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Forord 

Statens vegvesen Utbygging har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for 

ny tofeltsveg på fv. 287 fra Åmot til Haugfoss i Modum kommune. Etter 1.1.2020 ble alle 

oppgaver knyttet til fylkesveg flyttet til fylkeskommunen. Fv. 287 Åmot-Haugfoss har vært 

en del av utredningen for rv. 350. I samråd med Viken fylkeskommune er det enighet at 

Statens vegvesen skal fullføre fv. 287 Åmot-Haugfoss på vegne av fylkeskommunen.  

Vi varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning 16. 

november 2016, og la samtidig forslag til planprogram ut på høring. Arbeidet blir utført i 

henhold til plan- og bygningsloven § 3-7. Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til plan- 

og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble 

vedtatt i Modum kommune 25.september 2017. Konsekvensutredningen er utarbeidet i 

samsvar med planprogrammet. 

I kommunedelplanen er det beskrevet virkninger for miljø og samfunn av foreslått arealbruk, 

jf. pbl § 4-2. Konsekvensutredningen er utarbeidet samtidig med kommunedelplanen, og er 

grunnlag for vurderinger og valg av løsning. Vegkorridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 1B, 

1C og 3 presenteres som forslag til kommunedelplan. Forslagene består av en arealdel som 

vises på et plankart med tilhørende bestemmelser. Vegkorridor 2 har blitt silt ut på grunn av 

utfordrende grunnforhold. 

Offentlig ettersyn-planprosess 

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning blir lagt ut på offentlig ettersyn på 

servicetorget på rådhuset i Modum kommune. Kommunedelplanforslaget med 

konsekvensutredning vil også være tilgjengelig på internett: https://viken.no/horinger.  

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Eventuelle uttalelser til 

kommunedelplanen med konsekvensutredningen skal være skriftlige og sendes til:  

Viken fylkeskommune via e-post: post@viken.no, eller per post til Viken fylkeskommune, 

postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk innspill med «2021/47695 Kommunedelplan for fv. 

287 Åmot - Haugfoss». 

Etter høringsperioden er over, vil Statens vegvesen og Viken fylkeskommune vurdere 

innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer. Deretter sendes planforslaget til 

sluttbehandling i Modum kommune, med en anbefaling om hvilken vegkorridor som bør 

velges. Kommunestyret i Modum kommune vedtar kommunedelplanen. 

Har du spørsmål, kan du kontakte:  

- Prosjektleder Erling Fergestad på telefon 95 88 40 55 og e-post erlingfe@viken.no  

- Arealplanlegger/Avd.leder Øystein Lid Larsen på telefon 32 78 94 02 og e-post: 

oystein.lid.larsen@modum.kommune.no 
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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 

 Bakgrunn 

Statens vegvesen Utbygging (tidligere Prosjektavdeling i Region sør), har fått i oppdrag av 

Samferdselsdepartementet om å igangsette kommunedelplanlegging av rv. 350 Hokksund-

Åmot og nytt kryss med fv. 287 mot Sigdal. 

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. 

I handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 står følgende om fv. 287: «Avkjørsel til 

Sigdal går i dag på fv. 287 gjennom Åmot sentrum og Korketrekkeren. Det er et sterkt ønske 

fra Modum og Sigdal kommune om å få lagt om vegen. Fremtidig kryss med rv. 35 er en 

viktig faktor i denne omleggingen, og fylkeskommunen og Statens vegvesen mener det vil 

være riktig å planlegge avkjørsel til Sigdal som en del av kommunedelplan for rv. 35 

Hokksund – Åmot». 

Fv. 287 er også videreført i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 Mål definert i planprogrammet 

Målene for planleggingen er brutt ned fra det nasjonale målet for transportpolitikken: «Et 

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet». Prosjektmålene er delt inn i følgende kategorier:  

• Framkommelighet  

• Trafikksikkerhet  

• Miljø  

 Beskrivelse av tiltak 

Kommunedelplanen for fv. 287 Åmot-Haugfoss har utredet fire vegkorridorer (figur 1-1): 

- Vegkorridor 1A, 1B, 1C, og 3 ligger nord for Åmot bru. Korridor 1A er i tillegg utredet 

med kort og lang tunnel. 

- Vegkorridor 3 ligger på vestsiden av Drammenselva og kobler seg til vegkorridor 1A, 

2A og 3A på rv. 350 
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Figur 1-1. Vegkorridorer for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss.  
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Tabell 1-1 viser veglengder for vegkorridorene. 

Tabell 1-1. Vegkorridorer i meter fordelt på veg i dagen, tunnel og bru (verdier er ikke eksakt). 

Korridor Veg i dagen Tunnel Bru Totalt 

1A lang tunnel 950 1200 250 2400 

1A kort tunnel 1350 800 250 2400 

1B 2020  250 2270 

1C 1910 490 250 2650 

3 5850   5850 

 

 Forkastede korridorer 

I løpet av planprosessen har det vært vurdert mange ulike korridorer som har blitt forkastet. 

Korridorer som er forkastet er dokumentert i vedlegg 1, «Rv.35 Hokksund – Åmot og fv.287 

Åmot – Haugfoss, Silingsrapport». 

I fastsatt planprogram skulle vegkorridor 2 konsekvensutredes. I samråd med Viken 

fylkeskommune og planmyndighet ble det bestemt å forkaste vegkorridor 2. Korridoren ble i 

risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 2) frarådet på grunn av utfordrende grunnforhold. 

 Dimensjoneringsklasse og utforming 

Ny fv. 287 vil i henhold til håndbok N100 Veg- og gateutforming planlegges etter 

dimensjoneringsklasse H5 Nasjonale hovedveger. 

Fv. 287 skal bygges som 2-feltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt, indre skulder på 0,5 m, 

midtdeler på 1,5 m og ytre skulderbredde på 1,5 m. Total vegbredde er 12,5 m (figur 1-2).  

 
Figur 1-2. Illustrasjon vegstandard fv. 287. 

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

og fartsgrense 90 km/t (figur 1-3). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 1-4).  
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Kryss Embretsfoss dimensjoneres etter planlagt standard for fremtidig rv. 350. 

Dimensjoneringsklassen for rv. 350 er H3 (Håndbok N100).   

 Transportanalyse 

Transportanalysen er gjennomført med trafikkberegningsmodellen Regional Transportmodell 

(RTM), DOM Buskerudbyen, se vedlegg 4 «Transportanalyse for fv. 287 Åmot-Haugfoss». 

Trafikktall på vegnettet i 2040 har blitt beregnet for fire alternativer. Korridor 1A lang tunnel 

og 1A kort tunnel har blitt slått sammen til en beregning siden de er likeverdige. 

Hovedkonklusjonene fra beregningene er som følger (figur 1-5): 

- Vegkorridor 1A,1B og 1C er svært like trafikalt. Lengden og kjøretiden på de ulike 

vegkorridorene er relativt lik, og avstanden til befolkningsområdene er omtrent det 

samme. For de tre vegkorridorene viser beregningene at nesten all trafikken fra 

dagens fv. 287 vil bruke den nye fylkesvegforbindelsen mellom Åmot og Haugfoss. 

Vegkorridorene vil avlaste dagens Åmot bru med ca. 4 000 i ÅDT.  

- Vegkorridor 3 avlaster ikke dagens Åmot bru like godt. Mye av trafikken som krysser 

dagens bru er knyttet til lokale målpunkter nær Åmot. Vegkorrdoren får lavest ÅDT 

på ny fv.287 og høyest trafikk på dagens Åmot bru med ÅDT 2 800. 

Nytt kryss Embretsfoss og ny fv. 287 vil lede trafikken utenom Åmot sentrum. Dagens fv. 

287 vil bli avlastet for Sigdalstrafikk og tungtrafikk. 

At beregningene gir svært like trafikktall skyldes at lengden og kjøretiden på korridorene er 

relativt like, og avstand til større befolkningsområder er også lik. 

Resultatene fra trafikkberegningene er benyttet som inngangsdata for beregning av prissatte 

konsekvenser, støyberegninger og luftforurensning. 

Figur 1-4. Illustrasjon vegstandard, lengde 

over 500 meter. 

Figur 1-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

500 meter. 
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Figur 1-5. Trafikkberegning nullalternativet og vegkorridorene 1A,1B, 1C og 3. 
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 Støy 

Nullalternativet på fv.287 har 36 boliger i rød støysone og 240 boliger i gul støysone. 

Foreslåtte vegkorridorer vil øke antall boliger i rød sone, mens i gul sone vil antall boliger bli 

redusert. Unntak er vegkorridor 3 som gir øning i både rød og gul sone. Vegkorridor 3 kan 

ikke direkte sammenlignes mot de andre vegkorridorene siden støyen fra fremtidig rv. 350 

inngår.   

Forskjellen mellom vegkorridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 1B og 1C er ikke betydelige 

med hensyn på antall støyfølsomme bygninger i sonene. Konklusjonen er at vegkorridor 1C 

gir færrest boliger i rød og gul sone sammenlignet mot de andre vegkorridorene. 

 Luftforurensning 

Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel, er utslippene av både partikler og 

nitrogendioksid i eksosen mye lavere i 2030 sammenlignet med i dag. Resultatene viser at 

alle vegkorridorene for fv. 287 tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet 

situasjonen.  

 Prissatte konsekvenser 

I tabell 1-2 vises sammenstilling av resultatene for ny fv. 287 med netto nytte og netto nytte 

per budsjettkrone (netto nytte delt på sum virkninger for det offentlige). Ingen av 

vegkorridorene gir positiv netto nytte. 

Tabell 1-2. Sammenstilling av prissatte konsekvenser. Resultater for perioden 2026-2065 (1000 

kroner diskontert). * Inngår i konsekvenstemaet «budsjettvirkning». 

Konsekvenstema Null-

alternativet 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 

0 444 400 482 590 380 419 302 726 101 997 

Operatørenytte 0 5 639 5 699 5 722 5 590 3 737 

Budsjettvirkning 0 -1 260 

150 

-1 125 

120 

-874 780 -941 936 -884 279 

Ulykker 0 17 401 21 161 20 034 19 116 19 274 

Støy- og 

luftforurensing 

0 -19 448 -22 958 -39 204 -55 248 -115 427 

Restverdi 0 109 119 132 568 109 366 57 514 -19 793 

Skattekostnad 0 -252 030 -225 024 -174 956 -188 387 -176 856 

Netto Nytte, NN 0 -938 622 -714 430 -557 588 -784 582 -1 054 

966 

NN pr budsjettkrone, 

NNB 

0 -0,74 -0,63 -0,64 -0,83 -1,19 

Rangering 1 4 2 3 5 6 

Tilleggsopplysninger:       

Anleggskostnad* 

(inkl. mva.) 

 1 533 000 1 397 000 1 153 000 1 206 000 1 168 000 
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Vegkorridor 1B gir høyest netto nytte, ca. - 558 mill. kr, og nest høyest netto nytte pr 

budsjettkrone (NNB) -0,64. Vegkorridoren ligger på gjennomsnittet med hensyn til 

trafikantnytte, ulykkeskostnader, og støy- og luftforurensningskostnader. Laveste 

investeringskostnad, samt lave drift- og vedlikeholdskostnader gjør at korridoren får best 

netto nytte. 

Vegkorridor 1A kort tunnel gir nest høyest netto nytte, ca. – 714 mill. kr, og høyest NNB -

0,63. Vegkorridoren gir størst trafikantnytte, har størst innsparelse mht. ulykkeskostnader, 

og de minste støy- og luftforurensningskostnadene. Tunnelen gjør at vegkorridoren får 

høyere investeringskostnader og kostnader til drift og vedlikehold i forhold til alternativene 

uten tunnel. 

Sett bort fra vegkorridor 3, gir vegkorridor 1A lang tunnel dårligst netto nytte, ca. – 939 mill. 

kr (og NNB -0,74), mens vegkorridor 1C gir netto nytte -785 mill. kr og lavest NNB -0,83. Til 

tross for at 1A lang tunnel gir omtrent 50 % høyere trafikantnytte enn 1C, gir tunnelen i 1A 

lang tunnel såpass høye investerings- og drift- og vedlikeholdskostnader at korridoren får 

dårligere netto nytte totalt. 

 Ikke-prissatte konsekvenser 

Konsekvenser har blitt utredet for følgende ikke-prissatte temaer:  

• Landskapsbilde  

• Friluftsliv/by- og bygdeliv  

• Naturmangfold 

• Kulturarv  

• Naturressurser  

 

 Landskapsbilde 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for landskapsbilde sammenlignet 

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

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens, og er rangert som beste korridoren for 

landskapsbildet. Korridoren medfører betydelig miljøskade på to delområder. I delområde 

L16 Drammenselva vil planlagt bru bli liggende nært kraftverket. Brua vil bryte noe med 

landskapsbildets karakter, og forringe visuell opplevelse av kraftstasjonen og demningen. 

Brua følger samme kurve som demningen, og harmonerer bedre enn brukryssingene i 

vegkorridor 1A og 1B. I delområde L12 Gausdal medfører tiltaket landskapsøkologiske 

konsekvenser med høye fjellskjæringer på begge sider.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på to delområder. Vegkorridor 1C har bedre løsning over Drammenselva, samt 

kryssløsninger i hver ende av ny tunnel. 1C sparer L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua for store, 

synlige fjellskjæringer i kryss med fv. 287.     
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Vegkorridor 1A kort tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på tre delområder. Vegkorridor 1A lang tunnel sparer åpent jordbrukslandskap 

og bebyggelse, og reduserer nær- og fjernvirkning av tiltaket.  

Vegkorridor 1B har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade i tre 

delområder. Kryssløsningen med fv. 287 medfører mer skjemmende og synlige 

terrenginngrep i L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua og L13 Haug-Strandgata. 1B fragmenter et 

stor sammenhengende jordbruksområdet og boligområde, noe som medfører stor endring i 

landskapet. For delområde L13 har 1A kort tunnel og 1B lik konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil medføre at området blir sterkt forringet, konsekvensen for vegkorridor 1B 

er derfor satt opp fra middels til stor negativ konsekvens.   

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører alvorlig miljøskade i 

delområde L15 Bakke–Refsal. Tiltaket vil fragmentere jordbruksområder, og skape visuelle 

brudd i kulturlandskapet. Videre vil vegen bryte med landskapsbildets karakter, og være 

visuelt skjemmende for nærliggende spredt bebyggelse, spesielt for Nykirke. Alvorlig 

miljøskade på delområde L15 vektlegges. Vegkorridor 3 er også lengste korridor for ny fv. 

287. 

Tabell 1-3 viser konsekvens og rangering for fv.287 Åmot-Haugfoss. 

Tabell 1-3. Oppsummering av konsekvenser og rangering for landskapsbilde. 

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

Mest alvorlig 

miljøskade 

(----)  

 

 

  

Alvorlig 

miljøskade 

(---)  

 

 

 1 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 2 

3 

3 2 1 

Noe miljøskade 

(-) 2 

2 

2 3 1 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 1 

 

   

Samlet 

vurdering 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 2 3 4 1 5 
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 Friluftsliv/by- og bygdeliv 

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.  

Vegkorridor 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. 

Vegkorridor 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 1-4. 
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Tabell 1-4. Oppsummering av konsekvenser og rangering for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

 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 

 

 Naturmangfold 

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 1-5.  
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Tabell 1-5. Oppsummering av konsekvenser og rangering for naturmangfold. 

 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 

 

 Kulturarv 

Generelt vil alle vegkorridorer ha negative konsekvenser for kulturarv sammenlignet mot 

nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for kulturarv enn andre. Under er 

korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss 

(KM072) og forringe miljøet. Vegkorridoren anses som best for kulturarv.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket vil legge seg i randsonen langs jordet til 

gården, berøre driftsbygninger, splitte opp miljøet og svekke sammenhengen. Tiltaket vil 

legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og medføre noe miljøskade. Korridoren 

medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1B har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade på 

gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket går over jordbruksarealer, og bidrar til at 

kulturmiljøets funksjon blir ødelagt. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) 

og medføre noe miljøskade. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor 

enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1A kort tunnel er har negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket medfører at miljøets funksjon blir 

ødelagt. Korridoren vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og forringe 

kulturmiljøet. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement 

kan gå tapt. 
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Vegkorridor 3 har middels negativ konsekvens. Tiltaket vil medføre betydelig miljøskade på 

kulturmiljøet Sætersberg og Buskerud skole (KM054). Tiltaket vil skape barriere mellom 

gården og tilhørende jorder. Korridoren fragmenterer kulturmiljøet, og fører til betydelig 

miljøskade på Gudmundsrud og Nyhus (KM049). Tiltaket vil medføre noe miljøskade på 

Bakke (KM047).  

Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer er gitt i tabell 1-6. 

Tabell 1-6. Oppsummering av konsekvenser og rangering for kulturarv. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade  

(----) 

     

Alvorlig miljøskade 

(---)      

Betydelig miljøskade 

(--) 1 1 1  2 

Noe miljøskade  

(-) 
3 3 3 2 1 

Ubetydelig (0) 2 2  5 4 

Konsekvens 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering 2 4 3 1 5 

 Naturressurser 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for naturressurs sammenlignet 

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

Vegkorridorene innebærer arealbeslag av fulldyrket jord. Tap i matproduksjon er knyttet opp 

mot arealbeslaget, og arealbeslag og konsekvensgrad er sett i sammenheng. Konsekvensene 

for vann- og georessurser er også vurdert for alle korridorene, men konsekvensene er 

anslått å være så små at de ikke får vesentlig betydning i forhold til samlet konsekvens. 

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge. 

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Korridoren har lav andel av konflikter og 

høyeste konsekvensgrad er noe miljøskade. Tiltaket har minst beslag av dyrket jord med ca. 

15 dekar. 

Vegkorridor 1A lang tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren berører færre 

delområder enn 1C, har lav andel av konflikter og høyeste konsekvensgrad er noe 

miljøskade. Sammenlignet med 1C har 1A lang tunnel større beslag av dyrket jord (27 

dekar). På bakgrunn av et større arealbeslag av dyrket jord rangeres vegkorridor 1A lang 

tunnel lavere enn 1C. 
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Vegkorridor 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens. Delområde (NR031) ved fv. 2840 

Vestre Sponeveien har dyrket jord av stor verdi, og får betydelig miljøskade. Korridoren har 

arealbeslag på 35 dekar med dyrket jord. 

Vegkorridor 1B har middels negativ konsekvens. Delområde (NR031) ved fv. 2840 Vestre 

Sponeveien har dyrket jord av stor verdi, og får alvorlig miljøskade. Korridoren har nest 

størst beslag på antall dekar dyrket jord, med 61 dekar. 

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens. Tiltaket beslaglegger et betydelig omfang av 

dyrket jord. Delområdene, NR016 ved Oksrud og NR021 ved Lerskallen, har stor verdi og får 

alvorlig miljøskade. Korridoren berører tre delområder (NR015, NR022 og NR162) som får 

betydelig miljøskade. Korridoren har størst beslag på antall dekar dyrket jord, med 191 

dekar. 

Tabell 1-7 viser konsekvensene og rangering av vegkorridorene. 

Tabell 1-7. Oppsummering av konsekvenser og rangering for naturressurs. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Mest alvorlig  

miljøskade  

(----) 

     

Alvorlig miljøskade  

(---) 
  1  2 

Betydelig miljøskade  

(--) 
 1   3 

Noe miljøskade  

(-) 
4 2 1 5 3 

Ubetydelig miljøskade 2 3   1 

Samlet vurdering 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 2 3 4 1 5 

Estimert arealbeslag 

(daa) 
27 35 61 15 191 

Prosent av nasjonalt 

jordvernmål 
0,7% 0,9% 1,5% 0,5% 5% 

 

  Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 

Samfunnsøkonomisk analyse er utført i henhold til metodikken i Statens vegvesens Håndbok 

V712 Konsekvensanalyser (Hb V712). 

 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvensene  

Ikke-prissatte konsekvensene er sammenstilt i tabell 1-3. Sammenstillingen viser negative 

konsekvenser for samtlige vegkorridorer. 
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Nullalternativet er rangert som det beste for ikke-prissatte konsekvenser. Ingen tiltak endrer 

ikke dagens situasjon. 

Vegkorridor 1C og 1A lang tunnel er rangert som nummer to for ikke-prissatte temaene. 

Begge har noe negativ konsekvens. Korridor 1C har store strekninger med få/små/uten 

konflikter for temaene friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold og 

naturressurser. For tema landskapsbilde kommer korridor 1A lang tunnel dårligere ut med 

middels negativ konsekvens, men er rangert som nummer 2 for temaet.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har også store strekninger med få/små/uten konflikter for 

temaene naturmangfold og naturressurs. Temaet landskapsbilde har middels negativ 

konsekvens. 

Vegkorridor 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens. Korridor 1A kort tunnel er tilnærmet 

lik 1A lang tunnel. Forskjellen er at tunnelen er kortere og kryss til fv. 2840 må ha en 

tilførselsveg over dyrket jord.  Tilførselsvegen medfører et større beslag av dyrket mark, 

berører turveier og lydbilde i større grad enn ved lang tunnel. 

Vegkorridor 1B har middels negativ konsekvens, og fører til flere alvorlige konfliktpunkter. 

Landskapsbildet, naturressurser og kulturarv har betydelig til alvorlig miljøskade på området 

rundt Brevik gård. For friluftsliv/by- og bygdeliv medfører korridoren betydelig miljøskade 

for et delområde som utgjør mesteparten av strekningen.  

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens, og fører til stor andel av konflikter. Korridoren er 

rangert som nr. 6. For naturressurser medfører korridoren to delområder med alvorlig 

miljøskade ved Lerskallen og Okserud. I tillegg har korridoren størst arealbeslag av dyrket 

jord av korridorene som er utredet. Områder ved Rypås får betydelig miljøskade i to 

delområder for temaet naturmangfold. Tiltaket medfører også at Gudmundsrud-Nyhus og 

Sæterberg får betydelig miljøskade i temaet kulturarv. For landskapsbilde medfører 

korridoren alvorlig miljøskade på et delområde som utgjør en stor andel av strekningen.  

