 

nord 

Kroksjø, flomdam og 

meandrerende 

elveparti (E03)  

NF044 Harstad nordøst Rik barskog (F17) 

 

NF045 Harstad sør Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF060 Melum Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF061 Gjellum Store gamle trær 

(D12) 

 

NF062 Gjellumvegen Store gamle trær 

(D12) 

 

NF063 Spitelva Ravinedal (B07) 

 

NF064 Slottåsen vest Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  

NF065  Slottåsen nord Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  

NF066  Slottåsen NØ Rik edellauvskog 

(F01) 
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Nr Navn Naturtype Verdi 

NF067  Slottåsen øst Rik berglendt mark 

(B14) 

 

NF068  Solberg nord Rik blandingsskog i 

lavlandet (F13) 

 

NF069 Leirdalsbekken Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  

NF070 Grefsrud Store gamle trær 

(D12) 

 

NF071 Haugset Store gamle trær 

(D12) 

 

NF072 Tjern syd for 

Møllebakken 

Dam (E09) 

 

NF073 Kyllingmyr Rikmyr (A05) 

 

NF074 Piggerud Rik sumpskog, 

kildeskog og 

strandskog (F06)  

NF075 Hoenselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF076  Hoensmarka Erstatningsbiotoper  

(D52) 

 

NF077  Simoa Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF078 Drammenselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF079 Åmot sør Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF080 Svensendammen 

i Hoenselva 

Dam (E09) 

 

NF081 Hoenselva ved 

Hoen 

Viktig bekkedrag 

(E06) 
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Nr Navn Naturtype Verdi 

NF082  Hoenselva 

oppstrøms 

Svensendammen 

Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF083 Meierigata 4 Store gamle trær 

(D12) 

 

NF084 Drammenselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF085 Drammenselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF086 Drammenselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF087 Bingselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF088 Drammenselva Viktig bekkedrag 

(E06) 

 

NF089 Bakåsen Rik barskog (F17) 

 

NF090 Grøtåsen Rik barskog (F17) 

 

NF091 Hoensevja 

Allmannsdalen 

Gråor-heggeskog 

(F05) 

 

NF204 Bakke 

prestegård 

Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF205 Tollevhaugen Gammel granskog 

(F18) 

 

NF206 Tollevhaugen 

vest 

Store gamle trær 

(D12) 

 

NF207 Pilterud Flommarksskog (F21) 

 

NF501 Gevelt Naturbeitemark (D04) 
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Nr Navn Naturtype Verdi 

NF502 Dramdal øvre 

øst 

Naturbeitemark (D04) 

 

NF503 Dramdal Naturbeitemark (D04) 

 

NF504 Dramdal midtre Naturbeitemark (D04) 

 

NF505 Strømbu Hagemark (D05) 

 

NF506 Dramdal vest Naturbeitemark (D04) 

 

NF507 Stolp sør Hagemark (D05) 

 

NF508 Knive sør Naturbeitemark (D04) 

 

NF509 Dramdal øvre Store gamle trær 

(D12) 

 

NF510 Stolp Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF511 Skillebekk Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF512 Skreppen vest Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF513 Dramselva Vannkantsamfunn 

(E22) 

 

NF515 Grisedalen Rik edellauvskog 

(F01) 

 

NF516 Flata nord Rik edellauvskog 

(F01) 
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Figur 5-1. Verdikart for naturmangfold. Tallene angir delområder. 
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Figur 5-2. Verdikart for naturmangfold. Tallene angir delområder. 
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Figur 5-3. Verdikart for hverdagsnatur. 
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Figur 5-4. Verdikart for hverdagsnatur. 

 



 

49 

 

6 Tiltakets påvirkning og konsekvens  

6.1 Nullalternativet 

For å kunne vurdere konsekvensen av et tiltak, må det sammenlignes med situasjonen som 

oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Situasjonen uten tiltak benevnes nullalternativet. 

Nullalternativet har konsekvens 0, dvs. nullnivået på konsekvensskalaen. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og inkluderer andre planer som er 

vedtatt gjennomført samt fremtidig trafikk:  

- I prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss er følgende nye samferdselsprosjekter lagt inn i 

nullalternativet:  

o E16 Sandvika-Hønefoss  

o E134 Linnes–Dagslett  

- Fremtidig trafikk baserer seg blant annet på prognoser for befolknings- og 

arbeidsplassutvikling. Vekst i befolkning og arbeidsplasser i kommunene er i henhold 

til Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for 2040. 

