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Deres referanse

Ajeen Arvesen, tlf.

20/11999-6

STATENS VEGVESEN
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Tilbakemelding - Planprogram for E134 Dagslett – E18 - Lier og Asker
kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor dette generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
•
Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
•
Transport av farlig gods
•
Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
•
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs
uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Administrasjon
Helle G Nielsen
Seksjonssjef

Ajeen Arvesen
Førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +47 47977073
E-post: stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no

Lier kommune og Asker kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram og varsel
om oppstart av kommunedelplan for E134 Dagslett – E18
Vi viser til varsel datert 20.1.2020.
Bane NOR som jernbanemyndighet mener:
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, men det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan
oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling. Jernbaneverket anbefalte i
2015 at det settes av plass til flere spor langs Drammenbanen mellom Brakerøya og Lieråsen. Dette er senere
bekreftet av Jernbanedirektoratet, og har kommunisert dette til Lier kommune i forbindelse med planer for
Lierstranda. Vi er tilfreds med at dette omtales i planprogrammet, og imøteser at det innarbeides
reguleringsmessig.
Vi gjør oppmerksom på at to av korridorene krysser jernbanen i dagen, og en av dem krysser i fjell. Vi
forventer at eksisterende jernbanespor, inkludert tunnel og andre konstruksjoner, sikres tilstrekkelig i planen.
Blant annet vil vi kreve at det fastsettes hensynssoner med bestemmelser der veitunnel krysser
jernbanetunnel. Bane NOR vil kreve at den valgte veitraseen planlegges og bygges i dialog med oss. Hvilke
krav som kan bli stilt avhenger av hvordan veien kan påvirke jernbanen, vi kan kreve at det fastsettes
rekkefølgebestemmelser for å ivareta dette.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-forgod-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk: http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Tekniskregelverk/
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan.
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2
I tillegg har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har behov for å ivareta sine
interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.
Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:
Området langs Lierstranda, fra Brakerøya til Gilhusbukta, er under transformasjon. Byggingen av det nye
sykehuset i Drammen er allerede i gang og vil stå ferdig i 2024/2025. Det er også under planlegging
næringsbebyggelse ved siden av sykehuset som kan ha åpning av et første byggetrinn i 2025. Området
mellom det nye sykehuset og bort til Gilhusbukta er under planlegging og en områdereguleringsplan er under
utarbeidelse, Fjordbyplanen. Det forventes derfor en transformasjon av området fra dagens bruk til annen
bruk, hovedsakelig næring og bolig. De 4 alternativene som skal utredes for E134 Dagslett – E18 må derfor
hensynta utviklingen langs Lierstranda. Vi forventer at tiltak for veinett, kryssløsninger og g/s-veier etc blir
utredet også med tanke på utviklingen langs Lierstranda.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Seksjonssjef
Planavdelingen, Planforvaltning
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
STATENS VEGVESEN
Kopi:
LIER KOMMUNE
ASKER KOMMUNE

Stig Hagelid Fjeldstad
Planlegger

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
11. februar 2020 11:25
Firmapost; VIKEN FYLKESKOMMUNE
Uttalelse til sak - E134 Reguleringsplan Viken Lier Skapertjern

Hei!
Vi viser til brev fra Statens Vegvesen av 20.01.2020 vedrørende E134 Dagslett - E18. NMM varsler
om at det vil bli stilt krav om marinarkeologiske registreringer i forbindelse med offentlig ettersyn av
planen, jf. Kml. § 9. Museet er da spesielt interessert i kulturminne under vann, slik som stokkebåter,
flåter og lignende i Skapertjern som ser ut til å ligge innenfor plangrensen. Tiltakshaver plikter å
dekke kostnadene for arkeologiske undersøkelser, jf. kml § 10. Museet anbefaler at forholdet til
marine kulturminner blir klarlagt så tidlig som mulig i planprosessen, og anmoder derfor tiltakshaver
om å ta kontakt med museet for utarbeidelse av budsjett.
Jørgen Johannessen
Marinarkeolog
Konservator NMF
Mob: 40036697
jorgen.johannessen@marmuseum.no

-----Opprinnelig melding----Fra: Jorgen.Johannessen@marmuseum.no [mailto:Jorgen.Johannessen@marmuseum.no]
Sendt: 4. februar 2020 14:48
Til: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
Emne: Skannet Dokument
Se Vedlegg.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
19. februar 2020 10:59
Inger Karlberg
VIKEN FYLKESKOMMUNE; Firmapost; Haga Marianne Harstad
VS: Sak 20/11999 Svar på "Uttalelse til sak - E134 Reguleringsplan Viken
Lier Skapertjern 20/11999-35 "

Kategorier:

Torhild

Hei!
Se e-post under. Dersom vi skal kreve registrering gjelder det eventuelt reguleringsplan for
Vikerkorridoren, men som det påpekes går denne under fjell og berører neppe vannet.
Vi har derfor ikke andre innvendinger for kommunedelplanen.
Med vennlig hilsen,
Jørgen Johannessen
Marinarkeolog
Konservator NMF
Mob: 40036697
jorgen.johannessen@marmuseum.no

Fra: Haga Marianne Harstad [mailto:marianne.haga@vegvesen.no]
Sendt: 19. februar 2020 10:52
Til: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
Kopi: Brandt Nils <nils.brandt@vegvesen.no>; Ustad Gunnar Robert
<gunnar.robert.ustad@vegvesen.no>
Emne: Sak 20/11999 Svar på "Uttalelse til sak - E134 Reguleringsplan Viken Lier Skapertjern
20/11999-35 "
Hei
Viser til telefonsamtale 19.02.2020.
Norsk marint museum har sendt innspill hvor de anbefaler at forhold rundt marine kulturminner blir
kartlagt for Vikerkorridoren. I telefonsamtale 19.02.2020 har vi avklart at planprogrammet som nå er
på høring gjelder kommunedelplan og ikke reguleringsplan, og at korridoren det er snakk om i
innspillet befinner seg i fjellet under og på siden av vannet nevnt i innspillet.
Vi avventer derfor reguleringsplanen før det vurderes på nytt om undersøkelser av marine
kulturminner er påkrevet.
Saksbehandler hos marint museum sender ny mail til fylkeskommunen angående dette og setter
planleggingsleder hos Statens vegvesen som kopimottager på denne meldingen, slik at vi får denne

oppdateringen inn i vårt system. Vi ber om at også vår sentrale mailadresse settes som mottager av
mailen: firmapost@vegvesen.no

Med hilsen
Marianne Harstad Haga
Statens vegvesen, Utbygging
Utbyggingsområde sørøst, Planprosjekter Viken og Telemark
Besøksadresse: Tollbugata 2, Drammen
Mobil: +47 93006479 epost: marianne.haga@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Merli, Einar
Firmapost
"postmottak@lier.kommune.no"; Asker kommune; Fylkesmannen i Oslo og Viken; Gaustad, Asbjørn
Avinor AS - Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av kommunedelplan - E134 Dagslett –
E18 - Samarbeid mellom Asker og Lier kommune - Uttalelse fra Avinor
tirsdag 18. februar 2020 13:58:11
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Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Vi viser til Deres brev av 20.01.2020 (ref. E134 Dagslett- E18 og arkivnummer 20/11999)
vedrørende offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av kommunedelplan for
E134 Dagslett – E18, i kommunene Asker og Lier.
Avinor har ikke utstyr eller andre interesser innenfor det aktuelle planområdet i kommunene
Asker og Lier.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/

Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
DRIFT OG INFRASTRUKTUR
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf:     +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
www.avinor.no

Sørøst

STATENS VEGVESEN
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Deres ref.:
20/11999

Vår ref.:
2020/265-3

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
28.02.2020

Svar - E134 Dagslett – E18 - varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram - Lier og Asker kommuner - Viken fylke
Vi viser til brev av 20. januar 2020 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid og høring
av forslag til planprogram for kommunedelplan for E134 Dagslett – E18.
Statens vegvesen skal utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning for
strekningen E134 Dagslett – E18. Målet med prosjektet er at E134 skal være en nasjonal
vei med god trafikksikkerhet. Veien skal binde sammen E6 og E18 og avlaste Oslo for
gjennomgangstrafikk. Fremkommelighet skal ivaretas på en god måte.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til at det settes i gang planarbeid, eller til
forslag til planprogram.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet

Postboks 185 Sentrum

5804

BERGEN

Regionkontor Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Lena Longva-Stavem
Telefon: 910 00 979
Vår referanse: 20/1039
Deres referanse: 20/11999-6

Statens vegvesen
Att: Marianne Haga
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Dato: 28.02.2020

Tilbakemelding på planprogram for E134 Dagslett – E18 og varsel om
oppstart av planlegging- Lier og Asker kommune Viken
Vi viser til brev av 20.01.2020 om ovennevnte oppstartsvarsel. Sommeren 2018
bestemte Samferdselsdepartementet at Statens vegvesen skal lage en kommunedelplan
med relevante alternativ for strekningen E134 Dagslett- E-18 og vurdere det rimeligste
alternativet. Fire ulike korridorer skal utredes og det kan være aktuelt å utrede flere
varianter av de ulike korridorene.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Vurdering og merknader
I utgangspunktet kan ikke Fiskeridirektoratet region Sør se at noen av de skisserte
alternativene/korridorene vil kunne komme i konflikt med de interessene vi er satt til å
ivareta. Dersom det derimot blir aktuelt å vurdere varianter av skisserte korridorer ser
vi, basert på vedlagt planavgrensning, at det kan bli aktuelt at tiltaket kommer i berøring
med sjø, nærmere bestemt ved Linnesstranda. På bakgrunn av dette viser vi til at det er
registrert forekomster av naturtypene ålegras og bløtbunnsområder langs kysten i hele
dette området, se https://kart.fiskeridir.no/plan for nærmere informasjon. Naturtypen
ålegras er klassifisert som svært viktig, verdi A, av nasjonal interesse å ivareta, mens
bløtbunnsområdene er klassifisert med verdi B og C.
Vi ønsker lykke til med planarbeidet som vi forutsetter vil ivareta marint biologisk
mangfold i dette området, og vi ser frem til å bidra videre i prosessen.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Lena Longva-Stavem
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Mottakerliste:
Statens vegvesen

Kopi til:
Fiskerlaget Sør
Fylkesmannen i Oslo og Viken
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Postboks 6706
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OSLO

Stenersgata 2
Postboks 325
Postboks 1502

0184
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6025
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Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

20/11999
2020/13405
26.02.2020
985 399 077

HØRINGSUTTALELSE FRA MATTILSYNET –
PLANPROGRAM FOR E134 DAGSLETT - E18 - OFFENTLIG ETTERSYN AV
PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANLEGGING – LIER OG ASKER
KOMMUNE
Mattilsynets faglige anbefaling
Forslag til planprogram inkluderer område vann- og geologiske ressurser, og vern av dyrkbar jord.
Mattilsynet etterspør grundigere konsekvensutredninger i videre arbeide.
Dette gjelder fare for forurensing av drikkevann og drikkevannskilder, fare for spredning av plantesykdommer
og fare for spredning av fiskesykdommer innunder de aktuelle utredningstema som er nevnt i
planprogrammet.
I tillegg etterspør vi henvisning til Nasjonale mål for vann og helse (2014) og regional plan for Areal og
Transport for Buskerud (2018-2035). Dette er overordnende planer med tydelige føringer til kommune og
tiltakshaver for å ivareta drikkevann som en naturressurs for framtiden.
Mattilsynet har mottatt varsel om oppstart av planlegging og forslag til planprogram datert 20.01.2020.
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre at tiltak som
planlegges i kommuner ikke bryter med regelverk hvor Mattilsynet er sektormyndighet. Det er tre fagområder
som kan bli berørt. Det er fare for forurensing av drikkevann og drikkevannskilder, fare for spredning av
plantesykdommer og fare for spredning av fiskesykdommer.
Mattilsynet skal påse at nasjonale føringer, regionale planer og lokale bestemmelser som beskytter
drikkevann og drikkevannskilder følges opp av kommuner og tiltakshavere. I reguleringsarbeidet er det viktig
å kartlegge drikkevannskilder for å ivareta disse under utbygging og sikre de mot mulig framtidig
forurensning. Mattilsynet må forutsette at kommune og tiltakshavere har oversikt over drikkevannskilder,
deres nedbørsfelt samt drikkevannsledninger. I tillegg må enkeltvannforsyninger i det aktuelle området og
deres nedbørsfelt kartlegges.
Mattilsynet har også ansvar for planter og plantehelse. Ved behov for å flytte jord skal Mattilsynet i det
berørte området kontaktes. Vi viser her til Fylkeskommunens veileder til matjordplan fra 2016. Det er viktig at
det ved flytting av jord blir gitt bestemmelser om dette i reguleringsplaner.
Det hører også under Mattilsynets fagområde å ivareta fiskehelsen. Tiltak/inngrep langs vassdrag kan spre
sykdommer. Særlig aktuelle sykdommer i vår region er Gyrodactylus på laks og krepsepest. Bruk av
maskiner, redskap og andre innsatsfaktorer som er benyttet i smittede vassdrag er forbudt uten forutgående
vask og desinfeksjon. Det er derfor viktig at Mattilsynet blir kontaktet dersom kommunen har spørsmål rundt
dette.

Mattilsynet
Avdeling Søndre Buskerud

Saksbehandler: Marit Beseth Nordeide
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer som har betydning for kommuneplaner,
områdeplaner og reguleringsplaner og sikring av vannforsyninger:
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider
arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk, jf §
26 i drikkevannsforskriften.
Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014 har konkrete mål som skal ivaretas spesielt
for å sikre vannforsyninger gjennom tiltak i planer. Herunder er mål om å knytte utilfredsstillende separate og
små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan kontrolleres.
Regional areal- og transportplan for Buskerud 2018-2035 ble vedtatt i 2018. For drikkevann er det
retningslinjer og viktige føringer som sammen skal beskytte drikkevannsressurser og slik sikre både
tilstrekkelig og trygt drikkevann. Her ligger også føringer om at kommunene skal kartlegge små
drikkevannsforekomster i egen kommune for å kunne vurdere risiko ved utbygging og endret arealbruk.
Fakta fra planprogram
Hensikten med planarbeidet er å etablere E134 Dagslett –E18 som en nasjonal veg med god
trafikksikkerhet. Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for
strekningen E134 Dagslett – E 18 som et samlet prosjekt.
Det skal utredes fire ulike korridorer, inkludert mulighet for ulike varianter av de ulike korridorene. Plankartet
angir planavgrensninger for korridorene. Flere korridorer krysser dyrkamark og Lierelva, noe som kan utløse
forflytning av masser mellom arealer av dyrka mark og bruk av maskiner i/ved elva.
Planprogrammet angir behov for utredninger ved flere tema, blant annet naturressurser og sikring av
jordressurser ved alternative korridorvalg. Videre konsekvensutredning skal omfatte vann- og geologiske
ressurser, og muligheter for å erstatte tapt dyrka og dyrkbar jord.
Vurderinger ved etablering av E134 Dagslett – E 18
Ved etablering av denne nasjonale vegen gjennom Lier og Asker etterspør Mattilsynet en kartlegging av
private drikkevannskilder for å sikre disse mot forurensning. Videre at det legges inn bestemmelser som skal
hindre spredning av fremmede planter. Ved drift og vedlikehold av veistrekningen minner vi om at det er
strenge krav til bruk av plantevernmidler. Massehåndtering kan gi økt spredning av fremmede arter. Tiltakets
påvirkning på naturverdier, inkludert forurensning av vannforekomster og spredning av fremmede arter bør
utredes og vurderes.
I tillegg viser vi til tiltakshavers ansvar for å hindre spredning av smitte mellom vassdrag eller områder i
fjorden, og sette inn tiltak dersom det viser seg nødvendig.
Med hilsen

Marit Beseth Nordeide

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Dag-Runar Hansen
Firmapost
E134-Dagslett-E18 Ark: 20/11999
mandag 2. mars 2020 16:42:05
image001.jpg

Innspill til planprogram
E134-Dagslett -E18 vil berøre Glitrevannverket IKS anlegg i større eller mindre grad ut fra de
alternativene som skal utredes.
Vi ber da om at vi blir tatt med som en deltager i den videre planprosessen.
Vennlig hilsen
Dag Runar Hansen
Prosjektsjef
Glitrevannverket IKS
Dråpen 20
3036 Drammen
Tlf: 32254211
Mobil: 90184250
dag-runar@glitre.no
glitre.no

DEN NORSKE KIRKE
Lier kirkelige fellesråd

Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre ÅL
2605 LILLEHAMMER

Dato:

01.03.2020

Vår ref:

20/00083-1

Deres ref:

20/11999

Lier kirkelige fellesråds innspill til planprogrammet for E134
Dagslett - E18
Det vises til brev av 20.01.2020 hvor prosjektet beskrives og hvor det inviteres til å komme
med innspill til planprogrammet for E134 Dagslett – E18.
Lier kirkelige fellesråd deltok på folkemøte avholdt på Hegg Skole i Lier 5.02 d.å. Videre ble
sak: Planprogram for E134 Dagslett – E18 drøftet på Fellesrådsmøte avholdt den
25.02.2020.
Følgende vedtak er omforent fra Lier kirkelige fellesråd som innspill til planprogrammet for
E134 Dagslett – E18:
Lier kirkelige fellesråd vil fraråde at Huseby alternativet blir valgt, fordi det berører
viktige kulturminner og nasjonale kirkelige verdier.

