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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 friluftsliv/by- og bygdeliv, og 

vurderer konsekvensene av utbyggingsalternativene. 

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

bygningslovens (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 

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

Foreliggende rapport inneholder vurderinger kun for fv. 287, med unntak av delområdet for 

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

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

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


 

 

 

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. 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 utredes i henhold til planprogrammet, som ble fastsatt av kommunestyret av 

kommunestyret i Modum kommune 25. september 2017.  

Nærmiljø og friluftsliv skal iht. planprogrammet utredes ut fra følgende definisjoner:  

«Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer 

som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig 

ferdes til fots eller på sykkel. Fagtema nærmiljø og friluftsliv belyser tiltakets virkninger for 

brukerne av utredningsområdet. Temaet omfatter alle områder som har betydning for 

allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende 

aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepene by- og bygdeliv understreker at 

friluftsliv i byer og tettsteder er inkludert i analysen. Friluftsliv defineres som opphold og 

fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan 

regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder.»  

 

Planområdet er delt inn i 25 delområder for friluftsliv/by- og bygdeliv.  

Delområdene avgrenses, og har karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på 

oppfatningen av arealet. Verdikart med delområder er vist i figur 1-1. 

 

Ny håndbok V712, Konsekvensutredning, endret navnet på temaet nærmiljø og friluftsliv til 

friliuftsliv/by- og bygdeliv i 2018.  
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Figur 1-1. Verdikart for friluftsliv/by- og bygdeliv. Tallene angir delområder. 
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1.1 Metode og forutsetninger 

1.1.1 Definisjon av temaet 

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by og bygdeliv sier noe om folks bruk og 

opplevelser av det naturlige, og menneskepåvirkede landskapet, inklusiv byer og tettsteder. 

1.1.2 Retningslinjer 

- Stortingsmelding om friluftsliv, St. melding 18, 2015-2016 «Friluftsliv – Natur som 

kilde til helse og livskvalitet». 

- Stortingsmelding om Bærekraftige byer og sterke distrikt, St. melding 18, 2016-

2017. 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. 

 

For innhold i retningslinjene, se kapittel 2.5, Overordnete mål og føringer. 

1.2 Verdi 

Planområdet strekker seg på begge sider av Drammenselva. Hokksund, Åmot og Skotselv er 

de største tettstedene. I tillegg er det noen mindre områder med konsentrert bebyggelse. 

Resten av området har spredt bebyggelse der kulturlandskap veksler med skogkledde 

områder. Planområdet grenser til store og verdifulle friluftsområder. Finnemarka ligger øst i 

planområdet mens Vestfjell/Holtefjell, med utfartsstedet Hoensvannet, ligger i vest. 

Blaafarveværket og elva Simoa ligger nord i planområdet. 

Verdikart med delområder er vist figur 1-1. 

1.3 Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområdet. 

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

som blir varig påvirket som vurderes. De viktigste påvirkningene på friluftsliv/by- og 

bygdeliv er knyttet til:  

- Opplevelseskvalitet: Attraktive uteområder er en viktig del av trivselen og 

livskvaliteten. Grønne områder og korridorer gir mulighet for rekreasjon, fysisk 

aktivitet og naturopplevelser. Natur og kulturverdier er med på å skape stedsidentitet 

og er viktige for den lokale identiteten. 

- Areal/Omfang: Et tiltak kan medføre at et området blir redusert i omfang eller 

ødelagt som følge av arealbeslag. Omvendt kan nye friluftslivområder bli opparbeidet 

ved bruk av deponimasser. Utreder må vurdere om tiltaket vil påvirke omfanget av 

området og hvilken betydning dette har for området. 

- Tilgjengelighet/Barriere: Tilgjengelighet handler om hvor lett eller vanskelig det er å 

komme seg til et område. Med barrierer menes hindringer som påvirker tilgangen til 
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områder. Et tiltak kan medføre nye barrierer eller medføre økt tilgjengelighet til et 

område. 

- Bruken av omradet/ferdselsforbindelse: Et tiltak kan medføre at området eller 

forbindelseslinje ikke lenger kan brukes på samme måte som før. Omvendt kan et 

tiltak medføre økt bruk, for eksempel ved at det anlegges en gang/sykkelveg. 

- Lydbilde: Utredningen klargjør i hvilken grad eksisterende lydbilde påvirkes av støy 

fra tiltaket. Befaring av området står sentralt. For å kunne vurdere påvirkningen på de 

ulike delområdene, anbefales det å samarbeide med den som gjør støyberegningene 

i prosjektet. 

For fv. 287 Åmot – Haugfoss vil positive og negative endringer for friluftsliv/by- og bygdeliv 

i stor grad være knyttet til hvor ny korridor for vegen blir liggende.  

Generelt blir det mest negativ påvirkning der ny vegkorridor går gjennom bolig- og 

friluftslivområder. Positiv påvirkning vil det bli der det legges til rette for fremtidige gang- 

og sykkelløsninger. 

Tabell 1-1 begrunner verdisetting og beskriver påvirkningen av de enkelte delområdene.
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Tabell 1-1. Begrunner verdisetting og beskriver påvirkning av de enkelte delområdene som er relevante for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

ID Navn delområde Verdi Begrunnelse for verdi Berøres av Kort beskrivelse av vesentlig påvirkning 

11 Hassel, Gruvåsen-

Mørkåsen 

Noe Få boliger. Natur/friluftsområdene har noen 

traktorveier, stier og definerte 

kulturminneløyper, men tilbakemeldinger 

om gjengroing tyder på at de i dag ikke er 

veldig mye i bruk. 

 

3 Korridor 3 følger i stor grad dagens fv. 149. 

12 Buskerud hovedgård-

Nyhus – Bråtan, 

Granmarka, Ebbeåsen 

Middels Det er en del boliger i område. Delområdet 

har både kirke, skole og barnehage. 

Friluftsområde med lysløype i umiddelbar 

nærhet til elever ved landbruksskolen og 

boligområde på nordsiden. Buskerud 

gård/landbruksskole som 

identitetsskapende element. 

Usikkerhet: 

Det er usikkert hvordan tilgangen til elva er 

og om det er kjente/etablerte gode 

fiskeplasser innenfor området. Status og 

bruksfrekvens på stier er usikker. 

3 Korridoren går gjennom boligområdet ved Nyhus. 

14 Nymoen Stor En del boliger, barnehage og idrettsplass i 

området. Identitetsskapende elementer som 

museum og eldre bebyggelse. Nærhet til 

attraktivt område som Blaafarveværket. 

3 Korridoren tilpasser seg dagens fv. 287 i området og 

vil i liten grad berøre området. 

15 Blaafarveværket Svært stor Identitetsskapende område med nasjonal 

betydning med mange brukere. 

3 Korridoren vil her tilpasse seg dagens fv.287 og vil 

ikke berøre området i særlig grad. 

16 St. Hansberget – Breivik, 

Strandgata 

Middels En del boliger i området samt barnehage. 

Området har utsiktsplass ved Kongsfossen 

som nok fungerer mest som stopp for biler 

1A (lang og 

kort tunnel), 

1B,  

Korridor 1B vil gå gjennom et boligområde.  
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og ikke for lengre og/eller hyppige opphold. 

Fiskesti og friluftsområde som brukes. 

Usikkerhet: 

Bruksfrekvensen på friluftsområdet St. 

Hansberget og husmannsplassen 

Greteplassen. 

1C Korridor 1A lang tunnel går i tunnel og vil ikke berøre 

området i stor grad. Korridor 1A kort tunnel vil gå i 

tunnel under boligområde vest for St. Hansberget. 

Korridor 1C går gjennom nærturtærrenget Gausdal og 

legger seg i tunnel gjennom St. Hansberget. 

17 Åmot øst Stor Mange boliger, mange offentlige 

møtesteder; kirke og idrettsanlegg, flere 

skoler og barnehager. Mange innfallsporter 

til verdifulle friluftsområder. Stor 

bruksintensitet. 

 

Fv. 287: 1A 

(lang og kort 

tunnel),  

1B,  

1C,  

 

Det etableres planskiltkryss på rv. 35 ved 

Embretsfoss. Krysset kobles til fv. 144 (Eikerveien)  

med rundkjøring. Det planlegges gang- og sykkelveg 

på ny fylkesveg 287 for vegkorridorene 1A, 1B og 1C.  

21 Drammenselva og Simoa Stor Elva er en viktig arena for friluftsaktiviteter 

for mange, både beboere i nærområdet og 

Drammensområdet. 

Fv. 287: Alle Alle korridorene vil ligge i bru over Drammenselva, og 

berører området minst mulig. 
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1.4 Konsekvens og rangering 

Generelt vil alle vegkorridorene ha konsekvenser for friluftsliv/by- og bygdeliv 

sammenlignet mot nullalternativet. Noen korridorer er allikevel bedre for friluftsliv/by- og 

bygdeliv enn andre. Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge. 

Vegkorridor 1A lang tunnel har ubetydelig konsekvens, og er rangert som beste korridoren 

for friluftsliv/by- og bygdeliv. Korridoren har få konflikter og medfører forbedring ved å 

etablere gang- og sykkelløsning på ny bru over Drammenselva.  

Vegorridor 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren har få konflikter, 

Unntaket er over Brevikjordet i delområde F16 (St. Hansberget – Breivik, Strandgata) hvor 

veglinja ligger i dagen. Daglinjen vil berøre turveier og lydbilde i større grad enn ved lang 

tunnel. I tillegg vil vegtiltaket påvirke opplevelseskvalitet, areal og lydbilde negativt i 

delområde F17 (Åmot øst). 