 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040.  

 

For fagtema naturmangfold, forventes nullalternativ i stor grad å være lik dagens situasjon 

Fortsatt bruk av eksisterende rv. 350 vil ikke gi konsekvenser utover dagens situasjon da det 

ikke er planlagt tiltak som vil gi vesentlige konsekvenser for naturmangfold. 
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6.2 Vegkorridor 1A lang tunnel 

I tabell 6-1 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A lang tunnel. Figur 6-1 

viser en oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1A lang 

tunnel. 

Tabell 6-1. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

NF077 Simoa Stor 

Kryssing av Simoa 

på eksisterende 

krysningspunkt, 

små endringer i 

forhold til dagens 

situasjon. 
 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF088 

Drammenselva 
Middels 

Kryssing av 

Drammenselva like 

nord for 

eksisterende dam. 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF003 

Strandgata 
Middels 

Berører en mindre 

viktig del av 

lokaliteten. 

Lokaliteten er 

allerede forringet av 

skredsikringstiltak 

på eksistedne veg.  

Noe 

miljøskade  

(-) 

Hverdagsnatur Noe 
 

 

 

ca. 87 daa  

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 0 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig (0): 0 

 

Vegkorridor 1A lang tunnel berører tre delområder. Korridoren gir noe miljøskade (-) 

for delområdene NF003 Strandgata, NF077 Simoa og NF088 Drammenselva. Korridoren 

vil krysse Drammenselva i et område som allerede er påvirket av Embretsfoss 

kraftverk.  

 

Korridoren har lavt beslag av hverdagsnatur. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-1. Konsekvenskart for vegkorridor 1A lang tunnel. 
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6.3 Vegkorridor 1A kort tunnel 

I tabell 6-2 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A kort tunnel. Figur 6-2 

viser en oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1A kort 

tunnel. 

Tabell 6-2. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

NF077 Simoa Stor 

Kryssing av Simoa 

på eksisterende 

krysningspunkt, små 

endringer i forhold 

til dagens situasjon. 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF088 

Drammenselva 
Middels 

Kryssing av 

Drammenselva like 

nord for 

eksisterende dam. 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF003 

Strandgata 
Middels 

Berører en mindre 

viktig del av 

lokaliteten. 

Lokaliteten er 

allerede forringet av 

skredsikringstiltak 

på eksisterende veg.  

Noe 

miljøskade  

(-) 

Hverdagsnatur Noe 
 

 

 

Ca. 88 daa   

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 0 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig (0): 0 

 

Vegkorridor 1A kort tunnel berører tre delområder. Korridoren gir noe miljøskade (-) 

for delområdene NF003 Strandgata, NF077 Simoa og NF088 Drammenselva. Korridoren 

vil krysse Drammenselva i et område som allerede er påvirket av Embretsfoss 

kraftverk.  

 

Korridoren har lavt beslag av hverdagsnatur. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-2. Konsekvenskart for vegkorridor 1A kort tunnel. 
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6.4 Vegkorridor 1B 

I tabell 6-3 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1B. Figur 6-3 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1B. 

Tabell 6-3. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1B. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

NF077 Simoa Stor 

Kryssing av Simoa 

på eksisterende 

krysningspunkt, 

små endringer i 

forhold til dagens 

situasjon. 
 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF003 

Strandgata 
Middels 

Størstedelen av 

lokaliteten vil gå 

tapt. 

 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

NF088 

Drammenselva 
Middels 

Kryssing av 

Drammenselva like 

nord for 

eksisterende dam. 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Hverdagsnatur Noe 
 

 

 
Ca. 72 daa 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig (0): 0 

 

Vegkorriodor 1B berører tre delområder. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF003 Strandgata og noe miljøskade (-) for delområdene NF077 Simoa og 

NF088 Drammenselva. Korridoren vil krysse Drammenselva i et område som allerede er 

påvirket av Embretsfoss kraftverk.  

 

Korridoren har lavest beslag av hverdagsnatur. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-3. Konsekvenskart for vegkorridor 1B. 
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6.5 Vegkorridor 1C 

I tabell 6-4 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1C. Figur 6-4 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1C. 

Tabell 6-4. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1C. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

NF077 Simoa Stor 

Kryssing av Simoa 

på eksisterende 

krysningspunkt, 

små endringer i 

forhold til dagens 

situasjon. 
 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF027 

Gausdal vest 
Middels 

Hele lokaliteten vil 

gå tapt. 