Med vennlig hilsen

Mette Sønsteby
Kirkeverge
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for
kommunedelplan for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker kommuner
Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 20. januar 2020.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Det skal utarbeides kommunedelplan for E134 i Asker og Lier kommuner. Veien skal
binde sammen E6 og E18 og avlaste Oslo for gjennomfartstrafikk. Planen skal utrede
fire korridoralternativer. Det er tidligere foreslått traséer for tidligere riksveg 23, i egen
reguleringsplan, men korridorforslag kan avvike fra denne planen. Planen skal
konsekvensutredes.
Uttalelse til planen
I forbindelse med gjennomgangen av planområdet har DMF avdekket at det øst i
planområdet, ved Sørumåsen, ligger en avviklet molybdengruve. I tilknytning til gruva
har det foregått uttak av masser, både over og under jord, som betyr at det kan
strekke seg gruveganger i flere retninger i området. Det er tidligere også foretatt
undersøkelser av geologien i området. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tre
punktregistreringer for metallet molybden utenfor planområdet i nærheten av
Sørumåsen1. Disse punktene må antas å kunne være tilknyttet den nedlagte gruva, og
en mulig utbredelse av en forekomst for molybden i området. NGUs registrerte
forekomster sammenfaller med undersøkelsesrapporter hos DMF. Dette framgår i

1

NGUs forekomstregistreringer:
http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/?lang=nor&extent=233671.43961063214,6633
074.142956066,240156.25915575214,6636178.0748112565&map=0

større detalj av åpne undesøkelsesrapporter med referanse BV 16532 og BV 58833,
tilgjengelige i vårt kartinnsyn4, og som WMS på geonorge. DMF har også ytterligere
rapporter i området tilgjengelige i våre interne databaser. Rapportene kan ved
forespørsel gjøres tilgjengelige for konsekvensutredningen av planen.
NGU har også registrert grusforekomsten Brastad5 nord i planområdet.
Geologiske ressurser og gamle gruver
Geologiske ressurser omtales i planprogrammet under kapittel 5.4.6 Naturressurser og
sikring av jordressurser. Det er imidlertid ingen ytterligere omtale av hva temaet
geologiske ressurser innebærer. DMF mener at der det er sammenfall mellom gamle
gruver, registrerte forekomster og undersøkelsesrapporter bør den eksisterende
informasjonen vurderes ytterligere. Vi anbefaler at temaet geologiske ressurser blir
utredet i konsekvensutredningen og at informasjonen i tilgjengelige
undersøkelsesrapporter blir tatt med i utredningsarbeidet. Utredningen bør svare på
hvilke konsekvenser en vegtrase lokalisert på eller i nærheten av en registrert
forekomst med molybdenressurser vil innebære for mulig framtidig tilgang på
ressursene.
Utredningen bør, uavhengig av vurderingen av mulig tilgang på ressurser i eventuelle
molybdenforekomster, også vurdere betydningen av sammenfall mellom tidligere
gammelt gruveområde og vegtrase. Utbygging av veg over eller under bakken kan
komme i berøring med det gamle gruveområdet i dagsonen og gruverom under
bakken. DMF erfarer at dette kan medføre ytterligere utredningsbehov. Tiltakshaver
bør skaffe til veie en oversikt over plassering og omfang av gruverom. Der det
eventuelt vil være sammenfall mellom vegtrase og gruverom må det vurderes om det
er behov for avdekking eller gjenfylling. Tiltakets eventuelle berøring med gruvene,
herunder sikkerhetsmessige forhold, vil være tiltakshavers ansvar. Tilsvarende
problemstilling er behandlet i kommunedelplan for E18 i Arendal kommune.
DMF anbefaler at det i utredningen også tas inn vurderinger av hva som vil skje med
massene i den berørte grusforekomsten. Vurderingen bør omhandle om massene vil
bli benyttet i utbyggingen eller om forekomsten vil båndlegges og bli gjort utilgjengelig
for utnyttelse i framtida. Dersom massehåndtering skal inngå i utredningen, bør en
eventuell berøring med grusforekomsten bli vurdert for dette temaet (se under).
Massehåndtering
Infrastrukturprosjekter generer generelt sett betydelige volum med masser, som både
kan være egnet som byggeråstoffer og masser det kan være nødvendig å deponere.
Bygging av infrastruktur krever også en betydelig tilgang på masser av ulike kvaliteter.
DMF anbefaler at konsekvensutredningen i sammenheng med vurderingen av
geologiske ressurser ser dette i sammenheng med masseforvaltning. Utredningen bør
inneholde vurderinger av hvor massene som skal brukes til utbyggingen skal komme
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Bergvesenet rapport BV 1653: https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV1653.pdf
Bergvesenet rapport BV 5883: https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV5883.pdf
4
DMFs kartinnsyn https://minit.dirmin.no/kart/
5
Grusforekomst Brastad NGU:
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=46622&p_spraak=N
3
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fra. Fordi prosjektene ofte genererer egne volum masser bør det samtidig vurderes om
masser fra utbyggingen kan benyttes internt i prosjektet, og hva som skal skje med
masser som ikke er egnet for bruk. Planen bør også vurdere å legge til rette for
utnyttelse av masser fra prosjektet som ikke blir utnyttet i utbyggingen, framfor å la
disse havne på permanente deponi.
Konsesjonspliktig uttak av masser
Vi kan ikke se ut fra forelagt informasjon at planen vil omfatte uttak av masse som vil
omfattes av mineralloven. Dersom planen likevel skal legge til rette for etablering
masseuttak i forbindelse med utbyggingen, kan dette være konsesjonspliktig etter
mineralloven. Tiltakshaver må ta kontakt med DMF dersom dette er en aktuell
problemstilling. Det er DMF som er myndighet etter mineralloven og som avgjør om et
uttak er konsesjonspliktig.
Øvrige merknader
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører områder med registrerte
bergrettigheter eller masseuttak i drift og har ikke merknader til disse temaene.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Lars Libach

seksjonsleder

rådgiver
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Asker - Lier - Uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram for
kommunedelplan - E134 Dagslett - E18
Fylkesmannen viser til brev datert 20. januar 2020 med høring av forslag til planprogram for
kommunedelplan for E134 Dagslett – E18.
Forslaget til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning gjelder fire korridorer for
E134 fra Hekleberg/Dagslett i Asker til E18 i Lier. Fylkesmannen har tidligere uttalt seg til planvarsler
og planer for riksvei 23 i disse områdene. Vi viser spesielt til uttalelsene datert 11 april 2011 og 15
april 2013 til reguleringsvarsel og reguleringsplanforslaget for riksvei 23 Dagslett – Linnes, hvor vi
blant annet har fremhevet nødvendigheten av å legge nasjonale føringer for jordvern til grunn for
planleggingen i dette området som er blant de mest produktive jordbruksområdene i hele Norge.
Programforslaget lister opp en rekke premisser for planleggingen, herunder oppdatert nasjonal
jordvernstrategi med målet om at omdisponeringen av dyrka jord ikke må overstige 4000 dekar per
år for landet som helhet. Vi forutsetter at også regional plan for areal og transport i Buskerud 20182035 blir lagt til grunn for planleggingen, med sin nullversjon for tap av jordbruksareal, målet om
maksimal årlig omdisponering av dyrka jord på 160 dekar, og retningslinjer om økologisk
kompensasjon som middel til å unngå netto tap av viktige jordbruksverdier når omdisponering av
dyrka mark ikke er til å unngå.
Planprogrammet legger opp til at de fire korridorene Jensvollkorridoren, Vitbankkorridoren,
Husebykorridoren og Vikerkorridoren blir konsekvensutredet. Det er liten tvil om at Vikerkorridoren
er den beste med hensyn på jordvern. Landbruksavdelingen forutsetter derfor at denne korridoren
blir utredet på samme nivå som de andre, jf. prinsippet om alternativvurderinger som følger av
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Med utgangspunkt i NTP 2018-2029 forutsetter vi at trafikale utfordringer på E18 gjennom Drammen
på sikt blir løst ved hjelp av nytt tunnelløp gjennom Strømsåsen. Dersom den forkastede
Lierdiagonalen, på tross av dette igjen skulle bli aktualisert, kan det få konsekvenser for jordvernet
vest for E18. Landbruksavdelingen vurderer det som ønskelig at slike konsekvenser for hvert av
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fmovpost@fylkesmannen.no
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Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319
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korridoralternativene blir belyst gjennom planarbeidet.
Utover dette har vi ingen konkrete merknader til innholdet i forslaget til planprogram. Vi viser likevel
til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for
2020 av 29. januar 2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal
arealplanlegging 2019-2020 av 14. november 2019.

Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
seksjonsleder

Marte Hakavik Braarud
rådgiver
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Offentlig ettersyn av planprogram for E134 Dagslett - E18, sak
20/11999
Vi viser til mottatt offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planlegging for
E134 Dagslett – E18.
Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagmyndigheter for arealplaner knyttet til kirker,
gravplasser og der slike blir berørt, jamfør plan- og bygningsloven. Vi tatt planprogrammet
opp med Lier kirkelige fellesråd, Den norske kirke lokalt.
Vi kan ikke se at noen av de aktuelle planområdene vil ha direkte konsekvenser for de
formelle myndighetsområdene våre; kirker, gravplasser og deres omgivelser.
Vi videreformidler imidlertid innspillet fra Lier kirkelige fellesråd som fraråder at Husebyalternativet blir valgt, fordi det berører viktige kulturminner og nasjonale kirkelige verdier.
(Lier kirkelige fellesråd sak 21/20, 25.2.2020.)

Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør

Tove Frøvoll Thoresen
leder administrasjon og forvaltning
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21/20 Offentlig ettersyn av planprogram for E134 Dagslett - E18 og
varsel om oppstart av planlegging
Behandlet av
1 Lier kirkelige fellesråd

Møtedato
25.02.2020

Saknr
21/20

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 25.02.2020:
Møtebehandling
Tovsen oppfordrer Fellesrådet til å gi en uttalelse på at Huseby alternativet ikke bør
være et alternativ pga gravhaugene som ligger der og vern av kulturminnene.
Faksvåg stiller spørsmål om hva Fellesrådet skal ta stilling til, prinsipielt sett.
Forvaltningsansvar mtp miljøhensyn, bærekraft mv.
Votering
Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.
Lier kirkelige fellesråds vedtak/innstilling
Lier kirkelige fellesråd vil fraråde at Huseby alternativet blir valgt, fordi det berører
viktige kulturminner og nasjonale kirkelige verdier.
[Lagre vedtak] [...]

Forslag til vedtak
Lier kirkelige fellesråd vi følge opp forhold til videre planprosess når det gjelder
kulturminner. Lier kirkelige fellesråd vil bli informert dersom planprosessen medfører
inngripen i kulturhistoriske verdier knyttet til St Hallvard og 1000-års stedet på
Huseby.

Statens vegvesen
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Vår ref.: 84501/2020 - 2020/78918
Deres ref.: 20/11999
Dato: 04.03.2020

Lier og Asker kommune - kommunedelplan -E1 34 Dagslett - E1 8 offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planlegging
Det vises til brev av 20.01.2020.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften.
Viken fylkeskommune har følgende merknader til varselet:
Kort om saken
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning
for strekningen ny E-134 fra Dagslett i Asker kommune til E-18 i Lier kommune. Formålet med
konsekvensutredningen er å få fram de viktigste konsekvensene til de ulike veialternativene i
forhold til økonomi, miljø og samfunn. Konsekvensvurderingene og analysen vil danne
grunnlaget for et vedtak av kommuneplanen.
Det foreligger allerede en reguleringsplan for strekningen Dagslett – Linnes fra 2014. Det
foreligger også en vedtatt reguleringsplan for et tverrslag som for å gjøre det mulig med en
mer effektiv tunneldrift. Denne løsningen er allerede bygget i henhold til vedtatt
reguleringsplan, vedtatt 24.05.2016. Den opprinnelige planen for hele strekningen ble ikke
gjennomført på grunn av økte kostnader og uforutsette tekniske problemer bl.a. knyttet til
vanskelige grunnforhold i Spikkestadområdet. Grunnet utfordringer med grunnforholdene
var det ikke mulig å benytte fyllinger, og fyllingene må derfor erstattes med konstruksjoner.
Nå startes planarbeidet opp på nytt med endrede forutsetninger gitt av
Samferdselsdepartementet. Det betyr at det skal utarbeides kommunedelplan for hele
strekningen fra Dagslett i Asker til E-18 i Lier. Fire ulike alternativ skal utredes.
Kommunedelplanen vil gi grunnlag for valg av anbefalt alternativ, og resultatet av
kommunedelplanen vil gi grunnlaget for oppstart av reguleringsplanen. Hele prosjektet skal
sees under ett for hele strekningen avviker fra tidligere løsninger. Hele prosjektet vurderes på
nytt og det legges ikke vekt på vedtatte planer. Når ny plan foreligger vil det være grunnlag
for å oppheve gjeldende plan.

Hovedmål med planlegging
PLAN Avdeling for kommunale planer

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00
Dokumentet er elektronisk godkjent