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Konsekvensgraden dras opp av at korridoren 

har to delområder med noe miljøskade. Korridoren medfører inngrep i turområder og 

ferdeselsforbindelser mellom Drammenselva og Simoa (delområde F16). I det andre 

delområdet vil vegtiltaket påvirke opplevelseskvalitet, areal og lydbilde negativt i Åmot øst 

(delområde F17). Korridoren medfører en forbedring ved å etablere gang- og sykkelsystem 

på ny bru over Drammenselva. 

Vegorridor 3 har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører noe miljøskade i to 

delområder. Delområde F11 (Hassel, Gruvåsen-Mørkåsen) medfører korridoren inngrep i to 

kartlagte friluftsområder med viktig og svært viktig verdi. I delområde F12 (Buskerud 

hovedgård-Nyhus–Bråtan, Granmarka, Ebbeåsen) påvirker korridoren boligområde på Nyhus. 

Vegkorridor 1B har middels negativ konsekvens. Konsekvensgraden dras opp av at 

korridoren har et delområde med betydelig miljøskade. Konsekvensen er at vegtiltaket vil gå 

gjennom boligområdet sør for St. Hansberget, kutte ferdselsårer i nabolaget og gi økt støy 

(delområde F16). I tillegg vil vegtiltaket påvirke opplevelseskvalitet, areal og lydbilde negativt 

i delområde F17 (Åmot øst). Til tross for tilrettelegging av gang- og sykkelsystem vurderes 

korridoren som lavest rangert på grunn av miljøskadene den tilfører boligområdet. 

Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorene er gitt i tabell 1-2. 
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Tabell 1-2. Sammenstilling av konsekvenser og rangering fv. 287 Åmot - Haugfoss. 

 1A lang tunnel 1A kort tunnel 1B 1C 3 

Mest alvorlig miljøskade (----)      

Alvorlig miljøskade (---)      

Betydelig miljøskade (--)   1   

Noe miljøskade (-) 1 2 1 2 2 

Ubetydelig (0) 2 1 1 1 2 

Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 
Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 5 3 4 

Forklaring til rangering 

 

Vil berøre turveier og 

lydbilde i større grad 

enn ved lang tunnel. 

Korridoren medfører 

inngrep i Overn-

Stubberud og 

Breivikskogen (kartlagte 

friluftslivområder med 

viktig verdi). 

Korridoren medfører 

inngrep i Breivikskogen 

(kartlagt 

friluftslivområde med 

viktig verdi) og 

ferdselsforbindelser. 

Ferdselsforbindelser kan 

ivaretas med avbøtende 

tiltak.  

Korridoren medfører 

inngrep i boligområdet 

Nordbråtan, og kartlagte 

friluftsområder med 

viktig og svært viktig  

verdi. 
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1.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Konsekvensgraden er avhengig av hvordan anleggsarbeidene planlegges og gjennomføres.  

Sprenging, massetransport, mindre oversiktlig trafikkbilde og midlertidige omkjøringer mm, 

vil medføre ulemper for både friluftsliv/by- og bygdeliv.  

Generelt er god informasjon til beboere i berørte områder viktig for å forebygge konflikter 

med nærmiljøet i anleggsperioden. Konsekvenser for nærmiljøet er i stor grad knyttet til 

ekstra støy- og støvbelastning i boligområder. Konsekvenser for friluftsliv er også knyttet til 

støy, men også til barrierevirkning ut i friluftsområdene. Utfartsparkeringsplasser og 

innfallsporter til marka og friluftsområder må opprettholdes/erstattes i anleggsfasen.  

Noen hus kan bli ubeboelig i en anleggsfase, selv om de er forutsatt opprettholdt i 

ettersituasjonen.  

På dette planstadiet er det en del tiltak med konsekvenser for anleggsperioden som ikke fullt 

ut er kjent, og som må utredes nærmere i senere planstadier.  

Av tiltak med konsekvenser for friluftsliv/by- og bygdeliv i anleggsperidoen, trekkes 

følgende tiltak fram:  

• Deponi 

• Anleggs- og riggområder  

• Anleggsveger og nye lokalveger  

• Støyskjermingstiltak  

• Driftsunderganger, plassering og behov vurderes i neste planfase  

 

1.5.1 Generelt for rigg og deponiområder  

Fortrinnsvis bør rigg- og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor 

planområdet, som for eksempel tidligere massedeponi og masseuttak.  

I riggområder forventes det aktivitet i forhold til transport og brakkerigg. Det er en 

forutsetning at områdene holdes ryddige og at de om mulig skjermes for omgivelsene. 

Midlertidige terrengvoller kan være en måte å skjerme på. Deponiområder er også viktige å 

skjerme for innsyn og støy.  

Riktig lokalisering av deponiene er viktigst i forhold til å minimere ulempene for 

omgivelsene. 

1.6 Usikkerhet 

Bruksfrekvensen er en viktig faktor for å vurdere verdi for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv. 

I kommunedelplan arbeidet har det i første rekke blitt benyttet digitale kilder/kartkilder og 

det kan derfor være vanskelig å fastsette nøyaktig bruksfrekvens for de ulike områdene ut 

fra kildene som er brukt. Verdivurderingene er derfor i flere områder basert på antakelser av 

bruksfrekvens ut fra stinett, foreliggene O-kart, Strava, ortofoto, opparbeidelsesgrad og 
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lignende. På grunn av usikkerheten i faktisk bruk, er det valgt å ta med et avsnitt som 

synliggjør hvilke usikkerheter som er knytta til verdivurderingen av hvert område.  

 

Den viktigste årsaken til usikkerhet er detaljnivå på datagrunnlaget, måten tiltaket påvirker 

delområdene og utforming/lokalisering av veglinja/tiltaket. Usikkerhet i verdi og/eller 

påvirkningfølger med til konsekvensvurderingen.  

 

En vurdering vil alltid ha innslag av faglig skjønn, men det er etterstrebet å gjøre 

vurderingene så etterprøvbare som mulig. For tema friluftsliv/by- og bygdeliv vil 

usikkerheten være knyttet til den endelige utformingen av tiltaket. Vurderingene skal være 

robuste slik at justering av linjer innenfor korridorene ikke skal få utslagsgivende effekt på 

sammenstillingen av de ulike delområdene og vegkorridorenesett opp mot hverandre.  

 

1.7 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

• Godt planlagt anleggsfase med informasjon til berørte om varsling av 

anleggsarbeider som kan skape sjenanse (sprengingsarbeid, omkjøring, stenging av 

tunneler etc.).  

• Premisser for riggplaner, anleggsveier og massedeponier som i nødvendig grad 

ivaretar hensynet til friluftsliv/by- og bygdeliv.  

• Skjerming av riggområder og deponiområder.  

• Fokus på trafikksikkerhet på omkjøringsveger i anleggsperioden, ved gang- og 

sykkelveger, og ved barns leke- og oppholdsarealer.  

• Gode støyskjermingstiltak for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

• Sikre nødvendige kryssingspunkt og forbindelseslinjer for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

1.8 Miljøoppfølging og videre arbeid 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal 

utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte 

vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal 

ivareta dette behovet. Friluftsliv/by- og bygdeliv bør være eget tema i miljøoppfølgings-

programmet i byggefasen.  

Risikovurdering og sikring av friluftsområder, allmenn tilgjengelige utearealer og 

forbindelseslinjer for myke trafikanter i byggetiden, vil være et viktig tiltak for å redusere 

uforutsette konsekvenser.  
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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 temaet friluftsliv/by- og bygdeliv er å belyse 

tiltakets virkninger for brukerne av berørte områder. I analysen vurderes hvordan tiltakets 

korridorer vil kunne påvirke forholdene for opphold og fysisk aktivitet i friluft, både i urbane 

og rurale områder.   
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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. Total vegbredde er 12,5 m, 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 korridorene 

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel (figur 2-5) starter med nytt kryss på rv. 350, 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. Hans-berget 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, 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. Hans-berget 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, 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, 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. Hans-berget 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 2-7) starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av 

riksvegkorridor 1A, 2A og 3A). Tiltaket følger eksisterende 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 

Konsekvenser utredes i henhold til fastsatt planprogram for ny rv. 35 Hokksund – Åmot og 

fv. 287 Åmot – Haugfoss, datert juni 2017. 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte 

området. Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området.  

Planprogrammet stiller følgende krav til vurdering av friluftsliv, by- og bygdeliv: 

«Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 

1. Arealbeslag og barrierevirkninger. 

2. Støybildets påvirkning av utemiljøet for nærmiljø og friluftsliv. 

3. Barn og unges bruk av berørte områder skal kartlegges gjennom kontakt med skoler, 

idrettslag og andre aktuelle. 

4. Tilgjengelighet og eventuelle tiltak for gående og syklende. 

5. Konsekvenser for friluftslivet i anleggsperioden skal beskrives.» 

2.3.2 Hvordan planprogrammet er svart ut 

Ny håndbok V712, Konsekvensutredning, endret navnet på temaet fra Nærmiljø og friluftsliv 

til Friliuftsliv/by- og bygdeliv i 2018. Temarapporten for friluftsliv/by- og bygdeliv har svart 

ut planprogrammet på følgende måte: 

1. Arealbeslag og barrierevirkning har blitt vurdert som del av påvirkning.  

2. Støybildet/lydbilde har blitt vurdert som del av påvirkning.  

3. Hensynet til barn og unge er vurdert og beskrevet i planbeskrivelsen kapitel 11.4, 

Barn og unge. 

4. Tilgjenglighet har blitt vurdert som del av påvirkning. Det er i tillegg foreslått 

skadereduserende tiltak i anleggsperioden og permanent situasjon. 

5. Det har blitt gitt generell beskrivelse av konsekvenser i anleggsperioden for 

vegkorridorene. 

2.4 Definisjon av fagtemaet og avgrensning mot andre fagtema 

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet byliv defineres her som opphold og fysisk 

aktivitet i byer og tettsteder.  