Tabell 1-8. Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. 

 
Null-

alternativ 

1A Lang 

tunnel 

1A Kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Landskapsbilde 0 
Middels 

negativ (2) 

Middels 

negativ (3) 

Stor negativ 

(4) 

Noe negativ 

(1) 

Stor negativ 

(5) 

Friluftsliv/ 

By- og bygdeliv 
0 

Ubetydelig 

(1) 

Noe negativ 

(2) 

Middels 

negativ (5) 

Noe negativ 

(3) 

Noe negativ 

(4) 

Kulturarv 0 
Noe negativ 

(2) 

Noe negativ 

(4) 

Noe negativ 

(3) 

Noe negativ 

(1) 

Middels 

negativ (5) 

Naturmangfold 0 
Noe negativ 

(1) 

Noe negativ 

(1) 

Noe negativ 

(3) 

Noe negativ 

(4) 

Middels 

negativ (5) 

Naturressurs 0 
Noe negativ 

(2) 

Noe negativ 

(3) 

Middels 

negativ (4) 

Noe negativ 

(1) 

Stor negativ 

(5) 

Samlet 

vurdering 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 1 2 4 5 2 6 
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 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Alle vegkorridorene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og er samlet sett negative for både 

prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Tabell 1-9 viser en sammenstilling av prissatte og 

ikke-prissatte konsekvenser med rangering av hver vegkorridor. 

Tabell 1-9. Sammenstilling av samfunnsøkonomiske vurdering. 

 

Nullalternativet er rangert som nummer 1 siden det har konsekvens 0. Alle vegkorridorer er 

negative sammenlignet mot nullalternativet.  

Vegkorridor 1C 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 5. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har blant de laveste investeringskostnadene. 

o Lenger enn de andre vegkorridorene og medfører noe dårligere netto nytte. 

o Lite usikkerhet knyttet til veglinjen som ligger til grunn for planforslaget. 

o Opprettholder dagens fv. 287 Strandgata som lokalveg og 

omkjøringsmulighet ved stengt tunnel. 

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 2 (bak nullalternativet), få 

konflikter for alle tema.  

 
 Null-

alternativ 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

N
e
tt

o
 n

y
tt

e
 

Netto nytte 

(1000 kr. 

diskontert) 

0 -1 007 155 -783 981 -624 080 -853 111 -1 123 472 

Netto nytte pr. 

budsjettkrone 

(NNB) 

0 -0,80 -0,70 -0,71 -0,91 -1,27 

NNB, 

rangering 
1 4 2 3 5 6 

Ik
k
e
-
p
ri

ss
a
tt

e
 

Samlet 

vurdering 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Ikke-prissatte, 

rangering 
1 2 4 5 2 6 

 
Foreløpig 

rangering 
1 3 eller 4 2 eller 3 4 eller 5 2 eller 3 6 

 
Vurdering av 

usikkerhet 

Ingen 

endret 

rangering 

Bidrar til 

endret 

rangering 

Bidrar til 

endret 

rangering 

Bidrar til 

endret 

rangering 

Ingen 

endret 

rangering 

Ingen 

endret 

rangering 

 

Forslag til 

endelig 

rangering 

1 4 3 5 2 6 
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o Lavest beslag av dyrket jord. 

o Få konfliktpunkter på kulturarv og landskapsbilde.  

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 2: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 2 eller nr. 3.  

Vegkorridor 1A kort tunnel 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 2. plass (bak nullalternativet), basert 

på NNB (netto nytte pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har nest høyest investeringskostnad. 

o Usikkerhet ved investeringskostnad: Investeringskostnaden har tatt 

utgangspunkt i at teknisk infrastruktur (el-anlegg) ved Embretsfoss 

kraftstasjon ikke blir berørt. Veglinjen som ligger til grunn for planforslaget 

må justeres bort fra el-anlegg. Justering av veglinje medfører usikkerhet 

knyttet til veglengden på korridoren, og om krysset til fv. 2840 Vestre 

Sponeveien kan realiseres. Endring kan gi utslag i økte kostnader, lavere nytte 

og kan beslaglegge mer dyrket jord. Usikkerhet bidrar til endret rangering. 

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 4. Vegkorridoren har en 

samlet vurdering noe negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. 

o Lavt beslag av dyrket jord, medfører fragmentering av et større 

jordbruksområde. 

o Korridoren har ikke visuell forankring i landskapet.  

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 3: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 2 eller nr. 3. Usikkerhet 

rundt investeringskostnader bidrar til fastsatt rangering.  

Vegkorridor 1A lang tunnel 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 4. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har høyest investeringskostnad. 

o Usikkerhet ved investeringskostnad: Investeringskostnaden har tatt 

utgangspunkt i at teknisk infrastruktur (el-anlegg) ved Embretsfoss 

kraftstasjon ikke blir berørt. Veglinjen som ligger til grunn for planforslaget 

må justeres bort fra el-anlegg. Justering av veglinje medfører usikkerhet 

knyttet til veglengden på korridoren, plassering av tunnelpåhugg og om 

krysset til fv. 2840 Vestre Sponeveien kan realiseres. Endring kan gi utslag i 

økte kostnader og lavere nytte.  

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 2 (bak nullalternativet), få 

konflikter for alle tema.  

o Lavt beslag av dyrket jord. 

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 4: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 3 eller nr. 4. Usikkerhet 

rundt investeringskostnader bidrar til fastsatt rangering.  

 



 

21 

 

Vegkorridor 1B 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 3. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har blant de laveste investeringskostnadene. 

o Usikkerhet ved investeringskostnad: Investeringskostnaden har tatt 

utgangspunkt i at teknisk infrastruktur (el-anlegg) ved Embretsfoss 

kraftstasjon ikke blir berørt. Veglinjen som ligger til grunn for planforslaget 

må flyttes bort fra el-anlegg. Det er usikkerhet knyttet til veglengde på 

korridoren og kurvatur ved dimensjoneringsklasse. Endring kan gi utslag i 

økte kostnader, lavere nytte og kan beslaglegge mer dyrket jord. 

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 5. Vegkorridoren har en 

samlet vurdering middels negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. 

o En av korridorene med høyest beslag av dyrket jord, noe som ikke bygger opp 

under jordvern og målsetningen om å begrense nedbygging av dyrket jord. 

o Vegkorridoren deler et boligområde i to. 

o Korridoren har ikke visuell forankring i landskapet.  

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 5: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 4 eller nr. 5. Usikkerhet 

rundt investeringskostnader bidrar til fastsatt rangering.  

Vegkorridor 3 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 6. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har blant de laveste investeringskostnadene, men har lavest netto 

nytte og NNB.  

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 6. Vegkorridoren har en 

samlet vurdering stor negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. 

o Rangert som dårligst for alle ikke-prissatte tema, bortsett fra friluftsliv/by- 

og bygdeliv.  

o Korridorene har høyest beslag av dyrket jord, noe som ikke bygger opp under 

jordvern og målsetningen om å begrense nedbygging av dyrket jord. 

o Vegkorridoren berører flere kulturmiljøer. 

o Korridoren har ikke visuell forankring i landskapet.   

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 6. 

  Lokale og regionale virkninger 

En sammenligning mellom nullalternativet og utbygging av fv.287 Åmot – Haugfoss viser 

svært små lokale eller regionale virkninger.. Ved utbygging av fv. 287 Åmot–Haugfoss vil 

næringstransporten få bedre fremkommelighet og Åmot vil kunne videreutvikles som 

sentrumsområde 
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  Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Det er utført en ROS-analyse tilpasset kommunedelplannivå. Fokuset i analysen har vært å 

avdekke områder med potensiell fare, og om noen av korridorene bør frarådes av 

sikkerhetsmessige årsaker. 

 

Temaer som støy, natur og kultur blir nøye vurdert og utredet i konsekvensutredningen, og 

ble derfor ikke behandlet her. 

Uansett hvilket alternativ som velges, må tiltakene som er kommet frem i analysen følges 

opp i det videre arbeidet. Det er mange generelle tiltak som kartlegging, grunnundersøkelser 

og andre utredninger, som vil føre til et bedre grunnlag for risikovurderinger på neste 

plannivå. For det anbefalte alternativet er det utarbeidet en oversikt over de mest kritiske 

hendelsene i oransje og rød sone, med kommentar og anbefaling. Med avbøtende tiltak vil 

det være mulig å redusere sannsynlighet og konsekvens, slik at alle disse potensielle 

hendelsene kommer på akseptabelt nivå. Tiltakene må konkretiseres i reguleringsplan.  

Det er krav om å utarbeide ROS-analyse også på reguleringsplan.  

 

For de øvrige vegkorridorene avdekket ROS-analysen en hendelse i rød sone og ingen i 

oransje sone. Korridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel og 1C har rød hendelse for geoteknisk 

ustabil grunn/Fare for utglidning. I reguleringsplan/byggeplan er det viktig at det gjøres 

grundige kartlegginger av de geotekniske forholdene. Kartleggingen vil gi grunnlag for å 

gjennomføre nødvendige sikringstiltak som reduserer risiko. Spesielle forberedelser i 

forbindelse med kommunedelplan har ikke blitt anset som nødvendig. 

ROS-analysen skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for valg av korridor, men siden 

det er små forskjeller tillegges ikke ROS-analysen stor vekt ved anbefaling av vegkorridor. 

  Prosjektets måloppnåelse 

Målene for prosjektet er brutt ned fra det nasjonale målet for transportpolitikken «Tilby et 

effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov 

for transport og fremmer regional utvikling»  

Mål for prosjektet er delt inn i følgende kategorier: 

• Framkommelighet 

• Trafikksikkerhet 

• Miljø 

Best ut kommer vegkorridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 1B og 1C. Korridorene har 

måloppnåelse på fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

Vegkorridor 3 har noe måloppnåelse, men selv om korridoren avlaster Åmot sentrum er det 

ønskelig med mer trafikkavlastning enn resultatene tilsier.   
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  Anbefaling 

 Sammenstilling av konsekvensutredningen 

I tabell 1-10 vises oppsummeringen over ikke-prissatte og prissatte konsekvenser, 

regionale- og lokale virkninger, risikovurderinger, risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) og 

måloppnåelse for vegkorridorene. 

Tabell 1-10. Sammenstilling av konsekvensutredningen.  

 

 Begrunnelse for frarådning 

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens for ikke-prissatte tema, og er vurdert som 

dårligste korridor for ikke-prissatte konsekvenser. Vegkorridor 3 har delvis måloppnåelse. 

Korridoren gir god fremkommelighet og forutsigbarhet, men gir ikke tilstrekkelig 

trafikkavlastningen av Åmot sentrum. Vegkorridoren er også avhengig av ny rv. 350 mellom 

Hokksund og Åmot. Det er usikkert når kommunedelplan for ny rv. 350 blir vedtatt, derfor 

frarådes vegkorridor 3 som ny fv. 287. 

 Begrunnelse for godta 

Vegkorridorene 1A lang tunnel, 1A kort tunnel og 1B har alle måloppnåelse. Åmot sentrum 

avlastes for gjennomgangstrafikk og korridorene gir god fremkommelighet og 

forutsigbarhet for tyngre kjøretøy. Vegkorridorene har flere konfliktpunkter for ikke-

prissatte temaer, men vurderes som gode alternativer for ny fv. 287, dersom konfliktnivået 

blir redusert. 

 Begrunnelse for anbefaling 

Vegkorridor 1C er lenger enn de andre vegkorridorene og medfører noe dårligere NNB. 

Korridoren har noe negativ konsekvens for ikke-prissatte tema, blant annet ved lavest 

 Null-

alternativ 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Samlet 

rangering av 

prissatte og 

ikke-prissatte 

konsekvenser 

1 4 3 5 2 6 

Måloppnåelse Ikke mål-

oppnåelse 
God måloppnåelse 

Delvis mål-

oppnåelse 

Regionale og 

lokale virkninger 

Ingen 

endring 

Forbedring sammenlignet med nullalternativet. Liten/ingen forskjell 

mellom vegkorridorene. 

Risikovurdering 
Ingen 

endring 

Middels risiko Middels 

risiko 

Lav risiko Lav risiko Ikke vurdert på 

grunn av 

måloppnåelse 

ROS-analysen Ingen 

endring 

Om avbøtende tiltak i ROS-analysen blir gjennomført, er det ingen 

hindringer for gjennomføring av tiltaket. 
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beslag av dyrket jord. Det er enklere å opprettholde dagens fv. 287 Strandgata som lokalveg 

og omkjøringsmulighet ved stengt tunnel.  

Til tross for noe dårligste NNB enn beste vegkorridor 1A kort tunnel, vurderes vegkorridor 

1C som samfunnsmessige beste alternativet. Vegkorridor 1C anbefales. 

Oppsummering er vist i figur 1-6. 

 
Figur 1-6. Oppsummering av anbefaling. 
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2 Innledning 

 Bakgrunn 

Statens vegvesen Utbygging (tidligere Prosjektavdeling i Region sør), 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, 

tidligere 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. 

I handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 står følgende om fv. 287: «Avkjørsel til 

Sigdal går i dag på fv. 287 gjennom Åmot sentrum og Korketrekkeren. Det er et sterkt ønske 

fra Modum og Sigdal kommune om å få lagt om vegen. Fremtidig kryss med rv. 35 er en 

viktig faktor i denne omleggingen, og fylkeskommunen og Statens vegvesen mener det vil 

være riktig å planlegge avkjørsel til Sigdal som en del av kommunedelplan for rv. 35 

Hokksund – Åmot». 

Fv. 287 er også videreført i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 Formålet med kommunedelplan og konsekvensutredning 

Formålet med kommunedelplanen er å få vedtatt en vegkorridor som skal legges til grunn 

for utarbeiding av reguleringsplan. I tillegg til å avklare vegkorridor, skal kommunedelplanen 

også fastlegge tilknytningspunkter/kryss langs ny vegen.  

 

Formålet med konsekvensutredningen er å få fram vesentlige konsekvensene de ulike 

korridorene vil medføre med hensyn til miljø og samfunn, slik at konsekvensene kan legges 

til grunn for vedtaket av kommunedelplanen.  

 

Formålet med tiltaket er å bygge ny fv. 287 fra Haugfoss til Åmot med tilhørende vegnett og 

kryss. 

  



 

27 

 

 Mål definert i planprogrammet 

 Samfunnsmål 

Planleggingen av fv. 287 Åmot-Haugfoss bygger på nasjonale mål for transportpolitikken, 

slik det bl.a. er nedfelt i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 (Meld. 

St. 33). 

Det nasjonale målet for transportpolitikken er:  

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet. 

Hovedmålene for transportpolitikken er oppsummert i figur 2-1: 

 
Figur 2-1.Hovedmål for transportpolitikken.  
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Regjeringen har lagt nullvisjonen til grunn for målet om transportsikkerhet. Trafikksikkerhet 

har sammen med framkommelighet og miljø høyest prioritet i planperioden.  

 Prosjektmål 

Prosjektmålene er delt inn i samme kategorier som Nasjonal transportplan 2018-2029. Med 

grunnlag i nasjonal transportpolitikk er følgende mål satt for fv. 287 Åmot – Haugfoss:  

Fremkommelighet: 

- God framkommelighet og forutsigbarhet, særlig for tunge kjøretøy. 

Trafikksikkerhet: 

- Skadekostnad mindre enn 0,16 kr/kjtkm. 

Miljø: 

- Avlaste Åmot sentrum for gjennomgangstrafikk – effekt avhengig av lokale tiltak. 

Mål om universell utforming må løses i reguleringsplan og byggeplan på grunn av detaljnivå. 

 Premisser for planarbeidet 

Premissene for planarbeidet er nedfelt i planprogrammet. 

 Nasjonale premisser 

• LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL)  

• LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om veger (vegloven)  

• FOR 2009-06-26 nr.855: Forskrift om konsekvensutredninger  

• FOR-2014-09-26 nr. 1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

• FOR- 1995-09-20 nr. 4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.  

• FOR-2007-05-15-517 Tunnelsikkerhetsforskriften  

• Meld. St.26 Nasjonal transportplan 2014-2023  

• St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

• Innst. 56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal jordvernstrategi 

• Retningslinje «Flaum- og skredfare i arealplanar 

• KVU for rv. 35 Hokksund–Åmot–Jevnaker 

• Videre planlegging for utbygging av rv. 35 Hokksund-Åmot, brev fra tidligere 

statssekretær Bård Hoksrud datert 10.6.2014.  

 Regionale premisser 

• Regional planstrategi for Buskerud 

• Fylkesvegstrategi 

• Areal- og transportplan for Buskerudbyen 

• Regional areal- og transportplan for Buskerud (under arbeid) 

• Vannforvaltning i Vest-Viken vannregion 
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 Lokale premisser 

• Kommuneplan Modum kommune 

 Oppfyllelse av planprogrammet 

Konsekvenser av vegkorridorene er utredet i henhold til planprogrammet som ble fastsatt av 

kommunestyret i Modum kommune 25.september 2017.  

I planprogrammet ble det fastlagt hvilke tiltak som skulle ligge til grunn for utredningene, 

og hvilke temaer som skulle konsekvensutredes. For fv. 287 Åmot-Haugfoss skal alle 

prissatte og ikke-prissatte konsekvenser utredes i samsvar med Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser. 

I henhold til planprogrammet skulle følgende utredes: 

- Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

- Analyse av lokale og regionale virkninger av vegtiltaket 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunedelplanen 

- Drøfting av måloppnåelse 

Anbefaling for valg av vegløsning skulle gjøres på bakgrunn av alle resultatene fra 

konsekvensutredningen. 

Planleggingen er gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-5. Prosessen har 

blitt styrt i samsvar med føringer i vedtatt planprogram. Alle temaer som er beskrevet i 

fastsatt planprogram er utredet.  

 Organisering av prosjektet og samarbeid med andre offentlig 

etater 

I Statens vegvesen er prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss organisert under divisjon Utbygging, 

utbyggingsområde sørøst. Kari Floten er prosjektleder, mens Ole Magnus Haug og Espen 

Rise Karikoski er planleggingsledere for prosjektet.  

Kontaktperson i Modum kommunen er Øystein Lid Larsen. 

 +Planprosess og medvirkning 

 Kunngjøring av planoppstart 

Statens vegvesen varslet i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-12 oppstart av 

kommunedelplan med konsekvensutredning 22. november 2016. Samtidig ble forslag til 

planprogram lagt ut på høring. Arbeidet blir utført i henhold til plan- og bygningsloven § 3-

7. 
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 Planprogram 

Kommunedelplanen utløste krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og 

bygningsloven §§ 4-1, 14-2 og forskrift om konsekvensutredning. Planprogrammet lå ute til 

offentlig ettersyn i perioden 22. november 2016 til 1. februar 2017. Det kom inn 86 

høringsinnspill til oppstart av planarbeidet og Planprogram. Det er laget eget 

høringsdokument hvor alle innspill er samlet, og kommentert. Høringsdokumentet ligger på 

prosjektets nettside.  

 Informasjon og medvirkning 

2.5.3.1 Åpne informasjons- og medvirkningsmøter  

I høringsperioden til planprogrammet ble det holdt åpne møter i Øvre Eiker rådhus 12. 

januar og på Søndre Modum ungdomsskole 17. januar 2017. I tillegg er det i løpet av 

planprosessen gjennomført åpen dag 19. januar 2017 i Øvre Eiker kommune og 24. januar 

2017 i Modum kommune. 

 

Møtene ble annonsert gjennom nærinformasjon, aviser og på prosjektets internettside i 

forkant av møtene. I høringsperioden for kommunedelplanen vil det bli arrangert 

informasjonsmøte i Modum kommune.  

2.5.3.2 Internett  

Informasjon om prosjektet legges ut på: https://viken.no/tjenester/vei-og-

kollektiv/fylkesvei/veiprosjekter/. 

2.5.3.3 Nærinformasjon 

Det er laget nærinformasjon om planarbeidet som er sendt ut til alle husstandene innenfor 

planområdet i Øvre Eiker og Modum kommuner. I forkant av utleggelse av planforslaget til 

offentlig ettersyn vil det bli sendt ut ny nærinformasjon for ny fv. 287 i Modum kommune.  

2.5.3.4 Planutvalg og kommunestyre  

Statens vegvesen har jevnlig gitt orienteringer i politiske møter i Modum kommune. 

2.5.3.5 Lag og foreninger 

Statens vegvesen har på forespørsel stilt opp på møter i ulike interessegrupper. 

 Sluttbehandling i kommunen 

Viken fylkeskommune vil legge kommunedelplanen med konsekvensutredning ut på 

offentlig ettersyn. Etter høringsperioden, vil Statens vegvesen og Viken fylkeskommune 

vurdere innkomne merknader, og foreslå eventuelle planendringer. Deretter sendes 

planforslaget til sluttbehandling i Modum kommune, med anbefaling om hvilket alternativ 

som bør velges. Kommunestyret i Modum kommune vedtar selv kommunedelplanen.  
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Statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommunedelplan i spørsmål 

som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av 

vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Dersom det fremmes innsigelse 

og mekling ikke fører fram, sendes kommunedelplanen til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Vedtatt plan vil bli kunngjort og gjort 

tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages. 

 Videre planprosess-reguleringsplan 

Kommunedelplan med konsekvensutredning danner grunnlag for neste planfase, som er 

reguleringsplan. Det er først i reguleringsplanfasen at plassering av framtidig fylkesveg 287 

med tilhørendekryss og vegsystem blir detaljert. Det forutsettes at planlegging gjøres 

innenfor korridoren for vedtatt kommunedelplan. 

3 Forhold til andre planer 

 Nasjonale mål og retningslinjer 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging  

Hensikten med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er å 

oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene 

og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.  

Retningslinjenes punkt 3 slår fast at:  

«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 

til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet».  

 

Retningslinjene gir også føringer for avveiing mellom verne- og bruksinteresser.  

 

I retningslinjenes punkt 4.7 står det blant annet:  

«I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig 

overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og 

estetiske kvaliteter».  

