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Forord 

Foreliggende rapport er en temarapport for kommunedelplan med konsekvensutredning for 

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

Utbyggingsområde sørøst. 

Modum kommuner er planmyndighet og skal behandle planforslaget. Temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet naturressurser, og vurderer 

konsekvensene av utbyggingsalternativene. 

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

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

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

hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres”. 

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

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

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

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse: 

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

Endret fremdrift 

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

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

Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet 

med Nasjonal transportplan (NTP).  

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

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

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

departementet ser for seg for ny rv. 350.  

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

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

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

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

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

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

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

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

fylkeskommune.  

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

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

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

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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Beskrivelse av planområdet og delområdene i rapporten ble satt når rv. 350 Hokksund-Åmot 

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

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

for fv. 287. 

Nye vegnummer 

Som følge av kommune- og 

regionreformen (St. Meld. 6, 

2018–2019, «Oppgaver til nye 

regioner»), har en rekke veger 

over hele landet fått nye 

vegnummer. I planområdet er 

det følgende endringer (se figur 

til høyre): 

- Riksveg (rv.) 35 har endret 

navn til rv. 350. 

- Fylkesveg (fv.) 144 har 

endret navn til fv. 2832. 

- Fv. 148 har endret navn til 

fv. 2840. 

- Fv. 149 har endret navn til 

fv. 2842. 

- Fv. 150 har endret navn til 

fv. 2844. 

- Fv. 61 har endret navn til fv. 

2734. 

- Fv. 62 har endret navn til fv. 

2736. 

- Fv. 63 har endret navn til fv. 

2738. 

- Fv. 64 har endret navn til fv. 

2740. 

- Fv. 67 har endret navn til fv. 

2746. 

 

Drammen, januar 2021 

Statens vegvesen Utbygging 

Utbyggingsområde sørøst 
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1 Sammendrag 

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

fastsatt av kommunestyret i Modum kommune 25. september 2017.  

Naturressurser skal iht. planprogrammet utredes ut fra følgende definisjoner:  

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, 

vannforekomster, berggrunn og mineraler. Omfanget av vegtiltaket skal vurderes med 

hensyn til effekten det vil få for arealbeslag, oppdeling av arealer, forurensning av jord og 

avlinger, og eventuelt endrede vekstvilkår som følge av veganlegget. 

Konsekvenser som skal utredes 

Uavhengig av hvilken vegkorridor som velges, vil planen ha konsekvenser for landbruket ved 

arealbeslag av jordbruksområder. Tiltaket vil kunne gi barriere-/fragmenteringseffekter. 

Enkelte av linjene vil berøre jordbruksarealer i relativt omfattende grad, og vil kreve en 

grundig utredning. 

• Arealbeslag av produktiv jord skal beregnes og vurderes for hver vegkorridor 

• Driftsmessige ulemper inkludert barriere- og fragmenteringseffekter skal beskrives 

• Virkninger med hensyn til skogbruk skal vurderes på et overordnet nivå 

• Konsekvenser for drikkevannsforsyning skal beskrives 

• Konsekvenser for geologiske ressurser skal beskrives 

 

Planområdet er delt inn i 163 delområder for naturressurser.  

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

oppfatningen av arealet. Verdikart med delområder er vist i figurene 1-1 og 1-2. 
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Figur 1-1. Verdikart for naturressurser. Tallene angir delområder. 
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Figur 1-2. Verdikart for naturressurser. Tallene angir delområder. 
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1.1 Metode og forutsetninger 

1.1.1 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. 

1.1.2 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 

For innhold i retningslinjene: Se kapittel 2.6, Overordnete mål og føringer. 
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1.2 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 1-1 og 1-2. 

1.3 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 
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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. 

1.4 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 

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 7-1 viser konsekvensene og rangering av vegkorridorene. 
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Tabell 1-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 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% 

 

1.5 Anleggsperioden 

1.5.1 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 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. 

1.5.2 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.  

1.5.3 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.   
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1.6 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. 

1.7 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. 

1.8 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.  
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• 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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2 Innledning 

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

kommunedelplanlegging av rv. 350 Hokksund-Åmot og nytt kryss med fv. 287 mot Sigdal. I 

tillegg er det enighet mellom Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og kommunene 

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

nytt kryss på rv. 350. 

 

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

endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra Samferdselsdepartementet.  

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

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

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

omhandler derfor kun fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

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

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

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

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

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

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

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

Formålet med konsekvensutredningen for temaet naturressurser er å frembringe kunnskap 

om verdifulle områder og belyse konsekvensene av de ulike vegkorridorene. Det 

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

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

planområdet og korridorene som skal utredes. 

 
 Figur 2-1. Oversikt vegkorridorer. 
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2.1.1 Dimensjoneringsklasse 

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

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

meter (figur 2-2). 

 

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

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

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

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

 

  

Figur 2-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

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

over 500 meter. 
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2.2 Beskrivelse av korridorene  

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

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

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

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

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

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

Vegkorridor 1A kort tunnel (figur 2-6) starter med nytt kryss på rv. 350 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 2-6. Vegkorridor 1A kort tunnel. 
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2.2.3 Vegkorridor 1B 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-9. Vegkorridor 3. 
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2.3 Planprogrammets krav 

2.3.1 Krav fra planprogrammet 

Omfanget av vegtiltaket skal vurderes med hensyn til effekten det vil få for arealbeslag, 

oppdeling av arealer, forurensning av jord og avlinger, og eventuelt endrede vekstvilkår som 

følge av veganlegget. 

Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil planen ha konsekvenser for landbruket ved 

arealbeslag av jordbruksområder. Tiltaket vil kunne gi barriere- og fragmenteringseffekter. 

Enkelte av korridorene vil berøre jordbruksarealer i relativt omfattende grad, og vil kreve en 

grundig utredning. 

1. Arealbeslag av produktiv jord skal beregnes og vurderes for hvert alternativ. 

2. Driftsmessige ulemper inkludert barriere- og fragmenteringseffekter skal 

beskrives. 

3. Virkninger med hensyn til skogbruk skal vurderes på et overordnet nivå. 

4. Konsekvenser for vann- og geologiske ressurser skal beskrives. 

Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak skal foreslås. 

2.3.2 Hvordan planprogrammet er svart ut 

Temarapporten for naturressurser har svart ut planprogrammet på følgende måte: 

1. Arealbeslag er beregnet i ArcGIS og svart ut for hver vegkorridor. 

2. Driftsmessige ulemper er svart ut under påvirkning for hver vegkorridor. 

3. I 2017 utgaven av V712 Konsekvensanalyser er skogbruk behandlet under prissatte 

konsekvenser og virkningen av tapt areal og produksjon blir beregnet der i 

sammenheng med grunnerverv. Derimot skal dyrkbart areal i skogsområder vurderes 

under jordbruk i ikke–prissatte konsekvenser. 