Sentralt for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv er folks bruk og opplevelse av det naturlige og 

menneskepåvirkede landskapet inklusiv byer og tettsteder. 
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Temaet omfatter følgende deltemaer: 

- Friluftslivsområder. 

- Utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige (i hele eller deler av 

døgnet). 

- Forbindelseslinjer for myke trafikanter. 

- Nett for tursykling. 

- Sykkel på offentlig vegnett inngår i vurderingene dersom temaet ikke er behandlet i 

prissatte konsekvenser. 

 

Støy utredes som prissatt konsekvens. I tema friluftsliv/by- og bygdeliv utredes hvilken 

påvirkning støy har på menneskers bruk og opplevelse av by- og friluftslivsområder. 

Temaet omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter. 

2.5 Overordnede mål og føringer 

I statlig friluftslivspolitikk legges det vekt på at enda flere skal drive jevnlig med friluftsliv, 

og dermed får oppleve friluftsliv som kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Med 

naturopplevelse menes i tillegg til det naturgitte, også opplevelse av kulturminner i natur, og 

spor i landskapet fra tidligere og nye tiders bruk. Opplevelser knyttet til bynatur, som 

gatealléer og grønne promenader er inkludert i begrepet friluftsliv. 

Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er 

prioriterte målgrupper. På bakgrunn av prioriteringene i det statlige friluftslivsarbeidet og 

premissene for et aktivt og utbredt friluftsliv, er det vedtatt nye mål for friluftslivspolitikken 

(St.meld 18, 2015-2016  ”Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet”): 

1. Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av 

allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og 

stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. 

2. Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn 

og unge.  

I Stortingsmeldingen om Bærekraftige byer og sterke distrikt (St.meld 18, 2016-2017) heter 

det: «utforminga av dei fysiske omgjevnadene har mykje å seie for kvardagen og 

livsutfaldinga til folk. Gode offentlege rom og møteplassar kan fremje kontakt mellom 

menneske og er viktig for det sosiale livet på staden. Grøne område og korridorar opnar for 

rekreasjon, fysisk aktivitet og naturopplevingar. Ved å ta vare på kulturminne og kulturmiljø 

styrkjer ein særpreget og identiteten til byane og tettstadene. Arkitektur, historiske bygg og 

bymiljø er òg med på å skape identitet og opplevingar av senterområda. Dette er ressursar 

kommunane kan nytte for å utvikle klima og miljøvenlege, attraktive by- og tettstadsenter, 

for innbyggjarar, næringsliv og turistar.» 

Gjennom Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen, skal barn 

og unge sikres gode oppvekstsvilkår og gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. 

Konsekvenser for barn og unges interesser skal vurderes og beskrives i ethvert planarbeid. 
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Retningslinjene gir følgende føringer: 

• Arealer som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

• I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø. 

• Kommunen skal sørge for at det skaffes fullverdig erstatningsareal ved 

omdisponering av areal som barn bruker uavhengig av reguleringsstatus dersom 

slike områder bygges ned. Et slikt krav kan overføres til utbygger. 

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 friluftsliv/by- og bygdeliv er dokumentert i denne rapporten, mens 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 

Kunnskapsinnhentingen 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 

Registreringskategoriene er delt inn i to hovedkategorier: forbindelseslinjer og geografiske 

områder, tabell 3-1. 

Registeringskategoriene i denne rapporten er en kombinasjon av metodikk i ny og gammel 

håndbok V712 Konsekvensanalyser. Dette kommer av at registeringene har blitt gjennomført 

over et lengre tidsrom. Det viktigste for denne analysen er at områder og forbindelser er 

registrert selv om benevnelsene er ulike i håndbøkene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3-1. Registeringskategorier for friluftsliv/by- og bygdeliv. 
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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. 

 

 

 

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

hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. 

 

Det må gjøres en helhetlig vurdering av områdets egenskaper basert på kategoriene 

bruksfrekvens, betydning og kvalitet: 

- Bruksfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt. 

- Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn. 

- Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier.  

Figur 3-2. Skala for vurdering av verdi. 

Tabell 3-2. Verdivurdering for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv. 
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3.3.1 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. 

3.4 Tiltakets påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som 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 referansesituasjonen 

(nullalternativet). Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen. 

Påvirkningsfaktorer for dette temaet 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 Opplevelseskvalitet 

Attraktive uteområder er en viktig del av trivselen og livskvaliteten. Grønne områder og 

korridorer gir mulighet for rekreasjon, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Natur og 

kulturverdier er med på å skape stedsidentitet og er viktige for den lokale identiteten. 

3.4.2  Areal/Omfang 

Et tiltak kan medføre at et området blir redusert i omfang eller ødelagt som følge av 

arealbeslag. Omvendt kan nye friluftslivområder bli opparbeidet ved bruk av deponimasser. 

Utreder må vurdere om tiltaket vil påvirke omfanget av området og hvilken betydning dette 

har for området. 

3.4.3 Tilgjengelighet/Barriere 

Tilgjengelighet handler om hvor lett eller vanskelig det er å komme seg til et område. Med 

barrierer menes hindringer som påvirker tilgangen til områder. Et tiltak kan medføre nye 

barrierer eller medføre økt tilgjengelighet til et område. 

3.4.4 Bruken av området/ferdselsforbindelse 

Et tiltak kan medføre at området eller forbindelseslinje ikke lenger kan brukes på samme 

måte som før. Omvendt kan et tiltak medføre økt bruk, for eksempel ved at det anlegges en 

gang/sykkelveg. 

3.4.5 Lydbilde 

Som grunnlag for å vurdere lydbilde kan en ta utgangspunkt i støyutredningen som er 

gjennomført i prosjektet. For å si noe om hvordan endring i trafikkstøy (endring i desibel) 

påvirker lydbilde, bør en relatere endringen til lydbilde og bruksområde på den aktuelle 

lokaliteten i referansesitasjonen. 
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3.4.6 Vurdering av påvirkning på sykkelruter 

Tre begrep står sentralt for å vurdere påvirkning av sykkelruter: 

Reiseopplevelsen langs sykkelruta har betydning for om en velger å sykle der eller ikke. Det 

kan også være avgjørende for hvilken rute en velger. For å vurdere påvirkning på sykkelruter 

vil det være nyttig å avklare om tiltaket endrer reiseopplevelsen i positiv eller negativ 

retning. 

Tilgjengelighet handler om hvor lett eller vanskelig det er å komme seg dit en vil – om det er 

tilrettelagt for å nå sentrale målepunkter med sykkel. 

Framkommelighet handler om hvordan infrastrukturen er tilrettelagt. Det gjelder både 

utforming og valg av løsning for selve sykkelnettet, men også hvordan de øvrige fysiske og 

tekniske løsninger er utformet. Som følge av endret kvalitet på tilbudet kan reisetiden 

endres. 

3.5 Konsekvens for delområder (Trinn 1) 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

vurderingen av tiltakets påvirkning, se figur 3-4.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 tabell 3-4. 

Figur 3-4. Konsekvensvifte. 
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3.6 Konsekvens for vegkorridorene (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. Deretter gjøres en 

samlet vurdering av konsekvensgraden for hver vegkorridor, se tabell 3-5. 

Tabell 3-5. Sammenstilling av konsekvens i metodens trinn 2. 

 

 

I tabell 3-5 er det en rad som er kalt avveining. Her kan 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. 

Tabell 3-4. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 



 

32 

 

I tabell 3-6 er det angitt kriterier for vurdering av konsekvens for hele vegkorridorer. 

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

kunnskap om hva som berøres. 

Tabell 3-6. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. 

 

Vegkorridorene rangeres for å tydeliggjøre hvilke korridorer 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 

aktuell vegkorridor. Det må redegjøres for hvordan eventuelle skadereduserende tiltakene vil 

kunne endre konsekvensen og kostnader. 
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4 Registreringer 

4.1 Generell beskrivelse 

Planområdet omfatter begge sider av Drammenselva. På østsiden av elva strekker 

planområdet seg fra Kolbrekvannsbekk ovenfor bebyggelsen i Hokksund og tar med seg 

Åmot til og med Gustadhøgda. På vestsiden av elva strekker planområdet seg fra E134 ved 

Leirdalen til Blaafarveværket i nord. Hokksund, Åmot og Skotselv er de største stedene. I 

tillegg er det noen mindreområder med konsentrert bebyggelse. Resten av området har 

spredt bebyggelse der kulturlandskap veksler med skogkledde områder. Planområdet 

grenser inn til store og verdifulle friluftsområder, Finnemarka i øst, Vestfjell og Holtefjell 

med utfartsstedet Hoensvannet i vest. 

 

Drammenselva er en viktig fiskeelv, og en av landets beste med mange ulike arter. 

Mest kjent er laksefisket i Hokksund med Hellefossen som den aller beste fiskeplassen. I 

tillegg til Hellefossen er Døvikfossen/Søya en av de beste plassene. Det foregår fiske fra 

Hellefossen og sørover, samt fra Åmot og nordover. Simoa er elva som renner gjennom 

Sigdal og møter Drammenselva i Åmot. Med unntak av strykene nedenfor Haugfossen, er 

elva relativt stilleflytende, og har en tett bestand av ørret og abbor. 

 

Industrianlegget Blaafarveværket med tilhørende gruver, er museumsområde. Museet har 

årlige kunstutstillinger og utgjør et identitetsskapende element og turistmål. 

 

Det finnes to statlig sikra friluftsområder i planområdet: Øra ved Bingselva i Skotselv og 

slåttemarka Greteplassen ved Haugfoss. 

 

«Modum på langs» er elve/fiskesti langs Drammenselva fra Søya og nordover forbi Åmot og 

Embretsfoss. «Laksestien» går langs østbredden av Drammenselva fra Kverk hengsle og 

sørover til Hellefossen. 