E-post: post@viken.no
Internett: www.viken.no
Org.nr.: 921693230

Regjeringens overordna mål for transportplanlegging skal legges grunn, og dette er følgende:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidra til omstilling til
lavutslippssamfunnet.
Delmål
Veinormalene legges til grunn, og det vil si at det planlegges ny 4-felts vei. Tunnel bygges med
to separate løp.
Følgende delmål er fastsatt for ny firefeltsvei:
1. Best mulig samfunnsøkonomisk nytte
2. Redusert og forutsigbar kjøretid og kortere vei å kjøre
3. Redusert fare for møteulykker alle redusert skadeomfanget utforkjøringer
4. Gode koblinger mellom overordnet og lokalt veinett
5. Sammenhengende god standard på hele E-134
6. Minst mulig tap av dyrket og dyrkbar mark til vegarealet i tråd med nasjonale mål
jordvernstrategi
7. Begrensede negative konsekvenser for miljøet og omgivelsene. Dette gjelder
spesielt støybelastning, luftforurensning, barrierevirkning og visuell virkning
8. Godt ivaretatt fremkommelighet for kollektivtrafikk og gang- og sykkel gjennom
planområdet.
I utarbeidingen av planen legges det vekt på å oppnå disse målene. Gjennom
utredningsprogram av de ulike utredningene må det synliggjøres om det er mulig å oppnå mål
og delmål.
Utredning av alternative korridorer
En del av hensikten med planprogrammet er å beskrive de ulike korridorene og de temaene
som skal utredes. Hensikten nå er å sørge for at de ulike temaene blir godt nok belyst og
utredet.
Det er ikke grunnlag ut ifra den informasjonen som foreligger nå å anbefale et
korridoralternativ, og det er heller ikke målet med planprogrammet.
Kommentarer til delmålene:
Viken Fylkeskommune ber om en beskrivelse av hvordan delmålene skal benyttes i prosessen
med å anbefale korridorer. Håndbok V712 beskriver under punkt 3.10 Fylkeskommunen ber
om en presisering av dette og hvorvidt delmålene er rangert fra 1-8. Delmål 4 burde også ta
med seg mål om gode koblinger til eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier gjennom
planområdet.
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Kulturminner
Overordnede planfaglige føringer
- Regional plan for kulturminner; kulturminnekompasset vedtatt 2017
- Lier kommunes temaplan for kulturminner og kulturmiljøer; vern gjennom bruk vedtatt 2015
Vurdering av traseenes innvirkning på kulturminner
Viken fylkeskommunen gjør oppmerksom på at det knytter seg kulturminneinteresser til
planområdet, både av nasjonal og lokal verdi. Vi redegjør her for planens innvirkning på
automatisk fredete arkeologiske kulturminner og for dens innvirkning på kulturminner fra
nyere tid.
Husebykorridoren vil komme svært tett inn på tunet på Huseby. Her finnes et kulturmiljø som
er valgt ut som et av Lier kommunes viktigste kulturmiljøer i kommunedelplan for
kulturminner. Huseby er også valgt ut som et regionalt viktig kulturmiljø i fylkeskommunens
regionale plan for kulturminner, kulturminnekompasset.
Huseby var i vikingtid/tidlig middelalder kongsgård og administrativt senter. Legenden om St.
Halvard er også knyttet til dette kulturmiljøet. St. Halvard var i middelalder en av regionens
viktigste helgenfigurer. Han er skytshelgen for Oslo og legenden er fremdeles i dag et viktig
bidrag til både Lier og Oslos kulturelle identitet. Kulturmiljøet er i dag en del av pilegrimsleden
mellom Tønsberg og Oslo. Ved tunet finnes automatisk fredete gravhauger (Id 39109 og Id
62755), automatisk fredet kirkested (Id 84667) og automatisk fredet tradisjonslokalitet (Id
39110).
Traseen vil direkte berøre tunet på Haga (Ringeriksveien 35, gbnr 17/5). På tunet står det et
våningshus og en enhetslåve som er vurdert til å ha verneverdi i kommunens temaplan for
kulturminner og kulturmiljøer.
Vitbankkorridoren Traseen vil komme svært tett inn på kulturmiljøet på Huseby, og vil derfor
kunne redusere opplevelsen av kulturmiljøet. Traseen vil direkte berøre den verneverdige
bebyggelsen på tunet på Haga (Ringeriksveien 35, gbnr 17/5).
Jensvollkorridoren vil kunne virke inn på nyere tids kulturminner og kulturmiljøer på
Lierstranda, Jensvoll, Frydenlund, Gilhus. Ingen av disse vil bli direkte berørt av korridoren. To
lokaliteter med automatisk fredete kulturminner vil kunne bli berørt (Id 90268 og id 150990).
Disse ligger i dag under dyrka mark, og har derfor en svært begrenset opplevelsesverdi.
Fylkeskommunen vil ha myndighet til å gi dispensasjon fra kulturminnelovens dersom disse
lokalitetene blir berørt.
Vikerkorridoren vil virke inn på den vedtaksfredete delen av Lierbakkene (id129028). Ut over
dette vil den ikke virke inn på kjente kulturminneverdier.

Kulturminnefaglige merknader
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Fylkeskommunen forventer at det tas hensyn til kulturminneinteressene i det videre
planarbeidet og at det utarbeides konsekvensutredninger når det gjelder
kulturminner/kulturmiljøer og landskapsbilde. Tiltaket vil kunne medføre store inngrep i
omgivelsene. Det er derfor viktig at konsekvensene og virkningene av tiltaket blir godt utredet
– også de visuelle konsekvensene. Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig
å vurdere.
Fylkeskommunen har vanskelig for å se hvordan det vil være mulig å planlegge en 4-felts
motorvei tett opp til kulturmiljøet på Huseby uten at dette vil medføre en fullstendig
ødeleggelse av stedets opplevelsesverdi. Vi har vanskelig for å se hvordan vi skal kunne stille
oss bak et planforslag som legger opp til bruk av disse traseene. Viken fylkeskommune vil som
regional kulturminnemyndighet være nødt til å vurdere innsigelse til et planforslag vi mener
ikke tar tilstrekkelig hensynet til et så verdifullt kulturmiljø.
Arkeologiske registreringer
Innenfor planområdet er det registrert fire lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
(ID 39108, 90268, 150990 og 151201). Det er videre gjort funn av flere arkeologiske
gjenstander, og det er også gjort funn av strukturer av usikker alder som indikerer at det kan
være flere automatisk fredete kulturminnelokaliteter inne i planområdet. Det er vanskelig å
forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått arealbruk og kulturminner.
Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere omfanget av denne typen
konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens §§ 8 og 9. Forholdet til
automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved gjennomføring
av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens §9. Dersom det er ønskelig med en
avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet
påbegynnes, vil fylkeskommunen kunne bistå med dette.
Landskapsbilde
Lierdalen er en åpen dal med storskala landskap. Det store landskapsrommet avgrenses av
skogkledte, lave åser med mye av boligbebyggelsen i nedre del av åssidene, mens selve
Liersletta domineres av landbruk, næringsvirksomhet og kryssende infrastruktur. Jernbanen
og større veianlegg krysser gjennom dalen og deler opp det store landskapsrommet. Disse
utgjør store visuelle og fysiske barrierer som reduserer kontakten mellom Lierdalen og
fjorden.
Tre av fire alternative korridorer vil måtte krysse over den åpne Liersletta. At landskapet er så
åpent gjør det sårbart for inngrep da det er vanskelig å innlemme tiltaket i eksisterende linjer
og former i landskapet. For å bøte på dette bør man se på løsninger som legger veianlegget
ned i terrenget, og om mulig nedgravde løsninger. Dersom veien legges på konstruksjoner vil
tiltaket bli svært dominerende, både sett fra avstand og fra nært hold, og veien vil i enda
større grad utgjøre en visuell barriere.
Veiens skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet bør vektlegges. Plassering,
størrelse og utforming av kryss vil også være svært avgjørende for om tiltaket vil bryte med
skalaen i området. Viken fylkeskommunen vil påpeke viktigheten av at kryssutforming og
plassering av kryss skal illustreres i konsekvensutredningen, slik at konsekvensene for
landskapsbildet kommer godt frem.
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Samferdsel
Forholdet til fylkesveier
To alternativ berør FV-282 ved at forslåtte alternativ, Jensvoll og Vitbank krysser fylkesveien.
må også krysses med bru. Kryssing av både fylkesveger og jernbanelinjer. Kryssing av
fylkesveien må på anlegges en akseptabel og sikker måte.
Et viktig element som bør utredes er kryssløsninger og tilknytning til fylkesveinettet.
Tilknytningen til fylkesveinettet må utredes slik at konsekvensene for fylkesveinettet kan
belyses. Det avgjørende for Viken fylkeskommune er å få belyst dette temaet, og ikke minst
hva som vil være igjen av resttrafikk på fylkesveinettet.

Trafikk på eksisterende og avlasta veinett
Når det planlegges en ny firefeltsvei, er det av stor betydning at den nye veien avlaster
eksisterende veinett i størst mulig grad. Det er viktig at utarbeidelse trafikkmodeller for ulike
alternativene gjør det mulig å sammenligne alternativene i forhold til det alternativet som
kommer best ut i forhold til avlastning av eksisterende veinett.
Eksisterende riksvei vil sannsynlig vil bli nedklassifisert til fylkesvei, som gjør at Viken
fylkeskommune blir eier og forvalter av nedklassifisert vei. Viken fylkeskommune vil ikke
kunne akseptere at veier som skal overtas har en stor resttrafikk. Før fylkeskommunen kan
overta veien må den også være i en stand som kreves av fylkeskommunen ved overtakelse.
Uten at det foreligger trafikkberegninger, er det knyttet størst usikkerhet til Vikeralternativet i
forhold til avlastningen av eksisterende veinett. Størstedelen av trafikken vil gå i retning
Drammen. Det vil si at mye av trafikken må følge E-18 fra planfritt kryss ved Viker til
Drammen. Strekningen fra krysset ved Viker til Drammen vil også være betydelig lengre enn
de andre alternativene. E- 18 på denne strekningen vil også bli tilført en stor del av blandet
trafikk, og på overordna veinett, som E-18, er det ikke akseptabelt med blandet trafikk.
Det er derfor usikkert hvorvidt Vikeralternativet vil avlaste eksisterende og nedklassifisert
veinett. Det er derfor viktig at dette kommer fram i modellberegningene.
Finansiering av prosjektet
I planprogrammet kommer det ikke fram hvordan en eventuell ny vei skal finansieres. Det
antas at prosjektet vil bli delvis finansiert gjennom brukerfinansiering. Det er viktig at det
kommer fram hvordan prosjektet skal finansieres, og at det også vurderes hvor bomstasjon
skal plasseres. De siste retningslinjene fra Samferdselsdepartementet tilsier at de ikke er
aktuelt med å kreve inn bompenger på avlastet veinett. Dette betyr at det ikke kan plasseres
bomstasjon på påkjøringsrampe eller og utkjøringsrampe i forhold til den nye europaveien.
Plassering av bompengetverrsnittet vil ha betydning for hvor stor resttrafikk det vil bli på
avlastet veinett. Igjen er det viktig å påpeke at Viken fylkeskommune ikke kan akseptere en
stor andel av resttrafikk på avlastet veinett, som eventuelt vil en del av fylkesveinettet.
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Det er derfor viktig at finansiering og innkreving av brukerfinansiering, samt resttrafikk at
dette blir utredet som en del av utredningsprogrammet. Dersom det er aktuelt med
brukerfinansiering vil dette kreve en egen prosess.

Forholdet til gang- og sykkelveier og regionale sykkelruter
Viken fylkeskommune ber om at det i planbeskrivelsens punkt 5.5.1 Trafikkbelastning og
trafikksikkerhet, under kulepunkt «vurdere plassering og utforming av kryss» også tenker på
syklende og gående helt fra starten. Med det mener vi at man ikke kun skal vurdere
løsningenes konsekvenser for syklende og gående i etterkant, men planlegge for løsninger der
syklende og gående er integrert/tatt hånd om fra første stund, og ikke ender opp med tunge
omveier m.v.
Det er vanskelig å unngå at en ny vei skaper nye barrierer for gående og syklende. For å
redusere barrierevirkning av fremtidig veianlegg ber fylkeskommunen vegvesenet om å legge
til rette for krysninger for gående og syklende i forlengelsen av naturlige ferdselsårer, og
opprettholder eller gjenskaper grønne korridorer.
Videre viser Viken fylkeskommune til ATP Buskerudbyen 2013-2023: «Sykkel skal utvikles til et
attraktivt transportmiddel i Buskerudbyen og slik at sykkel i kombinasjon med buss og tog
fremstår som konkurransedyktige transportalternativer til privatbil. De viktigste grunnene til å
satse på økt sykling er at det gir bedre helse, og at det bidrar til et bedre miljø». «Sykkel må
gis større prioritet og aksept som transportmiddel».
Viken fylkeskommune ber også vegvesenet om å se til utredningen «Regionale sykkelruter
nord og sør for Drammenselva», utarbeidet av Statens vegvesen og vedtatt i ATM-utvalget i
Buskerudbyen i 2018. Det er viktig at vegvesenet ser på de regionale sykkelrutene og
tilstreber gode koblinger til eksisterende og planlagt sykkelveinett. Dette også i lys av at
prosjektet berører skjæringspunktet mellom de to riksveirutene E-134 og E-18.
Forholdet til kollektivtrafikken. 5.5.3
Strekningen fra Dagslett i Røyken til Lier er viktig som ferdselsåre for kollektivtrafikken fra
Hurumhalvøya til Drammen. Rute 81 fra Røyken stasjon til Drammen sentrum er en svært
viktig rute. Ny E-134 fra Hekleberg i Røyken til Lier vil bli kortere en eksisterende. Det
resulterer i at reisetiden kan kortes ned. Et alternativ kan være å sette opp ekspressbusser fra
Røyken stasjon til Drammen. I tillegg til Drammen sentrum vil det nye sykehuset på Brakerøya
være et viktig målpunkt for kollektivtrafikken på denne strekningen. Samtlige busser på denne
strekningen forventes å kjøre innom det nye sykehuset.
Det framtidige kollektivtilbudet på denne strekningen må utredes med tanke på framtidig
tilbud. Lier kommune legger opp til en relativ stor utbygging på Gullaug. Dette området bør
også dekkes av et godt kollektivtilbud. Et framtidig tilbud med ekspressbuss bør også
vurderes. En kollektivutredning bør ha et relativt stort influensområde som dekker hele nedre
Lier, Lierstranda, sykehuset på Brakerøya.
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Vikeralternativet avviker fra de andre alternativene ved at det ligger lenger øst òg gjør at
dette alternativet vil være mindre aktuelt i forhold til kollektivtrafikk. De andre alternativene
er mer gunstige pga. kortere reiseavstand til Drammen. Løsninger og tilknytning til
fylkesveinettet er en viktig faktor i vurderingen av løsninger forhold til kollektivtrafikk.
Lokal og regional utvikling. Punkt 5.6
Planprogrammet beskriver at utredningen av temaet lokal og regional utvikling skal skje i nært
samarbeid med Lier og Røyken kommune, samt Viken fylkeskommune som regional
myndighet.
Arealplaner innenfor influensområdet
Innenfor veiens influensområde er det en rekke store og viktige utbyggingsprosjekt, sykehuset
på Brakerøya, planlegging av et område for bolig og næring Gullaug i Lier (Dynotomta),
Lierstranda (Fjordbyen) og en rekke utbyggingsprosjekt på Spikkestad. Mange av disse
områdene vil skape trafikk i forhold til planlagt vei og eksisterende fylkesveinett. Det er viktig
at trafikkmodeller og trafikkberegningene tar hensyn til trafikkmengden fra de aktuelle
områdene. I denne sammenhengen er det viktig å vurdere hvordan områdene kobles til
overordna veinett, fylkesveier og riksveier.
Sykehuset på Brakerøya vil være et viktig målpunkt for mange reiser. Deler av veisystemet til
sykehuset ligger allerede inne i eksisterende reguleringsplaner, men en god del av det
tilknytta området på Lierstranda er ikke ferdig planlagt. Det foreslått en rekke alternativ og
videre planlegging av E-134 og kobling av til E-18 må ta hensyn til dette.
Friluftsliv og forholdet til barn og unge
Avsnitt 5.4.3 omhandler friluftsliv/ by og bygdeliv, inkludert barn og unges interesser.
Innenfor influensområdet er det i dag en barneskole. En ny vei vil ha store konsekvenser for
barnas skolevei. Sannsynligvis vil det bety at deler av skoleveien må legges om slik at
skoleveien blir trygg. Omlegging av skolevei kan ha betydning for fylkesveiene. Viken
fylkeskommune vil påpeke at det er viktig å få fram konsekvensene tiltaket har for barn og
unge.
I tillegg til Gullaug skole er det flere skoler som vil kunne bli sterkt påvirket av ny vei, som
Høvik skole, Lier vgs., St. Hallvard vgs.,Hegg skole og Lierbyen skole. Lier kommune har sendt
ut utkast til ny skolestruktur ut til høring. Endringene av grensene kan influere på elvenes
skolevei.
Området som er mest benyttet til friluftsliv er strekningen langs den gamle jernbanelinja fra
Spikkestad til Lier. Den gamle jernbanelinja er godt tilrettelagt for gående og syklende, og
benyttes til skiløype om vinteren. Det er foretatt sikringsarbeid av skjæringer og tuneller. Det
er viktig at forbindelseslinjer fra tilgrensende boligområder ikke blir brutt.
Viken fylkeskommune ber om at Statens vegvesen legger kartlegging og verdsetting av
friluftsområder etter Miljødirektoratets metode (M98) til grunn, som Lier kommune har utført
i samarbeid med tidligere BFK. Videre bør barnetråkk benyttes som metode der eksisterende
kunnskapsgrunnlag er for dårlig eller utdatert.
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5.4.6 Naturressurser og sikring av jordressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, jordbruk, skog og andre utmarksressurser som fisk, vilt,
vannforekomster, berggrunn og mineraler. Formålet med analysen er å frambringe kunnskap
om verdifulle områder for tema naturressurser, og belyse konsekvensene av de ulike
alternativene.
Landbruksarealene i Lier er nasjonalt viktige arealer når det gjelder produksjon av grønnsaker.
En stor del av norske grønnsaker produseres i Lier. Mye av grunnen det til ligger i de meget
gode lokalklimatiske forholdene, og god tilgang på kunstig vanning, blant annet fra Lierelva.
Dersom landbruksarealer beslaglegges til veiformål, må tapet av areal kompenseres. Ved flere
store, statlige samferdselsprosjekt er det blitt vanlig med kompensasjon for tap av dyrka og
dyrkbar mark. Dette er hjemlet i naturmangfoldloven. Kompensasjonsfaktoren bør fastsettes
så tidlig som mulig i planleggingen.
Naturmangfold
Tre av alternativene berør Lierelva. Ett av de omfatter dagens vei. Dersom eksisterende vei
skal benyttes må veien utvides med to til 4 felt, dvs. at en ny bru parallell til den gamle må
bygges.
Under punkt 5.4.4. kommer, hva som defineres som naturmangfold, dvs. forhold som
omfattes av alle terrestiske, limnologiske og marine forekomster, og biologisk mangfold
knyttet til disse. Det kan med fordel presiseres at fremmede arter vil bli vurdert under dette
punktet, og at utredningene også gjelder for midlertid anleggsvirksomhet og masseflytting.
Det er positivt at det er tatt med at tiltak skal vurderes etter vannforskriftens § 12.
Lierelva er både utsatt for flom og de nedre delene påvirkes av flo og fjære, og disse
elementene påvirker det biologiske mangfoldet. Videre er det viktig å ta vare på elvas
sidevegetasjon.
Oppsummering og konklusjon
Planprogrammet er gjennomgått, og Viken fylkeskommune har kommet med en del
anbefalinger og merknader til utredningstema. Merknadene krever oppfølging gjennom ulike
utredninger. Med en del forbedringer gir planprogrammet et godt utgangspunkt for å komme
fram til et anbefalt alternativ som vil gi grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplan.
Følgende punkter bør følges opp og utredes:
-