 

Alle korridorene som er utredet for ny fv. 287 vil bedre trafikksikkerheten og gi mer effektiv 

trafikkavvikling på strekningen. Konsekvenser av ny fv. 287 for lokalsamfunn og bomiljø 

behandles i kapittel 9.3 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
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Ny fv. 287 vil føre til inngrep i jordbruks-, natur- og kulturområder. Størrelsen på 

arealbeslag og graden av barrierevirkning varierer mellom korridorene, og er omtalt under 

deltemaene Naturressurser (kap. 9.6), Naturmangfold (kap. 9.4), Kulturarv (kap. 9.5) og 

Landskapsbilde (kap. 9.2). 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt rikspolitiske 

retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer 

som skal benyttes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og 

annen helsefare. Retningslinjene stiller også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet 

hvor barn kan utfolde seg og skape seg sitt eget lekemiljø. Det skal skaffes fullverdig 

erstatning for områder som barn og ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned. 

Det henvises til kapittel 11.4 Barn og unge. 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- 

og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 

og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og 

sårbarhet som følge av klimaendringer. 

 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og 

bygningsloven 

Det er et krav at godkjent oversiktsplan skal foreligge før et prosjekt kan prioriteres i 

nasjonaltransportplan. Avklaring av vegtraseer bør derfor skje gjennom formell oversiktsplan 

(kommunedelplan). Ved utarbeidelse av kommunedelplan skal det utarbeides forskjellige 

vegalternativer. Ifølge retningslinjen (T-1057) må rimeligste realistiske alternativ være 

vurdert. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
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 Overordnede regionale og lokale planer 

 Kommuneplanen for Modum kommune  

Modum kommune sin kommuneplan ble vedtatt 4. februar 2019. I kommuneplanen omtales 

prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss som ny Sigdalsvei. I plankartet til Modum kommune er 

det avsatt et mindre boligområde i nordlig retning fra Strandgata, mot Vestre Spone. 

Boligområdet er benevnt ÅVB6N Stubberud og plassering er vist i figur 3-2. I 

planbeskrivelsen står det at traseavklaring for ny Sigdalsvei haster for å kunne planlegge de 

viktigste framtidige boligområdene i Åmot vest. 

 
Figur 3-1. Utsnitt fra Modum kommune sitt plankart-oversiktskart. 
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 Regional areal- og transportplan for Buskerud 

I Regional areal- og transportplan for Buskerud (2018-2035) definerer felles mål og 

innsatsområder for å møte klimautfordringer og utfordringer knyttet til befolkningsvekt og 

arealbruk i fylket. I figur 3-2 er hovedmål og innsatsområder med delmål listet opp. 

 Fylkesvegstrategi (2014-2023) 

Den overordnede målsettingen for fylkesveger i Buskerud fylkeskommunes strategi for 

2014-2023 er: «Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt, sikkert og miljøvennlig 

samferdselstilbud». Den overordnede målsettingen følges opp med hovedmål for 

fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

 Arealplaner 

Kommunedelplan for fv. 287 Åmot- Haugfoss vil kunne komme i berøring med noen 

reguleringsplaner i Modum kommune. Kommunedelplanen vil gjelde foran reguleringsplaner 

og bebyggelsesplaner, og ved konflikt vil kommunedelplanens angitte arealformål gjelde 

foran reguleringsplanenes. 

Vedtatt reguleringsplaner til og med oktober 2020: 

PlanID 1999003, Nedre Mælum, vedtatt 29-11-1999 

PlanID 2009003, Embretsfoss kraftverk, vedtatt 30-03-2009 

PlanID 1997003 Steinroa nord, vedtatt 04-09-1997 

PlanID 2013003 Rv. 35 Åmot – Vikersund, vedtatt 16-06-2014 

PlanID 1992003, Rv. 287 Blaafarveverket-Haugfoss, vedtatt 18-12-1992 

PlanID 1997002, Rosthaug, vedtatt 04-09-1997 

 

Figur 3-2. Hovedmål og innsatsområder med delmål, regional areal- og transportplan for Buskerud. 
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 Verneplaner 

 Verneplaner etter naturmangfoldloven  

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kommunen må gjennom 

saksbehandling av planer etter plan og bygningsloven, gjøre en vurdering etter de nevnte 

prinsippene. Flere av de miljørettslige prinsippene setter forutsetninger og føringer for 

konsekvensutredningen. Dette gjelder blant annet kravene til kunnskapsgrunnlag, 

beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var forhold og kompenserende tiltak. 

Vurderinger som er gjort av §§ 8-12 er beskrevet i kapittel 9.4.8 Naturmangfoldloven. Ingen 

naturvernområder berøres direkte.  

 Verneplaner etter kulturminneloven  

Kommunedelplan er en oversiktsplan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre 

beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter korridorvalg vil det være nødvendig med 

videre miljøoppfølging, blant annet ved at datagrunnlaget i konsekvensutredningen 

forsterkes for den valgte traseen. For arbeidet med kulturminner og kulturmiljø på 

reguleringsplannivå er § 9-undersøkelser etter Kulturminneloven helt sentralt. Registreringer 

bør gjennomføres så tidlig som mulig, slik at de kan legges til grunn ved utarbeiding av 

reguleringsplanen.   
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4 Metodikk i konsekvensutredning 

 Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser 

Konsekvensutredningen følger metodikken beskrevet i håndbok V712 Konsekvensanalyser 

(Statens vegvesen, 2018).  

 

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen og gjennomføringen av planen.  

 

Konsekvensanalysen består av en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser, og i tillegg vurderes lokale og regionale virkninger. Alle alternativer måles i 

forhold til nullalternativet (se definisjon i planbeskrivelsens kap. 13 Definisjoner).  

 

Det skal også gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal vurdere de 

indentifiserte risikoene med tanke på sannsynlighet og konsekvens for liv og helse, miljø, 

materielle verdier, samfunnsviktige funksjoner og framkommelighet.  

 

Før det foreligger en anbefaling, skal også alternativenes måloppnåelse vurderes (figur 4-1). 

 

 

 

Prissatte konsekvenser 

(beregninger) 

Ikke-prissatte 

konsekvenser 

(beregninger) 

Samfunnsøkonomisk 

analyse 

(samlet vurdering av 

prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser) 

Vurdering av lokale og 

regionale virkninger og 

risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

Vurderer måloppnåelser 

 

Anbefaling 

Figur 4-1. Metodikk i tråd med håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
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5 Nullalternativ-forutsetninger for prosjektet 

For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten 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.  
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6 Beskrivelse av tiltaket 

 Dimensjoneringsklasse og utforming 

Ny fv. 287 vil i henhold til håndbok N100 Veg- og gateutforming planlegges etter 

dimensjoneringsklasse H5 Nasjonal hovedveg. 

Fv. 287 skal bygges som 2-feltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt, indre skulder på 0,5 m, 

midtdeler på 1,5 m og ytre skulderbredde på 1,5 m. Total vegbredde er 12,5 m (figur 6-1).  

  

 

 

 

 

 

 

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

og fartsgrense 90 km/t (figur 6-2). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 6-3).  

 

 

 Kryss 

Krysstyper for dimensjoneringsklassen H5, etter håndbok N100, er forkjørsregulert T-kryss 

(ved ÅDT mellom 6000-8000) og planskilt kryss (ved ÅDT ≥ 8000). Dimensjonerende ÅDT 

(år 2040) for fv. 287 er 5100. På bakgrunn av trafikksikkerhet og arealbruk er det planlagt 

rundkjøring på flere av vegkorridorene. Om rundkjøring ikke er aktuelt er det satt av arealer 

Figur 6-1. Vegbredder for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Figur 6-3. Illustrasjon dimensjoneringsklassen, 

lengde over 500 meter. 

Figur 6-2. Illustrasjon dimensjoneringsklassen, 

lengde under 500 meter. 
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til forkjørsregulert T-kryss eller planskilt kryss. Det er ikke søk om fravik fra håndbok N100 

for bruk av rundkjøring i kommunedelplanfasen, det må gjøres i neste planfase.    

Kryss Embretsfoss er et riksvegkryss og dimensjoneres etter planlagt standard for fremtidig 

rv. 350. Planlagt dimensjoneringsklassen for rv. 350 er H3 Nasjonal hovedveg (Håndbok 

N100), se figur 6-4. Kryss Embretsfoss skal være planskilt.  

 

Figur 6-4. Illustrasjon dimensjoneringsklassen rv. 350.  

 Løsninger for gående og syklende 

Ny fv. 287 Åmot-Haugfoss planlegges med gang- og sykkelløsning på ny bru over 

Drammenselva. I neste planfase må løsningene detaljeres videre, for å få frem den mest 

optimale løsningen for området 

 Sideterreng 

Utforming av sideterreng detaljeres i neste planfase. 

 Nedklassifisering  

Dagens fylkesveg mellom Haugfoss og Åmot vil bli nedklassifisert til kommunal veg når ny 

fv.287 står ferdig. 

 

 Beskrivelse av korridorene 

Det er utredet fire vegkorridorer for ny fv. 287 (figur 6-5): 

- Korridor 1A, 1B og 1C starter i nytt kryss på rv. 350 ved Embretsfoss. Videre går 

korridorene enten rundt eller gjennom St. Hans-berget før den kobler seg til dagens 

fv. 287 ved Kjøreplass bru. Korridor 1A er i tillegg utredet med kort og lang tunnel. 

- Korridor 3 starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av riksvegkorridor 

1A, 2A og 3A). Videre følger korridoren vestsiden av Drammenselva før den kobler 

seg til dagens fv. 287 etter Kjøreplass bru. 
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Figur 6-5. Oversikt vegkorridorer fv. 287 Åmot-Haugfoss. 
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6.2.1.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel, figur 6-6, 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. Hans-berget 

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

 
Figur 6-6. Vegkorridor 1A Lang tunnel.  
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6.2.1.2 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Vegkorridor 1A kort tunnel, figur 6-7, 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. Hans-berget og kobler seg til 

dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 6-7. Vegkorridor 1A kort tunnel.  
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6.2.1.3 Vegkorridor 1B 

Vegkorridor 1B, figur 6-8, 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 6-8. Vegkorridor 1B. 
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6.2.1.4 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C, figur 6-9, 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. 

Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

 
Figur 6-9. Vegkorridor 1C. 
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6.2.1.5 Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3, figur 6-10, starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av 

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

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

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

Kjøreplass bru. 

 
Figur 6-10. Vegkorridor 3. 
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 Kollektivtrafikk 

Det er uvisst om bussen vil kjøre ny eller gammel veg dersom ny fv. 287 Åmot–Haugfoss 

realiseres. I neste planfase kan det gjøres vurderinger om utvalgte kryssområder egner seg 

som kollektivknutepunkt.  

 Forkastete korridorer 

I løpet av planprosessen har det vært vurdert mange ulike korridorer som har blitt forkastet. 

Korridorer som er forkastet er dokumentert i vedlegg 1 «Rv.35 Hokksund – Åmot og fv.287 

Åmot – Haugfoss, Silingsrapport». 

I fastsatt planprogram var det fem vegkorridorer som skulle utredes: 1A (lang og kort 

tunnel), 1B, 1C, 2 og 3.  

I risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse), vedlegg 2, ble vegkorridor 2 frarådet siden 

den ligger i område med kvikkleire som har faregrad middels og lav (figur 6-11). Det har 

tidligere gått ras i området og terrenget er utfordrende. Tiltaket ville ha medført at 

faregraden ble høyere, og sannsynligvis grunnstabilisering av store områder. I samråd med 

Viken fylkeskommune og planmyndighet ble det bestemt å forkaste vegkorridor 2.  

 
Figur 6-11. Faregrad kvikkleire og vegkorridor 2 (forkastet). 

De geotekniske vurderingene for vegkorridor 2 er beskrevet i vedlegg 3. Under er det gitt en 

kort oppsummering av notatet.  

Vegkorridor 2 innebærer bru over Drammenselva. Tilløpsfylling og landkar på østsiden ligger 

på grunnforhold av elveavsetninger, sannsynligvis med marin leire i dybden. Brua kan 

sannsynligvis måtte fundamenteres på peler til berg. Landkar og tilløpsfylling på vestsiden 

ligger i et område med registrert kvikkleire slik at det må forventes nødvendigheten av 
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meget omfattende stabiliserende tiltak som bruk av lette masser og KS-peler, også med 

hensyn til områdestabiliteten. Fundamentering av landkaret og brupillarer må påregnes gjort 

med spissbærende peler til berg.  

Korridoren går også gjennom kvikkleiresoner og det er relativt store inngrep i form av dype 

skjæringer og relativt høye fyllinger. Siden vegen går i et kvikkleireområde må 

områdestabiliteten utredes og inngrep av en slik art vil oftest føre til særdeles ressurskrevde 

og omfattende stabiliseringstiltak i form av eksempelvis terrengutslaking, motfyllinger, lette 

masser og grunnforsterkning. 

 Innspill i sluttfasen av planprosessen 

I sluttfasen av kommunedelplan med konsekvensutredning for fv. 287 Åmot-Haugfoss har 

det kommet innspill om vegvesenet kan vurdere flytting av kryss Embretsfoss til Sporpind. 

Løsningen inngår ikke i fastsatt planprogram. Under høringen av planprogrammet kom det 

ikke innspill om å bruke Sporpind som kryssområde for Åmot nord. Nedenfor er det utført 

en vurdering av konsekvensene ved flytting av kryss Embretsfoss til Sporpind. 

Reguleringsplan «Rv. 35 Åmot-Vikersund» ble vedtatt 16. juni 2014 (figur 6-12). Planen har 

regulert kryss på Sporpind, men løsningen må omprosjekteres etter ny håndbok N100 og 

tilpasses bestillingen fra Samferdselsdepartementet om 4-felt og 110 km/t på rv. 350 

Hokksund-Åmot. 

 

Figur 6-12. Utsnitt kryss Sporpind fra reguleringsplan rv. 35 Åmot-Vikersund. 

Nytt kryss på Sporpind medfører at mer biltrafikk fra sør, mot Sigdal, velger dagens fv. 287. 

Redusert trafikkmengde på vegen gjør at nytten for ny fv. 287 blir redusert. Trafikk på 

dagens fv. 287 gir ikke måloppnåelse med tanke på å avlaste Åmot sentrum for 

gjennomgangstrafikk. Kryss Sporpind, vil i likhet med kryss Embretsfoss, innebære 

arealbeslag og innløsing av boliger. Kryss Embretsfoss vil også innebære arealbeslag av 

industri/næring. 

Det er uvisst når rv. 350 vil motta KVU-estimat fra Samferdselsdepartementet. Kryss 

Sporpind vil gi økt veglengde og redusert samfunnsnytte for riksvegen. 
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Vurderingen viser at plassering kryss Embretsfoss er beste løsningen for ny fv. 287 Åmot-

Haugfoss. Kryss Embretsfoss avlaster Åmot sentrum og gir bedre samfunnsnytte for både fv. 

287 Åmot-Haugfoss og rv. 350 Hokksund-Åmot. 

Kryssløsning Sporpind inngår ikke i planforslaget som legges ut på høring. 

 Etappevis utbygging 

Korridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 1B og 1C: Det anbefales å bygge korridorene i sin 

helhet for best måloppnåelse og ressursutnyttelse. Ny veg vil ha liten påvirkning på 

trafikkavviklingen på dagens vegnett i anleggsfasen. 

Vegorridor 3: Korridoren er planlagt delvis i eksiterende fv. 2842. Ved ombygging av 

eksisterende veg er det ofte bedre for omgivelsene å jobbe konsentrert på en kortere 

strekning, og gjøre strekningen ferdig før neste strekning påbegynnes. Ved å jobbe 

konsentrert på kortere strekninger begrenses tiden der beboere langs vegen berøres direkte 

av anleggsvirksomheten, og total belastning på beboerne vil reduseres. 
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7 Grunnlagsdokumentasjon 

 Transportanalyse 

Resultatene fra trafikkberegningene er benyttet som inngangsdata for beregning av prissatte 

konsekvenser og støyberegninger, vedlegg 4 Transportanalyse fv. 287 Åmot-Haugfoss.  

 Metode og forutsetninger 

Transportanalysen er gjennomført med trafikkberegningsmodellen Regional Transport 

Modell (RTM). Modellen er i utgangspunktet opprettet for fem regioner i Norge, men den 

siste tiden har det blitt opprettet delområdemodeller (DOM) en rekke steder. 

Transportmodellen DOM Buskerudbyen beregner trafikk på døgnnivå og versjonen 4.1.2 ble 

benyttet til å kjøre transportmodellen. Delområdemodell Buskerudbyen dekker fylkene Oslo, 

store deler av Viken, samt deler av Vestfold og Telemark. 

 

Det er viktig å legge merke til at DOM er en transportmodell og er derfor en forenklet 

beskrivelse av virkeligheten. Ut fra arealbruk, vegnett og kollektivnett både beregner 

modellen hvor mye trafikk som genereres, og sannsynlig reisemiddelfordeling mellom bil, 

kollektiv, gange og sykkel. Videre vil den endre reisemønster for de reisende ut fra endring i 

kapasitet eller fremkommelighet i transportnettet. 

Nullalternativet har blitt beregnet i RTM. Forutsetningene for beregningen er beskrevet i 

kapittel 5, Nullalternativet-forutsetninger for prosjektet. 

 Trafikkmodellberegninger 

Beregningene tar utgangspunkt i vegkorridor og lokalisering av vegkryss. 

Korridor 1A lang tunnel og 1A kort tunnel har blitt slått sammen til en beregning side de er 

likeverdige. Det betyr at beregningsverktøyet RTM vil oppfatte korridorene som like i forhold 

til attraktivitet og effektivitet. 
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 Resultater 

Trafikale virkninger er vurdert ut fra 

trafikkbelastning og endring i rutevalg. I 

gjennomgangen av beregningsresultatene 

beskrives endringene i trafikkbelastning 

med utgangspunkt i snitt A (figur 7-1). 

Tabell 7-1 viser beregninger for samtlige 

vegkorridorer. I tillegg er det gjort 

beregninger for år 2016 for å vise 

hvordan trafikken beregnet av modellen i 

år 2030 endres i forhold til dagens 

situasjon. Alle alternativene er 

sammenlignet med nullalternativet. 

Vegkorridor 1A,1B og 1C er svært like 

trafikalt. Lengden og kjøretiden på de 

ulike vegkorridorene er relativt lik, og 

avstanden til befolkningsområdene er 

omtrent det samme. For de tre 

vegkorridorene viser beregningene at 

nesten all trafikken fra dagens fv. 287 vil 

bruke den nye fylkesvegforbindelsen 

mellom Åmot og Haugfoss. 

Vegkorridorene vil avlaste dagens Åmot 

bru med ca. 4 000 i ÅDT.  

Tabell 7-1. Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på vegstrekninger i år 2016 og 2030, samt korridorer i år 

2030. 

 ÅDT Beregnet ÅDT i år 2030 for korridorene 

2016-

Dagens 

situasjon 

2030-

Nullalternativet 
1A 1B 1C 3 

Snitt 

A 

Ny fv. 287   6000 6000 5100 4300 

Dagens fv. 287 

Åmot bru 
4700 5400 1700 1700 1500 2800 

 

Vegkorridor 3 avlaster ikke dagens Åmot bru like godt. Mye av trafikken som krysser dagens 

bru er knyttet til lokale målpunkter nær Åmot. Vegkorridoren får lavest ÅDT på ny fv.287 og 

den høyeste trafikken på dagens Åmot bru med ÅDT 2 800. 

Nytt kryss Embretsfoss og ny fv. 287 vil avlaste Åmot sentrum for trafikk. 

Figur 7-1. Trafikkbelastning i utvalgte snitt. 
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 Støy og forurensning 

 Støy 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 er lagt til grunn som 

vurderingskriterie. 

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 

arealbruken. Kort summert er retningslinjene slik (se T-1442 for detaljer): 

• Rød støysone, nærmes støykilden, er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål.  

• Gul støysone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 

dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

I kommunedelplanen utredes konsekvensen av støy for hver vegkorridor. I praksis telles 

antall støyfølsomme bygninger i gul og rød støysone for hver vegkorridor, og danner et 

sammenligningsgrunnlag som vurderes opp mot nullalternativet. Bygninger som opplagt 

ligger i konflikt med vegen er ikke tatt med i opptellingene. Nullalternativet er eksisterende 

vegtrasé der den ligger i dag uten støytiltak. Trafikktall fremskrevet til år 2030 ligger til 

grunn for nullalternativet. 

På fv. 287 har nullalternativet 36 boliger i rød støysone og 240 boliger i gul støysone (tabell 

7-2). Foreslåtte vegkorridorer vil øke antall boliger i rød sone, mens i gul sone vil antall 

boliger bli redusert. Unntak er vegkorridor 3 som gir øning i både rød og gul sone. 

Vegkorridor 3 kan ikke direkte sammenlignes mot de andre vegkorridorene siden støyen fra 

fremtidig rv. 350 inngår.   

Forskjellen mellom vegkorridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 1B og 1C er ikke betydelige 

med hensyn på antall støyfølsomme bygninger i sonene. Det vil selvfølgelig være av 

betydning for enkeltbygninger hvilken vegkorridor som velges, men totalt sett er forskjellene 

små. Allikevel er konklusjonen at vegkorridor 1C gir færrest boliger i rød og gul sone 

sammenlignet mot de andre vegkorridorene. 

Tabell 7-2. Antall støyfølsomme boliger i gul og rød støysone for fv. 287, inkludert støyskjermer. 

Alternativ Gul sone Rød sone 

Nullalternativet 240 36 

1A – lang tunnel 220 38 

1A – kort tunnel 225 39 

1B 225 41 

1C 210 38 

3 325 55 

 

For mer informasjon om tema, se vedlegg 5, Støyrapport fv. 287 Åmot – Haugfoss. 
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 Luftforurensing 

Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel er utslippene av både partikler og 

nitrogendioksid i eksosen mye lavere i 2030 sammenlignet med i dag. Resultatene viser at 

alle vegkorridorene tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet situasjonen.  