 

I planområdet er det stedvis gang- og sykkelveg langs rv. 350. Strekkene mellom dekkes 

delvis opp av lokalveier parallelt med riksvegen. De som bruker sykkel på vestsiden bruker 

lokale veger og tilgjengelige skogsbilveier. 

 

Ved Hellefossen og Søya ved Døvikfossen ligger viktige badeplasser. Det finnes også mindre 

plasser som er kjent for lokalbefolkningen. I omkringliggende områder er det tjern og vann 

som brukes, for eksempel Mortenstjern (innkjøring fra Bingsveien) og Hoensvannet 

(innkjøring fra Burud). 

Asplan Viak (2015) har utarbeidet registeringskartene for nærmiljø og friluftsliv, figur 4-1 og 

4-2. Plangrensen i kartet har i ettertid blitt utvidet mot vest på grunn av at vegkorridor 3A 

ble tatt inn i planprogrammet. Kartleggingen av friluftsliv/by- og bygdeliv har i etterkant 

også blitt suplert med kartlagte friluftslivområder i naturbase. 
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Figur 4-1. Registreringskart nærmiljø og friluftsliv, del 1. 
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Figur 4-2. Registreringskart nærmiljø og friluftsliv, del 2. 
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Det er utarbeidet et eget kart for å illustrere de viktigste ferdeselsforbindelsene i 

planområdet, figur 4-3. Forbindelseslinjene har tatt utgangspunkt i Regionalsykkelplan for 

Buskerudbyen og Sykkelplan for Øvre Eiker. I tillegg er blå/grønne forbindelser med i kartet.  

  

Figur 4-3. Ferdselslinjer. 
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4.2 Delområder 

Tabell 4-1 med inndeling i delområder og registreringskategori. 

Tabell 4-1. delområder og registeringskategori. 

# Navn Registreringskategori 

F01 Hokksund, del av Hokksund 

sentrum 

Boligområde 

F02 Semsmoen Øvrige bebygde områder 

F03 Røren Boligområde, øvrig bebygd område 

F04 Hoensmarka sør Øvrig bebygd område 

F05 Hellefossen Friluftsområde, identitetsskapende område 

F06 Varlo (Skotsmoen)-Rakkestad Øvrige bebygde områder 

F07 Ullandåsen Friluftsområde, nærfriluftsområde 

F08 Bakke Boligområde, offentlig møteplass 

F09 Skotselv, Lobbenåsen, 

Kobberudåsen 

Boligområde, øvrige bebygde områder, 

friluftsområde 

F10 Bingselva, Lobben Øvrige bebygde områder 

F11 Hassel, Gruvåsen-Mørkåsen Øvrige bebygde områder, friluftsområder 

F12 Buskerud hovedgård-Nyhus – 

Bråtan, Granmarka, Ebbeåsen 

Boligområder, offentlig møteplass, øvrige 

bebygde områder, friluftsområde 

F13 Døvikfossen Friluftsområde, Identitetsskapende område 

F14 Nymoen Friluftsområde, Identitetsskapende område 

F15 Blaafarveværket Identitetsskapende område 

F16 St. Hansberget – Breivik, 

Strandgata 

Friluftsområde, boligområde, øvrige bebygde 

områder 

F17 Åmot øst Boligområde, øvrige bebygde områder, offentlig 

møteplass 

F18 Bjørndalen – Kolbjørnsrud Øvrige bebygde områder 

F19 Knivedalen Øvrige bebygde områder 

F20 Kolbrekk – Gevelt/Ulleren Øvrige bebygde områder 
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F21 Drammenselva og Simoa Friluftsområde 

F22 Gorud Øvrig bebygd område 

F23 Brakstadløkka, Bermingrud, 

Hønerud, Slottåsen 

Øvrig bebygd område, friluftsområde 

F24 Semsveien Boligområde, ferdselsforbindelser, sykkelruter 

F25 Hoensmarka nord Friluftsområde, nærfriluftsområde 

 

Nummereringen er vist i kart i figur 4-4.  
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Figur 4-4. Verdikart for friluftsliv/by- og bygdeliv. Tallene angir delområder.  
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5 Verdivurdering  

Det har blitt gjennomført verdivurdering av delområdene i planområdet, noe som vises i 

figur 4-4. Videre i kapittelet blir det gitt en registeringskategori, beskrivelse og begrunnelse 

for verdisettingen til hvert delområde. Verdiene for områdene er satt av Asplan Viak (2015) i 

rapport: Rv. 35 Hokksund – Åmot. Tema nærmiljø og friluftsliv. Kunnskapsgrunnlag for 

kommunedelplan med KU. 

5.1 F1 Hokksund, del av Hokksund sentrum 

Registreringskategori: Boligområde 

Tett lite boligområde med hovedsakelig eneboliger. Grenser inn mot Hoenselva i nord. Det er 

en adkomst fra boligområdet ned til elva. Derfra går det sti østover langs Hoenselva (bilde 

5-1) under Randsfjordbanen/Bergensbanen til Hellefossveien og Kattsund, Hoenselvas utløp 

i Drammenselva. Sti videre til merket fiskeplass sør for Kattsund. Elva har et stort og 

uutnyttet potensial for nærrekreasjon. Deler av elva er svært utilgjengelige pga. topografien. 

Røren grendeutvalg har planer om kulturminnesti oppstrøms til Svendseløkka. Det ligger en 

liten balløkke lengst sør i området, mellom Kantumveien og jernbanen mot Kongsberg. En 

forbindelse for gående og syklende over Randsfjordbanen/Bergensbanen til bebyggelsen øst 

for banen (med Hokksund gymnas) ligger i forlengelsen av Kantumveien. 

 
Bilde 5-1. Sti lang Hoenselva. 

Begrunnelse for verdisetting: 

Boligområdet ligger nært sentrum med idrettsanlegg, skoler, Haug kirke og kollektivtilbud. 

Nærhet til elva med potensiale for økt bruk ved bedre tilrettelegging av stier langs elva. 

Verdi: Stor 
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5.2  F2 Semsmoen 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder 

Spredt bebyggelse, noe næring og større jordbruksarealer samt Buskerud skogselskaps 

planteskole. Helt i sør tar delområdet med seg krysset E134/Aasveien (fv. 2734). Det ligger 

ingen skoler, barnehage, friluftsområder eller andre uteoppholdsrom her. Et par traktorveier 

går opp mot Ormåsen fra Aasveien ved nordre Ås, og kan være i bruk av syklende og 

gående. Gangvei/fortau finnes kun ved krysset. 

 
Bilde 5-2. Utsikt fra Semsmoveien. 

Begrunnelse for verdisetting: 

Lav tetthet av boliger. Ingen skoler, barnehager, friluftsområder eller andre uteoppholdsrom. 

Lav bruksintensitet. 

Verdi: Ubetydelig 
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5.3 F3 Røren 

Registreringskategori: Boligområde, øvrig bebygd område 

Tett eneboligområde med stikkveier som er stengt for biltrafikk, men åpne for fotgjengere 

og syklister. Røren skole, Røren kommunale barnehage (avdelinger ved Smetten og Røren 

idrettspark), Goungen familiebarnehage. Røren idrettspark med friidrettsbane og fotballbane 

ved Eiker Kvikks klubbhus, lysløyper, skiløyper inn mot Ormåsen og Holtefjell, balløkke ved 

Hovet og Smetten/Bjørkeveien. Området ved Røren idrettspark (bilde 5-3) er også 

utfartssted for fotturer. Biladkomst fra området til utfartsområde Bermingrud, som er 

innfallsport til marka. 

 

Bilde 5-3. Røren idrettspark med klubbhus under utvidelse. 

 

Bilde 5-4. Balløkke med trær, Smetten. Røren kommunale barnehage i bakgrunnen. 

Begrunnelse for verdisetting: 

Stor bruksintensitet. Området har skole, barnehager og idrettsanlegg. Lysløype og 

nærfriluftsområder som brukes av mange og viktig innfallsport til marka hele året. 

Verdi: Stor 
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5.4 F4 Hoensmarka sør 

Registreringskategori: Øvrig bebygd område  

Område med jordbruksarealer, noe spredt bebyggelse og masseuttak. Enkelte stier og 

traktorveger.  

Begrunnelse for verdisetting: 

Få boliger, ingen skoler og barnehager. Lav bruksintensitet. Massetak i området med 

tilhørende anleggstrafikk og mulig støy. 

Bruksfrekvensen på stier er usikker.  

Verdi: Noe

 

5.5 F5 Hellefossen 

Registreringskategori: Friluftsområde, identitetsskapende område 

Kjent og attraktiv fiske- og badeplass. En av de beste laksefiskeplassene. En sone er 

tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 

Bilde 5-5. Hellefossen sett fra østsiden. 
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Begrunnelse for verdivurdering: 

Området er mye i bruk. Fiskeplassen er veldig godt kjent og er et identitetsskapende 

element. 

Verdi: Svært stor 

 

5.6 F6 Varlo (Skotsmoen)–Rakkestad 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder 

Område med jordbruksarealer og skogskledde områder mellom og langs vestsiden. Spredt 

bebyggelse langs veien. 

Adkomst ved Burud til Myrmoen travbane og til Myrespiten skileikanlegg (bilde 5-6). Det er 

hovedveien inn til Holtefjell fra Skotselvsiden. Adkomsten brukes av både bilister og 

syklister. Skianlegg er mye brukt, men ligger utenfor delområdet. 

 

Bilde 5-6. Myrespiten skianlegg (eikernytt.no). 

Begrunnelse for verdivurdering: 

De skogkledde områdene har noen traktorveier, men er de er ikke friluftsområder med mye 

bruk. Få boliger og lav bruksintensitet. 