 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

NF088 

Drammenselv

a 

Middels 

Kryssing av 

Drammenselva like 

nord for 

eksisterende dam. 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Hverdagsnatur Noe 
 

 

 

Ca. 194 daa 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig (0): 0 

 

Vegkorridor 1C berører tre delområder. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF027 Gausdal vest og noe miljøskade (-) for delområdene NF077 Simoa 

og NF088 Drammenselva. Korridoren vil krysse Drammenselva i et område som 

allerede er påvirket av Embretsfoss kraftverk.  

 

Korridoren har et betydelig høyere besalg av hverdagsnatur sammenlignet med 

vegkorridor 1A og 1B. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-4. Konsekvenskart for vegkorridor 1C. 
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6.6 Vegkorridor 3 

I tabell 6-5 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 3. Figur 6-5 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 3. 

Tabell 6-5. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 3. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

NF077 Simoa Stor 

Alternativet tangerer 

Simoa på 

eksisterende 

krysningspunkt, små 

endringer i forhold 

til dagens situasjon. 
 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NF005 Rypås 

nord 
Middels 

Om lag 70 % av 

lokaliteten vil gå 

tapt. 

 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

NF004 Rypås Middels 

Nesten hele 

lokaliteten vil gå 

tapt. 

 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Hverdagsnatur Noe 
 

 

 
Ca. 287 daa 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 2 

Noe miljøskade (-): 1 

Ubetydelig (0): 0 

 

 

Vegkorridor 3 berører tre delområder. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF004 Rypås og NF005 Rypås nord, i tillegg til noe miljøskade (-) for 

delområdene NF077 Simoa.  

 

Korridoren har høyest besalg av hverdagsnatur. 

Middels 

negativ 

konsekvens 
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Figur 6-5. Konsekvenskart for vegkorridor 3. 
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7 Sammenstilling av konsekvens og rangering av vegkorridorer 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for naturmangfold sammenlignet 

mot nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for naturmangfold enn andre. 

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge. 

Vegkorridorene 1A lang tunnel og 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens, og er rangert 

som de to beste korridorene for naturmangfold. Korridorene gir noe miljøskade (-) for 

delområdene NF003 Strandgata, NF077 Simoa og NF088 Drammenselva. I tillegg har 

korridorene lavt beslag av hverdagsnatur.  

Vegkorridorene 1B har noe negativ konsekvens. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF003 Strandgata og noe miljøskade (-) for delområdene NF077 Simoa og NF088 

Drammenselva. I tillegg har korridoren det laveste beslaget av hverdagsnatur.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF027 Gausdal vest og noe miljøskade (-) for delområdene NF077 Simoa og 

NF088 Drammenselva. Korridoren har et betydelig høyere beslag av hverdagsnatur 

sammenlignet mot vegkorridor 1A og 1B. 

Vegkorridor 3 har middels negativ konsekvens. Korridoren gir betydelig miljøskade (--) for 

delområde NF004 Rypås og NF005 Rypås nord, i tillegg til noe miljøskade (-) for 

delområdene NF077 Simoa. Vegkorridoren har det største beslaget av hverdagsnatur. 

Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorene er gitt i tabell 7-1.  

Tabell 7-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----) 
     

Alvorlig miljøskade  

(---) 
     

Betydelig miljøskade  

(--) 
  1 1 2 

Noe miljøskade (-) 3 3 2 2 1 

Ubetydelig miljøskade 

(0) 
     

Samlet vurdering 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Estimert arealbeslag 

(daa) 
Ca. 87 Ca. 88 Ca. 72 Ca. 194 Ca. 287 

Rangering 1 1 3 4 5 
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7.1 Konsekvenser i anleggsperioden  

Anleggsperioden vil medføre mindre negative konsekvenser for naturmangfoldet i området.  

Anleggsarbeidene vil medføre forstyrrelser og støy for dyrelivet. Et anleggsbeltet, som er en 

sone av varierende bredde omkring veganlegget, hogges ut. Innenfor anleggsbeltet vil det 

være terrenginngrep, kjørespor, midlertidige massedeponier etc. Tap av hverdagsnatur er 

avhengig av vegkorridor og terrengutforming. Gjennom anleggsfasen må det vurderes og 

gjennomføres tiltak for å unngå skade på naturområdene som kommer i nærheten av 

anleggsområdet. 

7.2 Usikkerhet  

Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018) presiserer at det er viktig å 

redegjøre for eventuell usikkerhet. 