4. For drikkevann er drikkevannsforsyning og private brønner synliggjort. 

Drikkevannsforsyning er tatt inn i delområde og antall berørte private brønner er 

synliggjort. 

I tillegg er det vurdert avbøtende og kompenserende tiltak. 

2.4 Definisjon av fagtemaet og avgrensning mot andre tema 

I de ikke-prissatte konsekvensene ser en 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. 
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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 forekomst kan det være flere akviferer. 

Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og 

løsmasser), samt deres anvendelsesmuligheter. 

Følgende avgrensinger gjelder: 

- Skogbruk behandles under prissatte konsekvenser og virkningen av tapt areal og 

produksjon blir beregnet i sammenheng med grunnerverv. Derimot skal dyrkbart 

areal i skogsområder vurderes under jordbruk i ikke–prissatte konsekvenser. 

- Anlegg for akvakultur holdes utenom fagtemaet fiskeri. Kvaliteten på et fjordområde 

der slike anlegg kan ligge, blir fanget opp gjennom vurdering av de naturgitte 

forholdene for fiskeri. Økonomisk utnyttelse av et område med bakgrunn i konsesjon 

og tilførte innsatsmidler faller utenfor dette temaet. Om et tiltak vil ha innflytelse på 

et oppdrettsanlegg, vil det bli fanget opp gjennom de prissatte konsekvensene. 

- I tilfelle vannressurser til kraftproduksjon blir berørt av en plan, så vil det behandles 

under prissatte konsekvenser. 

- Drikkevannskilder eller vannforsyning til bedrifter som må flyttes, og dermed 

erstattes (for eksempel kommunale vannverk), blir behandlet som en prissatt 

konsekvens. Vannkilden og nedslagsfeltet vil fortsatt bli vurdert som den 

naturressursen det er. 

- En utredet mineralforekomst med utvinningsrett og mineraluttak som er i drift 

(inkludert alle faser, som for eksempel driftspause) blir behandlet under prissatte 

konsekvenser. 

2.5 Overordnede mål og føringer 

Nedenfor er gjeldende rammer og premisser som er aktuelt for naturressurser listet opp. 

Vannressursloven, LOV-2000-11-24-82 

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av 

vassdrag og grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann 

med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige 

flomvannstand. Med grunnvann forstås vann i den mettede sonen i grunnen. 

Forurensningsloven, LOV-1981-03-13-6 

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 

eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling 

av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke 
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fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 

selvfornyelse. 

Mineralloven, LOV-2013-06-14-45  

Mineralloven skal fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 

mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. 

Jordloven, LOV-1995-05-12-23 

Formålet med jordloven er å legge forholdene til rette slik at jordressursene i landet kan bli 

brukt på den måten som er mest gavnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i 

landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert 

bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til 

bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. En samfunnsmessig god bruk innebærer at 

ressursene skal forvaltes ut fra framtidige generasjons behov. 

Skogbruksloven, LOV-2005-05-27-31 

Skogbruksloven har til formål å fremme bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet 

med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, 

hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen. 

Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372 

Drikkevannsforskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) gjelder for 

drikkevann, herunder grunnvann. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser 

vedrørende krav til vannkvalitet for en rekke parametere. 

Krav om vannkvalitet til jordvanning 

Grunnvann kan være egnet kilde til jordvanning. Miljødirektoratet har i sin veileder 

”Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann” (TA-1468/1997), laget et system for egnethet for 

jordvanning. I Norsk Institutt for Vannforskning - rapport 5708 av 2008 (Forslag til miljømål 

og klassegrenser for fysiskkjemiske parametere i innsjøer og elver, og egnethet for 

brukerinteresser) går det frem at Miljødirektoratet sitt system for klassifisering av egnethet 

for jordvanning ikke praktiseres i landbruket/Mattilsynet, og at det ikke stilles obligatoriske 

krav til kvalitet på vanningsvann i Norge. 

Vanndirektivet – EUs rammedirektiv for vann av 22. desember 2000. 

Vanndirektivet er gjort gjeldende for Norge ved Vannforskriften av 1.1.2007. Hovedformålet 

med Vannforskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om 

nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i 

ferskvann, grunnvann og kystvann, jf. §§ 4, 8 og 26. Det skal settes miljømål som skal være 

konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet 

på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. 

Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging, 3. juli 

2013 

Rapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved 

samferdselsutbygging» beskriver hvorfor Norge må ta vare på det vi har av god dyrkbar jord. 

Det blir pekt på utfordringer ved samferdselsutbygging og legger føringer for planlegging 
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med utgangspunkt i å ta vare på naturens mangfold og dyrket jord gjennom i først omgang 

unngå, deretter avbøte, videre restaurer og til slutt kompensere. Rapporten kom i juli 2013 

fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet. I rapporten 

står det blant annet: "Kun 3 prosent av norsk areal er jordbruksareal, og under 1/3 av dette 

er kornareal. For andre OECD land er andelen dyrket jord i snitt nær 40 %. Også ut ifra 

innbyggertallet har Norge mindre dyrket jord enn verdensgjennomsnittet. Det følger derfor 

et spesielt ansvar for å ta vare på disse begrensede arealene". 

3 Metode 

3.1 Trinnvis metode 

Konsekvensutredningen er delt inn 3 trinn (figur 3-1). I trinn 1 og 2 vurderes konsekvensene 

av hver vegkorridor for de fem fagtemaene: Landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, 

naturmangfold, kulturarv og naturressurser. I trinn 3 vurderes den samlede konsekvensen 

for de fem fagtemaene. Det er den samlede konsekvensen fra trinn 3 som skal videreføres til 

sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser.  

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

 

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

konsekvens, vurderes i hovedrapporten, Planbeskrivelse med konsekvensutredning- 

Kommunedelplan for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 
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3.2 Kunnskapsinnhenting 

Kunnskapsinnhenting omfatter: 

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser, planer, utredninger 

osv. 

2. Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer og intervju av personer med 

god lokalkunnskap mv. 

3. Utarbeidelse av registreringskart for de kategoriene som er relevante for 

utredningsområdet. 

3.2.1 Registeringskategorier 

Naturressurser inkluderer et bredt spekter av fagfelt og mange ulike grunnlagsdata. Hvert 

enkelt vegprosjekt vil som regel bare komme i berøring med noen få kategorier (tabell 3-1). 

Tabell 3-1. Registreringskategorier.

 

 

Det lages registreringskart der de omtalte elementene for hver registreringskategori er 

synliggjort i det som regnes som influensområdet for planen. 