Verdi: Noe 

 

 

  



 

45 

 

5.7 F7 Ullandåsen  

Registreringskategori: Friluftsområde, nærfriluftsområde 

Ullandåsen ligger nær boligområder i Bakke og Skotselv. Her var det tidligere hoppbakke. I 

dag finnes det en liten alpin- og skibakke ved Pilterud og skiløype med forbindelse til marka 

i vest. 

I nordvest, i nærheten av Bakke, ligger idrettsbanen Hærbrusand med fotballbane. Områder 

rundt idrettsbanene (Hærbrusand, bilde 5-7) Pilterud ned Bingselva og Dalabråtan er 

nærområder for Bakke IF. Kulturminneløyper på Eiker: 39. Ullelandsborgen. I åsen ligger det 

rester av et bygdeborganlegg. Det finnes flere i Eiker, men denne ligger nærmere sentrum av 

bygda enn de øvrige. Fra Bakke kirke eller Hærebrusand idrettsanlegg er det få minutters 

gange til borgen som ligger på framsiden av Ullandsåsen ned mot Drammenselva. En 

rundløype er merket av Bakke Bygdekvinnelag. 

 

Bilde 5-7. Hærebrusand idrettsanlegg. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Området ligger nært mange boliger i Bakke og Skotselv, og er tilgjengelig for kortere turer. 

Viktig nærområde for Bakke IF og omkringliggende boligområder. 

Usikkerhet: bruksfrekvensen på stier/kulturminneløyper er usikker. 

Verdi: Middels 
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5.8 F8 Bakke 

Registreringskategori: Boligområde, offentlig møteplass 

Et lite eneboligområde med Bakke kirke liggende sentralt til. Bakke IF preparerer skiløype 

sørvestover til Hoensvannet og Holtefjell fra Bakke kirke (bilde 5-8). Løypa starter ved det 

sørøstre hjørnet av kirkegården og fortsetter sørover over jordene og videre inn i marka 

langs Harstadveien. Kirkas parkeringsplass benyttes også av skiløpere. 

 
Bilde 5-8. Bakke kirke. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Kirken er offentlig møtested med betydning utover selve boligområdet. 

Verdi: Middels 
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5.9 F9 Skotselv, Lobbenåsen, Kobberudåsen 

Registreringskategori: Boligområde, øvrige bebygde områder, friluftsområde 

Boligområde knyttet til tettstedet, Skotselv skole, idrettsanlegg (kunstgressbane) og lysløype 

ved skolen (bilde 5-9). Stedsutviklingsprosjekt er nylig fullført med utvidelse av kulturhuset, 

SFO og kunstgressbanen. Stedsutviklingsprosjektet har trolig hatt en vitaliserende effekt på 

nærmiljøet. Tidligere Hassel fengsel med åpen soning (lav sikkerhet). Fengselets 

sosialpedagogiske virksomhet omfattet bl.a. obligatoriske fritidsaktiviteter. 

Nærområder brukt av Bakke IF er områder som ligger rundt idrettsbanene knyttet til skolen 

og lysløypa. På Øra, mellom Verksveien og Bingselva, ligger et bygdetun med Dyvelgården 

og to andre historiske bygninger fra bygda. Tunet har status som statlig sikret 

friluftsområde og er opparbeidet med adkomst, benker, bord, bål- og grillplasser. 

Stien rundt Kopperudåsen er mye brukt av lokalbefolkningen. Den starter ved Kopperudveien 

og går en runde mot gården «Østre Hassel» og ender opp i den innerste gården i veien 

Underberget. Det går en liten sti videre mot Hasselgrenda, som igjen kan følges inn til 

Hasselgruvene. Denne lille «tilbringerstien» fra hovedstien til Hasselgrena er ikke godt kjent. 

Kulturminneløyper på Eiker: 17. Skotselv og Hassel Jernverk: Stien er opparbeidet. Fem 

kulturminnetavler tar for seg Hassel Jernverks historie. Stien kan knyttes sammen med løype 

i Ullelandsåsen. 

Stien langs Dalerveien starter ca. 50-100 meter fra krysset Dalerveien/Bingsveien og går en 

runde rundt Lobbenåsen. Ett stykke inn i Dalerveien finnes også et lekeområde med 

gapahuk, hinderløype m.m. Sti i Lobbenåsen ble merket i 2012 av Bakke Bygdekvinnelag. 

 
Bilde 5-9. Skotselv skole (t.v.) og idrettsbanen ved Skotselv skole (t.h.). 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Delområde med mange boliger, Skotselv skole, barnehage, tidligere «åpent» fengsel og 

idrettsanlegg. Området har lysløype og nærturområder som brukes av mange. 

Verdi: Middels 
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5.10 F10 Bingselva, Lobben 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder 

Spredt bebyggelse med jordbruk og skogkledde arealer ned mot Bingselva. Terrenget er 

bratt ned til elva. Enkelte stier og traktorveger ned til elva. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Få boliger, ingen skoler og barnehager. Naturområdene er ikke nærturområder for mange. 

Kanskje finnes det enkelte lokale fiskeplasser som ikke er godt kjent. Lav bruksintensitet. 

Verdi: Ubetydelig 

 

5.11 F11 Hassel, Gruvåsen-Mørkåsen 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder, friluftsområder 

Spredt boligbebyggelse, jordbruksarealer, skogkledde områder og større sammenhengende 

naturområder i vest. Langs Hasselgrenda (vestsiden) er det en lokal badeplass for de som 

bor i området. Ellers brukes gjerne Mortenstjern med innkjøring fra Bingsveien. Skibrekkåsen 

er kartlagte friluftsområder med svært viktig verdi i naturbasen. Nordbråtanskogen-

Mørkåsen er kartlagte friluftsområder med viktig verdi i naturbasen. Nordlige deler av 

områdene er mye i bruk (bilde 5-10). 

To kulturminneløyper i området: 

Kulturminneløyper på Eiker: 73. Gruveåsen, et område der det ble drevet gruver i regi av 

Hassel jernverk. Kulturminneløyper på Eiker: 42. Jernverksveien Eidsfoss-Hassel kan sykles 

langs østsiden av Eikeren fra Hof til Vestfossen, men har ikke egen trasé.  

 

Bilde 5-10. Skibrekåsen hos Modum orienteringslag (turorientering.no). 
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Begrunnelse for verdivurdering: 

Få boliger. Natur/friluftsområdene har noen traktorveier, stier og definerte 

kulturminneløyper. Områdene rundt Nordbråtanskogen-Mørkåsen og Skibrekkåsen er 

kartlagte friluftsområder med svært viktig og viktig verdi i naturbasen.  

Verdi: Middels 

 

 

5.12 F12 Buskerud hovedgård-Nyhus–Bråtan, Granmarka, Ebbeåsen 

Registreringskategori: Boligområder, offentlig møteplass, øvrige bebygde områder, 

friluftsområde  

Små boligområder på Bråtan og Nyhus, noe spredt bebyggelse, Rosthaug videregående skole 

(tidl. Buskerud landbruksskole, bilde 5-11) og Buskerud hovedgård. Buskerud hovedgård er 

utgangspunkt for mange turer også i regi av lag/foreninger. Det er mye historie knyttet til 

gården og er et identitetsskapende element i området.  

Nyhus kirke, Buskerud skole, Nordbråten barnehage, Trollskogen familiebarnehage. Det 

ligger en lysløype i Granmarka med adkomst litt nord for Buskerud landbruksskole (bilde 5-

12). 

Delområde grenser til elva Simoa, men terrenget ned mot elva er bratt og begrenser 

tilgangen til elva. Elva Simoa har en tett bestand av ørret og abbor så det skal være lett å få 

fisk i elva. Traktorveier inn i området gir tilgang til friluftsområdene. I Bakåsen ligger 

Collettstien knyttet til Buskerud hovedgård. Stien går videre til Søya. Denne stien er gammel 

og antakelig lite brukt. Fra Søya går det en elvesti mot Vikersund. 

 
Bilde 5-11. Buskerud skole. 



 

50 

 

 
Bilde 5-12. Fra lysløypa på Bråtan (t.v.) og klubbhuset ved lysløypa (t.h.). 

Begrunnelse for verdivurdering: 

En del boliger i område. Har både kirke, skole og barnehage. Friluftsområde med lysløype i 

umiddelbar nærhet til elever ved landbruksskolen og boligområde på nordsiden. Buskerud 

gård/landbruksskole som identitetsskapende element. 

Usikkerhet: 

Det er usikkert hvordan tilgangen til elva er og om det er kjente/etablerte gode fiskeplasser 

innenfor området. Status og bruksfrekvens på stier er usikker. 

Verdi: Middels 

 

5.13 F13 Døvikfossen 

Registreringskategori: Friluftsområde, Identitetsskapende område 

Utsikt og adkomst til elva, Søya fiskeplass og badeplass (bilde 5-13). Fiskesti (del av 

«Modum på langs»-stien) følger vestbredden fra badeplassen, over demningen og videre 

nordover øst for elva til Åmot. Stien fortsetter derfra til Vikersund. 

 
Bilde 5-13. Døvikfossen (t.v.) og bade-og fiskeplassen på Søya etter flommen i 2015 (t.h.). 
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Begrunnelse for verdivurdering: 

Fint tilrettelagt badeplass med utsikt utover elva. God fiskeplass som er godt kjent. Området 

er mye i bruk. 

Verdi: Svært stor 

 

5.14 F14 Nymoen 

Registreringskategori: Boligområde, identitetsskapende område 

Et mindre boligområde med en del eldre bebyggelse knyttet til Blaafarveværket 

(arbeiderboliger og skolestue oppført i laft, bilde 5-14). 

Museum: eldre bolighus 

Idrettsplass. 

Turstier til Blaafarveværket og Nyfossum (direktørbolig for Værket, utenfor 

registreringsområdet). 