Registreringsusikkerhet: Planområdet er stort og variert, og det er ikke sikkert at alle 

verdifulle lokaliteter er fanget opp. For de mest verdifulle lokalitetene er trolig usikkerheten 

liten, dvs. at de fleste lokaliteter av stor og svært stor verdi vurderes å være registrert. For de 

mindre verdifulle lokalitetene er usikkerheten høyere. For lokaliteter i kategorien noe verdi er 

usikkerheten høy da registreringen  i hovedsak er avgrenset på bakgrunn av kart/flyfoto.  

Usikkerhet i verdi: Det er liten usikkerhet i vurderingen av verdi for de ulike lokalitetene. 

Registreringstidspunkt og årlig variasjon i forekomst av sopp kan for eksempel ha medført 

at enkelte verdifulle kalkrike skoger kan ha fått for lav verdi. Forekomst av geosteder er 

basert på eksisterende kunnskap, men kunnskapsgrunnlageti området er usikkert. 

Landskapsøklogiske funksjoner, ut over trekkveier, er også usikkert ettersom det mangler 

metoder som fanger opp disse sammenhengene.  

Usikkerhet i påvirkning: Det er større usikkerhet i påvirkningen av tiltaket siden det er 

vurdert en vegkorridor med en bredde på 150 meter. Valg av bru/fyllingsløsninger er 

eksempler på utforming som vil kunne ha stor påvirkning for naturmangfoldet.  

Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Som følge av at det er usikkerhet i påvirkning vil det 

også være usikkerhet i konsekvens og samlet belastning. Usikkerheten forventes likevel å 

være jevnt fordelt på de ulike vegkorridorene, og hovedkonklusjonene i vurderingene vil 

opprettholdes. Innbyrdes rangering innenfor lik konsekvensgrad vil likevel være noe 

usikkert. 

Usikkerhet i arealbeslag av hverdagsnatur: Beslag av hverdagsnatur er basert på en foreløpig 

posjektert løsning for hver vegkorridor. Fra skråningsfot er 20 meter definert som 

permanent beslag av hverdagsnatur. Midlertidig beslag er ikke beregnet, men kan være 

betydeligstørre. Størrelsen på beslaget eravhengig av hvor mye som bl.a. hogges av skog i 

forbindelse med anleggbeltet. Det vil også bli behov for anleggsveger og deponiområder 

som ikke er medregnet i beregningen.  
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7.3 Naturmangfoldloven §§ 8-10 

I naturmangfoldloven § 7 står det: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler 

tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå 

av beslutningen.» 

I påfølgende delkapitler kommer en gjennomgang av §§ 8-10, og en vurdering av hvorvidt 

paragrafene er besvart. 

7.3.1 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Naturtypekartleggingen i planområdet er utført i flere omganger. De første kartleggingene er 

basert på en grov metode som ikke lenger er egnet. Fra 2013 er det gjort flere kartlegginger 

av naturtyper i begge kommunene (jfr tabell 7-2). I Naturbase (Miljødirektoratet 2018) 

foreligger deler av kartleggingene.  

I tillegg er det gjennomfør MIS kartlegging i begge kommuner i perioden 2008-2009. 

Artskart er også en kilde til informasjon om naturmangfoldet i området.  

Even Woldstad Hanssen, Arne Pedersen, Jon Trygve Johnsen og Tom Hellik Hofton har bidratt 

med mange funn av rødlistearter i prosjektområdet, i tillegg av ansatte i Miljøfaglig 

Utredning.   

Tabell 7-2 Oversikt over grunnlagsdokumentasjon fra planområdet.  

Kilde Område Vurdering/kartleggingsmetodikk 

(Kjellevold 2001) Naturtypekartlegging, Modum Gammel, grov 

(Hanssen 2003) Naturtypekartlegging, Øvre Eiker 

kommune 

Gammel, grov 

(Lund 2003) Naturen i Modum, Flora-Geologi Gammel, grov 

(Hofton 2013) Naturtypelokaliteter langs nedre 

del av Hoenselva, Øvre Eiker 

kommune 

BioFokus-rapport 2013-26 

Nykartlegging, detaljert 

 

DN håndbok 13  

(Fjeldstad, H., Gaarder, 

G., Langelo G.F & 

Larsen 2015) 

Planområdet for ny riksveg 35 

Hokksund-Åmot og ny fylkesveg 

287 Åmot - Haugsfoss 

Gjennomgang av eksisterende 

naturtyper og nykartlegging i hele 

planområdet, detaljert 

Håndbok 13 (2007).  