Utrede resttrafikk på nedklassifisert veinett ved bruk av trafikkanalyser
Utrede konsekvenser for kollektivtrafikken
Utrede landskapsmessige konsekvensene av veianlegget, vektlegge at veianlegget får
en gunstig plassering i terrenget og redusere barriervirkninger
ta stilling til kompensasjon for tap av dyrka og dyrkbar mark, eventuelt fastsette
kompensasjonsfaktor
utrede hvilke konsekvenser veianlegget får for gang og sykkelveier og komme fram til
avbøtende tiltak.
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Viken fylkeskommunen vil som regional kulturminnemyndighet være tvunget til å vurdere
innsigelse til Husebyalternativet, dersom vi mener at hensynet til et så verdifullt kulturmiljø
ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Vennlig hilsen

Per Albert Kierulf
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NVEs innspill til oppstart og offentlig ettersyn av planprogram Kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 Lier og Asker kommuner
Vi viser til brev av 20.01.2020 med varsel om oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan
for E134 Dagslett – E18. NVE har tidligere deltatt i planprosessen både ved rv23 Dagslett – Linnes, rv
23 Linnes – E18 og Rv23 Linnes – E18 Lianåsen. Vi ber om at innspillene vi har gitt i tidligere saker tas
med videre. Vi viser også til kontakt med saksbehandler der vi fikk noe utsatt frist til å gi innspill.
Formålet med planen er å regulere en strekning for E134 fra Dagslett til E18. Det er i planprogrammet
skissert 4 korridorer. Alle 4 korridorene krysser Dauerudbekken og 3 korridorer krysser Lierelva som de
største vassdragene i planområdet.
Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flomog skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og
framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas
hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).
NVE oppfordrer generelt til å unngå inngrep i vassdrag
Alle korridorene krysser vassdrag. NVE oppfordrer generelt til at dere i planarbeidet unngår alternativ
med inngrep i vassdrag. Vassdragene bør krysses med bru, og vi ber særlig om at Lierelva og
Daueruddalen tas særlig hensyn til.
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er
godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette
forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i vannressursloven blir ivaretatt. Selv om det
først er på reguleringsplannivå vi kan gjøre en slik samordning er det viktig at det nå i
kommunedelplanen legges føringer som gjør det mulig å samordne på neste plannivå. Vi ber derfor om
at det i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen går tydelig og konkret fram om, og hvordan
planen/alternativet medfører inngrep i vassdrag. Hvilke konsekvenser eventuelle tiltak kan få for
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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allmenne interesser må vurderes. Eksempel på allmenne interesser kan være fisk, allmenn ferdsel,
naturvern, biologisk mangfold, kultur og landskapshensyn, jordvern, omsyn til flom og skred osv.
Det er også viktig å få fram mulige avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser. De allmenne
interessene i vassdrag blir ofte dekket innenfor vanlig KU metodikk, men der blir de ofte framstilt
fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Vi ber derfor om å få en oversikt over hvilke tiltak og inngrep som
planlegges i vassdragene og vassdragsnære områder.
Flomfare og overvann
Det er en planoppgave å sørge for en helhetlig forvaltning av vannets kretsløp og å gjøre tilpasning til
forventa klimaendringer, jf. pbl §3-1, første ledd bokstav i) og g). Den statlige planretningslinjen for
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 med veiledning skal bidra til at
samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringer.
Transformasjon av naturområder til blant annet samferdselsområder bidrar til økt andel med harde flater
og endrer avrenningen. Dette vil kunne gi økte og mer spissete flommer i vassdragene og
oversvømmelser (overvann) i byggeområdene. Det er derfor viktig allerede i en tidlig planfase å ha en
høy bevissthet rundt hvilke arealer som er best egnet til innfiltrering og fordrøyning av vann, hvilke
arealer som kan sikre trygg bortledning av vann og hvilke arealer som er best egnet til å bygge på. Ved
vurderingen av de nye korridorene må dette vurderes.
Kryssing av elver og utfylling i vassdrag/flomsoner kan medføre økt flom- og erosjonsfare for
tilstøtende areal. I elver kan inngrep i vassdraget og flomsona stuve opp vann og/eller endre
strømforholdene og dermed øke flom- og erosjonsfaren i området. Det må planlegges slik at tiltaket ikke
medfører økt fare og ulempe for omkringliggende områder. Vi viser til den generelle aktsomhetsplikten i
vrl. §5, og Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-1, 2. ledd. Avbøtende tiltak for å unngå slike
konsekvenser kan gi store økte kostnader. NVE anbefaler derfor at det på et tidlige tidspunkt gjøres
vurderinger av flomfare og hvilke konsekvenser tiltak i og ved vassdragene får. NVE anbefaler at alle
vassdrag og kantsoner reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf pbl §11-7 nr. 6.
Prosjektet har fått oversendt flomberegningene som er gjort for Lierelva. I flomsonekartet fra 2007 er
det ikke gjort vurderinger av klimaendringer. Vi viser til Klimaprofil for Buskerud for mer informasjon
om dette.
Skredfare
I tidligere arbeid med rv 23 i dette området er det gjort utredninger av fare for kvikkleireskred. Det er
flere kjente kvikkleiresoner i området. Det bør allerede nå på kommunedelplannivå gjøres vurderinger
av stabiliteten i de ulike korridorene og at dette blir med i grunnlaget for å vurdere hvilken korridor som
skal velges. Sikring mot kvikkleireskefare kan være svært kostbare tiltak. Dersom det er aktuelt med
motfyllinger i vassdrag eller i vassdragsnære områder må forholdet til vannressursloven vurderes.
Ved skjæringer i bratt terreng er det viktig å vurdere sikkerhet mot skred. Videre er vannhåndteringen
her svært viktig. Avskjæring av vannveier kan medføre vann på avveie og videre fare for erosjon og
skred.
Massebalanse
I planprogrammet står det ikke noe om håndtering av overskuddsmasser. NVE er opptatt av at dette ikke
blir fylt i raviner og bekkedaler. Det bør derfor tidlig i planarbeidet legges føringer for håndtering av
overskuddsmasser.

Side 3

Generelle råd
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi at dere bruker følgende veileder og verktøy:


NVE sine karttjenester viser oppdatert informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg innenfor det aktuelle planområdet.



NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan disse interessene bør tas inn i planen, slik at en unngår
innsigelse.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Vi ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og hjelper gjerne til med ytterligere råd og
veiledning knyttet til våre tema.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Asker kommune
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Lier kommune

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Gert Myhren <Gert.Myhren@drammen.kommune.no>
11. februar 202014:30
Firmapost
Brandt Nils; HagaMarianneHarstad;RichardSlettenNilsen
Planprogramfor E134Dagslett- E18- forespørselom utsatt høringsfrist

Drammenkommunehar i brev av 20.01.2020mottatt forslagtil planprogramfor kommunedelplan
for E134Dagslett– E18på høring.Høringsfristener satt til 8. mars2020.
Vi har behovfor å behandlekommunenshøringsuttalelsepolitisk. Førstemulighet for behandlinger i
marsmåned.Vi antar at sakenvil bli behandleti formannskapet.De har møte 17. mars.Dersom
sakenogsåskalbehandlesav kommunestyret,vil det bli i deresmøte 24. mars.Vi ber med dette om
utsettelseav høringsfristentil etter den politiske behandlingen.
Sakspapireneog rådmannensinnstilling i sakenvil være tilgjengeligpå kommunensinternettside i
forkant av behandlingen,etter planenfra 6. mars.

Samferdsel,vei og park
Samferdsel,vei-og parkforvaltning
Gert Myhren
Overingeniør
Telefon:994 21 355
E-post:gert.myhren@drammen.kommune.no
Postadresse:Postboks7500,3008 Drammen
Besøksadresse:
Drammenrådhus,Engene1, 3015Drammen

StatensVegvesenRegionSør
Postboks723 Stoa
4808ARENDAL

Dato:
27.03.2020
Saksnr.: PLAN-20/01316-4
Deresref.:

Oversendelseav Høringsuttalelseav planprogramfor E134Dagslett - E18fra Drammen
kommune
ViserHøringav planprogramfor E134Dagslett.Denneuttalelsenskullevært behandletav
formannskapet17/3 2020,men grunnet Koronakrisener alle politiskemøter midlertidig avlysti
Drammenkommune.Kommunenhar alleredefått utsatt høringsfristenfra 8.marstil etter politisk
behandlingav uttalelsen.Da det nå er usikkertnår uttalelsenvil bli behandlet,velgervi å oversende
høringsuttalelsenslik den foreliggerfør politisk behandling.
Det tas forbehold om eventuelleendringersom kan kommeved politisk behandlingav saken.Eventuelle
endringervil bli varsletStatensvegvesenumiddelbartetter behandlingeni formannskapet.

Med hilsen
RichardSlettenNilsen
AvdelingslederArealplanog miljø

Dokumenteter sendtelektroniskuten underskrift

Vedlegg:

Høringav planprogramfor E134Dagslett– E18

Arealplan

Overordnet planlegging
Organisasjonsnummer

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

PLAN-20/ 01316-3
Richard Sletten Nilsen

Saksgang

Møtedato

Saksnr.

Saksfremlegg

Høring av planprogram for E134 Dagslett – E18
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Drammen kommune støtter en bred utredning av mulige alternativ for E134 Dagslett – E18 i
tråd med Samferdselsdepartementets føringer og Lier kommunes ønsker, slik planprogrammet
legger opp til.
2. Drammen kommune støtter prosjektets mål slik disse fremgår av planprogrammets kapittel 1.4.
Prosjektmål.
3. Nytt sykehus bygges på Brakerøya. For Drammen kommune er det viktig at atkomsten til
sykehuset er god, inkludert tilknytning til overordnet veinett. Konsekvensutredningen må belyse
virkningen av de ulike alternative for ny E134 Dagslett – E18 for atkomsten til sykehuset,
inkludert konsekvenser for fv./ rv. 282 Strandveien og E18.
4. Virkninger for fremkommeligheten på E18 må belyses, og god flyt i trafikken på det overordnede
veinettet må sikres.
5. Eventuelle trafikale virkninger av ny E134 Dagslett – E18 på innfartene til Drammen, via E18 med
Brakerøyakrysset og Bangeløkkakrysset, og fv./ rv. 282 Strandveien, må belyses.
6. Eventuelle virkninger av E134 Dagslett – E18 på trafikk inne i Drammen må belyses.
7. I planprogrammets kapittel 1.5.3 Regionale planer og føringer er Buskerudbypakke 2 oppført.
Etter at Buskerudbypakke 2 falt politisk våren 2019, kan ikke lenger tiltakene i pakka legges til
grunn for planleggingen. Samtidig må nullvekstmålet for persontransportveksten i byområder
ligge til grunn for løsningene som velges.
8. Konsekvensutredningen for E134 Dagslett – E18 må belyse eventuelle trafikale og
sikkerhetsmessige konsekvenser for E134 Strømsåstunnelen og Fv 282 Bragernestunnelen.
9. Planprogrammets kapittel 5.2.2 Referansealternativet (alternativ 0) er holdt i generelle
vendinger. Her må det presiseres nærmere hvilke forutsetninger som legges til grunn, både med
hensyn til vei- og jernbaneprosjekter og store utbyggingsprosjekter som Fjordbyen og nytt
sykehus med tilhørende helsepark.
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Hensikt
Hensikten med saken er å vedta Drammen kommunes uttalelse til forslag til planprogram for E134
Dagslett-E18.

Saksutredning
Bakgrunn
Statens vegvesen har i brev av 20.01.2020 varslet oppstart av arbeidet med kommunedelplan for E134
på strekningen fra Dagslett i Asker kommune (tidligere Røyken kommune) til kryss med E18 i Lier
kommune. I samme brev har Vegvesenet sendt forslag til planprogram på høring.
E134 på den gjeldende strekningen het tidligere rv. 23. Veistrekningen har vært planlagt flere ganger
tidligere, både sammenhengende (kommunedelplan for hovedveisystemet i ytre Lier vedtatt i Lier
kommune og tidligere Drammen kommune i 2007) og som delstrekningene Dagslett – Linnes (blant
annet reguleringsplaner vedtatt i 2003 og 2014) og Linnes – E18 (arbeid med ny kommunedelplan
startet i 2015, men satt på vent i 2017).
I desember 2017 ble arbeidet med byggeplan for rv. 23 Dagslett – Linnes og forberedende arbeid til
byggingen stoppet fordi Statens vegvesens byggherreoverslag viste at prosjektet ble dyrere enn
forventet.
I Prop. 87 S (2017-2018) av 15.05.2018 fremgår det at Samferdselsdepartementet går inn for at videre
planlegging og utbygging av E134 (daværende rv. 23) på strekningen Dagslett – E18 blir gjennomført
som ett samlet prosjekt. I brev av 26.06.2018 ber Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å
utarbeide et revidert forslag til planprogram der alle relevante alternativ inngår. Det fremgår også at
rimeligste alternativ skal vurderes. I brev fra Samferdselsdepartementet til Vegvesenet av 01.07.2019
påpeker departementet at Vikeralternativet også skal være med i planprogrammet.

Planprogrammets innhold
Planprogrammet legger opp til en bred utredning av veikorridorer i tråd med føringene fra
Samferselsdepartementet. Kartet nedenfor viser planområdet. Alle løsninger ligger i kommunene Asker
og Lier. Drammen kommune berøres ikke direkte.
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Veien som planlegges er en firefeltsvei. Veitype og trafikkmengde tilsier i utgangspunktet fartsgrense
110 km/t etter Vegvesenets håndbok for veiutforming. Prosjektet vil søke Vegdirektoratet om fravik for
å få lov til å bygge en vei for fartsgrense 80 km/t for at veien skal være tilpasset eksisterende plan for
Dagslett og E134 videre mot Oslofjordtunnelen. Tunneler blir planlagt med to løp med to felt i hvert løp.
Drammen kommune berøres ikke fysisk av veitiltaket, men det kan bli trafikale virkninger i Drammen.
Derfor er det viktig at disse virkningene bli godt belyst i utredningen. Følgende trafikale konsekvenser er
av særlig interesse for Drammen kommune:
• God atkomst til det nye sykehuset på Brakerøya, inkludert atkomst til overordnet veinett.
• Virkninger for fremkommeligheten på E18.
• Trafikale virkninger på innfartene til Drammen, via E18 med Brakerøyakrysset og
Bangeløkkakrysset, og via fv./rv. 282 Strandveien.
• Eventuelle virkninger av E134 Dagslett – E18 på trafikkbelastningen inne i Drammen.
• Eventuelle virkninger på trafikkmengden i E134 Strømsåstunnelen. Tunnelen tilfredsstiller ikke
kravene til sikkerhet på grunn av høy trafikkmengde.
• Eventuelle trafikale og sikkerhetsmessige konsekvenser for Bragernestunnelen.
Videre må nullvekstmålet, som sier at persontransportveksten i byområder skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange, ligge til grunn for løsningene som velges. Dette målet ligger til grunn
både i nasjonal transportplan, i Buskerudbysamarbeidet og i kommunen.
I prosjektmålene (planprogrammets kapittel 1.4) inngår samfunnsøkonomisk nytte, redusert og
forutsigbar kjøretid og -lengde, trafikksikerhet, gode koblinger mellom overordnet og lokalt veinett, og
sammenhengende god standard på E134. Videre inngår mål om minst mulig tap av dyrket og dyrkbar
mark, begrensning av negative konsekvenser for miljøet og omgivelsene, samt godt ivaretatt
fremkommelighet for kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk gjennom planområdet. Dette vurderes å
være gode mål som både dekker de trafikale hensiktene med prosjektet og legger opp til at omgivelsene
skal ivaretas på best mulig måte.
Planprogrammets kapittel 5.2.2 Referansealternativet (alternativ 0) er holdt i generelle vendinger.
Referansealternativet angir hvilke forutsetninger man legger til grunn for utredningen, og alle alternativ
for ny vei vurderes i forhold til referansealternativet (alternativ 0). For Drammen kommune er det viktig
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at det presiseres nærmere hvilke forutsetninger som legges til grunn for utredningen, både med hensyn
til vei- og jernbaneprosjekter og store utbyggingsprosjekter som Fjordbyen og nytt sykehus med
tilhørende helsepark.
I planprogrammets kapittel 1.5.3 Regionale planer og føringer er Buskerudbypakke 2 oppført. Etter at
Buskerudbypakke 2 falt politisk våren 2019, kan ikke lenger tiltakene i pakka legges til grunn for
planleggingen.