 
Bilde 5-14. Museum i gammel arbeiderbolig, Nymogata 9. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

En del boliger, barnehage og idrettsplass i området med identitetsskapende elementer som 

museum og eldre bebyggelse. Nærhet til attraktivt område som Blaafarveværket. 

Verdi: Stor 
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5.15 F15 Blaafarveværket 

Registreringskategori: Identitetsskapende område 

Område med museer, kunstutstillinger m.m. med nasjonal verdi (bilde 5-15). Mulighet for 

naturopplevelse og rekreasjon integrert i området. Utgangspunkt for andre turer bl.a. til 

Nymoen, gruver og dagbrudd, DNT-sti til Koboltkoia (DNT Drammen og omegn). 

 

Bilde 5-15. Blaafarveværket. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Identitetsskapende område med nasjonal betydning med mange brukere. 

Verdi: Svært stor 
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5.16 F16 St. Hansberget-Breivik, Strandgata 

Registreringskategori: Friluftsområde, boligområde, øvrige bebygde områder 

Boligområde med noe industri og næring. Jordbruksarealer og friluftsområde i nordvest. 

Strand barnehage, fiskesti/plass ved Breivik. Utsiktspunkt tilrettelagt med parkeringsplasser 

og benker ved Kongsfoss. 

Området St.Hansberget er et nærturområde med utsiktspunkt, men området er antakelig noe 

redusert pga. flere års anleggsperiode med utbygging/ombygging av Embretsfoss. 

Områdene rundt St.Hansberget og Breivikskogen er kartlagte friluftsområder med viktig 

verdi i naturbasen.  

Husmannsplassen Greteplassen med tilhørende slåtteeng er et statlig sikret friluftsområde 

på nordbredden av Simoa, rett nedenfor Haugfoss (bilde 5-16). Plassen er tilrettelagt med 

atkomst, ryddet vegetasjon og benker/bord. 

 

Bilde 5-16. Embretsfoss (t.v.) og utsikt mot Kongsfossen etter flommen i 2015 (t.h.). 

Begrunnelse for verdivurdering: 

En del boliger i området samt barnehage. Området har utsiktsplass ved Kongsfossen som 

nok fungerer mest som stopp for biler og ikke for lengre og/eller hyppige opphold. Fiskesti 

og friluftsområde som brukes. 

Usikkerhet: Bruksfrekvensen på friluftsområdet St. Hansberget og husmannsplassen 

Greteplassen er usikker. 

 

Verdi: middels 
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5.17 F17 Åmot øst  

Registreringskategori: Boligområde, øvrige bebygde områder, offentlig møteplass 

Større boligområder knyttet til tettstedet, Åmot kirke (bilde 5-17), idrettsanlegg nedenfor 

Bålrudåsen, Enger barneskole, Rosthaug videregående skole, Søndre Modum ungdomsskole, 

Mælumenga barnehage, Bårudåsen barnehage, Gustadmoen barnehage, Modumhallen. 

Viktige og mye brukte innfallsporter til Finnemarka i øst; Engersetra fra Holo, hvor det er 

merket løype til Glomsrudkollen, Damtjernsveien (skogsbilveien), Dælaveien opp fra Jellum, 

Bjørndalskleiva, merket sti til Verpstjern og Bjørndalskollen. 

 
Bilde 5-17. Åmot kirke (t.v.) og idrettsbanen nedenfor Åmot kirke (t.h.). 

Begrunnelse for verdisetting: 

Mange boliger, mange offentlige møtesteder; kirke og idrettsanlegg, flere skoler og 

barnehager. Mange innfallsporter til verdifulle friluftsområder. Stor bruksintensitet. 

Verdi: Stor  
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5.18 F18 Bjørndalen-Kolbjørnsrud 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder 

Vekslende jordbruksarealer og skogkledde områder med spredt bebyggelse. 

Sammenhengende gang- og sykkelveg langs rv. 350 (bilde 5-18).  

Det finnes et turorienteringskart; Fjerdingstadmarka turorientering som ligger i delområdet. 

Her er det også en kulturminneløype, Kulturminneløyper på Eiker: 70. Fjerdingstadmarka. 

Har merkede stier som kan være mye brukt. Døvikfossen skytebane. Begrenset bruk i dag. 

(Søndre Modum Skytterlag) 

Begrunnelse for verdisetting: 

Få boliger, friluftsområde med færre brukere. 

Usikkerhet: Bruksfrekvensen av Fjerdingstadmarka er usikker. 

Verdi: Noe 

 

 

Bilde 5-18. Gang- og sykkel langs rv. 350 nord for Fjerdingstad. 
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5.19 F19 Knivedalen 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder 

Mindre boligområder som er knyttet til veien gjennom dalen. Møteplass med 

turistinformasjon og parkering. Gang- og sykkelveg innenfor området, men den er ikke 

knyttet til sammenhengende nett nord og i sør. 

Innfallsport til Snaukollen og Ulevann (bilde 5-19). Snaukollen er et populært turmål og har 

merket kulturminneløype 71. Sti over Snaukollen. Dramdal orienteringskart, ligger delvis 

innenfor delområdet, og dekker steder som kan ha friluftslivskvaliteter. 

 

Bilde 5-19. Skilting mot Snaukollen og Ulevann. 

Begrunnelse for verdisetting: 

En del boliger med forbindelse til Skotselv. Viktige adkomstvei/innfallsport til verdifulle 

friluftsområder i Finnemarka. 

Usikkerhet: 

Bruksfrekvensen av områder som dekkes av Dramdal orienteringskart som delvis ligger 

innenfor område.  

Verdi: Middels 
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5.20 F20 Kolbrekk–Gevelt/Ulleren 

Registreringskategori: Øvrige bebygde områder 

Vekslende jordbruksarealer og skogkledde områder med spredt bebyggelse. Gang- og 

sykkelveg langs rv. 350 kun ved ett strekk. Fra Kverk (Hengsle) går det en merket og 

tilrettelagt sti langs elv ned til Hellefossen (bilde 5-20). Fra rv. 350 er adkomsten vanskelig å 

finne.  

Adkomst til Kolbræk vann, en fiskeplass som også er universelt utformet (bilde 5-21). 

Dramdal orienteringskart, ligger delvis innenfor delområdet, og dekker steder som kan ha 

friluftslivskvaliteter. 

 
Bilde 5-20. Sti mellom Kverk (foto: Tore Lagesen). 

 
Bilde 5-21.Kolbrækvann. 

Begrunnelse for verdisetting 

Få boliger, viktig adkomstvei/innfallsport til verdifulle friluftsområder i Finnemarka. Område 

brukt til orientering er delvis innenfor delområdet. 

Usikkerhet: 

Bruksfrekvensen av områder som dekkes av Dramdal orienteringskart som ligger innenfor 

delområde.  

Verdi: Noe 
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5.21 F21 Drammenselva og Simoa 

Registreringskategori: Friluftsområde 

Drammenselva er en viktig fiskeelv og et verdifullt friluftsområde med både aktiviteter som 

fiske, bading og båtaktiviteter. Simoa er også en god fiskeelv med en tett bestand av ørret 

og abbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begrunnelse for verdisetting: 

Elva er en viktig arena for friluftsaktiviteter for mange, både beboere i nærområdet og 

Drammensområdet. 

Verdi: Stor 

 

  

Bilde 5-22. Fra Drammenselva. 
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5.22 F22 Gorud 

Registreringskategori: Øvrig bebygd område 

Vekslende jordbruksarealer, og skogkledde områder med spredt bebyggelse. Området går 

mellom randsonen til Røren og Ormåsen. Dette gjør området til en viktig ferdselslinje til 

sentrale målpunkter i Hokksund fra Ormåsen. 

Innfallsport til marka med skiløyper og turstier. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Få boliger og viktig adkomst/innfallsport til verdifulle friluftsområder. 

Verdi: Noe 

 

 

5.23 F23 Brakstadløkka, Bermingrud, Hønerud, Slottåsen 

Registreringskategori: Øvrig bebygd område, friluftsområde 

Område med spredt bebyggelse, jordbruksarealer og skog. Det er hovedveien inn til 

Holtefjell fra Skotselvsiden. Adkomsten brukes av både bilister og syklister. Adkomst til 

Myrespiten skileikanlegg. Anlegget er mye brukt, men ligger utenfor delområdet. 

Bakke IF preparerer skiløype gjennom området mellom Hoensvannet/Holtefjell og Bakke 

kirke.  

Kløveråsen-Slottåsen orienteringskart ligger delvis innenfor delområdet, og dekker steder 

som kan ha friluftslivskvaliteter. 

I delområdet ligger Myhremoen travbane, bilde 5-23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilde 5-23. Fra travbanen. 
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Begrunnelse for verdivurdering: 

Få boliger, viktig adkomst/innfallsport til verdifulle friluftsområder. Område brukt til 

orientering er delvis innenfor delområdet.  

Usikkerhet: Bruksfrekvens av området er usikker. 

Verdi: Noe 

 

 

5.24 F24 Semsveien 

Registreringskategori: Boligområde, ferdselsforbindelser 

I området er det to viktige gang- og sykkelforbindelser inn til Hokksund sentrum, Kirkealeen 

og Christian IVs vei. 

Delområdet ligger i tilknytning til Fiskebru Familiebarnehage. 

Tett lite boligområde med hovedsakelig eneboliger og litt konsentrert småhusbebyggelse.  

Begrunnelse for verdisetting:  

Området er en viktig fredselsforbindelse og brukes av de i nærområdet, samt de som blant 

annet skal mellom Vestfossen og Hokksund. Betydningen av delområdet er lokal. 