(Abel 2016) Kvalitetssikring av naturtyper i 

Nedre og Øvre Eiker kommuner 

BioFokus-rapport 2016-16 

 

Nykartlegging  

 

DN håndbok 13 

(Fjeldstad & Larsen 

2018) 

Supplerende kartlegging av 

naturtyper i utvidet planområde til 

ny riksveg 35 Hokksund-Åmot og 

ny fylkesveg 287 Åmot Haugsfoss 

Nykartlegging, detaljert i utvidet 

planområde i Modum og Øvre Eiker. 

DN håndbok 13 
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Før 2015 var kunnskapsgrunnlaget i området dårlig, og det var  bare gjort første 

generasjons naturtypekartlegging med enkle beskrivelser av naturtypene. Feltarbeid i 2015 

og 2017, samt andre kartlegginger i regi av kommuner/fylke, har bidratt til at 

kunnskapsgrunnlaget for naturtyper har blitt vesentlig bedre. 

Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens er foretatt i kapittel 5, 6 og 7. Etter 

feltarbeidet regnes kunnskapsgrunnlaget og konsekvensvurderingene for naturverdiene 

innenfor planområdet som godt. Det er noe usikkerhet knyttet til landskapsøkologiske 

funksjoner i tilknytning til Drammenselva. 

7.3.2 §9 – Føre-var-prinsippet 

Det er ikke utført egne undersøkelser av enkelte artsgrupper, som f.eks. insekter. Enkelte 

artsgrupperkan derfor være mangelfullt kartlagt i området. Det er heller ikke utført egne 

undersøkelser i tilknytning til vann og vassdrag. Føre-var-prinsippet bør derfor slå inn her. 

7.3.3 §10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Naturtypene som blir påvirket negativt av flest vegkorridorer er viktig beitemark, 

naturbeitemark, gammel barskog og rik barskog. I tillegg til viktige funksjonsområder for 

fugl og fisk i Drammenselva.  

Naturbeitemark har hatt en negativ utvikling i området de siste 50-100 årene, i likhet med 

Sørøst-Norge for øvrig. Det er bakkeplanering, utfyllinger i raviner og mindre husdyrhold 

som har ført til gjengroing av gammelt beiteland. Gjenværende naturbeitemark har i stor 

grad fått for høy næringsstatus pga. gjødsling med kunstgjødsel og blitt biologisk redusert 

til sterkt endret mark.  

Det er lav forekomst av gammel barskog i lavereliggende delene av Øvre Eiker og Åmot, men 

tidligere var det større arealer med naturtypen. Tidligere var hogstformen plukkhogst, mens 

nå er flatehogst mer vanlig. Endringen har ført til at det kun gjenstår små flekker med eldre 

og mer dødvedrik skog. Trusler mot naturtypen er først og fremst flatehogst, og i mindre 

grad utbyggingsprosjekter. 

I Drammenselva har viktige funksjonsområder for vannfugl og fisk  gjennomgått en negativ 

utvikling i et lengre tidsperspektiv. Kraftutbyggingen i vassdraget har vært særlig negativ, 

men også veier/bruer og utbygginger langs elva (industriområder, turveger mv.) har gitt 

negativt innvirkning. Ny bru over Drammenselva vil medføre inngrep i et område som er 

allerede er påvirket av infrastuktur (Embretsfoss kraftverk), og vil bidra til en ytterligere 

forringelse av Drammenselva.  

8 Skadereduserende og kompenserende tiltak  

Skadereduserende tiltak blir gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser, 

men tiltak kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Det bør 

spesielt fokuseres på tiltak som begrenser avrenning av partikler til vann av hensyn til den 

sårbare arten elvemusling. Elvemusling har en regionalt/nasjonalt viktig bestand i området. 
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8.1 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

Følgende skadereduserende tiltak forslås for anleggsperioden:  

• Ikke bruke verdifulle lokaliteter til midlertidige massedeponier el. 

• Sikre fisken fri vandring i bekker/elver. 

• Vaske sprengstein for steinnåler mv. før de benyttelse til fyllinger i vann. 

• Unngå anleggsarbeid i sårbare perioder for vilt/fugl/fisk. 

• Viktige naturtyper som ligger i nærheten av utbyggingsområdet markeres med 

gjerder etc. 