3.2.2 Inndeling i delområder 

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

og angis på kart. Inndeling i delområder baseres på registreringskategoriene i tabell 3-1. Et 

delområde er enhetlig dersom det har en tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi. 
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Jordbruk skiller seg noe fra de andre registreringskategoriene når det gjelder inndeling i 

delområder. Arealenhetene som registreres og verdisettes er ofte delt opp i mange små 

enheter som utgjør et finmasket nett av kartfigurer. Her vil det være aktuelt å skalere 

størrelsen på delområdene ut fra type plan. For store planer bør et større sammenhengende 

jordbruksområde slås sammen til ett delområde. Her må det gjøres en skjønnsmessig 

avgrensning av hva som skal inngå i det enkelte området. Samlet verdi på delområdet settes 

etter vekting mellom de ulike verdiklassene og arealet de utgjør. Det legges størst vekt på 

areal med høyest verdi.  

3.3 Vurdering av verdi 

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

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

 
Figur 3-2. Skala for vurdering av verdi. 

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

hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. 

Tabell 3-2. Verdikriterier for fagtema naturressurser.
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3.3.1 Jordbruk 

For jordbruksareal og dyrkbar jord gjøres verdisetting med utgangspunkt i temakart fra 

NIBIO som er lagt ut i kartløsningen Kilden. 

I utredningen er det lagt følgende til grunn for verdisetting: 

- 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. 

Jordsmonkartet fra NIBIO har ikke blitt ajourført, og derfor har Statens vegvesen 

kvalitetssikret dataen ved inndeling i delområder. Endringene medfører at verdiklassekartet 

fra NIBIO og delområdekartet fra Statens vegvesen ikke samsvarer. Endringene skyldes i 

hovedsak nedbygging av dyrket mark og gjengroing. 

I datasettet, «Verdiklasser basert på jordsmonnkart» fra NIBIO, ble det funnet feil i 

jordsmonnkartet. Feilen kunne påvirke verdiklassene i berørte delområder. Vi har 

innarbeidet endringene i våre delområder.  

3.3.2 Reindrift 

Eksempler på aktuelle påvirkninger er beslag og tap av beiteareal. Påvirkning gjelder både 

fysisk, i form av støy/forstyrrelser og at beiteområder blir gjort utilgjengelige pga. 

skjæringer i naturlig trekklei. For vurdering av påvirkningsgrad må både arealbeslag/-tap og 

følgevirkninger vurderes. 
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3.3.3 Utmark- beite, jakt og ferskvannsfiske 

Utmark som brukes til beite eller er egnet til beitebruk, vurderes ut fra kvalitet på beitet og 

hvilke beitedyr som er dominerende. 

3.3.4 Fiskeri 

Hovedkilder for informasjon er Fiskeridirektoratets karttjeneste og kontaktpersoner i lokale 

fiskarlag. 

3.3.5 Vann 

Betydningen av sikker tilførsel av drikkevann er tydelig formulert i drikkevannsforskriften, 

som er hjemlet i matloven, folkehelseloven og helseberedskapsloven. Verdivurderingen skal 

ta hensyn til vannkilder til produksjon av drikkevann. 

3.3.6 Mineralressurser 

I mineralressurser inngår kategorien forekomst og prospekter. 

Forekomst er ansamling av bergarter eller mineraler som er eller kan være utnyttbar i 

fremtida. Ansamlinger har eller kan få en økonomisk verdi. Dette inkluderer metalliske 

mineraler, ikke-metalliske mineraler, byggeråstoffer og naturstein. I databasen til Norges 

geologiske undersøkelse (NGU), er forekomster inndelt i kategoriene mineralressurser og 

byggeråstoff (pukk og grus). Kategoriene er verdisatt i databasen og klassifiseringen er 

overført til tabell 3-2. 

Prospekt er et område med potensial for en eller flere forekomster basert på tidligere 

undersøkelser eller observasjoner. Det anbefales videre undersøkelser for å fastsette verdien 

på området. 

3.4 Tiltakets påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det foreslåtte 

tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. Vurderinger 

av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. 

Det er kun områder som blir varig påvirket som vurderes. 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til 

grunn ved vurdering av påvirkning. Dette gjelder også 

avlastet veg og deponiområder. Potensielle framtidige 

påvirkninger som følge av andre/framtidige planer, inngår 

ikke i vurderingen. 

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt 

forringet til forbedret (figur 3-3). Vurdering av påvirkning 

gjøres i forhold til situasjonen i referansesituasjonen 

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

Figur 3-3. Skala for vurdering av 

påvirkning. 
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Påvirkningsfaktorer for temaet naturressurser er gitt i tabell 3-3. Tabellen er veiledning for 

gradering av påvirkning. 

Tabell 3-3. Veiledning for vurdering av påvirkning.

 

3.4.1 Korridor 

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

mineralressurser. Alle brønner innenfor bufferen pluss 100 meter på hver side har blitt 

registret som berørt av tiltaket. 

3.4.2 Jordbruk 

Den viktigste faktoren for å vurdere påvirkning på jordbruk er tap av areal innenfor de ulike 

arealtypene. For alle typer planer må arealtap av fulldyrka jord, overflatedyrka jord, 

innmarksbeite og dyrkbar jord oppgis. 

For kommunedelplan der vegtrasé angis som korridor, kan det være vanskelig å oppgi 

eksakte tall for tap av areal eller oppdeling av ett område som gir grunn for å plassere 

tiltaket på skala for påvirkning. Som omtalt under kapittel 3.2.2, Inndeling i delområder, kan 

jordbruk samles i større enheter, eller bli vurdert samlet for hele korridoren. Vurderingen vil 

være relativ mellom korridorene. 
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• 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. 

Beregning av arealbeslag 

Beslag av jordbruk er beregnet ut fra veg med skulder, fyllinger, skråningsutslag og 

anleggsbelte.  

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

fra skjæringstopp/skråningsfot for å synliggjøre anleggsområde og usikkerheten ved 

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

plannivået.  

 
Figur 3-4. Illustrasjon av arealbeslag. 

3.4.3 Vann 

For hver vegkorridor vil det bli synligjort antall brønner (fjell/løsmasse) som korridoren 

kommer i konflikt med. Det er ikke gjort detaljert kartlegging av brønnlokaliteter, men dette 

vil bli gjort på et senere plannivå. På nåværende tidspunkt har ikke prosjektet nok 

informasjon til å sette verdi, og derfor belyses kun antallet. Det er brukt et 350 meters 

influensområde for å registrere antall brønner. 
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3.5 Konsekvens for delområder (trinn 1) 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

vurderingen av tiltakets påvirkning (figur 3-5).  

 
Figur 3-5. Konsekvensvifte. 

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

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

verdiøkning, etter at tiltaket er realisert (tabell 3-4). 