Verdi: Noe 
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5.25 F25 Hoensmarka nord 

Registreringskategori: Friluftsområde, nærfriluftsområde  

Mindre friluftsområde nord for Hokksund og boligområdet Røren. Har lysløype, stier, 

turveier, P-plass (bilde 5-24 og 5-25). Egen venneforening; Hoensmarkas venner og O-kart 

(også brukt til turorientering). Del av kulturminneløype «Hoensmarka jernaldersti» med bl.a. 

hulveier og fornminner. 

 

Bilde 5-24. Fra lysløypa nær Krillåsen (t.v.). Benk/utsiktspunkt ved kraftlinja nord for Krillåsen (t.h.). 

 

Bilde 5-25. Gammel kiosk/bu inntil parkeringsplassen ved atkomstveien til Hoensmarka grustak. 

Begrunnelse for verdivurdering: 

Området ligger nær boliger i Hokksund sentrum og på Røren. Tilgjengelig for kortere 

opphold og er et viktig nærturområde. Jernbanen danner barriere mot Drammenselva. 

Massetak i området med tilhørende anleggstrafikk og mulig støy, trekker ned verdien noe. 

Området er ikke del av et større sammenhengende friluftsområde. 

Usikkerhet: Bruksfrekvens er usikker. Mye tyder på at den brukes ofte av mange og ulike 

brukergrupper. 

Verdi: Stor 

 



 

62 

 

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 ÅmotHaugfoss 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 friluftsliv, by- og bygdeliv, 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 friluftsliv, by- 

og bygdeliv.  
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6.2 Vegkorridor 1A lang tunnel 

I tabell 6-1 og 6-2 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 for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Delområde Verdi Opplevelseskvalitet Areal/omfang Tilgjengelighet/ 

Barriere 

Bruk av området/ 

ferdselsforbindelse 

Lydbilde Påvirkning 

F16-St. 

Hansberget – 

Breivik, Strandgata 

Middels Ubetydelig endring Ubetydelig 

endring 

Forbedret Noe forringet Noe 

forringet 

 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Noe forringet Forbedret Forbedret Forringet 

 

F21-

Drammenselva og 

Simoa 

Stor Noe Forringet Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig endring Noe 

forringet 

 

  

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet
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Tabell 6-2. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F16-St. Hansberget – Breivik, 

Strandgata 

Middels Forbedret Store deler av korridoren går i tunnel. Påvirker i liten grad 

friluftslivet i området. Gang- og sykkelforbindelse på brua gir 

økt tilgjengelighet og bruk på tvers av elva, og gir mulighet for 

å planlegge mer helhetlige forbindelser i området. 

 

Ubetydelig miljøskade  

(0) 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Berører et boligområde. Turløype langs jernbanen blir ikke 

berørt. Gang- og sykkelforbindelse på brua gir økt 

tilgjengelighet og bruk på tvers av elva, og gir mulighet for å 

planlegge mer helhetlige forbindelser i området. 

 

Noe miljøskade 

 (-) 

F21-Drammenselva og Simoa Stor Ubetydelig endring Det vil komme en bru over Drammeselva, med to – tre søyler i 

elva. Det vil være lite aktivitet i sikkerhetssonen til kraftverket. 

Ubetydelig miljøskade  

(0) 

Samlet vurdering 

Strekning med få konflikter. Gående og syklende vil få økt tilgjengelighet og bruk på tvers av Drammenselva og videre inn til Åmot sentrum. Figur 

6-1 viser konsekvensgradene for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

 

Ubetydelig konsekvens 

 

 



 

65 

 

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

I tabell 6-3 og 6-4 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A lang tunnel. Figur 6-2 viser en oversikt over berørte delområders 

plassering med tanke på vegkorridor 1A lang tunnel. 

Tabell 6-3. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Delområde Verdi Opplevelseskvalitet Areal/omfang Tilgjengelighet/ 

Barriere 

Bruk av området/ 

ferdselsforbindelse 

Lydbilde Påvirkning 

F16-St. Hansberget – 

Breivik, Strandgata 

Middels Noe forringet Noe forringet Forbedret Noe forringet 

 

Noe 

forringet  

 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Noe forringet Forbedret Forbedret Forringet 

 

F21-Drammenselva 

og Simoa 

Stor Noe Forringet Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig endring Noe 

forringet 

 

 

  

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet
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Tabell 6-4. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F16-St. Hansberget – Breivik, 

Strandgata 

Middels Ubetydelig endring Påvirker i liten grad friluftslivet i området. Gang- og 

sykkelforbindelse på brua gir økt tilgjengelighet og bruk på 

tvers av elva, og gir mulighet for å planlegge mer helhetlige 

forbindelser i området. 

Vil berøre turveier og lydbilde i større grad enn ved lang 

tunnel.  

 

Noe miljøskade 

 (-) 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Berører et boligområde. Turløype langs jernbanen blir ikke 

berørt. Gang- og sykkelforbindelse på brua gir økt 

tilgjengelighet og bruk på tvers av elva, og gir mulighet for 

å planlegge mer helhetlige forbindelser i området. 

 

Noe miljøskade 

 (-) 

F21-Drammenselva og Simoa Stor Ubetydelig endring Det vil komme en bru over Drammeselva, med to – tre 

søyler i elva. Det vil være lite aktivitet i sikkerhetssonen til 

kraftverket. 

 

Ubetydelig miljøskade  

(0) 

Samlet vurdering 

Vegkorridoren har liten andel av konflikter. Gående og syklende vil få økt tilgjengelighet og bruk på tvers av Drammenselva og videre inn til 

Åmot sentrum. Vegorridor med lang tunnel er bedre enn kort tunnel. Figur 6-2 viser konsekvensgradene for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

 

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 6-5 og 6-6 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1B. Figur 6-3 viser en oversikt over berørte delområders plassering 

med tanke på vegkorridor 1B. 

Tabell 6-5. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 1B. 

Delområde Verdi Opplevelseskvalitet Areal/omfang Tilgjengelighet/ 

Barriere 

Bruk av området/ 

ferdselsforbindelse 

Lydbilde Påvirkning 

F16-St. 

Hansberget – 

Breivik, 

Strandgata 

Middels Forringet Forringet Forbedret  Noe forringet 

 

Forringet 

 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Noe forringet Forbedret Forbedret Forringet 

 

F21-

Drammenselva 

og Simoa 

Stor Noe Forringet Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig endring Ubetydelig endring Noe forringet 

 

 

  

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet
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Tabell 6-6. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1B. 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F16-St. Hansberget – Breivik, 

Strandgata 

Middels Forringet Tiltaket vil gå gjennom ett boligområde. Kutter ferdselsårer i 

nabolaget. Bidrar til økning av støy. Gang- og sykkelforbindelse 

på brua gir økt tilgjengelighet og bruk på tvers av elva, og gir 

mulighet for å planlegge mer helhetlige forbindelser i området. 

På grunn av inngrep i boligområde vurderes konsekvensen 

likevel til betydelig miljøskade. 

 

Betydelig miljøskade  

(--) 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Berører et boligområde. Turløype langs jernbanen blir ikke 

berørt. Gang- og sykkelforbindelse på brua gir økt 

tilgjengelighet og bruk på tvers av elva, og gir mulighet for å 

planlegge mer helhetlige forbindelser i området.  

 

Noe miljøskade 

 (-) 

 

F21-Drammenselva og Simoa Stor Ubetydelig endring Det vil komme en bru over Drammeselva, med to – tre søyler i 

elva. Det vil være lite aktivitet i sikkerhetssonen til kraftverket. 

 

Ubetydelig miljøskade  

(0) 

Samlet vurdering 

Korridoren går gjennom boligområde, men gir økt tilgjengelighet og bruk på tvers av Drammenselva og videre inn til Åmot sentrum for gående og 

syklende. Den samlede konsekvensen for vegkorridoren vurderes til middels negativ på grunn av inngrep i boligområdet sør for St. Hansberget. 

Figur 6-3 viser konsekvensgradene for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

Middels negativ 

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

I tabell 6-7 og 6-8 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1C. Figur 6-4 viser en oversikt over berørte delområders plassering 

med tanke på vegkorridor 1C. 

Tabell 6-7. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1C. 

Delområde Verdi Opplevelseskvalitet Areal/omfang Tilgjengelighet/ 

Barriere 

Bruk av området/ 

ferdselsforbindelse 

Lydbilde Påvirkning 

F16-St. Hansberget – 

Breivik, Strandgata 

Middels Noe forringet Noe forringet 

 

 

Noe forringet 

 

Noe forringet 

 

Noe 

forringet 

 
F17-Åmot øst Stor Noe forringet Noe forringet Ubetydelig 

endring 

Forbedret Forringet 

 
F21-Drammenselva 

og Simoa 

Stor Noe Forringet Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig endring Noe 

forringet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet
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Tabell 6-8. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1C. 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F16-St. Hansberget – Breivik, 

Strandgata 

Middels Noe forringet Det vil bli inngrep i turområdet og ferdselsforbindelser. 

Ferdelsforbindelser kan ivaretas med avbøtende tiltak. 
Noe miljøskade 

 (-) 

 

F17-Åmot øst Stor Noe forringet Berører et boligområde. Turløype langs jernbanen blir ikke 

berørt. Gang- og sykkelforbindelse på brua gir økt 

tilgjengelighet på tvers av elva, og gir mulighet for å 

planlegge mer helhetlige forbindelser i området. 

Noe miljøskade 

 (-) 

 

F21-Drammenselva og Simoa Stor Ubetydelig endring Det vil komme en bru over Drammeselva, med to – tre søyler 

i elva. Det vil være lite aktivitet i sikkerhetssonen til 

kraftverket. 

Ubetydelig miljøskade  

(0) 

Samlet vurdering 

Korridoren gir inngrep i nærturterreng, men gir mulighet for gang- og sykkelforbindelser for fremtidig tilknytning mot Strandgata/Åmot vest. 