Vegkorridor 1B har størst påvirkning på luftkvalitet av alle vegkorridorene, mens alternativ 3 

har minst påvirkning. 

For mer informasjon om tema, se For mer informasjon om tema, se vedlegg 6, 

Luftforurensning fv. 287 Åmot – Haugfoss. 
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 Geotekniske vurderinger 

Planområdet preget av sterkt varierende grunnforhold, fra store kvikkleireområder til berg i 

dagen. Langs Drammenselva og Simoa er grunnforholdene preget av marin leire i stor 

mektighet.  Det vil forekomme marin leire langs de to elvene, også i områder der 

løsmassekartet viser elveavsetninger av friksjonsmasser. Registrerte kvikkleireområder er 

markert i figur 7-2, men i alle områder der det er marin leire vil det potensielt kunne være 

kvikkleire/sprøbruddsmateriale. Generelt er grunnforholdene bedre i områdene lengst unna 

vassdragene. 

Vegtiltak i områder med 

kvikkleire/sprøbruddmateriale krever 

utredning av områdestabiliteten. 

Utredning av områdestabilitet er 

ressurskrevende med hensyn til omfang av 

både grunnundersøkelser og geotekniske 

beregninger. I tillegg vil avbøtende tiltak 

ofte være meget omfattende.  

I spesielle tilfeller kan inngrep i 

kvikkleiresoner være av stabiliserende art 

ved at inngrepet bedrer topografiske 

forhold. Vurderingene er foreløpige, men 

tatt med for å belyse at det nødvendigvis 

ikke bør søke å unngå alle 

kvikkleireområder. Det kommer an på 

inngrepets art.  

Mulighetene for avbøtende geotekniske 

tiltak er begrenset ved nærføring til 

vassdrag, og kan føre til kostbare 

løsninger. Figur 7-2. Kvikkleireområder. 
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Det er innhentet grunnlagsdata fra NGU og Skrednett. Det er også hentet inn informasjon fra 

grunnundersøkelser utført på stedet i forbindelse med forsterkningsprosjektet i Strandgata, 

geoteknisk rapport Fd743A.  

Geotekniske vurderinger fv. 287 Åmot-Haugfoss er beskrevet i vedlegg 3.  

Generelt for vegkorridorene 1A og 1B  

Det er avgjørende geotekniske forskjeller på vegkorridorene vest for St. Hans-berget.  

Ved Strandgata er det en større kvikkleireforekomst som strekker seg fra Kjøreplass bru over 

Modum Kursted og inn mot St. Hans-berget i øst. Kvikkleiresonen er kategorisert med 

middels faregrad (klasseinndeling: lav- middels-høy) og satt i risikoklasse 4 

(klasseinndeling: 1-5, der 5 angir høyeste risiko).  I området ved St. Hans-berget er det 

delvis tynt dekke av marine avsetninger og delvis bart berg. Det er knyttet krav til utredning 

av områdestabilitet ved inngrep i kvikkleiresoner. En slik utredning vil oftest kreve 

omfattende grunnundersøkelser. 

Vegkorridor 1A 

Vegkorridor 1A viser tilløpsfylling til bru over Drammenselva. Det må her bygges kulvert for 

rv. 350, alternativt kan brua forlenges slik at landkaret flyttes til sørøstsiden av rv. 350. Det 

er tynt lag marine avsetninger, antatt leire, over berg i området. Fundamentering av 

fylling/landkar/kulvert vil da sannsynligvis kunne gjøres direkte på berg eller på 

sprengsteinsmasser utskiftet til berg. Landkaret på nordvestsiden av Drammenselva ligger i 

et område med berg i dagen. Landkar og tilløpsfylling kan fundamenteres direkte på berg.  

Endelig plassering av planlagt tunnelpåhugg, enten vegen planlegges med kort eller lang 

tunnel, må bestemmes etter grunnundersøkelser. Løsmassekartet indikerer tynt dekke av 

marine avsetninger over berg og planlagt plassering av påhugg i berg for kort tunnel 

vurderes som realistisk.   

Vegkorridor 1B 

For kryssing av Drammenselva, se vegkorridor 1A.  

Vegkorridor 1B ligger delvis i skjæring og delvis på fylling på strekningen ved Strandgata 

forbi St.Hansberget. Ny veg vil da spleises inn på eksisterende veg før man kommer inn i 

tidligere nevnte kvikkleiresone (se kapittel «Generelt om korridor 1A og 1B»). Dersom 

planlagt veglinje ikke vil føre til inngrep i kvikkleireområdet vil det det ikke utløse krav om 

utredninger med hensyn til områdestabilitet. 

Skjæringene på strekningen vurderes hovedsakelig å ville gå i berg med en mindre 

løsmasseskjæring på toppen. Fyllingene vurderes å kunne legges uten større geotekniske 

tiltak. 

Vegkorridor 1C 

For kryssing av Drammenselva, se vegkorridor 1A.  

På strekningen mellom ny bru og kryss fv. 2840 er det berg i dagen eller tynt dekke marine 

avsetninger. Usikkerheten rundt mektigheten av de marine avsetningene med hensyn til 

nødvendig bergoverdekning, bør i så fall avklares med orienterende grunnundersøkelser.  
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For strekningen kryss fv. 2840 til fv. 287 Strandgata viser løsmassekartet også marine 

avsetninger av varierende mektighet, fra tynt til tykt dekke over berg. Her må det foretas 

orienterende grunnundersøkelser for å kunne kontrollere løsmassemektigheten med hensyn 

til tilstrekkelig bergoverdekning i en bergtunnel. Det er sannsynlig at det må etableres en 

lengre løsmassetunnel før tunnelen går i berg ved østre påhugg.  

Korridorens slutt ligger i en registrert kvikkleiresone med middels faregrad (Kvikkleiresone 

848 Haugfoss Behandlingshjem, NVE Atlas). Her vil selv mindre terrenginngrep medføre 

behov for sikring av områdestabilitet med hensyn til faren for kvikkleireskred.  

Erosjonssikring av elvebredden ved Simoa kan også bli et krav, dersom sikring ikke er 

etablert i tilstrekkelig grad i dagens situasjon. Stabiliserende tiltak vil oftest være meget 

omfattende. 

Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3 går fra Hagen til fv. 2842 Refsal i et område med tynt usammenhengende 

dekke av marine avsetninger over berg. Skjæringer som går i marine avsetninger av stor 

mektighet, kan utslaking av skråningshelling til 1:3 bli nødvendig. Mindre 

stabiliserende/setningsreduserende tiltak kan bli nødvendig der fyllinger ligger på marine 

avsetning. 

Vegkorridor 3 går også nær en registrert kvikkleiresone ved Nordbråtan (kvikkleiresone 251 

Nordbråtan, NVE Atlas). Dersom leirlaget er tynt, vurderes det slik at 

kvikkleireproblematikken kan unngås (i dette tilfellet) ved å skifte ut leirlaget med stabile 

masser til berg. På slutten av korridoren ved Seterberg er det lagt opp til fyllinger nær 

kvikkleiresone og det vurderes som sannsynlig at det også vil påtreffes kvikkleire i 

fyllingsområdet (Kvikkleiresone 849 Seterberg, NVE Atlas). Fyllinger som ligger forholdsvis 

nær Simoa vil kunne føre til spesielt omfattende tiltak for å oppnå en stabil situasjon, også 

med hensyn til områdestabiliteten.   

 Konstruksjoner 

 Generelt for bruene 

I neste planfase kan det bli justeringer av linjeføring og omfang av terrenginngrep og 

fyllinger. Justeringer kan medføre at det er hensiktsmessig med endring av spennvidder og 

eventuelt brutyper. 

På grunn av ulendt terrenget og varierende grunnforhold vil brutype og 

fundamenteringsmetoder blir bestemt i neste planfase.  

8 Prissatte konsekvenser 

 Metode 

Statens vegvesen har utviklet et verktøy (EFFEKT) for samfunnsøkonomiske nytte-/ 

kostnadsanalyser av veg- og transporttiltak. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte 

knyttet til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyse.  
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Beregningene er gjennomført med Statens vegvesens modellverktøy EFFEKT versjon 6.73, 

med data fra trafikkberegningene (RTM DOM Buskerudbyen) og tilhørende trafikantnytte- og 

kollektivmodul. Transportmodellberegningene er omtalt i kapittel 7.1 Transportanalyse.  

Trafikkanalysen omfatter hele vegnettet (også lokalvegnettet) inkludert planlagt tiltak. I 

trafikkanalysen er det vurdert om tiltaket fører til endring i rutevalg.  

Nytteberegningene er gjort med offisiell nasjonal verdsetting av tid, ulykker, 

klimagassutslipp etc. EFFEKT-modellen inneholder alle Europaveg-, riksveg-, og 

fylkesveglenker for Buskerud og Vestfold, samt alle Europaveglenker for Akershus som ligger 

innenfor polygonet til DOM Buskerudbyen. Vegnettet i EFFEKT har data om vegstandard og 

registrerte ulykker fra Nasjonal vegdatabank. 

 

Nytten er beregnet hvert år med utgangspunkt i trafikktall for 2030 beregnet i 

transportmodellen. Trafikkutviklingen bakover og fremover fra 2030 beregnes i EFFEKT med 

utgangspunkt i Vegdirektoratets fylkesvise prognoser. Gjeldende prognose for Buskerud er 

vist under (årlig trafikkvekst i %). 

 

Det er utarbeidet egen rapport for prissatte konsekvenser for fv. 287 Åmot-Haugfoss, 

vedlegg 7. 

Tabell 8-1. Årlig trafikkendring for Buskerud. 

År Endring lette kjøretøy (%) Endring tunge kjøretøy 

(%) 

Endring buss (%) 

2017 0,4 4,2 4,2 

2022 1,5 1,7 1,7 

2030 1,1 2,2 2,2 

2040 1,0 1,9 1,9 

Investeringskostnadene er beregnet for alle alternativene etter metodikken i Statens 

vegvesen sin Håndbok R764 Anslagsmetoden med enhetspriser fra tilsvarende prosjekter. På 

kommunedelplannivå er nøyaktighetskravet til beregningene på +/-25%.  

Analysen av prissatte konsekvenser omfatter: 

• Trafikant- og transportbrukernytte 

• Operatørnytte 

• Budsjettvirkninger for det offentlige 

• Ulykker 

• Støy og luftforurensning 

• Skattekostnader 

Nullalternativet  

Alle konsekvenser beregnes som endringer i forhold til nullalternativet. Nullalternativet 

representerer situasjonen dersom ny fv. 287 Åmot-Haugfoss ikke realiseres. I RTM beregnes 

fremtidig trafikk, blant annet basert på prognoser for befolkningsutvikling (jfr. kap. 5 

Nullalternativet – Forutsetninger for prosjektet).  
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 Beregningsforutsetninger 

Prisnivå og sammenligningsår 

Det er forutsatt beregningsmessig åpningsår 2026 og sammenligningsår 2022. Dette er det 

samme som for beregninger til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Alle kostnader og 

nyttebidrag er regnet om til felles prisnivå 2019 som er standard i EFFEKT 6.73. 

Analyseperiode og restverdi 

Det antas at prosjektet har en funksjonell levetid på 75 år. Nytte og kostnader er beregnet 

for perioden 2026-2100. Nytten de første 40 årene, 2026-2065, presenteres for hvert 

deltema som trafikantnytte, ulykker etc., mens nytten de siste 35 årene, 2066-2100, 

presenteres samlet som restverdi, iht. EFFEKT 6.73. 

Kalkulasjonsrente 

Det er benyttet kalkulasjonsrente 4,0 % ved diskontering av alle kostnader og inntekter til 

sammenligningsåret 2022 for analyseperioden på 40 år. For årene 41-75 etter åpningsår er 

det benyttet kalkulasjonsrente 3,0 %. 

Enhetspriser 

Det er benyttet offisielle norske enhetspriser ved verdsetting av reisetid, ulykker, miljø osv. 

Enhetsprisene bygger på den nasjonale verdsettingsstudien i 2010. Tidskostnader, og 

kostnader til CO2- og NOx -utslipp bygger verdsettingsstudien fra 2018. Enhetsprisene er 

justert opp til 2019-kr. 

 Trafikant og transportbrukernytte 

Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene for brukerne av transportsystemet. 

Beregningene omfatter endringer i tidsbruk, kjøretøykostnader og direkte kostnader. 

Brukerne er definert som kollektivtrafikanter, bilister, transportører av gods, gående og 

syklende. 

Beregningene er gjennomført med trafikantnyttemodulen i RTM DOM Buskerudbyen. I 

modulen beregnes nyttevirkninger for alle reisehensikter og transportmidler. Figur 8-1 viser 

trafikantnytten for ny fv. 287. 
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Figur 8-1. Trafikantnytte. 

Med hensyn til trafikantnytte kommer vegkorridor 1A kort tunnel og 1A lang tunnel best ut. 

De to vegkorridorene har kortest korridorlengde, samtidig som påkobling til fv. 2840 gjør 

vegen tilgjengelig for trafikk. Vegkorridor 1B har noe lengre korridorlengde enn 1A og får 

derfor noe lavere trafikantnytte. 

Vegkorridor 3 får dårligst trafikantnytte, men er vanskelig å sammenligne mot de andre 

korridorene, da det er avhengig av vegkorridor 1A, 2A eller 3A for ny rv. 350. EFFEKT-

beregningen for vegkorridor 3 er gjort uten forutsetningen om ny rv. 350, og gir derfor 

dårlig nytte sammenlignet mot de andre vegkorridorene for ny fv. 287. 

Vegkorridor 1C gir dårligst trafikantnytte, sett bort fra vegkorridor 3. Vegkorridor 1C er lagt 

med påkobling til fv. 2840 ca. 1 km lenger nord enn de andre korridorene, og er ca. 700 m 

lengre enn korteste vegkorridor (1A). 1C gir lengre reiseveg og dårligere trafikantnytte enn 

de andre vegkorridorene. 
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 Operatørnytte 

Operatørnytte er beregnet for å få fram endring i driftskostnader for kollektiv- og 

bomselskapene. 

Det er små endringer i operatørnytte sammenlignet mot nullalternativet, og kun beskjedne 

forskjeller mellom vegkorridorene (figur 8-2). Endring i operatørnytte stammer i hovedsak 

fra endret trafikkmengde gjennom eksisterende bompengeanlegg i vegnettet. Dette gir en 

økning i operatørnytte på ca. 6 mill. kr. for hele analyseperioden for alle vegkorridorene, 

unntatt alternativ 3. Alternativ 3 er avhengig av at ny rv. 350 bygges, og er derfor vanskelig 

å sammenligne mot de andre vegkorridorene. 

 

I transportmodellberegningene som er gjort som grunnlag for nytteberegningene er det 

forutsatt samme bomstasjoner og bomtakster for nullalternativet og 

utbyggingsalternativene. Det er ikke gjort forutsetninger om bompengefinansiering av 

prosjektet. Endret reisemønster som følge av prosjektet gir endret antall bompasseringer på 

bomstasjonene i transportmodellområdet, som vil gi en endring i inntektene til 

bomselskapene. 

Det er lagt til grunn at alle eksisterende bussruter vil fortsette å gå på dagens vegnett, og at 

tilbudet ikke endres som følge av utbygging. Kollektivselskapene forventes derfor ikke få 

noen endring i inntekter eller kostnader. 

Figur 8-2. Operatørnytte for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 
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 Budsjettvirkning for det offentlige 

Budsjettkostnaden for det offentlige er summen av alle endringer i inn- og utbetalinger over 

offentlige budsjetter. Disse vil bestå av bevilgninger til investering, drift og vedlikehold og 

endringer i overføringer og skatte- og avgiftsinntekter. 

Det er ikke gjort forutsetninger om bompengefinansiering av prosjektet. Beregningsmessig 

er det forutsatt 100 % statlig finansiering. Som standard i EFFEKT er det antatt at 

investeringskostnadene er inkl. 22 % mva. 

Økte avgiftsinntekter skyldes primært at økt hastighet og økt trafikkarbeid gir større 

drivstoffbruk og dermed økte inntekter til staten fra drivstoffavgift. 

Budsjettvirkninger for det offentlige er illustrert i figur 8-3. Vegkorridorene 1A lang og kort 

tunnel gir høyest kostnad for det offentlige. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til 

bygging, drift og vedlikehold av tunnel, hvor alternativet med lang tunnel gir høyeste 

kostnader av de to. 

 

 

 

 

Figur 8-3. Budsjettvirkning for det offentlige mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065. 
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 Ulykker 

Ulykkesberegningene er gjort med ulykkesmodulen i EFFEKT for hele EFFEKT-vegnettet. 

Registrerte ulykker og antall drepte og skadde for hver skadegrad er hentet fra Nasjonal 

vegdatabank (NVDB). Endringer i antall ulykker, antall skadetilfeller pr. skadegrad og 

ulykkeskostnader er beregnet for hver lenke for alle år i analyseperioden. 

 

 
Figur 8-4. Ulykkeskostnader i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065. 

Vegkorridorene gir omtrent like stor reduksjon i ulykkeskostnader (se figur 8-4). Ca. 4 mill. 

kr skiller alternativet med høyest og lavest reduksjon i kostnader, hhv. alternativ 1A kort 

tunnel med 21 mill. kr, og alternativ 1A lang tunnel med 17 mill. kr. Ny fv. 287 vil gi en 

økning i ulykkeskostnader fra personskadeulykker. For vegkorridoren med størst reduksjon i 

ulykkeskostnader totalt, 1A kort tunnel, vil økningen være på 225 000 kr i åpningsåret og 3 

755 000 kr for hele analyseperioden, sammenlignet med nullalternativet. Økningen i 

ulykkeskostnader for personskadeulykker henger sammen med økningen i fartsgrense på 

strekningen, som vil gi en økning i antall drepte og hardt skadde i analyseperioden med hhv. 

0,165 og 0,180 sammenlignet med nullalternativet. Dette gir en økning i ulykkeskostnadene 

på 4,3 mill. kr for hele analyseperioden, og 253 000 kr i åpningsåret. Samtidig vil ny veg gi 

en reduksjon i materiellskadeulykker og lettere skadde, slik at ny veg totalt gir en 

innsparelse i ulykkeskostnader på ca. 21 mill. kr. for hele analyseperioden. 

 

1A kort tunnel og 1A lang tunnel har størst sprik i ulykkeskostnader, til tross for at 

vegkorridorene er svært like. Forskjellen i ulykkeskostnader stammer i hovedsak fra 

differanse i kostnader til materiellskadeulykker. Vegdirektoratet har vurdert at det er behov 

for videreutvikling av ulykkesmodulen i EFFEKT mht. beregning av materiellskadeulykker. 

Som standard i nyere versjoner av EFFEKT skal derfor materiellskadeulykker ikke tas med. I 

EFFEKT v. 6.73 er det ikke mulig å velge bort dette, slik at ulykkeskostnadene beregnet med 

denne versjonen vil ha en grad av usikkerhet. 
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 Støy- og luftforurensning 

Luft- og støykostnader omtales sammen ved uttak av resultater fra EFFEKT. 

Støykostnader er beregnet med grunnlag i støyberegninger utført av COWI i 2017 med antall 

boenheter i rød sone, og gjeldende enhetspriser. 

I prosjektet er det ikke gjort egne beregninger av lokal luftforurensning (PM10 og NO2), og 

derfor ikke tatt med i analysen. Data om regional og global luftforurensning beregnes i 

EFFEKT, med grunnlag i beregnet drivstofforbruk for alle kjøretøytyper og ferjer. 

Beregningene gjøres for hvert år i analyseperioden. 

Regional luftforurensning omfatter utslipp av NOx (tonn utslipp), mens global 

luftforurensning omfatter utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter. Utslippet av CO2 regnes i 

ekvivalenter fordi det legges til CO2-ekvivalenter for lystgass (N2O), metan (CH4), og for 

gassferjer (LNG i dieselekvivalent).  

Drivstofforbruk beregnes avhengig av vegstandard, beregnet fart og trafikkbelastning. 

Beregnet fart er direkte grunnlag for beregning av drivstofforbruk. Videre er det antatt at 

drivstofforbruk per kjøretøy reduseres med tiden, bl.a. pga. teknologisk utvikling av 

bilmotorer og bilens konstruksjon. I EFFEKT er det derfor som standard lagt inn prognoser 

for drivstofforbruk ut fra framskriving av kjøretøyparken. Fossilt drivstoff forventes i mye 

større grad å fortsette og dominere som energibærer for godstransport, sammenlignet med 

for personbiler. 

 
Figur 8-5. Kostnader til global og regional luftforurensning i mill. kr diskontert for analyseperioden 

2026 – 2065. 
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Kostnader til støy og luftforurensning øker i alle alternativer (se figur 8-6). Vegkorridor 3 gir 

størst økning i luft og støykostnader, med ca. 115 mill. kr, sammenlignet mot 

nullalternativet. Differansen mellom vegkorridor 3 og resterende vegkorridorer stammer i 

hovedsak fra støykostnadene, der vegkorridor 3 vil gi omtrent tre ganger så mange flere 

boenheter i rød støysone som de andre vegkorridorene. 

1A lang tunnel gir økning i utslipp på ca. 772 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 0 tonn NOx 

i åpningsåret. 

1B gir en økning i utslipp på ca. 926 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 1 tonn NOx i 

åpningsåret. 

1C gir en økning i utslipp på ca. 1.164 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 0 tonn NOx i 

åpningsåret. 

3 gir en økning i utslipp på ca. 619 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 1 tonn NOx i 

åpningsåret. 

1A kort tunnel gir en økning i utslipp på ca. 835 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 1 tonn 

NOx i åpningsåret. 

I figur 8-6 vises klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter for hele analyseperioden for alle 

fylkesvegkorridorene, fordelt på bygging, drift- og vedlikehold, og transport. 