Vurdering og konklusjon
Rådmannen vurderer at det er viktig at de trafikale konsekvensene for Drammen belyses grundig i
konsekvensutredningen. Løsningene som skal utredes er ganske forskjellige, og vil sannsynligvis gi ulike
trafikale konsekvenser. Det er derfor viktig med en bred utredning av alternativer for å skaffe et best
mulig kunnskapsgrunnlag før en endelig beslutning fattes. Vi vet at mye av trafikken på denne delen av
E134 har start- og målpunkt i Drammen. Det er viktig å få belyst om høyere standard på E134 Dagslett –
E18 vil påvirke trafikken inn mot Drammen og inne i Drammen, og hvordan alternativene påvirker
nullvekstmålet.
Rådmannen anbefaler at Drammen kommune avgir høringsuttalelse i tråd med foreslåtte vedtakspunkt.

Vedlegg
1. E134 Dagslett – E18. Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning.
Høringsutgave datert 17.01.20.
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Vedlegg 2: Innspill fra bedrifter, lag og foreninger

E134 Dagslett - E18
Innspill til planprogrammet
som er ute til høring våren 2020
Viser til “Merknader til planprogram Rv. 23 Linnes – E18 fra Reistadlia datert 31. mars 2017.
Argumentene der er fremdeles gyldige. Vi minner om at det primære målet med prosjektet er
å gi en etterlengtet løsning for beboerne på Engersand og Lahell. Vi mener at det fremdeles
virker merkelig og urimelig at Lierbygda belastes med konsekvensene av at Oslo skal
avlastes for gjennomgangstrafikk.
Siden 2017 har rammebetingelsene for prosjektet endret seg. Manglende støtte til
bompengefinansiering gjør at økonomien i prosjektet endres. Uansett hvilket alternativ man
går for, mener vi, som sist, at man bør gå ned på dimensjoneringen og åpne for mer
bærekraftige løsninger som er billigere og gir mindre konsekvenser.

Vikeralternativet
Beboerne på Reistad er skeptiske til Vikeralternativet av følgende grunner:
1. Vi må være helt sikre på at det kun er det “lange Vikeralternativet” som er aktuelt og
at et “kort Vikeralternativ” ikke er en plan B dersom forutsetningene i prosjektet
endres underveis. Dvs. et alternativ der tunnelen kommer ut i dalen mellom Sørumlia
og Reistad der vegen følger jordene bort mot motorvegen. Vi mener det “korte
Vikeralternativet” (i gult) er dårligere enn de andre alternativene.

2. Matjord er viktig i Lier, og det hevdes at Vikeralternativet tar minst matjord. Vi spør
oss om følgevirkningene av Vikeralternativet er tatt med. E18 fra Liertoppen mot
Brakerøya har store kapasitetsutfordringer i rushtiden generelt og med helgetrafikken
spesielt. E18 vil måtte utvides mellom Viker og Drammen, eller man må bygge
parallelle veier mellom Viker og Vitbank.

3. Støy: Reistadlia plages av støy fra E18 i dag. Vi regner med at dette blir verre ved
valg av Vikeralternativet. Enkle støyskjermer vil ikke fungere fordi støyen stiger. Vi
forventer at man planlegger avbøtende tiltak i form av store støyskjermer som
krummer over vegen for å ta støyen.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Kjellstad Vel <kjellstadvel@gmail.com>
17. februar 2020 09:38
Firmapost
Karianne Lerstad Dannemark; Charlotte Lunga; Hallgeir Stuenes
Høringsuttalelse E134 Dagslett-E18. Fra Kjellstad Velforening

RE: E134 Dagslett-E18
Planprogrammet ut på høring, januar 2020
Høringsuttalelse fra Kjellstad Velforening
Vi referer til ovennevnte dokument, spesielt kapittel 4 og 5.
Kjellstad kommer til å bli sterkt negativt påvirket av den nye E134 - E18 korridor,
uansett hvilken trasé blir valgt. Ref. Illustrasjon av Planavgrensning for kommunedelplanen
for E134-E18.
Kjellstad er allerede preget av høy støyforhold og trafikkø. Den nye korridoren kommer ikke
til å minske kødannelse, siden det er Drammen som er korken.
Kjellstad Velforening har tidligere tatt opp støyproblematikk med Statens Vegvesen og fått til
svar at SV ikke er ansvarlig for økt trafikk på E18. De har ansvar kun for støyproblematikk
ved nyutbygging av vei.
Dette svaret holder ikke mål når den nye korridoren blir etablert. Det er estimert at 70% av
trafikken kommer til å kjøre fra korridoren og i retning Drammen. Det vil si på E18.
Når dere vurderer prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser må dere ta med støyforhold- og
etablering av støyskjerm langs E18 fra Brakerøya og opp til Fosskolltunnelen.
Med vennlig hilsen
Navn
Judith W. Høgset, styreleder
Kjellstad velforening
epost: kjellstadvel@gmail.com

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Flåtan Styret (via Google Docs) <flaatanstyret@gmail.com>
23. februar 2020 11:05
Firmapost
Innspill til planprogram for E134 Dagslett - E18
Innspill til planprogram for E134 Dagslett - E18.pdf

flaatanstyret@gmail.com has attached the following document:

Innspill til planprogram for E134 Dagslett - E18

Vedlagt følger innspill til planprogrammet for E134 Dagslett - E18 fra Flåtan Velforening i Lier
kommune.
Google Docs: Create and edit documents online.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
You have received this email because someone shared a document with you from Google
Docs.

Epost: flaatanstyret@gmail.com
Internett: www.flaatan.no
Org.nr.: 995 176 718

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
firmapost@vegvesen.no
Lier, 2020-02-23

E134 Dagslett-E18 - Innspill til planprogrammet
Flåtan Velforening representerer beboere på Stoppenkollen i Lier, et boligområde i vekst, med en
stor andel familier med barn i skolepliktig alder. Velforeningen har følgende innspill til
planprogrammet.
●

●

●

●

Skolene Høvik (1.-10.klasse, grunnskole), Lier vgs. og St.Hallvard vgs. er lokalisert som
klynge på et lite geografisk område nær E18 i Lier, og har noe over 2000 elever i alderen
6-19år. Grunnskolen alene har ca 1000 elever. Nærheten til E18 medfører per i dag en viss
miljøbelastning i form av støy, svevestøv og annen luftforurensning. Korridorene over
Jensvoll, Vitbank og Huseby skisseres med påkobling til E18 nær skoleklyngen. Alle tre
alternativer vil medføre økning i veitrafikk, og dermed i støybelastning og luftforurensning
for 2000 elever, som tilbringer i snitt 8 timer pr dag 5 dager i uken på skole og
skolefritidsordning, altså rundt 1600 timer pr år.
Flåtan Velforening mener at det i utredningen må gjennomføres beregninger for total
støybelastning og luftkvalitet for hver av korridorene som skal utredes med tanke på
konsekvensene for skoleklyngen, og dermed for helse og oppvekstmiljø for 2000 barn og
ungdommer i Lier.
Flåtan Velforening mener at det i utredningen av alternativene Vitbank, Jensvoll og Huseby
må gjennomføres økonomiske beregninger som innebærer at deler av veisystemet legges i
kulverter, for å begrense støy og luftforurensning for skoleklyngen, og for å sikre grønne
arealer, gang- og sykkelveier på toppen av veisystemet.
Flåtan Velforening mener at den videre utredningen av alle alternativer må sikre tilgang i
form av gang- og sykkelveier til Fjordbyen, Helseklyngen og Nye Vestre Viken Sykehus på
Brakerøya for bebyggelse og beboere vest for E18 (Stoppenkollen, Nøste, Vestre Lier,
samt deler av Drammen)

●

Flåtan Velforening mener at utredning av korridorene Jensvoll og Vitbank må ta høyde for
planlagt befolkningsvekst i Fjordbyen, og at det også må lages lokale veisystemer for
Fjordbyen og Nye Vestre Viken Sykehus, samt at befolkningen skal ha tilgang til
togstasjonen.

Med vennlig hilsen
Flåtan Velforening
v/ Styreleder Henriette Hustadnes

Lier skal være et godt sted å leve!
FolkeaksjonenNei til mer Bompenger(FNB)Lier mener kollektivtilbud med Bussog Baneer det beste
midlet for å oppnå bærekraftigutvikling i et lengreperspektiv.
Vi må imidlertid se i øyneneat infrastruktur i form av godevegerogsåer en nødvendighetfor å
kunne oppnåen fremtidsrettet, bærekraftigutvikling. Vi må derfor erkjenneat bådeE-18og E-134
utbyggingeneer noe som vil komme hele regionentil gode.Løsningenehengersammenog samlet
sett vil dette bidra til å reduserepressetav kjøretøygjennomsentraledeler av Østlandet.
FNBLier er ikke uenigeat det må byggesut et effektivt vegnett,men dette bør ikke skje på
bekostningav jordvern og miljø i den grø
nne Lierdalen.FNBLier ser at de to bestetrasevalgenevil værekorridorenesom liggeri Huseby
alternativet og med de besparelserdette innebærerbådei pris og tid i forhold til Viker korridoren
mener FNBLier at dette alternativet skalutredesmed bruk av løsmassetunell for å redusere
inngrepenetil et minimum.
Ved bruk av denneenklestekorridoren, kombinert med en tunell løsningmener vi ogsåat de
miljømessigekonsekvensenefor Lier reduseresbetydeligi forhold til de øvrige,realistiske
alternativene.

FNBLier

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Geir Hanevold
Firmapost
Tone Kristiansen
E134 Dagslett-E18
fredag 6. mars 2020 15:02:45

Til Statens vegvesen                                                      Lier 6/3 2020
Fra Tomra Production AS
Industrigata 4
3414 Lierstranda

Vi viser til oversendt høring vedr. E134 Dagslett-E18
Basert på oversendte dokumentasjon og planprogram stiller vi oss sterkt kritiske til ev.
gjennomføring av Jensvollkorridoren da den på dramatisk vis vil rasere et godt etablert
Industriområde. For Tomra Production AS som er en produksjonsbedrift i forventet vekst med
450-600 mill. i omsetning sannsynlig at virksomheten må flyttes dersom bedriftens eiendom blir
en del av veiarealet eller avkjøringer. Det vil da medføre store konsekvenser både for bedriften
og Lier kommunes inntektsgrunnlag. Anleggsarbeider i forbindelse ev. arbeider vil også kunne gi
betydelige forstyrrelser i daglig virksomhet.
Det bemerkes at det også er andre betydelige aktører som Tess etablert i og nær traseen.
Vi gjør også oppmerksom på at hele industriområde ligger på blåleire med bevegelser som
merkes når lastebiler passere i Industrigata 4.
Det er slik vi ser det tre andre bedre alternativer hvor noen av de i svært liten grad berører
eksiterende virksomheter. Vi forventer at det gjøres fornuftige vurdering i forhold til dette i
videre utredning og planarbeid.
Med Hilsen Geir Hanevold Adm. Dir.

Franzefoss sine lokasjoner på Østlandet.