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

 

3.6 Konsekvens for vegkorridorer (trinn 2) 

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

konsekvensvurdering av hver vegkorridor.  
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Først settes konsekvensvurderingene av delområdene inn i en tabell (tabell 3-5). Deretter 

gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hver vegkorridor.  

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

 

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

Kriteriene er veiledende. Den samlete konsekvensen for hver vegkorridor må vurderes ut fra 

kunnskap om hva som berøres. 

Tabell 3-6. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hver vegkorridor. 

 

 

 

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

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

• Om noen delområder er tillagt spesiell vekt. 

• Om noen delområder er tillagt liten vekt. 

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

sumvirkninger. 

 

Utreder vil på grunnlag av en helhetlig faglig vurdering rangere alternativene fra best til 

dårligst. I tillegg gis vurdering av relativ forskjell i rang, der det gjøres tydelig hvilke 

alternativer som er relativt like, og hvilke som er alternativer som er vesentlig bedre eller 

dårligere. 

 

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

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

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

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

bidra til å begrense virkningene av tiltaket. 

Skadereduserende tiltak er delt i to:  

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

kostnadsberegnet. 

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

grunn for konsekvensvurderingen. 

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

aktuelle vegkorridorer. Det må redegjøres for hvordan eventuelle skadereduserende tiltakene 

vil kunne endre konsekvens og kostnad. 

4 Registreringer 

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. 

I tabell 4-1 viser oversikt over hvilke registeringskategorier som er aktuelle å utrede under 

temaet naturresurser. 

 

Tabell 4-1. Oversikt over registeringskategorier som er aktuelle for utredningen. 

Registreringskategori  Delkategori Beskrivelse  

Jordbruk  Jorbruksareal med jordsmonnkart Aktuelt 

 Fulldyrka jord uten jordsmonnkart Aktuelt 

 Overflatedyrka jord eller innmarksbeite uten jordsmonnkart Aktuelt 

 Dyrkbar jord Aktuelt 

Reindrift Flyttlei, trekklei og anlegg Uaktuelt 

 Beiteområder og kalvingsområde Uaktuelt 

Utmarksbeite Utmarksbeite Uaktuelt 

 Jakt og ferskvannsfiske Uaktuelt 

Fiskeri Marint biologisk mangfold Uaktuelt 

 Kystnære fiskeridata Uaktuelt 

Vann Vannforsyning/ drikkevann Aktuelt 

 Grunnvann Aktuelt 

Mineralressurser Mineralressurser Aktuelt 

 Pukk og grus (byggeråstoff) Aktuelt 
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4.1 Jordbruk 

4.1.1 Dyrka jord 

Dyrka jord er verdisatt på grunnlag av: 

• Verdiklasser basert på jordsmonnkart. 

• Verdiklasser basert på AR5 og DMK. 

Datasettet er utarbeidet av NIBIO og er tilgjengelig på kilden.nibio.no. Figur 4-1 viser 

datasettet. I kartet er det en mosaikk av verdiklasser, og i planområdet er det overvekt av 

jordbruk med stor og svært stor verdi. 

I planområdet har de store flatene med havavsettinger (leirjord) fulldyrket jord med svært 

gode eller gode agronomiske kvaliteter. Det er en relativt grov inndeling som ligger til 

grunn, og størstedelen av åkerlandskapet i planområdet har svært god eller god jordkvalitet. 

Områder som er bakkeplanert (for det meste på 1970-tallet) er gitt redusert jordkvalitet. 

Jorda har dårligere jordstruktur, og dermed dårligere forhold for rotutvikling og vekst. 

Jordsmonnkartleggingen har pågått siden slutten av 1980-tallet. Kartene er ikke blitt 

ajourført. Parameterne som registreres endres ikke uten videre over tid, men det kan være 

gjort inngrep etter kartleggingen som har ført til at jordsmonnkartet ikke lenger stemmer. 

Inngrepene kan for eksempel være oppdyrking og fjerning av stein, bakkeplanering, 

påfylling av masser eller omgraving av myr. AR5-kartene blir periodisk oppdatert når det 

kommer nye ortofotokart, og feil i kartene kan derfor forekomme. Markslagskartene er også 

mindre detaljerte enn jordsmonnkartene. 

Spesielle forhold gjør at det kan være areal som bør få noe høyere verdi enn det som 

fremkommer av verdiklassene. Eksempel på forhold er lokalklimatiske variasjoner, jordarter 

egnet for spesialproduksjoner og at kartleggingen ikke er veldig detaljert. 
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Figur 4-1. Dyrka jord og dyrkbar jord (kilden.nibio.no/). 
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4.1.2 Dyrkbar jord 

Opplysninger om områder som kan dyrkes opp til fulldyrka jord er hentet fra NIBIO og er 

tilgjengelig på kilden.nibio.no. I figur 4-1 inngår dyrkbar jord og verdiklassene i 

planområdet spenner fra noe til middels verdi. 

4.2 Vann 

Det er flere fjellbrønner i planområdet. Vegkorridorer eller tunneler gjennom områder med 

liten overdekning av fjell vil kunne komme i konflikt med fjellbrønner som forsyner 

enkelthusstander med grunnvann. Registrerte grunnvannsbrønner i planområdet er vist i 

figur 4-2.  

 
Figur 4-2. Grunnvannsbrønner (geo.ngu.no/kart/granada). 
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4.3 Mineralressurser 

Det er betydelige grus- og pukkressurser i planområdet, med flere aktive uttak av både grus 

og pukk. Verdiområder registret av NGU er vist i figur 4-3.  

Samtlige verdiområder er vurdert til middels verdi, siden de har større forekomster av 

løsmasser og bergarter enn vanlig forekommende i området. Forekomstene er godt egnet 

som byggeråstoff, uten at de er av særskilt nasjonal interesse. 

I tillegg kan det være potensiale for uttak av både grus og pukk flere steder i planområdet. 

  

Figur 4-3. Verdiområder med grus- og pukkressurser i utredningsområdet. 

(geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/). 
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4.4 Utmark 

Prosjektet har gått gjennom NIBIOs karttjeneste Kilden, fagområde Arealinformasjon og 

temakart over Vegetasjon og Beitelag. Her finnes kart over vegetasjonstyper og verdivurderte 

beitekvaliteter. Beitelagskart viser også beitetrykk i ulike områder og avgrensning av 

beitelagsområder (organisert beitebruk). Ut fra datagrunnlaget har det blitt vurdert at 

prosjektet ikke berører utmark. 

Drammenselva har blitt registrert i delkategori jakt og ferskvannsfiske, og i tillegg er det 

flere fiskeførende elver i området som f. eks Bingselva og Simoa. Ut fra verdikriteriene har 

elvene blitt gitt noe verdi. Vegkryssing av elvene vil bli gjort med bru og påvirkningen er 

derfor satt til ubetydelig endring. Konsekvensgraden vil da være ubetydelig konsekvens. 