Vegkorridor 1C gir høyest økning i utslipp totalt i analyseperioden, med ca. 41.100 tonn 

CO2- ekvivalenter, sammenlignet mot nullalternativet. Vegkorridor 1B gir ikke høyest økning 

i utslipp tilknyttet bygging, men gir høyest utslipp i transportfasen. Dette forklares med at 

vegkorridoren gir størst økning i trafikkarbeid totalt i vegnettet, sammenlignet mot 

nullalternativet. Vegkorridor 1A kort og lang tunnel gir høyest utslipp av CO2-ekvivalenter i 

byggefasen pga. bygging av tunnel. Vegkorridor 3 har hverken bru eller tunnel og har minst 

endring i trafikkarbeid sammenlignet mot nullalternativet, og får dermed lavest utslipp i 

både bygge- og transportfasen. 
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Figur 8-6. Klimagassutslipp. 

 Skattekostnader 

Standardverdi for skattefaktoren i EFFEKT er 1,20. Dette betyr en beregningsmessig 

skattekostnad på 20 % på alle endringer i kostnader og inntekter på offentlige budsjett. 

Vegkorridorene med den største belastningen på offentlig budsjett, medfører den største 

skattekostnaden. 

Skattekostnader for vegkorridorene vises i figur 8-7. Vegkorridor 1A lang tunnel medfører 

den største skattekostnaden, med ca. 252 mill. kr, mens vegkorridor 1A kort tunnel har nest 

høyest med ca. 218 mill. kr. Vegkorridor 1B medfører den laveste skattekostnaden, med ca. 

175 mill. kr. 
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Figur 8-7. Skattekostnader i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065 

 Usikkerhet 

Transportmodeller er en forenkling av virkeligheten, og det vil derfor alltid være usikkerhet 

knyttet til resultatene. Hvor stor usikkerheten er, er det vanskelig å gi et godt estimat på. 

Resultatene er avhengig av hvor gode forutsetninger som ligger til grunn for beregningene, 

bl.a. prognoser for befolkningsutvikling, trafikkvekst, arealbruk og fremtidig transporttilbud. 

Dette er forhold som vil påvirke trafikantenes rutevalg, hastigheter og kjørekostnader, og 

prosjektets effekt på ulykker, støy, luftforurensning og klimagassutslipp. 

I beregninger til NTP høsten 2020 er det tatt i bruk en nyere versjon av RTM og EFFEKT, enn 

det som er benyttet i prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss. Beregningene bygger ikke på 

nyeste enhetspriser og nyeste prognoser for befolkningsutvikling, bilhold og 

kjøretøysammensetning. Dette påvirker først og fremst nøyaktigheten i beregningene av 

trafikantnytte og kostnadene forbundet med klimagassutslipp, og gir usikkerhet for total 

nytte. Siden noen enhetspriser er økt og andre er redusert i nyeste versjon, og 

vegkorridorene påvirker tidskostnader og kjøretøykostnader ulikt, kan dette påvirke nytten 

noe ulikt for vegkorridorene. 

I beregningene er det benyttet P50-verdien for anleggskostnadene. P50-verdien innebærer 

at det er 50 % sannsynlighet for at kostnaden ikke overskrides. Dersom anleggskostnadene 

overskrider P50-verdien vil lønnsomheten i prosjektet påvirkes, og netto nytte per 

budsjettkrone vil være lavere enn beregnet. 

Siden transportmodellen er svært stor, er kun alle Europaveg-, riksveg-, og fylkesveglenker 

for tidligere Buskerud og Vestfold inkludert, samt alle Europaveglenker for tidligere 
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Akershus. Kommunale og private veger er utelatt. Metoden medfører først og fremst at 

endring i ulykker og klimagassutslipp på kommunale og private veger i vegnettet ikke fanges 

opp i modellen. Differansen vil trolig være beskjeden. 

9 Ikke-prissatte konsekvenser 

 Metode 

Konsekvensutredninger av ikke-prissatte konsekvenser er i sin helhet basert på Statens 

vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser. Analysen skal sikre en faglig, systematisk 

og enhetlig analyse av de konsekvensene et tiltak vil medføre for de fem fagtemaene: 

• Landskapsbilde (temarapport landskapsbilde vedlegg 8)  

• Friluftsliv/by- og bygdeliv (temarapport friluftsliv/by- og bygdeliv vedlegg 9) 

• Naturmangfold (Temarapport naturmangfold vedlegg 10) 

• Kulturarv (Temarapport kulturarv vedlegg 11) 

• Naturressurser (Temarapport naturressurser vedlegg 12) 

 

Konsekvensutredningen er delt inn tre trinn (figur 9-1). 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 er dokumentert som vedlegg til planbeskrivelsen, mens trinn 3 samlet 

konsekvens er vurdert i planbeskrivelsen. 

 

 
Figur 9-1. Figuren viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer. 
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I trinn 1 står tre begreper sentralt når det gjelder analysen:  

• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et 

nasjonalt perspektiv.  

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 

påvirkes som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til 

nullalternativet.  

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til matrisen i figur 9-2. Konsekvensen er en vurdering av om et definert 

tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område. 

 
Figur 9-2. Sammenhengen mellom verdi, påvirkning og konsekvens (til venstre). Oversikt over 

konsekvensskalaen som er benyttet i utredningen (til høyre) 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnaden skal legges til grunn ved vurdering av 

påvirkning. Andre tiltak som utreder foreslår, skal omtales som avbøtende eller 

kompenserende tiltak. Avbøtende tiltak foreslås for å redusere det negative omfanget for et 

miljø/område, men inngår ikke i vurderingene av påvirkning.  

 

I trinn 2 gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hver vegkorridor. Tabell 9-1 

angir kriterier for vurdering av konsekvens for hele vegkorridorer. 

 

Tabell 9-1. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.
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I trinn 3 gjøres en vurdering av de ulike vegkorridorene for alle fagtemaene samlet. Det er 

utarbeidet en skala for samlet vurdering av vegkorridorene, tabell 9-2. 

Tabell 9-2. Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer. 

 

 Landskapsbilde 

 Metode og forutsetninger 

9.2.1.1 Definisjon av temaet 

Sentralt for tema landskapsbilde er visuelle kvaliteter i omgivelsene, og hvordan disse endres 

som følge av tiltaket. Tema omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det 

uberørte naturlandskapet. Tema landskapsbilde tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. 

Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte inngrep og nærføring. 

Landskapsbilde er et uttrykk for landskapets innhold, og landskapets romlige og visuelle 

forhold som særpreger et geografisk område. Med landskapets innhold menes naturlige og 

menneskeskapte landskapskomponenter og landskapselementer. Det romlige og visuelle 

omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form.  

Begreper som brukes ved fastsetting av landskapsbilde er landskapstype, landskapsbilde, 

landskapskomponenter, landskapselementer og landskapsøkologi. 

9.2.1.2 Retningslinjer 

Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. 

Offentlig dokumenter som underbygger dette er:  

- Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK)  
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- Plan- og bygningsloven  

- Forskrift om konsekvensutredninger  

- Naturmangfoldlovens  

- NiN Landskap  

- Arkitektur.nå 

 Verdi 

Dalføret fra Hokksund til Åmot hører til 

landskapsregionen 04 låglandsdalførene i Telemark, 

Buskerud og Vestfold (figur 9-3). Regionen 

kjennetegnes av en flat dalbunn med sletter og 

bølgende flater som er mosaikkpreget. I dalføret 

renner Drammenselva med lange stilleflytende partier 

avbrutt av fosser i berggrunnens terskler og sprang. 

To sidedaler munner ut i dalføret. I sidedalene renner 

Bingselva og Simoa. 

Åsene og skogområdene på sidene av dalføret hører til 

landskapsregion 07 skogtraktene på Østlandet (figur 

9-3). Åssidene er tydelig markerte og tresatt. 

Skogområdene øst for Drammenselva består i 

hovedsak av fragmentert barskog. Vest for 

Drammenselva er vegetasjonen dominert av artsrik 

granskog med innslag av edellauvtrær.  

Tettbebyggelse i utredningsområdet er Hokksund, 

Åmot og Skotselv. Tettbebyggelsen er konsentrert i 

områder hvor dalføret møter en sidedal. I resten av 

utredningsområdet er det smalere mellom dalsidene. 

Her karakteriseres bebyggelsesmønstret av spredte hus og gårdstun.   

Klar avgrensning mellom landskapsregionene og Drammenselvas linjeføring, er overordnede 

retningsdannende elementer i landskapet 

Verdikart er vist i figur 9-4. 

 

Figur 9-3. Landskapsregioner. Gul 

farge er 04 låglandsdalførene i 

Telemark, Buskerud og Vestfold. Grønn 

farge er 07 skogtraktene på Østlandet 

(kilden.nibio.no). 
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Figur 9-4 Verdikart for landskapsbilde. Tallene angir delområder. 
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 Påvirkning 

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

delområdet. Det er hvordan landskapsbildet karakter endres i de enkelte delområder, som 

vurderes. Det er kun områder som blir varig påvirket som vurderes. 

Vegtiltaket vil påvirke landskapsbildets karakter gjennom tiltakets egenform og dets 

integrering i omgivelsene. Påvirkning kan være gjennom direkte inngrep, fragmentering, 

barrierevirkning, nærføring og/eller synlighet.  

 Konsekvens og rangering 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for landskapsbilde sammenlignet 

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

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens, og er rangert som beste korridoren for 

landskapsbildet. Korridoren medfører betydelig miljøskade på to delområder. I delområde 

L16 Drammenselva vil planlagt bru bli liggende nært kraftverket. Brua vil bryte noe med 

landskapsbildets karakter, og forringe visuell opplevelse av kraftstasjonen og demningen. 

Brua følger samme kurve som demningen, og harmonerer bedre enn brukryssingene i 

vegkorridor 1A og 1B. I delområde L12 Gausdal medfører tiltaket landskapsøkologiske 

konsekvenser med høye fjellskjæringer på begge sider.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på to delområder. Vegkorridor 1C har bedre løsning over Drammenselva, samt 

kryssløsninger i hver ende av ny tunnel. 1C sparer L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua for store, 

synlige fjellskjæringer i kryss med fv. 287.     

Vegkorridor 1A kort tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på tre delområder. Vegkorridor 1A lang tunnel sparer åpent jordbrukslandskap 

og bebyggelse, og reduserer nær- og fjernvirkning av tiltaket.  

Vegkorridor 1B har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade i tre 

delområder. Kryssløsningen med fv. 287 medfører mer skjemmende og synlige 

terrenginngrep i L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua og L13 Haug-Strandgata. 1B fragmenter et 

stor sammenhengende jordbruksområdet og boligområde, noe som medfører stor endring i 

landskapet. For delområde L13 har 1A kort tunnel og 1B lik konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil medføre at området blir sterkt forringet, konsekvensen for vegkorridor 1B 

er derfor satt opp fra middels til stor negativ konsekvens.   

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører alvorlig miljøskade i 

delområde L15 Bakke–Refsal. Tiltaket vil fragmentere jordbruksområder, og skape visuelle 

brudd i kulturlandskapet. Videre vil vegen bryte med landskapsbildets karakter, og være 

visuelt skjemmende for nærliggende spredt bebyggelse, spesielt for Nykirke. Alvorlig 

miljøskade på delområde L15 vektlegges. Vegkorridor 3 er også lengste korridor for ny fv. 

287. 
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Tabell 9-3 viser konsekvens og rangering for fv.287 Åmot-Haugfoss. 

Tabell 9-3. Oppsummering av konsekvenser og rangering for landskapsbilde. 

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

Mest 

alvorlig 

miljøskade 

(----)  

 

 

  

Alvorlig 

miljøskade 

(---)  

 

 

 1 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 2 

3 

3 2 1 

Noe 

miljøskade 

(-) 2 

2 

2 3 1 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 1 

 

   

Samlet 

vurdering 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 2 3 4 1 5 

Forklaring Korridor 1C har 

bedre løsning 

over 

Drammenselva, 

samt 

kryssløsninger i 

hver ende av ny 

tunnel. Alternativ 

1C sparer L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen- Brua 

for store, synlige 

fjellskjæringer i 

kryss med fv. 

287.  

Vegkorridor 1A lang 

tunnel sparer åpent 

jordbrukslandskap 

og bebyggelse, og 

reduserer nær- og 

fjernvirkning av 

tiltaket. 

Kryssløsningen med fv. 

287 medfører mer 

skjemmende og synlige 

terrenginngrep i L08 

Steinsrud– Mørkåsen- 

Brua og L13 Haug– 

Strandgata.  

Alternativ 1B 

fragmenter et stor 

sammenhengende 

jordbruksområdet og 

boligområde, noe som 

medfører stor endring i 

landskapet. For 

delområde L13 har 1A 

kort tunnel og 1B lik 

konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil 

medføre at området 

blir sterkt forringet, 

konsekvensen for 

vegkorridor 1B er 

derfor satt opp fra 

middels til stor negativ 

konsekvens.  

Alternativet som i 

sin helhet gir 

minst negative 

konsekvenser.  

  

  

 

Lengste 

vegkorridor for 

ny fv. 287. 

Alvorlig 

miljøskade på 

delområde L15 

Bakke-Refsal 

vektlegges fordi 

delområdet har 

stor verdi. 
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 Konsekvenser i anleggsperioden 

Veganlegget er et omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre visuelle kvaliteter i 

landskapet. Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområder, konstruksjoner, massefyllinger 

og masseuttak ha stor betydning. Omfattende terrengbearbeidelse og hogst vil endre 

terrenget og landskapsbildet. Endringer i terrenget vil i anleggsperioden være mer 

fremtredende enn i driftsfasen. Støy forårsaket av anleggstrafikken vil påvirke 

landskapsbildet negativt i anleggsperioden. 

 Usikkerhet 

Usikkerhet kan knytte seg til:  

- Usikkerhet rundt endelig utforming av tiltaket. På kommunedelplannivå er ikke 

tiltaket planlagt i detalj, og det kan derfor være faglig utfordrende å vurdere varige 

virkninger av endret landskapsopplevelse.  

- Usikkerhet ved verdivurderinger på et overordnet nivå. Planområdet er delt inn i 

enhetlige delområder, der verdien som er satt er lik for hele delområdet. Det er 

nødvendig å ha verdivurderingen overordnet for å håndtere et stort planområde. Ved 

en grov inndeling, vil det være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke 

blir fanget opp. 

- Ulike grupper av mennesker (f.eks. mennesker som bor i området og de som ferdes 

forbi) kan ha ulik oppfatning av hvordan tiltaket påvirker landskapet og hvordan 

endringen oppleves.  

- Usikkerhet omkring varige endringer som følge av anleggsvirksomhet/gjennomføring 

av tiltaket.  

- Usikkerhet knyttet til istandsetting og etterbruk av anleggs- og riggområder.  

- Usikkerhet rundt uferdig tiltaks- og anleggsbeskrivelse.  

- Usikkerhet rundt endelig valg av lokalitet for masseuttak/deponi.  

 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

I permanent situasjon bør det tas utgangspunkt i følgende tiltak: 

- Terrenget formes slik at det ser naturlig ut. Mest mulig terreng og berørt bebyggelse 

tilbakeføres der det er mulig, og minst mulig overskudd/underskudd av masser.  

- Kryssløsninger bør utformes og lokaliseres slik at de ikke er visuelt dominerende i 

landskapet.  

- Broer bør utformes slik at de ikke er visuelt dominerende i landskapet.  

- Tunnelportaler i nærhet til boligfelt bør tilrettelegges slik at terreng og vegetasjon 

kan brukes som visuell og støydempende buffer. 

- Prinsipper for utforming bør fastsettes i formingsveileder. 

Det er knyttet større negative konsekvenser til anleggsperioden enn permanent situasjon. 

Anleggsfasen er mer arealkrevende, og gir større eksponering fordi vegetasjon blir fjernet. I 

anleggsperioden bør det tas utgangspunkt i følgende tiltak: 

- Areal til anleggsområde minimeres i størst mulig grad. 

- Arealer som er brukt i anleggsfasen bør tilbakeføres slik at terrenget ser naturlig ut.  

- Bevaringsverdig og skjermende vegetasjon bør inngjerdes i byggeperioden.  
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- En plan for terrengforming og lokalisering av massedeponier.  

 Miljøoppfølging og videre arbeid 

En kommunedelplan stiller krav om at kunnskapsnivået må være av slik kvalitet at det sikrer 

et beslutningsgrunnlag for valgt vegkorridor. Etter at vegkorridor er valgt er det nødvendig 

med før – og etterundersøkelser for å sikre videre miljøoppfølging. Dette gjøres blant annet 

ved at datagrunnlaget forsterkes i neste planfase.  

Følgende forhold står sentralt i det videre arbeidet med landskapsbilde på 

reguleringsplannivå:  

• Miljømål og kvalitetskrav skal defineres som grunnlag for ytre miljøplan (YM 

plan).  

• Valgt korridor skal:  

o Befares og visuelle verdier skal vurderes på et mer detaljert nivå.  

o Forankres til landskapet, både på horisontal- og vertikalplanet.  

o Vurderes i forhold til helning og utforming av fyllinger og skjæringer. 

 Friluftsliv/by- og bygdeliv 

 Metode og forutsetninger 

9.3.1.1 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, inklusive byer og tettsteder. 

9.3.1.2 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. 

 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 9-5. 

 



 

75 

 

 
Figur 9-5. Verdikart for friluftsliv/by- og bygdeliv. Tallene angir delområder. 
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 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 

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. 

 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 
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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 9-4. 

Tabell 9-4. Oppsummering av konsekvenser og rangering for friluftsliv/by- og bygdeliv. 

 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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 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  

 

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 med tanke på å minimere ulempene for 

omgivelsene. 

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

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

påvirkning følger 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 vegkorridorene sett opp mot hverandre.  

 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. 

 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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 Naturmangfold 

Naturmangfoldloven av 2009 gir rammeverket for utredningen av Naturmangfold. Sentralt 

for utredningen er formålsparagraf (§ 1), forvaltningsmålene (§§ 4 og5) og 

aktsomhetsplikten (§ 6), samt prinsipper for offentlig beslutningstaking (§ 7) der særlig 

prinsippene om kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9) og samla 

belastning/økosystemtilnærming (§ 10) kommer til anvendelse. Disse generelle og 

alminnelige bestemmelsene i lovens innledning ligger som en forutsetning for utredningen 

av naturmangfold.  

Det er noe usikkerhet knyttet til landskapsøkologiske funksjoner i tilknytning til 

Drammenselva. Det ikke er gjennomført egne undersøkelser for artsgrupper som insekter, 

samt arter knyttet til vann og vassdrag og Føre-var-prinsippet (§ 9) bør komme til 

anvendelse. For økotilnærming og samlet belastning §10, viser utredningen at særlig 

edelløvskog, naturbeitemark og store gamle trær blir særlig berørt av utbyggingen, i tillegg 

til funksjonsområder omkring Drammenselva. Vegutbyggingen forsterker de negative 

utviklingstrekkene som gjelder for edelløvskog, naturbeitemark og funksjonsområdene 

omkring Drammenselva. 

En konsekvensanalyse skal alltid ta stilling til vannforskriftens krav og grenser. Tiltakshaver 

er ansvarlig for å framskaffe informasjon om virksomhetens konsekvenser og hvordan 

planlagte aktiviteter vil påvirke vannforekomster. Vannforskriften 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 9-6. 

 
Figur 9-6. Skisse som viser viktige prinsipper i vannforskriften for overflatevann. 

Dersom miljømålene ikke nås, skal tiltak vurderes, slik at miljømålet nås. Der hvor 

miljømålet er nådd skal ikke forringelse av tilstand forekomme. 

Vi har gjennomført vurdering av vannforekomsters sårbarhet i temarapport naturmangfold 

(vedlegg 8). 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.  
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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. 

 Metode og forutsetninger 

9.4.1.1 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. 

9.4.1.2 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 

 Verdi 

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 figuren 9-7, 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 9-8 viser avgrensningen i planområdet. 

I planområdet ligger ingen geosteder eller verneområder.    
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Figur 9-7. Verdikart for naturmangfold. Tallene angir delområder. 
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Figur 9-8. Verdikart for naturmangfold, inkludert hverdagsnatur. 
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 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. 

 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 9-5.  
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Tabell 9-5 Oppsummering av konsekvenser og rangering for naturmangfold. 

 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 

 

 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 

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. 

 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 kunnskapsgrunnlaget i området er usikkert. 

Landskapsøkologiske 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.  



 

87 

 

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 

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

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

betydelig større. Størrelsen på beslaget er avhengig av hvor mye som bl.a. hogges av skog i 

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

som ikke er medregnet i beregningen.  

 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. 

Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

Følgende skadereduserende tiltak forslås for anleggsperioden:  

• Ikke bruke verdifulle lokaliteter til midlertidige massedeponier eller lignende. 

• 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. 

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.  

Kompenserende tiltak  

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

myndigheter.  

 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 
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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 bestanden for 

elvemusling i berørte vassdrag.  

o Drammenselvas betydning for rastende våtmarksfugl bør kartlegges. 

Områdets funksjon som overvintringsområde er godt dokumentert. 

 Kulturarv 

 Metode og forutsetninger 

9.5.1.1 Definisjon av temaet 

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet 

til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. 

Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for tema og belyse 

konsekvensene av de ulike vegkorridorene. Det tydeliggjøres hvilke korridor som er best og 

dårligst for fagtemaet. 

 

Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete kulturminner. Formålet med loven er: 

«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 

nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet».  

 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til 

(Kulturminneloven §2). Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som 

en del av en større sammenheng. Temaet tar for seg områdets kulturhistoriske strukturer og 

de kulturminner og kulturmiljøer som finnes i området.  

9.5.1.2 Retningslinjer 

• Lov om kulturminner, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50. 

• Strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet er lagt fram i St.meld. nr. 16 

(2004–2005) Leve med kulturminner. 

• St. meld. nr. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste. 

• Norge har underskrevet flere internasjonale konvensjoner av betydning for 

kulturarven. De viktigste er: 

o Verdensarvkonvensjonen, UNESCO 1972: vern av verdens natur- og kulturarv. 

o Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: vern av Europas faste kulturminner. 

o Valettakonvensjonen, Europarådet 1992: vern av den arkeologiske 

kulturarven. 

o Landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: formålet er å verne, planlegge og 

forvalte landskap. 
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o Faro-konvensjonen, Europarådet 2005: rammekonvensjon om kulturarvens 

verdi for samfunnet. 