Steinskogen

Lierskogen
Lyngås

Nesodden
Vinterbro
Åros

Hanekleiva

Bondkall

Til Statens vegvesen
firmapost@vegvesen.no

08. mars 2020

Merknader til planprogram for E134 Dagslett - E 18 fra Linnesstranda vel
Linnesstranda vel representerer interessene til beboerne på Linnesstranda, fra Gullaug skole til
Gilhusveien og Smetten, og er svært berørt både direkte og indirekte av den kommende
kommunedelplanen. Deler av Linnesstranda, Gilhus og Smetten inngår i tillegg i planområdet.
Vi viser forøvrig til våre tidligere merknader til
1) Reguleringsplan rv.23 Dagslett - Linnes (2013)
2) Reguleringsoppstart for rv. 23 Linnes - E18 (april 2015)
3) Planprogram for kommunedelplan rv.23 Linnes - E18 - Lianåsen (2016)
4) Rv 23 Linnes - E18 (2017)
5) Planprogram kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur fjordbyen (2018)
Da velet er uteglemt på Statens vegvesens høringsliste ber vi om å bli ført opp og inkludert i
videre medvirkning.
Hovedbudskap
Vårt hovedbudskap er at det rett og slett ikke er plass til eller ønskelig med en ny hovedvei
tvers gjennom ytre Lier. Veien vil rasere denne delen av kommunen fullstendig, og fjordbyen
og vårt boområde vil avskjæres helt fra resten av Lierbygda men knyttes nærmere Drammen.
Eksisterende jordbruk, natur og miljø samt bomiljø for oss og fremtidige generasjoner vil bli
permanent ødelagt.
Korridoren til Viker er den eneste som ivaretar ytre Lier slik vi kjenner det og som ikke
avskjærer kystlinja fra resten av Lierdalen. De andre korridorene vil kunne gi dypt tragiske
samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser lokalt og er uakseptable. Vi mener det er
E134 som må underordnes og tilpasses eksisterende bebyggelse, eksisterende ferdselsårer,
kryss, og ikke minst kulturlandskapets landbruksprofil, noe som bare kan gjøres ved å legge
E134 helt frem til Viker i tunnel eller E134 i kulvert helt frem til E18.
Fokus på fremtidsrettet korridorvalg og kryssted
Vi har konsekvent hevdet at det ville vært en grunnleggende dårlig samfunnsmessig løsning å
kjøre gjennomgangstrafikken på rv. 23/E134 til E 18 langs fjordbyen mot Brakerøya og
Drammen som vedtatt i 2007, og er glad for at dette nå ikke lenger er aktuelt.
Vi har også konsekvent hevdet at det er til det beste for ytre Lier at gjennomgangstrafikken på
E134 ledes mot E 18 lenger nord, ved Viker. Vikerkorridoren er den av alternativene som
fremstår som den beste for ytre Lier fordi trafikken føres i tunnel helt frem til E18 og ikke
gjennom tettbygd strøk og over verdifull dyrka jord.
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Vikerkorridoren er også mest fremtidsrettet og muliggjør en sannsynlig videreføring av E134
utenom Drammen i øst på en så skånsom måte som mulig.
Vi mener all planlegging av korridor for ny E134 og valg av kryssted med E18 må ta høyde for at
Lierdiagonalen kommer, dog noe frem i tid. Vi ønsker imidlertid ikke et nytt kryssted med E18,
og mener Kjellstad må forbli krysstedet med E18. Dette er også det minst sårbare stedet for en
sannsynlig videreføring av E134 mot Lianåsen og Eiker i Lierdiagonalen.
Vi ber om at barrierevirkningen av ny E134 og jernbanen i ytre Lier reduseres. Ferdselsårer for
gående og syklende og annen lokal trafikk må gis forrang foran gjennomgangstrafikken. Særlig
viktig er det å tilrettelegge for lett og trygg kryssing av hovedveiene i plan med terrenget. Da
må hovedveiene legges ned i bakken eller i tunnel helt frem, noe som også beskytter mot støy.
Vi mener at den tidlige planfasen veiprosjektet nå er i tilsier at man bør fokusere på
Vikerkorridoren, der utgangspunktet for kryssing av Lierdalen ikke er Linnes, som er ca 3 km fra
E18, men Viker, som ligger rett ved E18.
For at de andre korridorene i det hele kan aksepteres utredet mener vi at E134 må gå i
tunneler/kulverter helt frem til E18. E134 må underordne seg det flate landskapet, da dette er
det eneste grepet som kan bevare kulturlandskapet, og gi forsvarlige støyforhold i ytre Lier.
Men, de beste støymessige og landskapsmessige resultatene får man av å legge E134 til Viker i
tunnel.
Mål for prosjektet, planprogrammets del 1.4
Hovedmålet for prosjektet stadfester E134s rolle som nasjonal og internasjonal stamvei og
avlastning for Oslo. Men vi mener at de delmålene som er satt opp for prosjektet i liten grad i
samsvarer med de overordnede nasjonale målene for transportpolitikken, gjengitt i 1.3, eller
de samfunns- og miljøproblemer som veien skaper i Lier.
Vekt på fremkommelighet, nullvisjonen for ulykker og klima- og miljømålene er i 1.4 erstattet
med prosjektdelmål om best samfunnøkonomisk nytte, redusert tidsbruk og kortere vei.
Delmålene reflekterer ikke at dette er en nasjonal og internasjonal stamvei og avlastning for
Oslo som planlegges tredd inn i et lokalsamfunn med viktige samfunns- og miljøhensyn på alle
kanter. Vi mener alle delmålene må erstattes, presiseres eller suppleres med samfunnsmål fra
kommunen som tross alt skal innpasse denne veien.
Temavise merknader
Jensvollkorridoren
Vårt område er i særlig grad negativt berørt av Jensvollkorridoren.
Vi mener at Lier må sikre at fjordbyen og vårt boområde faktisk henger sammen med resten av
bygda, og ikke avskjæres ved en av de tre korridorene Huseby, Vitbank eller Jensvoll, noe
Jensvollkorridoren i særlig grad gjør.
Det er positivt med den planlagte kollektivtraséen gjennom fjordbyområdet, og i tråd med
behovet for å avgrense de bymessige områdene tydelig, er det viktig at kollektivtraseen i øst
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ved Gilhus får retning mot nord, mot overordnet veinett og hovedkryss med veinettet i
Amtmannssvingen, slik som utredet i 2007, og at trafikken ledes dit, og ikke gjennom Gilhus
eller Linnesstranda.
Vi ønsker at hovedkryss for fjordbyens veisystem og eventuelt ny E134 hverken utvikles ved
Amtmannssvingen eller Gilhus. Kryss ved Gilhus ønsker vi ikke da det har svært negative
konsekvenser for boligområdet ved Gilhus, nærmiljøfunksjonene våre, kulturverdiene ved
Gilhus gård og landbruket i området. De store kulturverdiene ved Gilhus gård er vist i
konsekvensutredningen fra 2007. Vi mener ulempene i dag er mer enn store nok for
boligområdet ved Gilhus /Smetten (og Husebygata), og veiplanene må søke å redusere disse,
ikke øke dem eller gjøre området ubeboelig.
For temaet landbruket /dyrka mark mener vi at det må tas særlig hensyn til de konkrete
gårdene som ligger i randsonen mot korridoren og fjordbyen, og ikke bare som tema for
landbruket generelt, der adkomst- og driftsproblemer som følge av avskjærende traseer søkes
løst ved makeskifte. Hindringer i adkomst og drift for de konkrete gårdene vil være så
belastende at deres fremtidige drift står i fare. Det må sikres levelige vilkår for de konkrete
gårdene, bare på den måten kan fortsatt landbruksdrift her sikres for eksisterende og
fremtidige generasjoner.
Velet er særlig bekymret for fremtidige støyproblemer for vårt bo- og nærområde i
Jensvollkorridoren. Men også Vitbankkorridoren vil berøre Linnesstranda med støy, og
muligheten for effektiv støyskjerming må vurderes for alle korridorer.
Vi krever at de to korridorene Jensvoll og Vitbank utredes for å gå under jernbanen, også i tråd
med kommunestyrets føringer for kryss for E134 i Amtmannssvingen fra 2007.
Vi mener krysset som utredes ved Amtmannssvingen også er vesentlig for fjordbyens
tilknytning til det eksisterende nærings- og serviceområdet ved Amtmannsvingen og Vitbank.
Her må påkjøringsramper og sløyfer osv. legges langs jernbanen, og ikke i sløyfer på dyrka mark
på jordene mot Gilhus gård og Husebygata.
Gilhusområdet ligger godt tilrette for miljøvennlig arbeidsplassintensiv næring allerede i dag
ved sin nærhet til kollektivtransport i Amtmannssvingen og langs E134.
I Amtmannssvingen/Vitbank ligger det lokale servicebedrifter som matbutikk og post i butikk,
bank, etc. som er viktige for boligområdet Gilhus/Linnesstranda. Barrièrevirkningen av veien og
jernbanen har hemmet området lenge, men er svært godt avhjulpet med den nye gang- og
sykkelveien langs E143 til Amtmannssvingen fra Gilhus.
Denne nye trygge ferdselsåren for de myke trafikantene langs E143 til Amtmannssvingen fra
Gilhus må opprettholdes gjennom anleggsperioden, en eventuell midlertidig fase, og i
fremtiden, uansett hvor de nye veiene måtte gå.
Vi stiller spørsmål med hvorfor Jensvollkorridoren som den eneste planlegges med kryss med
lokalveinettet på Linnes. Behovet for det er lite, og ikke annerledes enn for de andre
korridorene. Vi foreslår at Linnes som kryss tas ut. Videre vil vi peke på at en gang- og sykkelvei
langs E134 i Jensvollkorridoren er unødvendig da syklister kan bruke lokalveiene, og gående vil
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uansett ikke ønske å bruke en så støybefengt gangvei. Begge disse endringene i
Jensvollkorridorene vil bidra til å redusere det betydelige arealbeslaget.
Barn og unge
Uteområdene ved Gullaug skole er det eneste nærmiljøanlegget i Gullaug krets, og er av
vesentlig betydning for barna på Linnesstranda, som har dette uteområdet som sin eneste
lekeplass. Støyforholdene på dette arealet er derfor av stor betydning, og det må være et viktig
mål for Vitbank - og Jensvollkorridorene at skolens uteområder på begge sider av skolen får
støyforhold som er forenlig med barns opphold og lek der.
Dersom støyforholdene der ikke kan komme under støykravene, må det settes av
erstatningsareal av samme størrelse og sentrale beliggenhet.
Gullaug skolekrets inngår i Høvik ungdomsskolekrets, og de fleste Gullaugungdommene går på
de videregående skolene tett ved Høvik. Ungdomsskoleelever fra Gilhus/Linnesstranda har i
dag buss til skolen pga farlig skolevei, ikke pga avstand.
I tillegg trekker også mange Gullaugungdommer på fritiden til Høvik/Jensvoll/Stoppenområdet
og idrettsanleggene der, og mange går, løper eller sykler dit. I sum betyr dette at forbindelsen
for gående og syklende fra Gullaug og Gilhus via Amtmannssvingen mot Lierstranda og
Høvik/Jensvoll/Stoppenområdet er særlig viktig for barn og ungdom, og selvfølgelig alle andre.
Vi ber derfor om at barrierevirkningen for de myke trafikantene av ny E134 og jernbanen i ytre
Lier konsekvensutredes særlig. Også barrierevirkningen av støy langs og ved E134, og særlig på
skoleveier.
Vi er overbevist om at økt prioritering og tilrettelegging kan utløse et stort potensial for myke
trafikanter i tråd med kommunens planer for satsing på grønn mobilitet, det er små avstander
og gunstig terreng i ytre Lier.
Dette er av særlig betydning å se nærmere på for Jensvollkorridoren.
Støy
Støy er et særlig viktig tema for konsekvensutredningen, og vi ber om at det settes fokus på
antallet berørte av støy i konsekvensutredningen, også antallet skolebarn som går på skolen og
barn i barnehagen. Videre må det vises hvorledes støyen reelt vil påvirke alle nærområder og
friområder, turområder og skoleveier, og ikke bare der minimumsbestemmelsene i
støyretningslinjene gjør seg gjeldende.
Vi ber videre om at alle støyskjermingstiltak for korridorenes nær- og influensområder
inkluderes i kommunedelplanen, og dersom det er områder som ikke kan støyskjermes fullt ut,
skal det tydeliggjøres i konsekvensutredningen.
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Myke trafikanter mellom Gullaug og Drammen
Det er behov for en bedre løsning for å komme seg til fots og på sykkel til Drammen fra Gullaug
og Gilhusområdet. Om fjordbyplanene blir realisert blir det bra, men det er langt frem, og
hovedveinettet/E134 kan komme på plass lenge før veiene i fjordbyen er ferdig utviklet.
Derfor er det viktig at veiplanene på en særlig inviterende måte ivaretar de gående og syklende
på nordsiden av jernbanen langs Lierstranda. Potensialet er stort i området. Vi mener at i
tettbygd strøk, så nær en by, må gjennomgangstrafikken underordnes hensynet til gående og
syklende og kollektivtransporten. Dette er viktig for Jensvollkorridoren.
I dag oppleves gang- og sykkelforbindelsen mot Drammen langs Terminalen på sørsiden av
jernbanen som svært utrygg trafikkmessig. Vi mener at fjordbyplanene og kommunens satsing
på grønn mobilitet aktualiserer vårt ønske om en trygg trase gjennom dette området, og at det
er viktig at gående og syklende snarest ivaretas på en god måte, og ikke minst gjennom en
langvarig utviklings- og anleggsfase i fjordbyen. I Jensvollkorridoren må disse påpekte
forholdene ivaretas.
Naturmiljø - Linnesstranda naturreservat og alle truede arter må beskyttes
Vi har naturlig nok en særlig tilknytning til Linnesstranda naturreservat og mener at ikke under
noen omstendighet må det vernede området eller dets nærmiljø røres av korridorer eller
veianlegg. Planområdet viser imidlertid nærføring mot reservatet, noe som bekymrer.
Vi mener det er viktig at det settes av betydelige hensynssoner mot naturreservatet, for det er
en kjensgjerning at det vernede området er for lite i forhold til dyr og fuglers leve- og
oppholdsområder.
Vi vil også peke på behovet for omfattende støyskjerming av reservatet, herunder også
Møysund.
Videre må kommunedelplanen baseres på kunnskap om betydningen av jordene ved
reservatet for den sterkt truede arten Vipe. Særlig den østlige delen av jordet på sørsiden av
dagens E134 er av avgjørende betydning for den sterkt truede arten. Konsekvensutredningen
må baseres på den rapporten som Statens vegvesen selv har utarbeidet om Vipa i ytre Lier
(2016).
Vi mener det i Grønne Lier må være et krav å konsekvensutrede også for alle truede dyrearter
i plan- og influensområdet på dette plannivået, ikke bare de prioriterte artene eller
naturtypene.
Vi ber derfor også om at konsekvensutredningen blir basert på nyinnhentet kunnskap om
reservatet og området rundt, og alle de rødlistede arter, uansett om de lever i reservatet, på
dyrka mark, i Lierelven eller ellers.
Landbruket ved Linnes/Gilhus er svært utsatt
Vi ber om at planenes konsekvenser for de to mest berørte gårdene i vårt nærmiljø, Gilhus
(Justads) og Linnes utredes særlig og konkretisert.
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Vi mener belastningen av veiutbygging på deres arealer og på deres drift kan bli så stor, at det
må ses på hvilke grep som kan bidra til fortsatt drift på disse særlig utsatte gårdene.
Gjennomgang av konsekvenser og muligheter for avbøtende tiltak, gård for gård, må være et
eget tema under utredningen av landbruk, uansett korridor.
Oversikter over arealbeslaget for de ulike korridorene må vise konsekvensene av hele
veisystemet, trase, kryss og ramper, samt inneklemte områder, og områder/flekker som ikke
lenger blir tilgjengelige for landbruket.
Planområdet
Vi ber om at berørte deler av vårt område og alt sør for dagens E134 tas ut av planområdet.
Slikt planområdet er nå gir det nærføring til uerstattelige deler av vårt bo - og nærområde og
ikke minst viktige bufferområder for Linnesstranda naturreservat og leveområder for truede
arter.
Lokalt veinett
Ytre Lier har behov for et velfungerende lokalt veinett, også som omkjøringsmulighet ved
vedlikehold eller hendelser på E134. Vi må ikke risikere at fremtidig E134-trafikk under noen
omstendighet ledes inn i boligområder som vårt i sånne situasjoner, noe som dessverre av og
til skjer i dag.
Behov for midlertidige løsninger
Det vil være behov for midlertidige løsninger frem til E143 er ferdigstilt frem til E18. En
midlertidig løsning bør kunne bruke og ruste opp dagens E134 fra Amtmannssvingen og frem til
E18, en strekning som også kan bli fjordbyens østre tilknytning til E18. Dette understreker
behovet for å satse på å bygge ut eksisterende infrastruktur og vårt råd om bruk av
Amtmannssvingen og ikke Gilhus som et hovedkryss.
Anleggsperioden
Vi ber om at anleggsperioden blir et eget utredingstema, og at den planlegges så skånsomt
som mulig for nærmiljøet, både med hensyn til fremkommelighet, trafikkavvikling,
barrierevirkning, organisering av arbeidet, og ikke minst støy, uansett korridor.
Vi ber om flere tiltak for å hindre bruken av Linnesstranda som omkjøringsvei/snarvei ved
avviklingsproblemer på E134. Selv med dagens gjennomkjøringsforbud, som vi selvsagt er
svært glade for, velger mange likevel å kjøre gjennom Linnesstranda for å spare tid og snike seg
frem i køen på E134.
Belastningen på vårt boligområde i dag er til tider stor.
Behov for nyinnhentet informasjon i konsekvensutredningen
Vi forutsetter selvsagt at den nye planen konsekvensutredes fullt ut, og at alle veiplaner i ytre
Lier skal baseres på nyinnhentet informasjon. Dette har dessverre ikke vært tilfellet tidligere.
Konsekvensutredningen fra 2007 ble delvis basert på opptil 15 år gamle data og dette ble brukt
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uendret i reguleringsplanen i 2013/14. Gammel informasjon har gitt mange feil og mangler i
både KU og avbøtende tiltak.
Vi ber om at våre merknader i sin helhet vedlegges planprogrammet.
Med hilsen
Håkon Røed,
For styret i Linnesstranda vel
Adresse:
Linnesstranda 37
3426 Gullaug
Kopi: postmottak@lier.kommune.no
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Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
avd. Buskerud
Telefon: 913 34 123 (+ 47)

c/o Steinar Stueflotten
Damenga 19
N-3032 Drammen
e-post: buskerud@birdlife.no internett: www.birdlife.no

Deres referanse:
20/11999-6

Deres kontaktperson:
Marianne Haga

Vår kontaktperson:
Marius von Glahn

Dato: 08.03.2020

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
e-post: firmapost@vegvesen.no

Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Buskerud og
Naturvernforbundet i Lier

Det vises til brev fra Statens vegvesen datert 20.01.20 med overskriften:
«Planprogram for E134 Dagslett – E18 / Offentlig ettersyn av planprogram og varsel
om oppstart av planlegging».
Høringsfristen er fastsatt til 08.03.2020.

Norsk ornitologisk forening (NOF)
NOF ble stiftet i 1957 og er en frivillig naturvernorganisasjon med omtrent 11000
medlemmer i hele landet som fokuserer på fugler og fuglevern.
Fylkesavdelingen i Buskerud representerer over 450 medlemmer.
NOF sentralt er del av BirdLife International som har over 10 millioner medlemmer og
støttespillere i 4000 avdelinger over hele verden.
En viktig del av foreningens arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte
over hele landet.
Gjennom årene har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i
foreningens arbeid.