8.2 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

Følgende skadereduserende tiltak forslås for permanent situasjon:  

• Der det er hensiktsmessig og praktisk mulig gjennomføres naturligrevegetering 

av vegskulder og anleggsbelt.  

• Sikre fiskens frie vandring i bekker/elver. 

• Faunapassasje for vilt.  

8.3 Kompenserende tiltak  

Kompenserende tiltak vil bli vurdert i neste planfase, og basere seg på innspill eller krav fra 

myndigheter.  

9 Før- og etterundersøkelser/miljøoppfølging  

Kommunedelplan er en overordnet plan hvor kunnskapsnivået må være god nok til å sikre 

beslutningsgrunnlag for valg av vegkorridor. Etter at valg av vegkorridoren er avgjort vil det 

være nødvendig med videre miljøoppfølging, bl.a. ved at datagrunnlaget i 

konsekvensutredningen forsterkes for den valgte korridoren. Følgende forhold vil være 

særlig viktig i det videre arbeidet med naturmangfold:  

• Naturtyper og flora 

o Berørte naturtyper bør kartlegges på nytt etter at veganlegget er bygget, 

slik at status for områdene etter utbygging blir dokumentert. 

• Svartelistearter 

o Fremmede arter må kartlegges før utbyggingen iverksettes for å hindre 

spredning i forbindelse med anleggsarbeidet. 

• Fauna 

o Det bør gjennomføres før- og etterundersøkelser av elvemuslingbestanden 

i berørte vassdrag.  

o Drammenselvas betydning for rastende våtmarksfugl bør kartlegges. 

Områdets funksjon som overvintringsområde er allerede godt 

dokumentert. 



 

65 

 

10 Kilder  

Abel, K. 2016. Kvalitetssikring av naturtyper i Nedre og Øvre Eiker kommuner BioFokus-

rapport 2016-16. BioFokus-Rapport 2016-16. 

Direktoratet for naturforvaltning. 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-Håndbok 

15 84 s. 

Direktoratet for naturforvaltning. 2007. Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk 

mangfold. DN-Håndbok 13, 2. Utgave 2007 258 s. + vedlegg. 

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Langelo G.F & Larsen, B. . 2015. Riksveg 35 Hokksund- Åmot, 

registreringer naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-30, ISBN 978-82-81738-

785-0. 

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kommunedelplan for riksveg 35 Hokksund- Åmot og 

fylkesveg 287 Åmot – Haugsfoss. Konsekvensutredning for tema naturmangfold. Miljøfaglig 

Utredning rapport 2018-23, ISBN ISBN 978-82-8138-934-2. 

Hanssen, E. W. 2003. Naturtypekartlegging, Øvre Eiker kommune. 

Henriksen, S., & Hilmo, O. 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Hofton, T. H. 2013. Naturtypelokaliteter langs nedre del av Hoenselva, Øvre Eiker kommune 

BioFokus-rapport 2013-26. BioFokus-Rapport 2013-26. 

Kjellevold. 2001. Naturtypekartlegging, Modum. 

Larsen, B. H., Myrmo, K. & Ree, V. 2018. Overvåking av vannfugl i nedre del av 

Drammensvassdraget i Buskerud 12.-13. januar 2017. Norsk Ornitologisk Forening, Hole og 

Ringerike lokallag. Rapport. 16 s. 

Lund. 2003. Naturen i Modum, Flora-Geologi. 

Miljødirektoratet 2018. Naturbase på https://kart.naturbase.no/.  

Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Norges Geografiske oppmåling. 

NGU. (a-a). Berggrunnskart N50 på http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnN50WMS. 

NGU. (b-b). Løsmassekart N50 på http://geo.ngu.no/mapserver/LosmasserWMS. 

Statens vegvesen. 2016. Planprogram rv. 35 Hokksund- Åmot og f. 287 Åmot Haugsfoss. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Statens vegvesen. 2018. Konsekvensanalyser. Håndbok V712 248 s. ISBN: 978-82-7207-

718-0. 

Zetterberg, A. & Tovmo, M. 2017. Inventering av lodjur 2017 (reviderad version). 

Bestandsovervåking av gaupe i 2017 (revidert utgave). Bestandsstatus for store rovdyr i 

Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Nr 2 2017. 36 s. 

https://kart.naturbase.no/
http://geo.ngu.no/mapserver/LosmasserWMS


 

66 

 

11 Vedlegg 

Vedlegg 1 Vurdering av sårbarhet for vannforekomster. Fv. 287 Åmot-Haugfoss. 
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