4.5 Delområder 

Under temaet naturressurser er det registrert 163 delområder. Registeringskategoriene er 

jordbruk, mineralressurser og vann. I kapittel 5 er det gitt oversikt over 

delområdenummerering og registreringskategori. 
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5 Verdivurdering 

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

figur 5-1og 5-2. I tabell 5-1 er det gitt delområdenummer (tabell 5-1), registeringskategori, 

beskrivelse og begrunnelse for verdisettingen til hvert delområde.  

 
Figur 5-1. Verdikart for temaet naturressurser. 
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Figur 5-2. Verdikart for temaet naturressurs. 
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Tabell 5-1. Oversikt over delområder med registreringskategori, beskrivelse og begrunnelse for 

verdisetting. 

Delområde Vurdering Verdi 

NR001 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor og 

svært stor verdi. Sistnevnte verdi 

trekker vurderingen opp.  

 

NR002 

Jordbruk - Dyrket jord, 

Mineralressurser – Pukk og grus 

 

Jordbruk med hovedsakelig middels 

og stor verdi. Mineralressurs vurdert 

som lite viktig av NGU. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

 

 

NR003 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig middels 

og stor verdi. Sistnevnte verdi 

trekker vurderingen opp. 

 

 

 

 

NR004 

Mineralressurser – Pukk og grus 

 

Vurdert som meget viktig av NGU. 

 

NR005 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med stor verdi. 

 

 

 

NR006 

 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels, stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR007 

 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor 

verdi. 

 

 

 

 

NR008 

Jordbruk - Dyrket jord 

Mineralressurs – Pukk og grus 

 

Jordbruk med hovedsakelig middels, 

stor og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. Mineralressurs er 

vurdert til lite viktig av NGU. 

 

NR009 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels og stor verdi. 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt stor verdi på området. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR010 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels, stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR011 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels og stor verdi. 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt middels verdi på området. 

 

NR012 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels og stor verdi. 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt stor verdi på området. 

 

NR013 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels og stor verdi. 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt middels verdi på området. 

 

NR014 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor 

verdi. 

 

NR015 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med middels og stor verdi. 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt middels verdi på området. 

 

NR016 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med noe, middels, 

stor og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR017 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR018 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR019 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR020 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR021 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor 

verdi. 

 

NR022 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor 

verdi. 

 

NR023 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med noe, middels 

og stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR024 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR025 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med stor verdi. 

 

NR026 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR027 

Jordbruk – Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR028 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med stor verdi. 

 

NR029 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR030 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR031 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor 

verdi. 

< 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR032 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruk med hovedsakelig stor 

verdi. 

 

NR033 

Jordbruk – Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR034 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR035 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR036 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR037 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR038 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR039 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR040 

Mineralressurs – Pukk og grus 

 

Mineralressurs er ikke vurdert av 

NGU. På grunn av usikkerhet settes 

verdien til lokalt viktig. 

 

NR041 

Mineralressurs – Pukk og grus 

 

Mineralressurs er vurdert til lite 

viktig av NGU. 

 

NR042 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR043 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR044 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR045 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR046 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor verdi. 

 

NR047 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor verdi. 

 

NR048 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor verdi. 

 

NR049 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR050 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdivurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

NR051 Ikke registrert som et delområde.  

NR052 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdivurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

NR053 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området.  
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Delområde Vurdering Verdi 

NR054 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR055 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdivurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

NR056 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med noe og stor 

verdi. Gjennom en totalvurdering er 

det satt middels verdi på området. 

 

NR057 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR058 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR059 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

middels verdi. 

 

NR060 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor verdi. 

 

 

 

NR061 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Totalverdi vurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

 

 

NR062 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR063 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med noe, middels 

og stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

 

 

 

 

NR064 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor og stor 

verdi. Størrelsen på jordbruksarealet 

er mindre enn 15 daa, og regnes 

som lite attraktivt. Total verdi 

vurderingen av delområdet blir 

derfor middels verdi. 

 

 

 

NR065 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

 

 

NR066 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdivurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

 

 

NR067 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

 

 

NR068 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med middels verdi. 

 

NR069 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR070 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor verdi. 

Størrelsen på jordbruksarealet er 

mindre enn 15 daa, og regnes som 

lite attraktivt. Total verdivurdering av 

delområdet blir derfor middels verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR071 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR072 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR073 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor verdi. 

 

NR074 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR075 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR076 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Fragmenterte jordbruksområder med 

middels, stor og svært stor verdi. 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt stor verdi på området. 

 

NR077 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR078 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor og svært stor 

verdi. Størrelsen på jordbruksarealet 

er mindre enn 15 daa, og regnes 

som lite attraktivt. Total 

verdivurdering av delområdet blir 

derfor middels verdi. 

 

NR079 

Jordbruk- Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR080 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor og svært stor 

verdi. Størrelsen på jordbruksarealet 

er mindre enn 15 daa, og regnes 

som lite attraktivt. Total 

verdivurdering av delområdet blir 

derfor middels verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR081 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdivurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

 

NR082 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor verdi. 

Størrelsen på jordbruksarealet er 

mindre enn 15 daa, og regnes som 

lite attraktivt. Total verdi 

vurderingen av delområdet blir 

derfor middels verdi. 

 

NR083 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor verdi. 

Størrelsen på jordbruksarealet er 

mindre enn 15 daa, og regnes som 

lite attraktivt. Total verdi 

vurderingen av delområdet blir 

derfor middels verdi. 

 

NR084 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

stor verdi. 

 

NR085 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR086 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR087 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR088 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

middels verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR089 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR090 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor og stor 

verdi. Størrelsen på jordbruksarealet 

er mindre enn 15 daa, og regnes 

som lite attraktivt. Total 

verdivurdering av delområdet blir 

derfor middels verdi. 

 

NR091 

Jordbruk – Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR092 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR093 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med noe, middels, 

stor og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR094 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR095 
Ikke registrert som et delområde.  

NR096 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR097 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med noe, middels, 

stor og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR098 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 



 

52 

 

Delområde Vurdering Verdi 

NR099 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor og stor 

verdi. Størrelsen på jordbruksarealet 

er mindre enn 15 daa, og regnes 

som lite attraktivt. Total 

verdivurdering av delområdet blir 

derfor middels verdi. 

 

NR100 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

stor verdi. 

 

NR101 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

 

 

NR102 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR103 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR104 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

stor verdi. 