 

 

 Verdi 

Planområdet har et høyt antall automatisk fredete kulturminner, arkeologiske løsfunn, 

fredete bygninger og anlegg.  

De eldste automatisk fredete kulturminnene tilskrives overgangen mellom bronsealder (1800 

f.Kr.–500 f.Kr.) og jernalderen (500 f.Kr.–1066 e.Kr.). De eldste arkeologiske løsfunn er 

steinøkser fra yngre steinalder (4000 f.Kr.–1800 f.Kr.). Til sammen er det dokumentert 14 

automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

Fra nyere tid finnes en rekke verdifulle gårdsbygninger fra fem århundrer. I tillegg er det et 

uvanlig stort antall og bredt spekter av industriminner. 

I planområdet står det flere fredete bygninger og anlegg, listeførte kirker, vedtaksfredete 

industrielle kulturminner, bygninger og forskriftsfredet veganlegg. I tillegg er det mange 

SEFRAK-registrerte bygninger. 

Verdikart med delområder er vist i figur 9-9. 
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Figur 9-9. Verdikart kulturarv. Tallene angir delområder. 
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 Påvirkning 

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

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

som blir varig påvirket som vurderes. Påvirkningsfaktorer for er gitt i tabell 9-6. 

Tabell 9-6. Skala for vurdering av påvirkning. 

 

 Konsekvens og rangering 

Generelt vil alle vegkorridorer ha negative konsekvenser for kulturarv sammenlignet mot 

nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for kulturarv enn andre. Under er 

korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss 

(KM072) og forringe miljøet. Vegkorridoren anses som best for kulturarv.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket vil legge seg i randsonen langs jordet til 

gården, berøre driftsbygninger, splitte opp miljøet og svekke sammenhengen. Tiltaket vil 

legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og medføre noe miljøskade. Korridoren 

medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1B har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade på 

gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket går over jordbruksarealer, og bidrar til at 

kulturmiljøets funksjon blir ødelagt. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) 

og medføre noe miljøskade. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor 

enkeltelement kan gå tapt. 
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Vegkorridor 1A kort tunnel er har negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket medfører at miljøets funksjon blir 

ødelagt. Korridoren vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og forringe 

kulturmiljøet. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement 

kan gå tapt. 

Vegkorridor 3 har middels negativ konsekvens. Tiltaket vil medføre betydelig miljøskade på 

kulturmiljøet Sætersberg og Buskerud skole (KM054). Tiltaket vil skape barriere mellom 

gården og tilhørende jorder. Korridoren fragmenterer kulturmiljøet, og fører til betydelig 

miljøskade på Gudmundsrud og Nyhus (KM049). Tiltaket vil medføre noe miljøskade på 

Bakke (KM047).  

Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer er gitt i tabell 9-7. 

Tabell 9-7. Oppsummering av konsekvenser og rangering for kulturarv. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----)      

Alvorlig miljøskade 

(---)      

Betydelig miljøskade 

(--) 1 1 1  2 

Noe miljøskade (-) 
3 3 3 2 1 

Ubetydelig (0) 2 2  5 4 

Konsekvens 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering 2 4 3 1 5 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Anleggsperioden kan utgjøre fare for flere av kulturmiljøene. I anleggsfasen kan det oppstå 

situasjoner med støy og forurensning, samt midlertidige tiltak som kan virke fysisk eller 

visuelt inn på verdsatte kulturmiljøer. Anleggsfasen kan for eksempel hindre allmenn ferdsel. 

I enkelte tilfeller ligger kulturmiljøer nær korridoren og blir ikke direkte berørt, men kan 

likevel bli utsatt for skade i anleggsperioden. Enkelte kulturminner er små og uanselige, og 

det kan være behov for inngjerding eller annen sikring i anleggsperioden.  

 Usikkerhet 

Størst usikkerhet knytter seg til arkeologiske kulturminner. Mange kulturminner er ikke 

synlige, og dermed ikke kjent. Nye metoder, som georadar, bidrar til flere funn av 

kulturminner. Opplysningene kan være beslutningsrelevant med hensyn til valg av trasé, 
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men kulturminneregistreringer utføres normalt på reguleringsplannivå. Nykirke og 

Biskopsrud er områder med størst potensiale for funn. Flere funn av økser fra steinalderen 

tyder på at en kan finne steinalderboplasser, gjerne i tilknytning til bekker og elver. Det er 

gjort funn av kokegroper, som tyder på bosetning fra jernalderen. 

Måten tiltaket påvirker kulturmiljøene er usikkert. Fyllinger og skjæringer er ikke nøyaktige 

på kommuneplannivå.  

Manglende registreringer i databaser er en utfordring, men befaringer har bidratt med å 

sammenstille informasjonen til delområder.  

 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

Fysisk kompensasjon for de kulturminneverdiene som forringes eller ødelegges helt, er ofte 

uaktuelt. Kulturmiljø er en ikke-fornybar ressurs, og kulturminner som blir ødelagt eller 

fjernet, er tapt for alltid. Et mulig kompenserende tiltak kan være å opprettholde gamle 

veger ved overgang/undergang på ny veg eller legge om gammel veg på en kortere 

strekning. Mange av de gamle vegene brukes som turveger. 

 Miljøoppfølging og videre arbeid 

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

beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter at korridorvalg er avgjort, vil det være 

nødvendig med videre registreringer for oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til 

Kulturminnelovens §9. Før en reguleringsplan kan vedtas, skal forholdet til automatisk 

fredete kulturminner være avklart. Dette gjelder både overflateregistreringer og maskinell 

avdekking, sistnevnte i utvalgte områder. Arbeidet utføres av fylkeskommunen. 

Dersom reguleringsplanen innebærer inngrep i automatisk fredete kulturminner, skjer 

dispensasjonsbehandling som integrert del av planbehandling, fr. kml §8 fjerde ledd.  
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 Naturressurser 

 Metode og forutsetninger 

9.6.1.1 Definisjon av temaet 

I de ikke-prissatte konsekvensene ser vi på naturressurser ut fra samfunnets interesser og 

behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Det gjelder både som grunnlag 

for sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet. Vurderingen omfatter 

både mengde og kvalitet av ressursen. De næringsmessige og foretaksøkonomiske 

virkningene er lagt til de prissatte konsekvensene. Naturressursene skal derfor ikke vurderes 

på eiendomsnivå (privatøkonomisk), men som samlet virkning på delområdene innen 

influensområdet. 

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske 

ressurser. Vannressurser er her avgrenset til ferskvann og gjelder drikkevannskilder, vann til 

næringsmiddelproduksjon, jordbruksvanning og prosessvann. Det omfatter både overvann 

og grunnvann. 

Akviferer er avgrensete geologiske formasjoner som kan samle større mengde grunnvann 

enten i sediment eller i berg. Det skilles mellom akviferer og grunnvannsforekomster. 

Grunnvannsforekomst er en betegnelse for et større område med betydelige 

grunnvannsressurser. I en grunnvannsforekomst kan det være flere akviferer. 

Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og 

løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

9.6.1.2 Retningslinjer 

Jordbruk: 

• Innst. 56 S (2015–2016) Nasjonal jordvernstrategi  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet 

jordbruksproduksjon 

Reindrift: 

• Grunnloven § 110 a og Norges folkerettslige forpliktelser gjennom ILO-konvensjon 

nr. 169 og artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter  

• Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift – lang tradisjon – unike muligheter, gir de nyeste 

føringene for reindriftspolitikken 

Fiskeri: 

• Havressursloven  

Vann: 

• Drikkevannsforskriften 

• Vannforskriften  

• Vannressursloven  

Mineralressurser: 

• Ot.prp. nr. 43 (2008–2009) Mineralloven 
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 Verdi 

Både Modum og Øvre Eiker kommuner er store landbrukskommuner. Åkerbruket i 

planområdet er dominert av gras/grovfor- og kornproduksjon.   

Innenfor planområdet er det flere uttak av grus og pukk. Uttakene er verdisatt fra lite viktig 

til meget viktig.  

Drammenselva er lakseførende og renner gjennom planområdet. 

Verdivurderingen av jordressurser tar utgangspunkt i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

sin nasjonale kartdatabase Kilden. Deltema mineralressurser har sin kartlegging og 

verdisetting fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det er hentet inn informasjon om 

vannforsyning (brønner) fra NGU og nettsidene til berørte kommuner. Informasjon om 

grunnvann er hentet fra Vann-nett. Nettsidene til disse kildene er listet opp i kapittel 10.2, 

Digitale kilder.  

Verdivurderingen av naturressurser er gjennomført i tråd med håndbok V712 

Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018).  

Enkelte jordbruksområder, som er hentet fra NIBIO, er ved verdisetting nedskalert med 

følgende begrunnelse: Fulldyrka jordbruksområder mindre enn 15 daa vurderes som middels 

verdi på grunn av arealstørrelsen fremstår som fragmentert. 

Verdikart er vist i figur 9-10. 
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Figur 9-10 Verdikart for naturressurser. Tallene angir delområder. 
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 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. I analysen av påvirkning er det tatt 

utgangspunkt i en buffer på 150 meter, for å synliggjøre usikkerheten i plasseringen av en 

fremtidig vegkorridor. Endringer kan påvirke arealbeslaget, og gjør at omfangsvurderingene 

er usikre. I tillegg er det gjennomført beregning av arealbeslag for jordressurser utfra 

vegbeslag, inklusivt skråningsutslag og 20 meter buffer. 

Påvirkning på gjenstående jordbruksareal er vurdert etter skjønn ut ifra faktorene størrelse, 

form og tilgjengelighet. Det er som en retningslinje tatt utgangspunkt i følgende (NIBIO, 

2017):  

• Der gjenstående jordbruksareal etter tiltaket blir mindre enn 5 dekar anses arealet 

som sterkt forringet. 

• Der gjenstående jordbruksareal blir redusert til størrelse i intervallet fra 60 til 5 

dekar, vil påvirkninga være gitt av forholdet mellom størrelse på gjenstående areal, 

form på arealet, tilgjengelighet og avstand til annet jordbruksareal. Form, 

tilgjengelighet og avstand har større betydning for påvirkningen jo mindre det 

gjenstående arealet blir. Tilsvarende vil redusert størrelse ha større påvirkning jo 

mindre arealet er. En reduksjon fra 15 til 10 dekar har større påvirkning enn en 

reduksjon fra 60 til 55 dekar. Påvirkningen kan variere fra sterkt forringet til 

ubetydelig endring. 

• Der gjenstående jordbruksareal etter tiltaket blir over 60 dekar, vil endret størrelse 

på arealet ha mindre betydning, og eventuell påvirkning vil primært være gitt av 

endret form, tilgjengelighet og avstand til annet jordbruksareal. Påvirkningen kan 

variere fra forringet til ubetydelig endring. 

 Konsekvens og rangering  

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for naturressurs sammenlignet 

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

Vegkorridorene innebærer arealbeslag av fulldyrket jord. Tap i matproduksjon er knyttet opp 

mot arealbeslaget, og arealbeslag og konsekvensgrad er sett i sammenheng. Konsekvensene 

for vann- og georessurser er også vurdert for alle korridorene, men konsekvensene er 

anslått å være så små at de ikke får vesentlig betydning i forhold til samlet konsekvens. 

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge. 

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Korridoren har lav andel av konflikter og 

høyeste konsekvensgrad er noe miljøskade. Tiltaket har minst beslag av dyrket jord med ca. 

15 dekar. 

Vegkorridor 1A lang tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren berører færre 

delområder enn 1C, har lav andel av konflikter og høyeste konsekvensgrad er noe 

miljøskade. Sammenlignet med 1C har 1A lang tunnel større beslag av dyrket jord (27 
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dekar). På bakgrunn av et større arealbeslag av dyrket jord rangeres vegkorridor 1A lang 

tunnel lavere enn 1C. 

Vegkorridor 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens. Delområde (NR031) ved fv. 2840 

Vestre Sponeveien har dyrket jord av stor verdi, og får betydelig miljøskade. Korridoren har 

arealbeslag på 35 dekar med dyrket jord. 

Vegkorridor 1B har middels negativ konsekvens. Delområde (NR031) ved fv. 2840 Vestre 

Sponeveien har dyrket jord av stor verdi, og får alvorlig miljøskade. Korridoren har nest 

størst beslag på antall dekar dyrket jord, med 61 dekar. 

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens. Tiltaket beslaglegger et betydelig omfang av 

dyrket jord. Delområdene, NR016 ved Oksrud og NR021 ved Lerskallen, har stor verdi og får 

alvorlig miljøskade. Korridoren berører tre delområder (NR015, NR022 og NR162) som får 

betydelig miljøskade. Korridoren har størst beslag på antall dekar dyrket jord, med 191 

dekar. 

Tabell 9-8 viser konsekvensene og rangering av vegkorridorene. 

Tabell 9-8. Oppsummering av konsekvenser og rangering for naturressurs. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Mest alvorlig  

miljøskade (----) 
     

Alvorlig miljøskade  

(---) 
  1  2 

Betydelig miljøskade  

(--) 
 1   3 

Noe miljøskade  

(-) 
4 2 1 5 3 

Ubetydelig miljøskade 2 3   1 

Samlet vurdering 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 2 3 4 1 5 

Estimert arealbeslag 

(daa) 
27 35 61 15 191 

Prosent av nasjonalt 

jordvernmål 
0,7% 0,9% 1,5% 0,5% 5% 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Konsekvenser for landbruksdrift 

Anleggsvirksomhet vil kunne gi midlertidige utfordringer for landbruket. Dyrkede arealer kan 

bli tatt i bruk til deponier og anleggsområder, og anleggsaktiviteten vil også kunne forstyrre 

dyr på beite. Driftsveger for landbruk og skogbruk vil kunne benyttes som anleggsveier i 

anleggsperioden, noe som kan føre til at tilgangen på jord- og skogbruksområder blir 
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redusert. Eksisterende vanningsanlegg kan bli berørt, og tilgangen på vann til 

jordbruksvanning kan bli redusert. Avbøtende tiltak må vurderes i senere planfase. 

Det vil være et stort behov for informasjon til lokalmiljøet og grunneierne før og under 

anleggsfasen. God informasjon og godt samarbeid kan redusere ulempene i anleggsfasen. 

Konsekvenser vannressurser 

Det er generelt langt høyere sannsynlighet for vannforurensning i anleggsfasen enn 

driftsfasen. For temaet naturressurser er ødeleggelse av drikkevannskilder, som f.eks. 

brønner, det største faremomentet.  

Konsekvenser mineralressurser 

Mulige konsekvenser for mineralressurser er mindre tilgjengelighet på grunn av 

anleggsarbeid og midlertidig beslag av arealer. Veger til pukkverk kan være aktuelt som 

anleggsveg/adkomst til veganlegget. Det vil være viktig med god informasjon til 

grunneierne/næringsdrivende før og under anleggsfasen.  

  

 Usikkerhet 

Det hefter usikkerhet ved konsekvensvurderingen siden faktisk arealbruk for vegkorridorene 

ikke er endelig fastlagt gjennom kommunedelplanen. Omfanget av arealbeslag, oppdeling av 

landbruksarealer, samt barrierevirkninger vil avhenge av detaljplassering og utforming av 

vegen og gjennomføring av avbøtende tiltak. 

Utbygging av ny veg vil trolig utløse ønske om å utnytte vegnære arealer til 

utbyggingsformål. Utnyttelse av vegnære arealer vil kunne medføre ytterligere arealbeslag på 

dyrket jord. Det er ikke gjort arealmessige beregninger av dette, og det er heller ikke anslått 

hvilke konsekvenser det vil kunne få for naturressurser. 

Påvirkningsvurderingene er i hovedsak basert på arealbeslag på dyrket jord. Korridorene 

med buffer, som er lagt til grunn, vil trolig bli noe endret i detaljplanleggingen. Det hefter 

derfor usikkerhet til vurderingene. I senere planfaser vil valgt vegkorridor bli optimalisert, og 

avbøtende tiltak innarbeidet, noe som trolig vil påvirke endelig konsekvens av tiltaket i 

positiv retning. 

Konsekvenser for grunnvann og overvann vil avhenge av detaljplassering av veg i neste 

planfase. Valg av løsninger for håndtering av tunnelvann og overflatevann, samt rutiner for 

bruk av salt i vintervedlikehold av vegen vil være avgjørende for konsekvensene. 

Konsekvenser av tiltaket for grunnvann må følges opp med før- og etterundersøkelser i 

berørte brønner. 

Plassering av eventuelle overskuddsmasser er ikke utredet i detalj. Utnyttelse av 

overskuddsmasser til etablering av nytt jordbruksland kan bidra til å redusere det samlede 

arealtapet av dyrket jord, og dermed også konsekvensene av tiltaket. 
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 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

Det bør vurderes om matjordlaget skal tas av og flyttes i jordbruksområdene som blir 

beslaglagt. Bevaring av matjorda vil være i tråd med nasjonale føringer.  

Grunnvannsbrønner må kartlegges før anleggsstart og det må dokumenteres både kvalitet 

og vannmengde til brønnene. 

 Miljøoppfølging og videre arbeid 

Neste planfase vil utløse behov for kartlegging av brønner og drikkevannskilde.  

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 naturressurser på 

reguleringsplannivå:  

• Vurdere muligheten for mindre omlegging av vegen, slik at ikke jordbruksarealer blir 

delt i to. Tilstrebe at vegen legges i ytterkant av dyrket jord.  

• Ved behov for varige massedeponi må muligheten for oppdyrking av deponiet i 

etterkant vurderes.  

• Kartlegging av drikkevanns- og energibrønner. I drikkevannsbrønner kartlegges både 

vannkvalitet og vannmengde. Kartlegging utføres før anleggsstart.  

• Sikre nødvendige kryssingsveger/driftsveger for jord- og skogbruk.  

• Sikre nødvendige adkomstveger til pukkverk. 

Utarbeidelse av reguleringsplan inkluderer også planlegging av anleggsveger, riggområder 

og massedeponier.  
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10 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 

Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre alle 

konsekvenser av et tiltak før det fattes beslutning om iverksettelse. Den samfunns-

økonomiske analysen tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser. Samfunnsøkonomiske analyser gjør det mulig å rangere tiltak ut fra deres 

samfunnsøkonomiske lønnsomhet, og konsekvensene for miljø, natur og samfunn.  

Konsekvensutredningen er en systematisk sammenligning og vurdering av fordeler og 

ulemper ved de ulike vegkorridorene. Først blir de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene 

sammenstilt hver for seg. Deretter blir både de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene 

sett på i sammenheng. Samfunnsøkonomisk vurdering og rangering er ikke det sammen 

som anbefaling. For å komme frem til en anbefaling, utføres en tilleggsutredning av andre 

samfunnsmessige virkninger som ROS-analyse, lokale og regionale virkninger, og vurdering 

av prosjektspesifikke mål.  

En tverrfaglig gruppe med fagansvarlige fra prosjektet har samarbeidet om 

sammenstillingen. Det blir redegjort for eventuelle usikkerheter knyttet til vurderingene. 

 Sammenstilling av prissatte konsekvenser  

Netto nytte er et uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsøkonomiske lønnsomhet ut fra de 

prissatte konsekvensene. Dette er differansen mellom nytten av tiltaket og alle kostnader 

ved gjennomføring og drift av tiltaket, i løpet av analyseperioden. Kriteriet for at et prosjekt 

er lønnsomt er at netto nytte er større enn 0.  

Netto nytte pr. budsjettkrone sier hva forholdet er mellom netto nytte og sum virkninger for 

det offentlige. Netto nytte er nytten av prosjektet (endring i forhold til å beholde dagens veg) 

fratrukket kostnadene knyttet til bygging og drift av tiltaket. Dette er et relativt mål som 

grovt sier hva samfunnet netto får igjen av hver krone som belastes det offentlige budsjettet 

for realisering av det beregnede tiltaket.  

I tabell 10-1 vises sammenstilling av resultatene for ny fv. 287 med netto nytte og netto 

nytte per budsjettkrone (netto nytte delt på sum virkninger for det offentlige). Ingen av 

vegkorridorene gir positiv netto nytte. 
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Tabell 10-1. Sammenstilling av prissatte konsekvenser. Resultater for perioden 2026-2065 (1000 

kroner diskontert). * Inngår i konsekvenstemaet «budsjettvirkning». 

Konsekvenstema Null-

alternativet 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 

0 444 400 482 590 380 419 302 726 101 997 

Operatørenytte 0 5 639 5 699 5 722 5 590 3 737 

Budsjettvirkning 0 -1 260 

150 

-1 125 

120 

-874 780 -941 936 -884 279 

Ulykker 0 17 401 21 161 20 034 19 116 19 274 

Støy- og 

luftforurensing 

0 -19 448 -22 958 -39 204 -55 248 -115 427 

Restverdi 0 109 119 132 568 109 366 57 514 -19 793 

Skattekostnad 0 -252 030 -225 024 -174 956 -188 387 -176 856 

Netto Nytte, NN 0 -938 622 -714 430 -557 588 -784 582 -1 054 966 

NN pr budsjettkrone, 

NNB 

0 -0,74 -0,63 -0,64 -0,83 -1,19 

Rangering 1 4 2 3 5 6 

Tilleggsopplysninger:       

Anleggskostnad* 

(inkl. mva.) 

 1 533 000 1 397 000 1 153 000 1 206 000 1 168 000 

 

Vegkorridor 1B gir høyest netto nytte, ca. - 558 mill. kr, og nest høyest netto nytte pr 

budsjettkrone (NNB) -0,64. Vegkorridoren ligger på gjennomsnittet med hensyn til 

trafikantnytte, ulykkeskostnader, og støy- og luftforurensningskostnader. Laveste 

investeringskostnad, samt lave drift- og vedlikeholdskostnader gjør at korridoren får best 

netto nytte. 