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis

NOF er BirdLife i Norge

Innspill til planprogrammet
NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Lier ønsker hermed å gi innspill til
kapittel. 5.4.4. – Naturmangfold:

1. Influensområdet for tiltaket utredningen skal omfatte må presiseres. Området
må ta med seg Linnesstranda naturreservat og nærliggende områder hvor det
er påvist hekkende rødlistede fuglearter.
2. I utredningen må det beskrives og vurderes avbøtende og/eller
kompenserende tiltak der utredningen påviser negative konsekvenser for
naturmangfoldet.
3. I framdriftsplanen er det beskrevet at oppstart av konsekvensutredningsarbeidet skal starte 2019 (vi antar det menes 2020).
Hvis ikke kartleggingsarbeidene allerede har begynt i 2019 ønsker vi hermed
å gjøre oppmerksom på at det ikke er gunstig mht. kartlegging av hekking/yngling på våren når fuglene bør utsettes for minst mulig forstyrrelse.
Til tross for at det foreligger mye kunnskap om naturmangfoldet i planområdet,
så må det gjøres supplerende registreringer vår-sommer 2021 for å avdekke
eventuelle i bruken av habitater.
NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Lier ønsker prosjektansvarlig lykke til
med det videre arbeidet!
.
Med vennlig hilsen
Marius von Glahn
Naturvernkontakt
v/ NOF avd. Buskerud

Steinar Stueflotten
Styreleder
v/ NOF avd. Buskerud

Ragnar Hoen
v/ Naturvernforbundet i Lier

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis

NOF er BirdLife i Norge

Statens vegvesen.
Postboks 1010, Nordre Ål.
2605 Lillehammer.

Merknad/innspill til Planprogram for E134 Dagslett kryss E18
Albjerk Bil Lier AS har vært etablert i Ringeriksveien 5 Lier siden 1968, først som Chr.Opsahl fra 1968 og
deretter som Albjerk Bil Lier AS fra 2005. Albjerk Bil Lier er en del av Albjerk Bil AS.
Albjerk Bil Lier AS har i dag ca. 70 ansatte med omsetning på ca. 500 millioner. Albjerk Bil Lier ble i 2019 kåret til
årets forhandler av importøren Harald A Møller AS. Forhandleren er en viktig del av næringslivet i Lier både i
form av arbeidsplasser og Næringsinntekter.
Albjerk Bil har i de siste årene investert betydelige beløp i utvikling anlegg og infrastruktur. Senest i løpet av de
siste månedene er det investertbetydelige beløp i å bygge opp og ut infrastruktur for lading av elektriske biler.
Dersom Jensvoll alternativet, som er ett av de tre foreslåtte alternativene i planprogrammet for E134 Dagslett
kryss E18 blir vedtatt, vil dette medføre at hele anlegget til Albjerk Bil Lier AS må fjernes. For Albjerk Bil Lier AS
vil dette bli en meget alvorlig situasjon og bedriften vil selvfølgelig forlange full erstatning for bygninger og
infrastruktur samt erstatning for tort og svie og bortfall av inntekter. I tillegg tar Albjerk Bil AS det som en
selvfølge at Staten Vegvesen i tillegg vil stille opp med en like god og sentral tomt for nyetablering av Albjerk Bil
Lier AS, i Lier.
Jensvoll alternativet går over det området med tettest industri i denne delen av Lier Kommune. Det er derfor
ikke bare Albjerk Bil Lier AS som vil bli rammet, men en rekke større og mindre bedrifter med mange hundre
arbeidsplasser som må rives.
Utfra både økonomi og arbeidsplasser i Lier Kommune ser Albjerk Bil AS på Jensvoll alternativet som totalt
uakseptabelt.

Med Hilsen.
Albjerk Bil AS
Wenche Albjerk
Eier Albjerk Bil AS.

Høringsuttalelse til Planprogrammet
for
E134 Dagslett – E18 i Lier
06.03. 2020

Interessegruppens hovedstandpunkt er at fremtidig øst- vestforbindelse bør svinge mot vest ved
Sætre i Hurum og gå under / over Drammensfjorden og krysse E18 sør for Drammen, før den går
videre vestover og kobles på dagens E134 før Kongsberg.
Siden denne høringen ikke åpner for å vurdere dette, er det vårt standpunkt at Viker er det eneste
fornuftige trasevalg.

Høringsuttalelsen:
I høringsutgaven til planprogrammet finner vi bl.a.:
1.1

Miljøhensyn skal ivaretas på en god måte
Kommentar:
• Tunnel til Viker gir mulighet for rensing av luft i tunnelløpet. Det utgjør en vesentlig del av
veilengden på E134 i Lier kommune. Det finnes teknologi for Co2-rensing. Ref. prosjekt på
Klemetsrud forbrenningsanlegg. Dette vil bidra positivt til reduksjon av Co2 fra biltrafikken i
Lier.
• Støyforurensning er et økende problem i samfunnet generelt og ved store veianlegg
spesielt. Vikeralternativet reduserer dette betydelig.

1.2

Lierdalen/Ytre Lier har områder med landbruksjord av svært god kvalitet, egnet til
grønnsaksdyrking
Kommentar:
• Stortinget har stilt krav til økt selvforsyning av mat i Norge. Målet om å ikke bygge ned
matjord, tilsier at landets beste matjord må skjermes mest mulig. Vikeralternativet belaster
matjordarealene minst av alle traseene som skal utredes.

1.3

Mål for nasjonal transportplan:
Et transportsystem som er sikker, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet.
Det nasjonale målet brytes ned i tre hovedmål:
- Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
- Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen

- Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser
Likeledes prosjektmålene:
Ny firefelts veg E134 skal gi:
1. Best mulig samfunnsøkonomisk nytte
2. Redusert og forutsigbar kjøretid og kortere veg å kjøre.
3. Redusert fare for møteulykker og redusert skadeomfang ved utforkjøringer
4. Gode koblinger mellom overordnet vegnett og lokalt vegnett.
5. Sammenhengende god standard på E134.
6. Minst mulig tap av dyrket og dyrkbar mark til vegareal i tråd med nasjonal
jordvernstrategi
7. Begrensede negative konsekvenser for miljøet og omgivelsene. Dette gjelder spesielt
o støybelastning
o luftforurensning
o barrierevirkning
o visuell virkning.
8. Godt ivaretatt fremkommelighet for kollektivtrafikk og gang- og sykkel gjennom
planområdet.
Kommentarer:
•

•

Vikeralternativet svarer klart på de fleste av disse målene. Etter som årene går, ser vi at de
nasjonale og internasjonale kravene til lavutslipp øker betydelig. Det vil være helt
uakseptabelt å bygge vei i åpent lende i Lier, når et bedre alternativ finnes.
Tidligere planutkast tok utgangspunkt i at det skulle bygges løsmassekulvert fra Linnes mot
E18. Dette synes helt utelatt i det videre arbeidet for de andre alternativene. Dette styrker
da Viker ytterligere.

At et samlet kommunestyre i Lier går inn for Viker som det mest foretrukne alternativ må tillegges
avgjørende vekt. Det er også god grunn til å anta at dette støttes av et overveldende flertall av Liers
innbyggere

Interessegruppen E134 – E18.
Bjørn Haugsvær

e-post: bjorn.haugsvaer@gmail.com

Lier Skytterlag og Riflen/Skoger skytterlag
v/ Daniel Berg
Haskollbakken 5
3403 Lier

Lier 7. Mars 2020

Telefon: 95232300, Epost: riflen@skytterlag.no

firmapost@vegvesen.no
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Innspill planprogram for E134 Dagslett – E18 Lier.
Forslag til utnyttelse av areal under veibane, alternativ etterbruk at tverslagstunnel
som skytebane.
Skyting er en idrett som i tettbebygde strøk har dårlige kår da det som regeler vanskelig eller umulig
å anlegge skytebaner for grovkalibret rifle i nærhet til annen bebyggelse, infrastruktur og aktivitet.
Lier kommune har vedtatt at den eksisterende skytebanen i Reistadlia skal relokaliseres om mulig.
Skyting i Norge er en idrett med mange deltakere, i alder fra 10 til over 80 år. Skytterlagene er
organisert i Det frivillige skyttervesen(DFS) med over 130.000 medlemmer. Norges idrettsforbund
har også skyting som del av sine idretter. Også andre organisasjoner bruker skytebaner, som jeger og
fiskeforeninger, politiet, forsvaret, NROF(Norges reserve offisers forbund) som bruker Liers
skytebane i dag og vil ha interesse av at skytebaner er tilgjengelig i noenlunde næret til annen
infrastruktur og bysentrum.
Vi ser at det kan være en mulighet å kombinere veiutbygning av E134 med idrettsanlegg for skyte
idrett. Vi ser i hoved sak 2 alternativer som vi ønsker at utredes i forbindelse med planarbeidet.

Alternativ 1 – Kulvert under vei.
Vi ønsker at det utredes om det er egnet del av planlagt trase som egner seg, og om det er teknisk
mulig å anlegge 200 meters skytebane i kulvert under veibanen når ny e134 trase anlegges på en slik
måte at støy fra skytebanen ikke overstiger den støy som allerede følger av veien. Hvilke
ulemper/fordeler dette kan ha for selve utbyggingen, en slik løsning har positive effekter for
samfunnet som får brukt areal til formål som ellers er vanskelig å finne.

Alternativ 2 - Etterbruk av tunnel fra anleggs periode.
Hvis der skal lages tverrslags tunnel under bygging av tunnel, så ber vi at tunnelene vurderes anlagt
slik at etterbruk av tunnel brukt i anleggsperioden, senere kan brukes som skytebane; i 200m rett
linje, i tilstrekkelig dimensjon med mulighet for bygning av klubbhus/standplass i forbindelse med
tunnel åpningen.

For begge alternativer vil ikke personer trenge å bevege seg unntatt i standplassområdet under
normal drift, således er det bare ett lite område som trenger “normal” takhøyde i hver ende av
kulvert.

For begge alternativene bes vi at det gjøres overslag av (ekstra)kostnader for veiprosjektet for å
avgjøre om dette er utførbare anlegg sett fra samfunnsøkonomiske hensyn, og om slike kostnader i
noen grad kan bæres av veiprosjektet. Også slik at det er mulig for foreningene og finne finansiering
og starte planlegging av ett slikt anlegg tilstrekkelig tidlig i prosessen.

Fordeler med alternativene inkluderer at Lier kommune får frigjort et større friareal/skog i Reistadlia
som i dag er skytebane som har boliger i støysone, samt at Lier får et sentralt idretts anlegg som
normalt ikke kan ligge så nært bebyggelse, med de fordeler en slik plassering vil ha for utbredelse av
sporten og andre som er brukere av skytebaner. Riflen/skoger skytterlag holder til i Drammen, og
således vil et slikt anlegg kunne være interkommunalt da Drammen kommune i dag ikke har
skytebane av slik dimensjon for rifle skyting. Drammen og Lier har over 100000 innbyggere og
mange interessenter til et slikt idrettsanlegg om det er mulig å få det sentralt plassert.

Selve idrettsanlegget og tilhørende bygninger vil kunne finansieres som andre idrettsanlegg ved
tippemidler, kommunale tilskudd og foreningenes egenkapital. Vi ønsker en vurdering om forslagene
ikke bare for dette ene prosjektet – vi tror at denne typen anlegg er en av få muligheter til å anlegge
denne typen idrettsanlegg i mange byer framover, en slik utredning kan i så måte være allmennyttig
også for andre prosjekt i andre kommuner i framtiden.
Skytterlagene og DFS vil bistå på alle måter som trengs i en eventuell utredning.

For Lier og Riflen/Skoger skytterlag, Drammen Skyttersamlag - Det frivillige skyttervesen.

Daniel Berg (Riflen/Skoger skytterlag) & Kjetil Lauritzen (Lier skytterlag)

Til Statens vegvesen
«E134 Dagslett – E18, «20/11999»

Lier, 8. mars 2020

Innspill fra Høvik FAU til Planprogram for E134 – E18.

FAU på Høvik skole har diskutert Planprogrammet for E134 – E18 og vi har følgende kommentarer og
innspill.

I høringsutgaven står det at strekningen Dagslett - kryss E18 er en viktig del av nasjonal veikorridor
(hovedveiforbindelse mellom E6 i Akershus til Haugesund i Rogaland), samt en viktig regional vei for
å avlaste trafikksystemet i Oslo.
Når man velger en av korridorene i nåværende planprogram, vil denne beslutningen legge sterke
føringer for videre veivalg fra E18 og vestover i form av en framtidig Lierdiagonal.
Konsekvensene ved å velge enten Jensvoll-, Vitbank- eller Huseby-korridoren vil potensielt bli svært
store for området rundt Høvik skole inkludert St. Hallvard v.g.s, Lier v.g.s, idrettshaller og
idrettsanlegg. Disse konsekvensene vil ikke komme frem i det planprogrammet som er lagt frem nå.
Ved at planprogrammet bare tar for seg utbygging frem til E18, får man ikke det totale bildet på
hvordan vei-systemene i Ytre Lier vil bli i fremtiden med de konsekvensene det har for
omkringliggende bomiljø, støy-og luftkvalitet, barn og unges oppvekstmiljø, sikker skolevei, adgang til
idrettsanlegg etc. og skolekretsens tilgang til den planlagte Fjordbyen.
Vi vil derfor påpeke viktigheten av å inkludere hele Høvik skolekrets´ nedslagsfelt i influensområdet
for utredningen i planprogrammet