 

NR105 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR106 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR107 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor og stor 

verdi. Størrelsen på jordbruksarealet 

er mindre enn 15 daa, og regnes 

som lite attraktivt. Total verdi 

vurderingen av delområdet blir 

derfor middels verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR108 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdi vurderingen av 

delområdet blir derfor middels verdi. 

 

NR109 

Jordbruk - Dyrket jord,  

Vann - Vannforsyning/drikkevann 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Delområdet er 

innenfor sikringssonen til 

grunnvannsverket Strømbo, som er 

hovedvannkilde til Øvre Eiker 

kommune.  

 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt stor verdi på området. 

 

NR110 

Jordbruk – Dyrkbar jord,  

Vann - Vannforsyning/drikkevann 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

Delområdet er innenfor 

sikringssonen til grunnvannsverket 

Strømbo, som er hovedvannkilde til 

Øvre Eiker kommune.  

 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt noe verdi på området. 

 

NR111 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR112 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR113 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

middels verdi. 

 

NR114 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

middels verdi. 

 

NR115 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

middels verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR116 

Jordbruk - Dyrket jord,  

Vann - Vannforsyning/drikkevann, 

Mineralressurs – Pukk og grus 

 

Jordbruksareal og dyrkbar jord med 

stor og noe verdi. 

 

Grunnvannsverket Strømbo er 

hovedvannkilde for Skotselv, 

Hokksund og Ormåsen i Øvre Eiker 

kommune. Svært stor verdi. 

 

Forekomst av mineralressurser. NGU 

verdisetter forekomsten til lite viktig. 

 

Gjennom en totalvurdering er det 

satt svært stor verdi på området. 

 

 

NR117 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med svært stor verdi. 

Størrelsen på jordbruksarealet er 

mindre enn 15 daa, og regnes som 

lite attraktivt. Total verdivurdering av 

delområdet blir derfor middels verdi. 

 

 

NR118 

Mineralressurser – Pukk og grus 

 

Mineralressurser er vurdert til viktig. 

 

NR119 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR120 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR121 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR122 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor. Gjennom en totalvurdering er 

det satt middels verdi på området. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR123 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 

 

NR124 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

  

NR125 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med hovedsakelig 

stor verdi. 

 

NR126 

Jordbruk – Dyrket jord 

 

Delområdet inngår i et stort 

sammenhengende jordbruksområde. 

Det er kun den delen som er 

innenfor planområdet som er 

markert på karet. 

 

Jordbruksområde med stor og svært 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR127 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR128 

Mineralressurs – Pukk og grus 

 

Mineralressurs er vurdert til 

regionalt viktig av NGU. 

 

NR129 

Mineralressurs – Pukk og grus 

 

Mineralressurs er vurdert til viktig av 

NGU. 

 

NR130 

Mineralressurs – pukk og grus 

 

Mineralressurs er vurdert til lite 

viktig av NGU. 

 

 

NR131 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med stor verdi. 

 

NR132 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med svært stor 

verdi. 

 

NR133 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt svært stor 

verdi på området. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR134 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR135 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR136 

Mineralressurser – Pukk og grus 

 

Vurdert som meget viktig av NGU. 

 

NR137 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR138 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR139 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

 

NR140 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR141 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR142 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels og 

stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt middels 

verdi på området. 

 

NR143 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR144 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR145 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 
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Delområde Vurdering Verdi 

NR146 

Jordbruk – Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdi vurderingen av 

delområdet blir derfor middels verdi. 

 

NR147 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR148 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels, stor 

og svært stor verdi. Gjennom en 

totalvurdering er det satt stor verdi 

på området. 

 

NR149 

Jordbruk- Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR150 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR151 

Jordbruk – Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR152 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdi vurderingen av 

delområdet blir derfor middels verdi. 

 

NR153 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR154 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med middels verdi. 

 

NR155 

Jordbruk – Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR156 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 



 

58 

 

Delområde Vurdering Verdi 

NR157 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR158 

Jordbruk - Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR159 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR160 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

Jordbruksområde med middels verdi. 

 

NR161 

Jordbruk – Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 

 

NR162 

Jordbruk - Dyrket jord 

 

I NIBIOs verdiklasser for 

jordbruksareal er delområdet 

registeret med stor verdi. Størrelsen 

på jordbruksarealet er mindre enn 

15 daa, og regnes som lite attraktivt. 

Total verdivurdering av delområdet 

blir derfor middels verdi. 

 

NR163 

Jordbruk – Dyrkbar jord 

 

Dyrkbar jord med noe verdi. 
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6 Tiltakets påvirkning og konsekvens 

6.1 Nullalternativet 

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

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

Nullalternativet har konsekvens 0, dvs. nullnivået på konsekvensskalaen. 

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

vedtatt gjennomført samt fremtidig trafikk:  

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

nullalternativet:  

o E16 Sandvika-Hønefoss  

o E134 Linnes–Dagslett  

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

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

til Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for 2040. 

 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040.  

 

For fagtema naturressurser forventes alternativ 0 i stor grad å være lik dagens situasjon. 

Fortsatt bruk av fv. 287 vil ikke gi konsekvenser utover dagens situasjon, da det ikke er 

planlagt tiltak som vil gi vesentlige konsekvenser for naturressurser. 
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6.2 Vegkorridor 1A lang tunnel 

6.2.1 Påvirkning og konsekvens 

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

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

tunnel. 

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

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse og 

vurdering 

Konsekvens 

NR031 Stor 

 Vegkorridoren og 

kryssområdet vil 

omdisponere et 

mindre areal. 

 

Usikkerhet: Plassering 

av tunnelportal 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR032 Stor 

 Vegkorridoren vil ikke 

berøre delområdet 

siden vegen vil gå i 

tunnel. 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 

NR030 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287, og 

koble seg på 

Kjøreplassbru. Det er 

en mindre 

omdisponering som 

foreslås. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR154 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287, og 

koble seg på 

Kjøreplassbru. Det er 

en mindre 

omdisponering som 

foreslås. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR155 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287 og 

koble seg på 

Kjøreplassbru. 

Jordbruksareal vil ikke 

bli berørt. 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 
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NR163 Noe 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et 

betydelig areal med 

dyrkbar jord. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Samlet vurdering 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 

Alvorlig miljøskade (---): 

Betydelig miljøskade (--): 

Noe miljøskade (-): 4 

Ubetydelig: 2 

 

Korridoren gir noe miljøskade i fire delområder. Disse delområdene ligger ved 

Kjøreplass bru (delområde NR030 og NR154) og fv. 2840 Vestre Sponeveien 

(delområde NR031 og NR163). Figur 6-1 viser konsekvensgradene for 

naturressurser. 

 

Korridoren har liten andel med konflikter. Delområdene har lave konsekvensgrader, 

og konsekvensgrad 1 minus (-) dominerer. 