Figur 6-4 viser konsekvensgradene for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

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

I tabell 6-9 og 6-10 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 3. Figur 6-5 viser en oversikt over berørte delområders plassering 

med tanke på vegkorridor 3. 

Tabell 6-9. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 3. 

Delområde Verdi Opplevelseskvalitet Areal/omfang Tilgjengelighet/ 

Barriere 

Bruk av området/ 

ferdselsforbindelse 

Lydbilde Påvirkning 

F11-Hassel, Gruvåsen-

Mørkåsen 

Middels Noe forringet Noe forringet Noe forringet Noe forringet Noe 

forringet 

 
F12-Buskerud hovedgård-

Nyhus – Bråtan, 

Granmarka, Ebbeåsen 

Middels Noe forringet Forringet Noe forringet Noe forringet Noe 

forringet 

 
F14-Nymoen Stor Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Noe 

forringet 

 
F15-Blaafarveværket Svært 

stor 

Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Noe 

forringet 

 

  

  

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet

Forbedret Ubetydelig

endring

Noe

forringet

Forringet Sterkt

forringet
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Tabell 6-10. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 3. 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F11-Hassel, Gruvåsen-

Mørkåsen 

Middels Noe forringet Korridoren berører to kartlagte friluftsområder med svært stor 

og stor verdi. Avbøtende tiltak: opprettholde tur- og driftsveger 

som kan brukes til friluftslivformål. 

Noe miljøskade 

 (-) 

 

F12-Buskerud hovedgård-

Nyhus – Bråtan, Granmarka, 

Ebbeåsen 

Middels Noe forringet Berører et boligområde på Nyhus. Korridoren berører i liten grad 

temaet friluftsliv/by- og bygdeliv.   

Avbøtende tiltak: opprettholde driftsveger som kan brukes til 

friluftslivformål. 

Noe miljøskade 

 (-) 

 

F14-Nymoen Stor Ubetydelig Nytt vegtiltak tilpasses dagens fv. 287. Ubetydelig miljøskade  

(0) 

F15-Blaafarveværket Svært stor Ubetydelig Nytt vegtiltak tilpasses dagens fv. 287. Ubetydelig miljøskade  

(0) 

Samlet vurdering 

Korridoren gir inngrep i boligområde og to kartlagte friluftsområder med viktig og svært viktig verdi. Kartlagt friluftsområde som blir mest berørt 

er nærturterrenget til boligfeltet på Nordbråtan. Figur 6-6 viser konsekvensgradene for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

 

Noe 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 konsekvenser for friluftsliv/by- og bygdeliv 

sammenlignet mot nullalternativet. Noen korridorer er allikevel bedre for friluftsliv/by- og 

bygdeliv enn andre. Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge. 

Vegkorridor 1A lang tunnel har ubetydelig konsekvens, og er rangert som beste korridoren 

for friluftsliv/by- og bygdeliv. Korridoren har få konflikter og medfører forbedring ved å 

etablere gang- og sykkelløsning på ny bru over Drammenselva. Korridoren har et delområde 

med noe miljøskade ved at vegtiltaket påvirker negativt opplevelseskvalitet, areal og lydbilde 

i delområde F17 (Åmot Øst).  

Vegorridor 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren har få konflikter, 

Unntaket er over Brevikjordet i delområde F16 (St. Hansberget – Breivik, Strandgata) hvor 

veglinja ligger i dagen. Daglinjen vil berøre turveier og lydbilde i større grad enn ved lang 

tunnel. I tillegg vil vegtiltaket påvirke opplevelseskvalitet, areal og lydbilde negativt i 

delområde F17 (Åmot øst). 

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Konsekvensgraden dras opp av at korridoren 

har to delområder med noe miljøskade. Korridoren medfører inngrep i turområder og 

ferdeselsforbindelser mellom Drammenselva og Simoa (delområde F16). I det andre 

delområdet vil vegtiltaket påvirke opplevelseskvalitet, areal og lydbilde negativt i Åmot øst 

(delområde F17). Korridoren medfører en forbedring ved å etablere gang- og sykkelsystem 

på ny bru over Drammenselva. 

Vegorridor 3 har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører noe miljøskade i to 

delområder. Delområde F11 (Hassel, Gruvåsen-Mørkåsen) medfører korridoren inngrep i to 

kartlagte friluftsområder med viktig og svært viktig verdi. I delområde F12 (Buskerud 

hovedgård-Nyhus–Bråtan, Granmarka, Ebbeåsen) påvirker korridoren boligområde på Nyhus. 

Vegkorridor 1B har middels negativ konsekvens. Konsekvensgraden dras opp av at 

korridoren har et delområde med betydelig miljøskade. Konsekvensen er at vegtiltaket vil gå 

gjennom boligområdet sør for St. Hansberget, kutte ferdselsårer i nabolaget og gi økt støy 

(delområde F16). I tillegg vil vegtiltaket påvirke opplevelseskvalitet, areal og lydbilde negativt 

i delområde F17 (Åmot øst). Til tross for tilrettelegging av gang- og sykkelsystem vurderes 

korridoren som lavest rangert på grunn av miljøskadene den tilfører boligområdet. 

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

Noe miljøskade (-) 1 2 1 2 2 

Ubetydelig (0) 2 1 1 1 2 

Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 
Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 5 3 4 

Forklaring til rangering 

 

Vil berøre turveier og 

lydbilde i større grad 

enn ved lang tunnel. 

Korridoren medfører 

inngrep i Overn-

Stubberud og 

Breivikskogen (kartlagte 

friluftslivområder med 

viktig verdi). 

Korridoren medfører 

inngrep i Breivikskogen 

(kartlagt 

friluftslivområde med 

viktig verdi) og 

ferdselsforbindelser. 

Ferdselsforbindelser kan 

ivaretas med avbøtende 

tiltak.  

Korridoren medfører 

inngrep i boligområdet 

Nordbråtan, og kartlagte 

friluftsområder med 

viktig og svært viktig  

verdi. 
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7.1 Konsekvenser i anleggsperioden  

Konsekvensene i anleggsperioden vil i stor grad berøre den vegkorridoren som blir valg. 

Generelt vil sprengning, massetransport, uoversiktlig trafikkbilde, midlertidige omkjøringer 

og andre forstyrrelser i trafikkavviklingen påføre nærmiljø- og friluftslivsinteressene 

ulemper. Stedvis og i perioder vil anleggsarbeidene medføre økt barrierevirkning, støy og 

trafikkfare. Utover de hus som innløses som følge av tiltaket, kan det hende at tilgrensende 

boliger blir ubeboelige i anleggsperioden. For riggområder, midlertidige deponier, massetak, 

områder for bearbeiding av masser m.m., kan de framtidige kryssområdene brukes. 

7.2 Usikkerhet  

Bruksfrekvensen er en viktig faktor for å vurdere verdi for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv. 

I kommunedelplan arbeidet har det i første rekke blitt benyttet digitale kilder/kartkilder og 

det kan derfor være vanskelig å fastsette nøyaktig bruksfrekvens for de ulike områdene ut 

fra kildene som er brukt. Verdivurderingene er derfor i flere områder basert på antakelser av 

bruksfrekvens ut fra stinett, foreliggene O-kart, Strava, ortofoto, opparbeidelsesgrad og 

lignende. På grunn av usikkerheten i faktisk bruk, er det valgt å ta med et avsnitt som 

synliggjør hvilke usikkerheter som er knytta til verdivurderingen av hvert område.  

 

Den viktigste årsaken til usikkerhet er detaljnivå på datagrunnlaget, måten tiltaket påvirker 

delområdene og utforming/lokalisering av veglinja/tiltaket. Usikkerhet i verdi og/eller 

påvirkningfølger med til konsekvensvurderingen.  

 

En vurdering vil alltid ha innslag av faglig skjønn, men det er etterstrebet å gjøre 

vurderingene så etterprøvbare som mulig. For tema friluftsliv/by- og bygdeliv vil 

usikkerheten være knyttet til den endelige utformingen av tiltaket. Vurderingene skal være 

robuste slik at justering av linjer innenfor korridorene ikke skal få utslagsgivende effekt på 

sammenstillingen av de ulike delområdene og vegkorridorenesett opp mot hverandre.  

8 Skadereduserende og kompenserende tiltak  

8.1  Skadereduserende tiltak 

Nedenfor er det listet opp forslag til skadereduserende tiltak som vil gjøre situasjonen for 

friluftsliv/by- og bygdeliv bedre. Tiltakene må vurderes i neste planfase. 

8.2  Skadereduserende tiltak i permanent situasjon  

• Støyskjerming i henhold til retningslinje. 

• Det bør opprettholdes ferdselsårer mot marka, samt omlegging av turveier/skiløyper. 

Det bør vurderes i neste planfase om det er ytterlige behov for å opprettholde/legge om 

flere ferdselsårer. 
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8.3  Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

• Støyskjerming i henhold til retningslinje. 

• Tilgangen til friluftsområder bør sikres i anleggsperioden. 

• Forholdet til gående og syklende må ivaretas i hele anleggsperioden, dersom det er 

nødvendig bør det settes opp midlertidige bruer. 

8.4  Kompenserende tiltak  

Kompenserende tiltak vil bli vurdert i neste planfase og vil være basert på innspill eller krav 

fra myndigheter. Et kompenserende tiltak kan være aktuelt hvis vegtiltaket berører noe som 

har veldig stor verdi, som for eksempel lekeplass. 

9 Før- og etterundersøkelser/miljøoppfølging  

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

beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter at valg av korridoren 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 friluftsliv/by- og bygdeliv på reguleringsplannivå:  

• Vurdere anleggsperioden med inngrep, anleggsveger, tider for sprenging, 

anleggstrafikk m.m., med spesielt hensyn til skoleveier, lekeområder og bomiljøer.  

• Vurdere hensynet til beboerne i de ulike bomiljøene som blir berørt. 
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