Vegkorridor 1A kort tunnel gir nest høyest netto nytte, ca. – 714 mill. kr, og høyest NNB -

0,63. Vegkorridoren gir størst trafikantnytte, har størst innsparelse mht. ulykkeskostnader, 

og de minste støy- og luftforurensningskostnadene. Tunnelen gjør at vegkorridoren får 

høyere investeringskostnader og kostnader til drift og vedlikehold i forhold til alternativene 

uten tunnel. 

Sett bort fra vegkorridor 3, gir vegkorridor 1A lang tunnel dårligst netto nytte, ca. – 939 mill. 

kr (og NNB -0,74), mens vegkorridor 1C gir netto nytte -785 mill. kr og lavest NNB -0,83. Til 

tross for at 1A lang tunnel gir omtrent 50 % høyere trafikantnytte enn 1C, gir tunnelen i 1A 

lang tunnel såpass høye investerings- og drift- og vedlikeholdskostnader at korridoren får 

dårligere netto nytte totalt. 

  Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

Ikke-prissatte konsekvensene er sammenstilt i tabell 10-2.  

Nullalternativet er rangert som det beste for ikke-prissatte konsekvenser. Ingen tiltak endrer 

ikke dagens situasjon. 
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Vegkorridor 1C og 1A lang tunnel er rangert som nummer to for ikke-prissatte temaene. 

Begge har noe negativ konsekvens. Korridor 1C har store strekninger med få/små/uten 

konflikter for temaene friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold og 

naturressurser. For tema landskapsbilde kommer korridor 1A lang tunnel dårligere ut med 

middels negativ konsekvens, men er rangert som nummer 2 for temaet.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har også store strekninger med få/små/uten konflikter for 

temaene naturmangfold og naturressurs. Temaet landskapsbilde har middels negativ 

konsekvens. 

Vegkorridor 1A kort tunnel har noe negativ konsekvens. Korridor 1A kort tunnel er tilnærmet 

lik 1A lang tunnel. Forskjellen er at tunnelen er kortere og kryss til fv. 2840 må ha en 

tilførselsveg over dyrket jord.  Tilførselsvegen medfører et større beslag av dyrket mark, 

berører turveier og lydbilde i større grad enn ved lang tunnel. 

Vegkorridor 1B har middels negativ konsekvens, og fører til flere alvorlige konfliktpunkter. 

Landskapsbildet, naturressurser og kulturarv har betydelig til alvorlig miljøskade på området 

rundt Brevik gård (L13, NR31 og KM58). For friluftsliv/by- og bygdeliv medfører korridoren 

betydelig miljøskade for et delområde som utgjør mesteparten av strekningen.  

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens, og fører til stor andel av konflikter. Korridoren er 

rangert som nr. 6. For naturressurser medfører korridoren to delområder med alvorlig 

miljøskade (NR 16 og NR 21) Lerskallen og Okserud. I tillegg har korridoren det største 

arealbeslaget av dyrket jord av korridorene som er utredet. Områder ved Rypås får betydelig 

miljøskade i to delområder for temaet naturmangfold (F005 og NF004). Tiltaket medfører 

også at Gudmundsrud-Nyhus (KM049) og Sæterberg (KM054) får betydelig miljøskade i 

temaet kulturarv. For landskapsbilde medfører korridoren alvorlig miljøskade på et 

delområde som utgjør en stor andel av strekningen.  
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Tabell 10-2. Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. 

 

 Usikkerhet i vekting av delområder og samlet konsekvens av tiltaket  

Når den samlede konsekvensen for temaet fastsettes, introduseres en usikkerhet i vektingen 

mellom delområder/miljøer.   

Grunnet komplekst planområde i dette prosjektet med til dels mange og ulike delområder 

for flere temaer, kan lokale variasjoner komme dårlig frem i den samlede konsekvens for 

korridoren.   

Det ligger en større usikkerhet i vekting av delmiljøer og samlet konsekvensvurdering av 

korridorene enn for de enkelte delområder hvor kunnskapsgrunnlaget anses som godt for 

samtlige ikke-prissatte temaer. Usikkerheten for de ikke-prissatte temaene er imidlertid så 

liten at den ikke vil medføre endret rangering av korridorer. Det er heller ikke noen 

korridorer som er beheftet med større usikkerhet enn de øvrige.   

 
Null-

alternativ 

1A Lang 

tunnel 

1A Kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Landskapsbilde 0 
Middels 

negativ (2) 

Middels 

negativ (3) 

Stor negativ 

(4) 

Noe negativ 

(1) 

Stor negativ 

(5) 

Friluftsliv/ 

By- og bygdeliv 
0 

Ubetydelig 

(1) 

Noe negativ 

(2) 

Middels 

negativ (5) 

Noe negativ 

(3) 

Noe negativ 

(4) 

Kulturarv 0 
Noe negativ 

(2) 

Noe negativ 

(4) 

Noe negativ 

(3) 

Noe negativ 

(1) 

Middels 

negativ (5) 

Naturmangfold 0 
Noe negativ 

(1) 

Noe negativ 

(1) 

Noe negativ 

(3) 

Noe negativ 

(4) 

Middels 

negativ (5) 

Naturressurs 0 
Noe negativ 

(2) 

Noe negativ 

(3) 

Middels 

negativ (4) 

Noe negativ 

(1) 

Stor negativ 

(5) 

Samlet 

vurdering 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 1 2 4 5 2 6 

Forklaring til 

rangering 
 

Beslaglegger 

mer dyrket 

mark enn 

1C, men 

rangeres likt. 

I 

rangeringen 

ligger det en 

forventning 

til at gang- 

og 

sykkelløsnin

g på ny bru 

realiseres. 

Beslaglegge

r mer 

dyrket mark 

enn 1C og 

1A lang 

tunnel. 

Korridoren 

medfører 

større 

beslag og 

mer 

fragmenteri

ng for flere 

tema enn 

1A kort 

tunnel.  

1C tar minst 

dyrket mark 

(føringer fra 

KVU og 

nasjonale 

målsetninger

). 

Korridoren 

kommer 

dårligst ut 

for ikke-

prissatte 

temaer. 
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  Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Sammenstillingen som gjøres her tar kun for seg det som er analysert under prissatte og 

ikke-prissatte konsekvenser. 

 Steg 1: Samfunnsøkonomisk vurdering av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser 

Et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt når summen av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser er positiv. I Tabell 10-3 under, vises de fire mulige kombinasjonene av netto 

nytte for de prissatte7 og ikke-prissatte konsekvensene. 

Tabell 10-3. Gruppering av prissatte og ikke-prissatte tema for samfunnsøkonomisk vurdering (jfr. 

Håndbok V712) 

 Samlet vurdering ikke- 

prissatte: Positiv 

Samlet vurdering ikke-

prissatte: Negativ 

Netto prissatte større enn null I II 

Netto prissatte mindre enn null III IV 

 

I. Dersom et alternativ faller i gruppe I, er prosjektet til fordel for samfunnet. Prosjektet 

gir forbedringer i forhold til alternativ 0 både for prissatte og ikke-prissatte 

virkninger. 

II. Dersom et alternativ faller i gruppe II, vil den samlede vurderingen være uklar, fordi 

konsekvensen for prissatte temaer er positiv, mens den er negativ for ikke-prissatte 

temaer. Dersom et slikt alternativ skal være til fordel for samfunnet, må det være 

åpenbart at fordelene for prissatte tema er så store at de oppveier de negative 

virkningene for de ikke-prissatte temaene. 

III. Dersom et alternativ faller i gruppe III, vil den samfunnsøkonomiske vurderingen som 

i II være uklar fordi konsekvensen for ikke-prissatte temaer er positiv mens den er 

negativ for prissatte temaer. Dersom et slikt alternativ skal være til fordel for 

samfunnet, må det være åpenbart at fordelene for ikke-prissatte temaer er så store 

at de oppveier de negative virkningene for de prissatte temaene. 

IV. Dersom et alternativ faller i gruppe IV, vil den samfunnsøkonomiske vurderingen 

være negativ, fordi både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er dårligere enn 

alternativ 0. 

  Steg 2: Rangering av vegkorridorer 

I steg 1 havnet alle vegkorridorene i gruppe IV, dvs. vil den samfunnsøkonomiske 

vurderingen være negativ, fordi både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er dårligere 

enn alternativ 0. Det neste trinnet er å rangere alternativene, ett og ett eller i grupper. I dette 

prosjektet har man valgt å rangere alternativene i følgende 4 grupper: dårligst, mindre god, 

god og best. Hele sammenstillingen vises i tabell 10-3. Under er vegkorridorene beskrevet i 

ranger rekkefølge. 
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Tabell 10-3. Sammenstilling av samfunnsøkonomiske vurdering. 

 

Nullalternativet er rangert som nummer 1 siden det har konsekvens 0. Alle vegkorridorer er 

negative sammenlignet mot nullalternativet.  

Vegkorridor 1C 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 5. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har blant de laveste investeringskostnadene. 

o Lenger enn de andre vegkorridorene og medfører noe dårligere netto nytte. 

o Lite usikkerhet knyttet til veglinjen som ligger til grunn for planforslaget. 

o Opprettholder dagens fv. 287 Strandgata som lokalveg og 

omkjøringsmulighet ved stengt tunnel. 

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 2 (bak nullalternativet), få 

konflikter for alle tema.  

o Lavest beslag av dyrket jord. 

o Få konfliktpunkter på kulturarv og landskapsbilde.  

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 2: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 2 eller nr. 3.  

  

 
 Nullaltern

ativ 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

N
e
tt

o
 n

y
tt

e
 

Netto nytte 

(1000 kr. 

diskontert) 

0 -1 007 155 -783 981 -624 080 -853 111 -1 123 472 

Netto nytte pr. 

budsjettkrone 

(NNB) 

0 -0,80 -0,70 -0,71 -0,91 -1,27 

NNB, 

rangering 
1 4 2 3 5 6 

Ik
k
e
-

p
ri

s
sa

tt
e
 Samlet 

vurdering 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Ikke-prissatte, 

rangering 
1 2 4 5 2 6 

 
Foreløpig 

rangering 
1 3 eller 4 2 eller 3 4 eller 5 2 eller 3 6 

 
Vurdering av 

usikkerhet 

Ingen 

endret 

rangering 

Bidrar til 

endret 

rangering 

Bidrar til 

endret 

rangering 

Bidrar til 

endret 

rangering 

Ingen 

endret 

rangering 

Ingen 

endret 

rangering 

 

Forslag til 

endelig 

rangering 

1 4 3 5 2 6 
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Vegkorridor 1A kort tunnel 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 2. plass (bak nullalternativet), basert 

på NNB (netto nytte pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har nest høyest investeringskostnad. 

o Usikkerhet ved investeringskostnad: Investeringskostnaden har tatt 

utgangspunkt i at teknisk infrastruktur (el-anlegg) ved Embretsfoss 

kraftstasjon ikke blir berørt. Veglinjen som ligger til grunn for planforslaget 

må justeres bort fra el-anlegg. Justering av veglinje medfører usikkerhet 

knyttet til veglengden på korridoren, og om krysset til fv. 2840 Vestre 

Sponeveien kan realiseres. Endring kan gi utslag i økte kostnader, lavere nytte 

og kan beslaglegge mer dyrket jord. Usikkerhet bidrar til endret rangering. 

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 4. Vegkorridoren har en 

samlet vurdering noe negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. 

o Lavt beslag av dyrket jord, medfører fragmentering av et større 

jordbruksområde. 

o Korridoren har ikke visuell forankring i landskapet.  

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 3: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 2 eller nr. 3. Usikkerhet 

rundt investeringskostnader bidrar til fastsatt rangering.  

Vegkorridor 1A lang tunnel 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 4. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har høyest investeringskostnad. 

o Usikkerhet ved investeringskostnad: Investeringskostnaden har tatt 

utgangspunkt i at teknisk infrastruktur (el-anlegg) ved Embretsfoss 

kraftstasjon ikke blir berørt. Veglinjen som ligger til grunn for planforslaget 

må justeres bort fra el-anlegg. Justering av veglinje medfører usikkerhet 

knyttet til veglengden på korridoren, plassering av tunnelpåhugg og om 

krysset til fv. 2840 Vestre Sponeveien kan realiseres. Endring kan gi utslag i 

økte kostnader og lavere nytte.  

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 2 (bak nullalternativet), få 

konflikter for alle tema.  

o Lavt beslag av dyrket jord. 

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 4: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 3 eller nr. 4. Usikkerhet 

rundt investeringskostnader bidrar til fastsatt rangering.  

Vegkorridor 1B 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 3. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har blant de laveste investeringskostnadene. 

o Usikkerhet ved investeringskostnad: Investeringskostnaden har tatt 

utgangspunkt i at teknisk infrastruktur (el-anlegg) ved Embretsfoss 

kraftstasjon ikke blir berørt. Veglinjen som ligger til grunn for planforslaget 

må flyttes bort fra el-anlegg. Det er usikkerhet knyttet til veglengde på 
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korridoren og kurvatur ved dimensjoneringsklasse. Endring kan gi utslag i 

økte kostnader, lavere nytte og kan beslaglegge mer dyrket jord. 

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 5. Vegkorridoren har en 

samlet vurdering middels negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. 

o En av korridorene med høyest beslag av dyrket jord, noe som ikke bygger opp 

under jordvern og målsetningen om å begrense nedbygging av dyrket jord. 

o Vegkorridoren deler et boligområde i to. 

o Korridoren har ikke visuell forankring i landskapet.  

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 5: 

o I foreløpig rangering er vegkorridoren rangert som nr. 4 eller nr. 5. Usikkerhet 

rundt investeringskostnader bidrar til fastsatt rangering.  

Vegkorridor 3 

- For prissatte temaer er vegkorridoren rangert på 6. plass, basert på NNB (netto nytte 

pr. budsjettkrone). 

o Korridoren har blant de laveste investeringskostnadene, men har lavest netto 

nytte og NNB.  

- For ikke-prissatte tema er vegkorridoren rangert som nr. 6. Vegkorridoren har en 

samlet vurdering stor negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. 

o Rangert som dårligst for alle ikke-prissatte tema, bortsett fra friluftsliv/by- 

og bygdeliv.  

o Korridorene har høyest beslag av dyrket jord, noe som ikke bygger opp under 

jordvern og målsetningen om å begrense nedbygging av dyrket jord. 

o Vegkorridoren berører flere kulturmiljøer. 

o Korridoren har ikke visuell forankring i landskapet.   

- I samfunnsøkonomisk analyse er vegkorridoren rangert som nr. 6. 
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11 Andre samfunnsmessige virkninger 

  Lokale og regionale virkninger 

Med lokale virkninger menes virkninger på kommunenivå, eller i deler av en kommune. Med 

regionale virkninger menes virkninger for en samling av kommuner, som et fylke eller en 

bosteds- og arbeidsregion. 

Arealbruk og transport påvirker hverandre gjensidig, og sammenhengene er komplekse. 

Arealbruken påvirker transportbehovet, reisemønsteret og valg av reisemiddel. Samtidig vil 

endret tilgjengelighet med ulike transportmidler påvirke blant annet lokalisering av 

virksomheter og valg av bosted.  

Et nytt vegtiltak setter ofte nye rammer for utvikling i områder som direkte eller indirekte 

blir berørt. Et område som i utgangspunktet er godt egnet til framtidig utbygging, kan bli 

mindre egnet som følge av prosjektets barrierevirkning, arealforbruk, støy eller visuelle 

forurensning. Andre steder kan flytting av trafikk være positivt for utviklingen, der frigjort 

areal fra tidligere veger og gater kan gi rom for byutvikling. Dersom et område har dårlige 

adkomstmuligheter, kan ny veg tilføre området verdi ved at tilgjengeligheten til og fra 

området blir bedre. Dette kan igjen påvirke bosetting, senterstruktur og øvrig 

utbyggingsmønster. 

I lokale og regionale virkninger er analyseområdet tilsvarende planområdet. 

Influensområdet for regionale virkninger strekker seg utenfor selve planområdet. I 

utgangspunktet kan tettsteder nord og sør for planområdet bli berørt. 

Sammenligning  

Ny fv. 287 skiller seg fra nullalternativet ved å bedre fremkommeligheten.  

 Arbeidsmarked 

Ny fv. 287 mellom Åmot og Haugfoss er for kort vegstrekning til å ha innvirkning på 

regionalt arbeidsmarked.  

11.1.1.1 Private og offentlige virksomheter 

Ny fv. 287 mellom Åmot og Haugfoss vil bedre fremkommeligheten for næringstransporten 

på strekningen. 

Ny veg mellom Åmot og Haugfoss vil i liten, eller ingen grad, redusere reiseavstander internt 

i kommunen. Det vil derfor bli uendret for det kommunale tjenestetilbudet til befolkningen i 

egen kommune. 

Sigdal kommune har stor andel fritidsboliger. For hyttetrafikken til Sigdal vil tiltaket gi 

forutsigbar reisetid ved at vegen legges utenom Åmot sentrum. 
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11.1.1.2 Endret struktur på fritids- og handlemønster for befolkningen 

Åmot sentrum har ikke en regional rolle innen handel. Ny fv. 287 mellom Åmot og Haugfoss 

vil ikke ha avgjørende betydning for tilgjengelighet til fritidstilbud. 

11.1.1.3 Kommunikasjonsknutepunkter 

I dag har bussrute 105 Åmot–Eggedal–Bergshammeren stopp på strekningen. Det er uvisst 

om bussen vil kjøre ny eller gammel veg dersom ny fv. 287 Åmot–Haugfoss realiseres.  

11.1.1.4 Endret transport- og arealbruk som konsekvens av tiltaket 

Nasjonale føringer legger opp til fortetting av eksisterende sentrumsområder. Ved å flytte fv. 

287 Åmot–Haugfoss vekk fra Åmot sentrum åpnes det for videre utvikling i 

sentrumsområdet.  

Ny fv. 287 vil i liten grad endre etterspørselen etter etablering av nye fritidsboliger. Redusert 

reisetid er for liten til at det vil få innvirkning på etterspørselen av nye fritidsboliger.  

11.1.1.5 Regiondannelse og senterstruktur 

Det viktigste tettstedet på strekningen er Åmot. Tettstedet har ingen regionsfunksjon innen 

utvalgsvarehandel (møbler, interiør, klær, sko, osv.). Utbygningen av fv. 287 vil styrke 

utviklingen av tettstedet lokalt, men vil i liten grad føre til strukturelle endringer eller 

forskyvninger av tjenestetilbudet. 

  Oppsummering 

En sammenligning mellom nullalternativet og utbygging av fv. 287 Åmot–Haugfoss viser 

svært små lokale eller regionale virkninger.  

Ved utbygging av fv. 287 Åmot–Haugfoss vil næringstransporten få bedre fremkommelighet 

og Åmot vil kunne videreutvikles som sentrumsområde (tabell 11-1).  

Analysen av lokale og regionale virkninger skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for 

valg av vegkorridor, men siden det er små forskjeller tillegges ikke lokale og regionale 

virkninger stor vekt ved anbefaling av korridor. 
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Tabell 11-1. Oppsummering lokale og regionale virkninger fv. 287 Åmot–Haugfoss. 

 
Vurdering 

Tema/spørsmål Betydelig  Kanskje Ingen 

Arbeidsmarked: 

Vil tiltaket innebære endringer i type og antall tilgjengelige 

arbeidsplasser for arbeidstakerne i regionen (nye betingelser for 

arbeidsreiser)? 

  
I liten 

grad 

Vil tiltaket endre det geografiske rekrutteringsområdet for arbeidskraft 

for private bedrifter og offentlige virksomheter i regionen eller i 

naboregionen/pressområdet? 

  
I liten 

grad 

Private og offentlige virksomheter: 

Vil tiltaket effektivisere virksomhetenes transport (varetransport til og 

fra bedriftene, bedriftenes tjenestereiser, bedriftenes tilgang til 

service)? 

 
I noe grad 

 

Vil tiltaket bidra til en mer effektiv struktur? (Lokalisering av lager, 

sammenslåing av logistikk- funksjoner for eksisterende virksomheter, 

sammenslåing av enheter?) 

  
I liten 

grad 

Vil tiltaket innebære endrede markedsmuligheter for private 

virksomheter? 

  
I liten 

grad 

Vil tiltaket innebære endret tilgjengelighet til offentlige virksomheter 

for kunder eller brukere? 

  
I liten 

grad 

Vil tiltaket gi endrede muligheter for turisme eller reiseliv? 
  

I liten 

grad 

Endret struktur på fritids- og handlemønster for befolkningen: 

Vil tiltaket bidra til at befolkningen foretar innkjøp på andre steder? 

(«handelslekkasje» til andre regioner, endring innen regionen) 

  
I liten 

grad 

Vil tiltaket bidra til at befolkningen får endret tilgjengelighet til 

fritidstilbud? 

  
I liten 

grad 

Kommunikasjonsknutepunkter:    

Vil tiltaket innebære styrking/etablering av nye 

kommunikasjonsknutepunkter? 

  I liten 

grad 
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Endret transport- og arealbruk som konsekvens av tiltaket:    

Vil tiltaket føre til endret lokalisering/ etterspørsel etter etablering av 

private virksomheter? 

  I liten 

grad 

Vil tiltaket føre til endret lokalisering av offentlige virksomheter?   I liten 

grad 

Vil tiltaket føre til endret lokalisering av / etterspørsel etter 

boliger/bosetting? 

  I liten 

grad 

Vil tiltaket føre til endret etterspørsel etter hytter/fritidsboliger?   I liten 

grad 

Regiondannelse og senterstruktur:    

Vil tiltaket innebære en utvidelse av den funksjonelle regionen?   I liten 

grad 

Vil tiltaket knytte lokalsamfunn, lokale områder eller kommunedeler 

tettere sammen? 

  I liten 

grad 

Vil tiltaket kunne bidra til etablering av nye sentra eller endring av 

senterutforming? 

  I liten 

grad 

Vil tiltaket kunne bidra til endringer i 

bydeler/lokalsentra/sentrumsområder? 