Noe negativ 

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

6.2.2 Arealbeslag 

Det er foretatt et estimat av hvor mange dekar dyrket jord/dyrkbar jord som hver korridor 

beslaglegger. Beslaget er beregnet ut fra veg med skulder, fyllinger, skråningsutslag og 

anleggsbelte. I tillegg er det synligjort antall brønner (fjell/løsmasse) som korridoren 

kommer i konflikt med. Oversikten er gitt i tabell 6-2. 

Tabell 6-2. Oversikt antall brønner og beslag av dyrket og dyrkbar jord for vegkorridor 1A lang tunnel. 

 Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi Sum 

Jordbruk - Dyrket jord (daa)  2 25  27 

Dyrkbar jord (daa) 12    12 

Antall brønner     1 
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6.3 Vegkorridor 1A kort tunnel 

6.3.1 Påvirkning og konsekvens 

I tabell 6-3 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A kort tunnel. Figur 6-2 

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

tunnel. 

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

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse og 

vurdering 

Konsekvens 

NR031 Stor 

 Vegkorridoren og 

kryssområdet vil 

omdisponere et større 

areal. Jordbruksområdet 

vil bli fragmentert i to 

områder på over 60 

daa. 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

NR032 Stor 

 Vegkorridoren vil ikke 

berøre delområdet 

siden vegen vil gå i 

tunnel. 

 

 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 

NR030 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287 og koble 

seg på Kjøreplassbru. 

Det er en mindre 

omdisponering som 

foreslås. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR154 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287 og koble 

seg på Kjøreplassbru. 

Det er en mindre 

omdisponering som 

foreslås. 

Noe 

miljøskade  

(-) 
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NR155 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287 og koble 

seg på Kjøreplassbru. 

Jordbruksareal vil ikke 

bli berørt. 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 

NR163 Noe 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et mindre 

areal med dyrkbar jord. 
Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 

Samlet vurdering 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 

Alvorlig miljøskade (---): 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig: 3 

 

Korridoren gir betydelig miljøskade i et delområde. Delområdet ligger ved fv. 2840 

Vestre Sponeveien (delområde NR031). Figur 6-2 viser konsekvensgradene for 

naturressurser. 

 

Korridoren har liten andel med konflikter. Delområdene har lave konsekvensgrader, 

og konsekvensgrad 1 minus (-) dominerer. Høyere konsekvensgrader er underordnet. 

Noe 

negativ 

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

6.3.2 Arealbeslag 

Det er foretatt et estimat av hvor mange dekar dyrket jord/dyrkbar jord som hver korridor 

beslaglegger. Beslaget er beregnet ut fra veg med skulder, fyllinger, skråningsutslag og 

anleggsbelte. I tillegg er det synligjort antall brønner (fjell/løsmasse) som korridoren 

kommer i konflikt med. Oversikten er gitt i tabell 6-4. 

Tabell 6-4. Oversikt antall brønner og beslag av dyrket og dyrkbar jord for vegkorridor 1A kort tunnel. 

 Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi Sum 

Jordbruk - Dyrket jord (daa)  2 33  35 

Dyrkbar jord (daa) 1 1   2 

Antall brønner     1 
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6.4 Vegkorridor 1B 

6.4.1 Påvirkning og konsekvens 

I tabell 6-5 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1B. Figur 6-3 viser en 

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

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

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse og vurdering Konsekvens 

NR031 Stor 

 Vegkorridoren og 

kryssområdet vil 

omdisponere et betydelig 

areal. Tiltaket berører et 

stort sammenhengende 

jordbruksområde, slik at 

det i stor grad reduserer 

muligheten til effektiv 

utnyttelse av 

jordbruksareal. 

Alvorlig 

miljøskade 

(---) 

NR163 Noe 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et 

betydelig areal med 

dyrkbar jord. 

 

 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Samlet vurdering 

 

Mest alvorlig miljøskade (----):  

Alvorlig miljøskade (---): 1 

Betydelig miljøskade (--):  

Noe miljøskade (-): 1 

Ubetydelig:  

 

Korridoren gir alvorlig miljøskade i et delområde. Delområdet ligger ved fv. 2840 

Vestre Sponeveien (delområde NR031). Figur 6-3 viser konsekvensgradene for 

naturressurser. 

 

Korridoren har et alvorlig konfliktpunkt for temaet naturressurser. 

Middels 

negativ 

konsekvens 
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Figur 6-3. Konsekvenskart for vegkorridor 1B. 

6.4.2 Arealbeslag 

Det er foretatt et estimat av hvor mange dekar dyrket jord/dyrkbar jord som hver korridor 

beslaglegger. Beslaget er beregnet ut fra  veg med skulder, fyllinger, skråningsutslag og 

anleggsbelte. I tillegg er det synligjort antall brønner (fjell/løsmasse) som korridoren 

kommer i konflikt med. Oversikten er gitt i tabell 6-6. 

Tabell 6-6. Oversikt antall brønner og beslag av dyrket og dyrkbar jord for vegkorridor 1B. 

 Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi Sum 

Jordbruk - Dyrket jord (daa)   61  61 

Dyrkbar jord (daa) 8    8 

Antall brønner     1 
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6.5 Vegkorridor 1C 

6.5.1 Påvirkning og konsekvens 

I tabell 6-7 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1C. Figur 6-4 viser en 

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

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

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse og 

vurdering 

Konsekvens 

NR156 Noe 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et større 

areal av dyrkbar jord. 
Noe 

miljøskade  

(-) 

NR033 Noe 

 Vegkorridoren og 

kryssområdet vil 

omdisponere et større 

areal med dyrkbar jord. 

I tillegg vil tiltaket 

medføre fragmentering. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR032 Stor 

 Vegkorridoren og 

kryssområdet vil 

omdisponere et mindre 

areal. 

 

Usikkerhet: Plassering 

av tunnelportal 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR030 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287, og 

koble seg på 

Kjøreplassbru. Det er en 

mindre omdisponering 

som foreslås. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR154 Middels 

 Vegkorridoren vil følge 

dagens fv. 287, og 

koble seg på 

Kjøreplassbru. Det er en 

mindre omdisponering 

som foreslås. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Samlet vurdering 

 

Mest alvorlig miljøskade (----):  

Alvorlig miljøskade (---):  

Betydelig miljøskade (--):  

Noe miljøskade (-): 5 

Ubetydelig:  

 

Noe 

negativ 

konsekvens 
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Korridoren gir noe miljøskade i fem delområder. Delområdet ligger ved Kjøreplass bru 

(delområde NR030 og NR154) og fv. 2840 Vestre Sponeveien (delområde NR032, 

NR033 og NR156). Figur 6-4 viser konsekvensgradene for naturressurser. 

 

Korridoren har liten andel med konflikter. Delområdene har lave konsekvensgrader, 

og konsekvensgrad 1 minus (-) dominerer. 

 

 
Figur 6-4. Konsekvenskart for vegkorridor 1C. 
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6.5.2 Arealbeslag 

Det er foretatt et estimat av hvor mange dekar dyrket jord/dyrkbar jord som hver korridor 

beslaglegger. Beslaget er beregnet ut fra veg med skulder, fyllinger, skråningsutslag og 

anleggsbelte. I tillegg er det synligjort antall brønner (fjell/løsmasse) som korridoren 

kommer i konflikt med. Oversikten er gitt i tabell 6-8. 

Tabell 6-8. Oversikt antall brønner og beslag av dyrket og dyrkbar jord for vegkorridor 1C. 

 Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi Sum 

Jordbruk - Dyrket jord 

(daa)  2 13  

15 

Dyrkbar jord (daa) 56 1   57 

Antall brønner     2 
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6.6 Vegkorridor 3 

6.6.1 Påvirkning og konsekvens 

I tabell 6-9 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 3. Figur 6-5 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 3. 

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

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse og 

vurdering 

Konsekvens 

NR0161 Stor 

 Vegkorridoren vil 

omdisponere et 

betydelig areal. 
Alvorlig 

miljøskade 

(---) 

NR015 Middels 

 Vegkorridoren vil 

omdisponere et 

betydelig areal. 
Betydelig 

miljøskade  

(--) 

NR021 Stor 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et større 

areal, og reduserer 

muligheten for effektiv 

utnyttelse av 

jordbruksarealet i øst. 

Alvorlig 

miljøskade 

(---) 

NR022 Stor 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et større 

areal. 

 

 

 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

NR023 Middels 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et større 

areal. 
Noe 

miljøskade 

(-) 

NR162 Middels 

 Jordbruksarealet er i 

dag av liten størrelse. 

Gjenværende 

jordbruksareal blir 

mindre enn 5 daa, og 

regnes som lite aktuelt 

å drive. 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

 

1 Delområdet blir kun berørt ved ny rv. 35 på korridorene 1A og 2A. Korridor 3A berører ikke 

delområdet. 
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NR026 Middels 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et mindre 

areal. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR024 Stor 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et mindre 

areal. 

Noe 

miljøskade  

(-) 

NR027 Noe 

 Vegkorridoren 

omdisponerer et mindre 

areal med dyrkbar jord. 

 

 

 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 

Samlet vurdering 

 

Mest alvorlig miljøskade (----):  

Alvorlig miljøskade (---): 2 

Betydelig miljøskade (--): 3 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig: 1 

 

Korridoren gir alvorlig miljøskade i to delområder. Delområdene ligger ved Oksrud 

(delområde NR016) og Lerskallen (delområde NR021). Figur 6-5 viser 

konsekvensgradene for naturressurser. 

  

Det er flere alvorlige konfliktpunkter for teamet naturressurser. Korridoren har det 

høyeste arealbeslag av dyrket jord (191 daa), tabell 6-10, og flere delområder har 

konsekvensgrad 3 minus (---). Korridoren er derfor vurdert til stor negativ 

konsekvens.  

Stor 

negativ 

konsekvens 
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Figur 6-5. Konsekvenskart for vegkorridor 3. 

6.6.2 Arealbeslag 

Det er foretatt et estimat av hvor mange dekar dyrket jord/dyrkbar jord som hver korridor 

beslaglegger. Beslaget er beregnet ut fra veg med skulder, fyllinger, skråningsutslag og 

anleggsbelte. I tillegg er det synligjort antall brønner (fjell/løsmasse) som korridoren 

kommer i konflikt med. Oversikten er gitt i tabell 6-10. 

Tabell 6-10. Oversikt antall brønner og beslag av dyrket og dyrkbar jord for vegkorridor 3. 

 Noe Middels Stor Svært stor Sum 

Jordbruk - Dyrket jord (daa)  60 131  191 

Dyrkbar jord (daa) 8    8 

Antall brønner     5 
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7 Sammenstilling av konsekvens og rangering av vegkorridorer 

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. 

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 7-1 viser konsekvensene og rangering av vegkorridorene. 
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Tabell 7-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 
1B 1C 3 

Mest alvorlig  

miljøskade (----) 

  
   

Alvorlig miljøskade  

(---) 

  
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% 

 

7.1 Konsekvenser i anleggsfasen 

7.1.1 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 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. 

7.1.2 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.  

7.1.3 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 
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anleggsveg/adkomst til veganlegget. Det vil være viktig med god informasjon til 

grunneierne/næringsdrivende før og under anleggsfasen.   

7.2 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. 

8 Skadereduserende tiltak 

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

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

8.1 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

• Avskjære terrengvann fra å renne inn i anleggs- og deponiområder.  

• Begrense avrenningen fra dagstrekninger ved fornuftig anleggsplanlegging, slik at 

ikke for store områder er eksponert om gangen.  

• Etablere oppsamlings- og rensesystemer på riggplasser og plasser for påfylling av 

drivstoff.  

• Kloakkavrenning kobles til kommunalt nett eller etableres lokalt renseanlegg.  

• Det må etableres gode informasjonsrutiner for å unngå negative virkninger for 

landbruksdriften.  
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• Ved blokkering av adkomst til jord- eller skogbruksområder etableres midlertidige 

løsninger som sikrer adkomsten til produksjonsarealene.  

8.2 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

• Der adkomst til jord- og skogbruksarealer blokkeres eller deles av ny veg, etableres 

kulverter eller nye adkomstveier til produksjonsarealene for å sikre gode 

driftsforhold.  

• Erstatte brønner som blir ødelagt ved å bore opp ny.  

• Hindre/begrense forurensning av jord og vann der ny veg går igjennom/i nærheten 

av vannforekomster og andre sårbare områder. 

9 Miljøoppfølging og før- og etterundersøkelser 

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 Kilder 

10.1  Skriftlige kilder 

Statens vegvesen, 2018. V712 Konsekvensanalyser. 

NIBIO, 2017. Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser, Vedlegg 

til Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

10.2  Digitale kilder 

http://kilden.nibio.no/ (Ressurskart «Verdiklasser for jordbruksareal», «Vegetasjon» og 

«Beitelag») 

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/ Grus og pukkressurser. NGU. 

http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/ GRANADA - Nasjonal grunnvannsdatabase. NGU. 

https://www.vann-nett.no/portal/ Vann-nett. NVE og miljøforvaltningen. 

https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/vann-avlop/Sider/vann.aspxModum 

kommune 

https://www.modum.kommune.no/vann-og-avloep.405045.no.html 

 

 

 

 

http://kilden.nibio.no/
http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.modum.kommune.no/vann-og-avloep.405045.no.html
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