 I noe grad på 

avgrenset 

område 

 

 

  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk metode for beskrivelse og 

beregning av risiko og sårbarhet. Risikoanalysen skal vurdere de indentifiserte risikoene med 

tanke på sannsynlighet og konsekvens for liv og helse, miljø, materielle verdier, 

samfunnsviktige funksjoner og framkommelighet.  Analysen skal vise relevante risiko- og 

sårbarhetsforhold innenfor planområdet, i forhold til vurdering av områdets egnethet til 

utbygging, og eventuelle endringer som følge av utbygging.  

Det er utført en ROS-analyse tilpasset kommunedelplannivå. Fokuset i analysen har vært å 

avdekke områder med potensiell fare, og om noen av korridorene bør frarådes av 

sikkerhetsmessige årsaker. ROS-analysen ble gjennomført av en tverrfaglig gruppe som 

inkluderte relevante fagområder og representanter fra berørte kommuner. 
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I ROS-analysen illustreres uønskede hendelser av fargekoder. Fargene angir ikke noen 

absolutte akseptkriterier: 

- Hendelser i rød sone har uakseptabel risiko og skal elimineres ved hjelp av 

risikoreduserende tiltak.  

- Hendelser i oransje sone skal vurderes etter ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably 

Practicable). ALARP-prinsippet innebærer «omvendt bevisbyrde»: identifiserte tiltak 

skal implementeres med mindre det kan dokumenteres at det er et urimelig 

misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte.  

- For hendelser i gul sone bør det vurderes risikoreduserende tiltak.  

- Hendelse i grønn sone har akseptabel risiko. De hendelser som havner i grønn sone 

bør observeres for å unngå å bli gul sone over tid med tanke på endringer i 

prosjektet. 

ROS-analysen for fv. 287 har avdekket en hendelse i rød sone og ingen i oransje sone. 

Vegkorridor 1A-Kort tunnel, 1A-Lang tunnel og 1C har rød hendelse for geoteknisk ustabil 

grunn/fare for utglidning. I reguleringsplan/byggeplan er det viktig at det gjøres grundige 

kartlegginger av geotekniske forhold. Kartleggingen vil gi grunnlag for å gjennomføre 

nødvendige sikringstiltak som reduserer risiko. Spesielle forberedelser i forbindelse med 

kommunedelplan har ikke blitt anset som nødvendig. 

 

For mer informasjon om risiko- og sårbarhet for fv. 287 Åmot - Haugfoss, se temarapport 

Risiko- og sårbarhetsanalyse, vedlegg 2. 

 Oppsummering 

På overordnet nivå (kommunedelplan) er det kun vurdert potensiell fare i ROS-analysen. 

Temaer som støy og ikke-prissatte temaer har blitt nøye vurdert og utredet i 

konsekvensutredningen, og ble derfor ikke behandlet i analysen. For vurdering av 

trafikksikkerhet er det gjort egen risikovurdering. 

Uansett hvilken vegkorridor som velges, må tiltakene som er kommet frem i analysen følges 

opp i det videre arbeidet. Det er mange generelle tiltak om kartlegging, grunnundersøkelser 

og andre utredninger, som vil føre til et bedre grunnlag for risikovurdering på neste 

plannivå. 

I ROS-analysen har det ikke kommet frem hindringer for å gjennomføre fremføring av ny fv. 

287 på det gjeldende arealet i kommunedelplanen, hverken i anleggs- eller driftsfasen til 

prosjektet, hvis avbøtende tiltak blir gjennomført. 

ROS-analysen skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for valg av korridor, men siden 

det er små forskjeller tillegges ikke ROS-analysen stor vekt ved anbefaling av vegkorridor. 

 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet er i utgangspunktet en prissatt konsekvens og er omtalt i kapittel 8.6 

Ulykker. Vurderingene av trafikksikkerhet utføres i beregningsprogrammet EFFEKT. 

Beregningen er overordnet der mange forhold ikke vil tas med i betraktningen. Det er derfor 
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gjennomført risikoanalyser av vegkorridorene for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. Risikoanalysen 

er dokumentert i vedlegg 13, Risikovurdering for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Sammenligning av risikoprofilen til vegkorridorene 

For å sammenligne risikoprofilene til vegkorridorene er det laget en tabell for opprinnelig 

planforslag (tabell 11-2) og en for planforslag inklusive foreslåtte risikoreduserende tiltak 

(tabell 11-3). Vurderingsskalaen strekker seg fra lav risiko (grønn) til høy risiko (rød). Grå 

farge betyr at elementet inngår ikke i alternativet. 

Tabell 11-2. Risikoprofil opprinnelig planforslag. 

Element Risikoprofil vegkorridorer 

1A           

kort tunnel 

1A  

lang tunnel 

1B 1C 

Kryss rv. 350 

Embretsfoss 

 

    

Vegkorridor 1A 

kort tunnel 

 

    

Vegkorridor 1A 

lang tunnel 

 

    

Vegkorridor 1B 

 

    

Vegkorridor 1C 

 

    

 

Tabell 11-3. Risikoprofil planforslag med risikoreduserende tiltak. 

Element Risikoprofil vegkorridorer 

1A           

kort tunnel 

1A  

lang tunnel 

1B 1C 

Kryss rv. 350 

Embretsfoss 

 

    

Vegkorridor 1A 

kort tunnel 

 

    

Vegkorridor 1A 

lang tunnel 

 

    

Vegkorridor 1B 

 

    

Vegkorridor 1C 
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Vegkorridor 3 ble ikke vurdert i risikoanalysen på grunn av for dårlig måloppnåelse mht. 

trafikkfordeling. 

Tabellen 11-2 viser at alle vegkorridorene i opprinnelig planforslag inneholder elementer 

med høy risiko. Videre oppsummeres hva slags sikkerhetsproblemer det dreier seg om og 

mulighetene for å redusere disse:  

• Alle vegkorridorer kopler seg til rv. 350 via kryss Embretsfoss. Høy risiko for elementet er 

begrunnet med at gang- og sykkelveg krysser ramper i plan. Løsningen er ikke 

tilfredsstillende, og det bør planlegges for en løsning som ikke kommer i konflikt med 

hovedveg eller ramper. Det er usikkerhet knyttet til hva som er mulig å få til i 

kryssområdet, men gitt at det er mulig å eliminere sikkerhetsproblemet, kan risikoen i 

krysset reduseres til lav. 

    

• Begge varianter av vegkorridor 1A mellom Vestre Sponeveg og til eksisterende fv. 287 er 

vurdert å innebære en viss risiko. Begge løsninger har utfordringer knyttet til sikt, samt 

liten plass til nødstasjon utenfor tunnel. I et nullvisjonsperspektiv er det største 

sikkerhetsproblemet at midtdeleren opphører i tunnel, slik at en får et fartsnivå på 80-90 

km/t i tunnelene, uten en effektiv barriere mot møteulykker. Det er ikke identifisert 

effektive tiltak som kan redusere risikoen. Løsningen er ihht. vegnormalene. 

  

• Vegkorridor 1B er vurdert å ha høy risiko og er begrunnet med forholdene for myke 

trafikanter. Bla. er kryss med Vestre Sponeveg anlagt som et toplanskryss som gir mange 

konflikter med gående og syklende, samt at ny fv. 287 deler et boligområde i to, uten at 

det er lagt inn avbøtende tiltak. Det er foreslått flere tiltak som i sum kan redusere 

risikonivået til lavt, herunder endret kryssform fra toplanskryss med gang- og 

sykkelløsninger i plan til rundkjøring med planskilte løsninger for gående og syklende. 

Foreslått løsning vil innebære fravik fra vegnormalene, men risikoanalysegruppen er 

omforent om at løsningen totalt sett vil være sikrere.  

 

• Vegkorridor 1C er også vurdert å innebære en viss risiko. Rundkjøringen ligger slik 

plassert at den kan være vanskelig å oppdage, og det mangler tilrettelegging for gående 

og syklende som skal krysse fv. 287. Det bør være mulig å redusere risikoen til lav. En 

fordel med kort tunnel er at midtrekkverket kan føres gjennom tunnelen.  

 

Oppsummering 

Vegkorridor 1B kommer noe dårligere ut enn øvrige linjer i det opprinnelige planforslaget. 

Dette skyldes for en stor del at vegkorridoren har forutsatt toplanskryss, mens det i øvrige 

korridorer er planlagt rundkjøringer. Om en ser på potensialet for å redusere risikoen til lavt 

nivå, kommer vegkorridor 1B og 1C bedre ut enn korridor 1A. Det skylde at begge varianter 

av 1A innebærer tunnelstrekninger med høyt fartsnivå uten midtrekkverk.   
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 Barn og unge 

Vegkorridor 1A og 1B vil bedre fremkommelighet for gående og syklende med bru over 

Drammenselva. Plan- og profiltegning for 1A og 1B viser forslag til løsning ved å knytte 

sammen fv. 2840 Vestre Sponeveien med fv. 2832 Eikerveien.  

I risikoanalysen, kapittel 11.3 trafikksikkerhet, ble det påpekt risiko ved manglende 

tilrettelegging for gående og syklende i kryssområder for vegkorridor 1A, 1B og 1C. Det må i 

neste planfase bli innhentet mer data om hvordan barn og unge går og sykler i nærmiljøet, 

og løsningene for å krysse fv. 287 må detaljeres videre med fokus på trafikksikkerhet.  

Nytt kryss Embretsfoss og ny fv. 287 vil avlaste dagens fv. 287 for Sigdalstrafikk og 

tungtransport. Løsningen vil lede trafikken utenom Åmot sentrum og områder hvor barn og 

unge oppholder seg, som f.eks. Åmot stadion, Enger skole, Søndre modumungdomsskole og 

Buskerud videregående skole. 

Vegkorridor 3 vil ikke bedre fremkommeligheten for gående og syklende, og redusere ikke 

trafikkmengden i Åmot tilsvarende vegkorridor 1A, 1B og 1C.  

Under offentlig ettersyn av planprogrammet kom det merknader fra Enger skole FAU og 

Søndre Modum ungdomsskole FAU. 

Enger skole FAU ser det som veldig positivt at alle vegkorridorer for riksvegen ledet trafikken 

utenfor Åmot sentrum, og har ingen merknader til vegkorridorene på fylkesvegen. 

12 Anbefaling 

  Prosjektets måloppnåelse 

Målene for prosjektet er brutt ned fra det nasjonale målet for transportpolitikken «Et 

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet» og prosjektmålene er delt inn i følgende kategorier:  

 

Nullalternativet oppfyller i svært liten grad det nasjonale målet for transportpolitikken og 

prosjektspesifikke mål for ny fv. 287 Åmot – Haugfoss. 

 Framkommelighet  

Nullalternativet har ikke måloppnåelse. Dagens veg er smal, bebyggelsen ligger tett på 

vegen i Strandgata, vegen er lysregulert og korketrekkeren har krapp kurvatur. Det er lite 

som skiller de fem vegkorridorene på måloppnåelse for fremkommelighet. Graden av 

måloppnåelse er tilnærmet lik (tabell 11-4) Ny fv. 287 vil ha god fremkommelig og gi 

forutsigbarhet. 
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Tabell 12-1. Måloppnåelse fremkommelighet. 

 Nullalternativ 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

God 

framkommeli

ghet og 

forutsigbarhet

, spesielt for 

tunge 

kjøretøy 

Ikke 

måloppnåelse 

Måloppnåels

e 

Måloppnåels

e 

Måloppnåels

e 

Måloppnåels

e 

Måloppnåels

e 

 

 Trafikksikkerhet  

Alle fem vegkorridorer er planlagt etter Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg- og 

gateutforming som 2-felts veg med midtdeler. Et av målene med håndboken er trafikksikker 

transport av mennesker og gods. Det forutsettes derfor at alle fire vegkorridorene som 

utredes er trafikksikre, og fører til at ny fv. 287 blir mer trafikksikker enn dagens veg.  

Trafikksikkerheten vil fortsatt være en utfordring hvis trafikken blir værende på eksisterende 

fv. 287, og ikke overført til ny fylkesveg. Strekningen Korketrekkeren-Åmot bru er 

envegskjørt med lysregulering, og tilsier at årsdøgntrafikken bør være lavest mulig. 

Vegkorridor 3 avlaster ikke dagens fylkesveg på lik linje som de andre korridorene, og har 

derfor ikke like god måloppnåelse (tabell 12-5). 

Tabell 12-2. Måloppnåelse fremkommelighet. Beregnet årsdøgntrafikk, år 2030. 

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

Skadekostna
d mindre 
enn 0,16 
kr/kjtkm (TØI 
rapp 
851/2006) 

 

Ikke 

måloppnåels

e 

 

 

Åmot bru: 

5400 

Lilleåsgata: 

6000 

 

Måloppnåelse 

 

 

Ny bru 

Drammenselva

: 

6000 

Lilleåsgata: 

1400 

Måloppnåelse 

 

 

 

Ny bru 

Drammenselva

: 6000 

Lilleåsgata: 

1400 

Måloppnåelse 

 

 

 

Ny bru 

Drammenselva

: 6000 

Lilleåsgata: 

1400 

Måloppnåelse 

 

 

 

Ny bru 

Drammenselva

: 5100 

Lilleåsgata: 

2000 

Måloppnåels

e 

 

 

 

Bråtan, ny fv. 

287: 3100 

Lilleåsgata: 

3400 

 

 Miljø  

Avlasting av Åmot sentrum har blitt målt i endring av årsdøgntrafikk i år 2030.  

Alle vegkorridorene avlaster Åmot sentrum. Vegkorridorene 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 

1B og 1C avlaster mest, mens korridor 3 gir mindre avlastning og blir vurdert til delvis 

måloppnåelse.  
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Tabell 12-3. Måloppnåelse avlastning av Åmot sentrum for gjennomgangstrafikk. Beregnet 

årsdøgntrafikk, år 2030. 

 Nullalternati

v 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Avlaste Åmot 

sentrum for 

gjennomgangstrafi

kk – effekt 

avhengig av lokale 

tiltak 

Ikke 

måloppnåels

e 

 

Lilleåsgata: 

6000 

Måloppnåels

e 

 

Lilleåsgata: 

1400 

Måloppnåels

e 

 

Lilleåsgata: 

1400 

Måloppnåels

e 

 

Lilleåsgata: 

1400 

Måloppnåels

e 

 

Lilleåsgata: 

2000 

Måloppnåels

e 

 

Lilleåsgata: 

3400 

 Konklusjon måloppnåelse 

Best ut kommer vegkorridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel, 1B og 1C. Korridorene har 

måloppnåelse på fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

Vegkorridor 3 har delvis måloppnåelse. Korridoren gir god fremkommelighet og 

forutsigbarhet, men gir ikke tilstrekkelig trafikkavlastningen av Åmot sentrum.  

 Anbefaling 

Alle vegkorridorene for ny fv. 287 innebærer negative konsekvenser for ikke-prissatte tema, 

men ingen av korridorene medfører svært alvorlige konsekvenser. Vegkorridor 3 kommer 

dårligst ut på ikke-prissatte tema, har delvis måloppnåelse og er i tillegg avhengig av at en 

vestlig korridor blir valgt for ny rv. 350. Netto nytte pr. budsjettkrone er også lavest for 

vegkorridor 3. Statens vegvesen anbefaler ikke vegkorridor 3.  

 Sammenstilling av konsekvensutredning 

I tabell 12-4 vises oppsummeringen over ikke-prissatte og prissatte konsekvenser, 

regionale- og lokale virkninger, risikovurderinger, risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) og 

måloppnåelse for vegkorridorene. 

Tabell 12-4. Sammenstilling av konsekvensutredningen.  

 Null-

alternativ 

1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Samlet 

rangering av 

prissatte og 

ikke-prissatte 

konsekvenser 

1 4 3 5 2 6 

Måloppnåelse Ikke mål-

oppnåelse 
God måloppnåelse 

Delvis mål-

oppnåelse 

Regionale og 

lokale virkninger 

Ingen 

endring 

Forbedring sammenlignet med nullalternativet. Liten/ingen forskjell 

mellom vegkorridorene. 

Risikovurdering 
Ingen 

endring 

Middels risiko Middels 

risiko 

Lav risiko Lav risiko Ikke vurdert på 

grunn av 

måloppnåelse 

ROS-analysen Ingen 

endring 

Om avbøtende tiltak i ROS-analysen blir gjennomført, er det ingen 

hindringer for gjennomføring av tiltaket. 
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 Begrunnelse for frarådning 

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens for ikke-prissatte tema, og er vurdert som 

dårligste korridor for ikke-prissatte konsekvenser. Vegkorridor 3 har delvis måloppnåelse. 

Korridoren gir god fremkommelighet og forutsigbarhet, men gir ikke tilstrekkelig 

trafikkavlastningen av Åmot sentrum. Vegkorridoren er også avhengig av ny rv. 350 mellom 

Hokksund og Åmot. Det er usikkert når kommunedelplan for ny rv. 350 blir vedtatt, derfor 

frarådes vegkorridor 3 som ny fv. 287. 

 Begrunnelse for godta 

Vegkorridorene 1A lang tunnel, 1A kort tunnel og 1B har alle måloppnåelse. Åmot sentrum 

avlastes for gjennomgangstrafikk og korridorene gir god fremkommelighet og 

forutsigbarhet for tyngre kjøretøy. Vegkorridorene har flere konfliktpunkter for ikke-

prissatte temaer samt teknisk infrastruktur, og bør gjennom optimalisering for å redusere 

konfliktnivået. Vegkorridorene vurderes som gode alternativer for ny fv. 287, dersom 

konfliktnivået blir redusert.  

 Begrunnelse for anbefaling 

Vegkorridor 1C er lenger enn de andre vegkorridorene og medfører noe dårligere NNB. 

Korridoren har noe negativ konsekvens for ikke-prissatte tema, blant annet ved lavest 

beslag av dyrket jord. Det er enklere å opprettholde dagens fv. 287 Strandgata som lokalveg 

og omkjøringsmulighet ved stengt tunnel.  

Til tross for noe dårligste NNB enn beste vegkorridor 1A kort tunnel, vurderes vegkorridor 

1C som samfunnsmessige beste alternativet. Vegkorridor 1C anbefales. 

 Oppsummering 

• Vegkorridor 1C anbefales som ny fv. 287 fra Åmot til Haugfoss. 

• Vegkorridor 1A lang tunnel, 1A kort tunnel og 1B godtas som ny fv. 287 fra Åmot til 

Haugfoss. 

• Vegkorridor 3 frarådes som ny fv. 287 fra Åmot til Haugfoss. 

Innstillingene er vist i figur 12-1. 
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Figur 12-1. Oppsummering av anbefaling. 
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13 Videre arbeid 

Etter at kommunedelplanen er vedtatt, må det utarbeides en reguleringsplan. 

Reguleringsplanen er mer detaljert enn kommunedelplanen, og gir hjemmel for erverv av 

nødvendig grunn for vegprosjektet. Arbeidet med en reguleringsplan tar ca. 2 år.  

Før bygging må det utarbeides en detaljert byggeplan og gjennomføres anbudskonkurranse 

for å velge en eller flere entreprenører som skal bygge vegen. Arbeidet med byggeplan og 

anbudskonkurranse tar ca. 2 år.  

Det er ikke avklart når arbeidet med reguleringsplanlegging, byggeplanlegging, og bygging 

av prosjektet eventuelt vil bli startet opp. Finansieringen av prosjektet, og politisk 

behandling er viktige faktorer med hensyn til videre framdrift. 

Plangrensen gir handlingsrom for optimalisering i neste planfase:  

- Teknisk infrastruktur, nærføring må kartlegges. 

- Geologi og geoteknikk, detaljerte undersøkelser for å avgrense områder og fastsette 

tiltak. 

- Dimensjoneringsklasse, type kryss og antall kryss må vurderes. 

- Gang- og sykkelløsning/turveg i området Embretsfoss detaljeres videre. 
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14 Vedlegg 

Temarapporter 

Vedlegg Tittel Dato Utarbeidet av 

1 Rv.35 Hokksund – Åmot og fv.287 Åmot – 

Haugfoss, Silingsrapport 

September 

2016 

Statens vegvesen 

2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 22.01.21 Statens vegvesen 

3 Geotekniske vurderinger fv. 287 Åmot-

Haugfoss 

22.01.21 Statens vegvesen 

4 Transportanalyse fv. 287 Åmot-Haugfoss 22.01.21 Statens vegvesen 

5 Støyrapport fv. 287 Åmot–Haugfoss 22.01.21 Statens vegvesen 

6 Luftforurensing fv. 287 Åmot–Haugfoss 22.01.21 Statens vegvesen 

7 Prissatte konsekvenser fv. 287 Åmot-Haugfoss 15.01.21 ViaNova 

8 Temarapport landskapsbildet 22.01.21 Statens vegvesen 

9 Temarapport friluftsliv/by- og bygdeliv 22.01.21 Statens vegvesen 

10 Temarapport naturmangfold 22.01.21 Statens vegvesen 

10.1 Temarapport Naturmangfold Vedlegg 1 

Vurdering av vannforekomsters sårbarhet 

22.01.21 Statens vegvesen 

11 Temarapport kulturarv 22.01.21 Statens vegvesen 

12 Temarapport naturressurser 22.01.21 Statens vegvesen 

13 Risikovurdering fv. 287 Åmot-Haugfoss 22.01.21 Statens vegvesen 

Kart 

Vedlegg Tittel Dato Utarbeidet av 

14 Tegningshefte for vegkorridor 1A lang tunnel, 

1A Kort tunnel, 1B, 1C, 3  

Statens vegvesen 

15 Komunedelplankart, vegkorridor 1A lang 

tunnel 

Statens vegvesen 

16 Komunedelplankart, vegkorridor 1A kort 

tunnel 

Statens vegvesen 

17 Komunedelplankart, vegkorridor 1B Statens vegvesen 

18 Komunedelplankart, vegkorridor 1C Statens vegvesen 

19 Komunedelplankart, vegkorridor 3 Statens vegvesen 

20 Planbestemmelser Statens vegvesen 