På vegne av Høvik FAU

Kristin Hovland Marfi
FAU leder

Gullaugtoppen velforening

08.03.2020

Høringsuttalelse til planprogram og varsel om oppstart for
kommunedelplan E134 Dagslett - E18
Planprogrammet skisserer fire alternative korridorer for ny E134 på strekningen Dagslett - E18. På
oversiktskart er alternativene vist som fire linjer, ikke korridorer. Valget av korridor (linje) er det
avgjørende plantemaet, som konsekvensutredningen skal legge grunnlaget for. Det må forutsettes at de
fire alternativene har egenskaper som SVV mener gjør dem aktuelle (relevante og realistiske) for
utredning og planbehandling. Det må også forutsettes at SVV er kjent med mange viktige
problemstillinger som knytter seg til akkurat disse alternativene. På tross av dette gjør
planprogrammet ikke rede for hvorfor disse alternativene er inkludert. Planprogrammet beskriver
heller ikke problemstillinger som er avgjørende for å legge til rette for reell medvirkning, målrettet
evaluering av alternativene og fastsettelse av et hensiktsmessig planprogram. Dette er ikke i samsvar
med kravene i KU-forskriften.
Innhold:
1 Vurdering av planprogrammets korridoralternativer for Dagslett-siden
2 Vurdering av planprogrammet sett i forhold til forskriftens krav og departementets veileder
3 Konkrete mangler og forbedringsbehov i planprogrammet
4 Lier kommunes politiske vedtak og føringer med relevans for planarbeidet
5 Momenter til vedtak om fastsettelse av planprogram
Vurderingene vi gir i høringsuttalelsen her gjelder det foreliggende planprogrammet, men er også
innspill vi mener må følges opp og tas hensyn til i selve planarbeidet.
1 Vurdering av planprogrammets korridoralternativer for Dagslett-siden
Gullaugtoppen velforening mener en planprosess for endring av den vedtatte traseen over
Daueruddalen vil komplisere og forsinke prosjektet. Grunnforholdene langs særlig den nordre av de
alternative linjene er svært utfordrende. En lenger dagstrekning oppover i dalen vil ha store negative
konsekvensene for naturmiljøet og for beboere omkring. Topografien her gjør at støy fra
dagstrekningen vil spre seg i et stort område som også omfatter deler av marka og Spikkestad. Det
nordre alternativet kan kanskje gi en marginalt kortere tunnel, men vil også gi omfattende geotekniske
utfordringer, stort arealbeslag og uforholdsmessige negative miljøkonsekvenser.
Prosjektmål vs samfunnsmål
Gullaugtoppen velforening ønsker en best mulig trase for ny E134 i ytre Lier. Med det menes en trase
som løser trafikkavviklingen med minst mulig belastning for befolkningen og miljøet i området. En ny
vei må begrense naturinngrepene og ikke påføre store områder nye eller økte, permanente støyplager.
Nasjonale mål på miljøområdet gjelder overordnet og er førende for alle sektorer, inkludert
samferdsel. Prosjektmålene som SVV selv har formulert for E134 fastslår at negative konsekvenser for
miljøet skal begrenses. Dette gjelder spesielt støybelastning og barrierevirkninger. Vi påpeker at
alternativer som har en lenger dagstrekning i Daueruddalen vil forsterke naturinngrepene,
støyutbredelsen og barrierevirkningene sammenliknet med den vedtatte traseen. SVV har svekket
målsettingene for støy og miljø i forhold til målene i de forutgående planprosessene. Dette er ikke
begrunnet. SVV har heller ikke lagt til grunn de samfunnsmål som de er forpliktet av gjennom Liers
kommuneplan. Mer om dette i avsnitt 4 nedenfor.
Ravinedal - skredfare nå og i all framtid
Daueruddalen er en stor ravine, som per definisjon er et aktivt erosjonsområde, dvs ravinen har form
av en kløft fordi dalsidene ikke er stabile. Fundamentering og skredsikring av ny vei i disse bratte,
leirholdige løsmassene er i beste fall svært kostbart. For delstrekningen Dagslett - Linnes førte behovet
for geotekniske sikringstiltak til kostnadssprekk og stopp for bygging. 360 millioner kroner er allerede
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brukt til planlegging og forberedelse av ny E134 på den gjenstående delstrekningen, ifølge Prop. 87 S
(2017-2018).
En alternativ trase lenger nord i Daueruddalen vil medføre at anleggsveien inn Daueruddalen må
forlenges gjennom et vanskelig ravineterreng. Muligens må også andre anleggsveier bygges.
Anleggsveiene her var i seg selv et problemområde som forsinket SVV i forrige planprosess. I vedtatt
trase skal E134 bare krysse rett over dalen, mens i planprogrammet foreslår SVV alternativer der
veien skal føres på langs i dalsiden før den når tunnelinnslaget. Velforeningen som er lokalkjent mener
at risiko for leirskred i Daueruddalen må tas på største alvor. For den nordligste traseen har
tunnelinnslaget store leirskråninger på alle sider. Inntil disse leirskråningene ligger det flere
boligeiendommer og gårder. Leirskred utløst av inngrep og anleggsarbeid kan true bebyggelse fra
toppen av dalen og nedstrøms til Lahelldammen og veier som omkranser dalen.
Mest sannsynlig må flere eiendommer innløses som følge av skredfare og ulemper i byggeperioden,
og som følge av støybelastningen fra veien i etterkant. Langtidsvirkningen kan bli at grenda vil
opphøre som et levende nærmiljø og produsent av kulturlandskap. Risiko, naturfare og store
sikringskostnader må påregnes for alternative traseer i leirskråningene i Daueruddalen.
Rekreasjonsområde og turvei med regional verdi. Truet naturtype på rødlista.
Den nordlige traseen og tunnelinnslaget vil komme tett på den gamle jernbanelinja som lenge har vært
et satsningsområde som turvei for både Røyken og Lier kommuner, med økonomisk støtte fra
Miljødirektoratet, fylkeskommunen og Oslofjorden friluftsråd. Dette er med andre ord et statlig sikret
friluftslivsområde. Støyforholdene vil bli uakseptable for en turvei av denne typen som i følge SVVs
tidligere konsekvensutredninger har regional verdi for rekreasjon og friluftsliv. Turveien og
bygdeveien like ved er viktige for tilgang til marka og til stille områder for et stort omland.
Raviner er en rødlistet naturtype. Daueruddalen er i tillegg en uvanlig stor ravine som forbinder
Drammensfjorden og naturtypene der med Kjekstadmarka. En endret trase nordover i ravinen vil gi
mye større naturinngrep og større forstyrrelse av det rike plante- og dyrelivet i denne naturlige
korridoren. Betydningen av dalen for naturmangfoldet må ses i sammenheng med hvor få slike
korridorer som fortsatt finnes mellom fjorden og marka. Daueruddalen er i seg selv levested for truede
arter.
Alternative traseer nordover i Daueruddalen øker konfliktnivået med verdier som ikke kan
kompenseres eller avbøtes. Den allerede vedtatte traseen har langt mindre konsekvenser for rekreasjon
og naturmiljø.
Konsekvenser for planprosessen
På Dagslettsiden foreligger en ferdig prosjektert vei rett frem over Daueruddalen. Flytting av traseen
vil sette i spill det som er gjort for å komme fram til en byggbar løsning på Dagslettsiden. I mange
andre hovedveiprosjekter i pressområder ses det på som en fordel å legge veien i fjell, både for å
kunne føre den fram og for å unngå miljøulemper som vil omgi en slik vei i hele levetiden.
Velforeningen mener at økonomiske besparelser er usannsynlige for alternativer der mer av veien
legges i dagen gjennom ravineterreng. Både rv 23 og andre pågående samferdselsprosjekter har
stoppet opp pga vanskelige grunnforhold. Pengebruk, tidsbruk og naturinngrep som alt har skjedd i rv
23-prosjektet, vil måtte legges til nye alternativer som "negativ startkapital". Alternativer på
Dagslettsiden som flytter traseen nordover i Daueruddalen, bør forkastes gjennom en tidlig
silingsprosess. Mer om siling i avsnitt 3 nedenfor.
2 Vurdering av planprogrammet sett i forhold til forskriftens krav og departementets veileder
Sentrale krav i KU-forskriften som også er fremhevet i KMDs veileder (26.02.2020) er:
• Hensikten med planprogram er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal legges
til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for
planarbeidet.
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•

•

•

Vår kommentar: SVV valgte å fremme planprogrammet i Røyken før Lier, selv om SVV
måtte forvente at saken angår Lier mest, og at endringer her kunne bli nødvendig. SVVs
prosjektleder sa i presentasjon for formannskapet at Lier ikke kan påvirke innholdet, fordi da
må planprogrammet tilbake til ny behandling i Røyken (sitat Nils Brandt, 31.10.2019). En slik
strategi er kritikkverdig, og motvirker hensikten med planprogram og medvirkningen som skal
bidra til å forme det.
Planprogram skal inneholde beskrivelse av de problemstillinger som i den konkrete saken
anses viktige for miljø og samfunn. Veilederen gjør denne plikten enda tydeligere;
Planprogrammet må gi en grundig beskrivelse av slike problemstillinger.
Vår kommentar: Planprogrammet mangler helt et slikt innhold. Dette hever terskelen urimelig
mye for medvirkning og unnlater å gi retning til utredningsopplegget og dermed til de mest
beslutningsrelevante forholdene i planarbeidet.
Utredning av alternativer vil kunne synliggjøre muligheter for å redusere de negative
konsekvensene av planen.
Vår kommentar: Et hovedformål med å utrede alternativer er å redusere negative
konsekvenser. Alternativene for veistrekningen må da representere ulike måter å håndtere
kjente problemer på. Planprogrammet har bare en helt overflatisk angivelse av
korridoralternativene, som på ingen måte svarer til forskrift og veileder. Dette er trolig
planprogrammets største svakhet.
Ved fastsettelse av planprogrammet er det viktig at det fremgår klart hvilke temaer og
problemstillinger som er spesielt viktig å få belyst på en grundig måte i
konsekvensutredningen.
Vår kommentar: Forsømmes dette, blir planprosessen langt mer utsatt for innsigelser, klager
og ugyldighet. Planprogrammet må derfor bearbeides etter offentlig ettersyn og om nødvendig
må kommunestyret gjøre dette i sitt vedtak om fastsettelse.

Veilederen behandler også fremstillingsformen til konsekvensutredninger. Derfor stilles krav om et
ikke-teknisk sammendrag med vektlegging av de viktigste problemstillingene og hvordan man vil
minimere negative virkninger. Det påpekes også at det er viktig at konsekvenser ikke blir
underkommunisert, og at nytten av planen skal ikke omfattes av sammendraget.
Foreliggende planprogram er gjenomgående lite konkret, og gir svært lite beslutningsrelatert
informasjon. Det som står om utredningsbehov er opplisting av generelle formuleringer, som om de er
hentet fra en mal eller sjekkliste. Dette er underkommunisering av allerede kjente negative virkninger.
Det er tross alt en lang planhistorikk her, og den foreliggende kunnskapen kunne og burde vært omsatt
til konkrete problemstillinger som kunne fortalt høringsinstansene hvordan forslagsstiller faktisk vil
håndtere planoppgaven. Tidligere planarbeid for veistrekningen har vist at kunnskapshull gir
mislykket resultat. Gullaugtoppen velforening ber SVV gjennomgå planprogrammet og bringe det i
samsvar med forskriftens krav.
3 Konkrete mangler og forbedringsbehov i planprogrammet - Hvordan skal siling,
sammenlikning og vurdering av måloppnåelse for alternativene håndteres?
Planprogrammet viser ikke at korridorenes ulike alternativer for hhv Dagslettsiden og E18-siden kan
kombineres på mange flere måter enn de fire "hele linjene" som SVV viser. Dette kan allerede ha
påvirket og villedet offentlighet og høringsinstanser. Viker-alternativet betinger ikke at veilinja føres i
dagen nordover i Daueruddalen.
Planprogrammet nevner kun i en setning (kap 4.1) at uaktuelle (deler av) korridorer kan siles ut
underveis i arbeidet. Videre er kapittelet som heter Sammenlikning, måloppnåelse og anbefaling (kap
5.7) svært kort, og sier ikke noe mer om muligheten for og nytten av siling.
Som nevnt har planprogrammet bare en helt overflatisk angivelse av korridoralternativene. Vi får
dermed ikke vite hvorfor SVV har valgt disse fire, eller hvilke egenskaper som er vektlagt eller som
har vært bestemmende for definering av akkurat disse alternativene, og deres lokalisering.
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For at sammenlikning og siling skal kunne finne sted, må planprogrammet gjøre rede for
alternativenes kjente/tilsiktede egenskaper og hvordan siling i praksis skal håndteres. For at
måloppnåelsen skal kunne legges til grunn for en anbefaling i ferdig planforslag, må riktige og
legitime mål innarbeides, og dette må skje senest når planprogrammet fastsettes.
4 Lier kommunes politiske vedtak og føringer med relevans for planarbeidet
Liers kommuneplan gir føringer som er relevante og forpliktende for planarbeidet, og som derfor må
innarbeides i planprogrammet: Reduksjon av transport og forurensende utslipp, hindre tap av
naturmangfold, enkel tilgang til grøntområder og rekreasjon. Skjerming og forebygging av trafikkstøy
er spesielt nevnt som et hensyn kommunen må jobbe med i arealplanleggingen.
Ved behandlingen av foreliggende reguleringsplan for rv 23 Dagslett-Linnes som foregikk i flere
runder i 2013 og 2014, ble støyskjerming av den nye veien løftet fram som et viktig hensyn av
kommunestyret. For Dagslett-siden stilte et enstemmig kommunestyre krav om støyskjerming av
dagstrekningen. Dette av hensyn til influensområdet omkring Daueruddalen, som er rekreasjons- og
utfartssted for et stort omland, med stille område-kvaliteter som ikke lenger finnes andre steder i ytre
Lier.
Gullaugtoppen velforening mener disse hensynene bare blir viktigere etter hvert som urbanisering og
fortetting skjer i byggesonene. Det dokumenteres stadig klarere at støy reduserer befolkningens friske
leveår, og på den annen side at aktiviter som kan drives i grønne nærområder med godt miljø har gode
helseeffekter. Flere av Liers temaplaner underbygger de samme hensynene, som f eks folkehelseplan,
friluftsplan og den varslede temaplanen mot støy.
Gullaugtoppen velforening ber SVV ta lokalpolitiske vedtak, planverk og kunnskap fra
planhistorikken for strekningen i betraktning, og vise dette, slik at partene slipper å bruke unødig
energi på disse forholdene.
5 Momenter til vedtak om fastsettelse av planprogram
På bakgrunn av det vi har gjort rede for ovenfor, foreslår Gullaugtoppen velforening at Lier kommune
som planmyndighet fatter vedtak som kan bidra til at planprogrammet blir formålstjenlig for prosess
og planinnhold:
• Samfunns- og miljømål må innarbeides, slik disse er operasjonalisert for planarbeid og
arealutvikling i kommuneplan og relevante temaplaner.
• Alle alternativer må beskrives slik at egenskapene og forskjellene mellom dem er tydlige.
• Hver korridor må "løses opp" slik at det blir tydelig at andre kombinasjoner av dagstrekninger
og fjell-linjer er mulige og vil bli utredet. Som eksempel må nevnes at Viker på E18-siden kan
kombineres med en linje tilsvarende vedtatt trase på Dagslett-siden.
• Alternativer som indikerer dårlig måloppnåelse siles ut underveis etter en nærmere angitt
milepæl og prosess mellom forslagsstiller og planmyndighet.
• Alternativer som utredes videre (etter siling) skal bearbeides i tråd med tiltakshierarkiet (jfr
Håndbok V712, KU-forskrift § 23 m fl) for å redusere de negative miljøpåvirkningene.
• Utredninger og planarbeid skal omfatte temaer innenfor naturfare, folkehelse og forebygging
av trafikkstøy.

Gullaugtoppen velforening
Styret v/Øivind Skøien
Gullaugkleiva 49
3427 Gullaug

4

Sørumlia Velforening

vl Leder Nicholas Lorvik
Sørumlia 13
3426 Gullaug

28.02.2020

Statens Vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

lnnspill Planprogram E134 Dagslett

-

E18

Viser til høringsutkast for Planprogram E134 Dagslett

-

E18.

Sørumlia Velforening har gitt innspill i denne saken ved flere anledninger tidligere, og vårt
standpunkt i forhold til Husebyalternativet er uendret. Vår oppfatning er at dette
alternativet ikke burde vært inkludert i planprogrammet, da det er det klart mest
ødeleggende alternativet for E134 gjennom Lier. Jordvern, kulturminner og bomiljø er de tre
klareste faktorene for dette standpunktet. Utover det, har vi flere merknader og innspill til
planprogrammet.
I forordet er det referert til flere forhold som har endret seg siden forrige kommunedelplan
for den gang Rv 23 ble vedtatt i 2007. Det absolutt klareste forholdet som har kommet til, er
ikke nevnt. Fokuset på å bevare norsk matproclu*sjon er et særdeles viktig måI, særlig med
tanke på de klimautfordringene vi står overfor. Og ved å planlegge en vei tvers over verdifull
matjord, så gir man klart uttrykk for at dette målet ikke er vesentlig i den sammenhengen.

lnnspill videre blir som følger:
3.3 Vegstandard: Generelt bør nye hovedveier dimensjoneres for å håndtere dagens trafikk
med god margin, slik at man slipper å måtte gå gjennom hele plan- og byggeprosessen nok
engang ved et senere tidspunkt ved behovskrevd utvidelse. Hvorvidt fartsgrensen skal være

80 eller 7LO bør avgjøres av fagfolk, men målet bør være å g1øre ny E134 til det foretrukne
alternativet for trafikken, og et av virkemidlene da kan være høyere fartsgrense.

til at den billigste varianten av hvert
alternativ skal vurderes, med tillegg av eventuelle kulverter for å redusere de negative

4 Alternativer som vurderes videre: Ptk 4.1 viser

konsekvensene. Det er helt åpenbart at rnan bør ta med forskjellige varianter av kulvert, da
dette vil kunne bidra til å redusere de negative konsekvensene for matjorden, i tillegg til å
redusere støybildet rundt ny vei.

Et vesentlig punkt som savnes under hvert alternativ, er hvordan

dette påvirker trafikknivå
og -mønster på bl.a. Tuverudveien. Huseby- og Vitbankalternativet vil ha negativ innvirkning
på Tuverudveien da det potensielt vil bli flyttet en del lokaltrafikk over dit. Dette bør være
med i analysen av alternativene. Mange bruker Tuverudveien allerede som et alternativ til
Linnes-Amtmannsvingen i høytrafikkperiodene på morgenen og ettermiddagen, noe som er
merkbart for beboerne langs veien.
5.4lkke-prissatte konsekvenser: Det mangler et helt åpenbart punkt her. BomiljØ burde
absolutt være inkludert, da en veiutbygging innenfor planområdet har en stor til vesentlig
negativ påvirkning på bomiljøet. Flere etablerte boligområder blir til dels sterkt skadelidende
av ny E134, gjennom visuellforurensning, støv- og stØyplager.
5.4.3 Friluftsliv/by og bygdeliv inkludert barn og unges interesser: Her bør påvirkningen på
barn, unge og voksnes sikkerhet i byggeperioden være et viktig moment å vurdere. Flere av
alternativene har direkte konsekvenser for skole, skoleveier og barnehager, noe som bør
veie tungt når de enkelte alternativene veies opp mot hverandre.

Sørumlia Velforening håper at våre innspill tas med i den videre prosessen, og at disse blir
tydelig svart ut når reguleringsplanen utarbeides. Dersom noe er uklart er det bare å ta

kontakt.

Med Vennlig Hilsen

Å/r,-/-tol"x

/.;A

Nicholas Lorvik
Leder Sørumlia Velforening

Vedlegg 3: Innspill fra private

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jens Nelson <stigestol@hotmail.com>
21. januar 2020 19:40
Firmapost
E134 dagslett-E-18

Hei, jeg heter Jens Nelson og bor på Tranby. Jeg har vært yrkessjåfør i området i mange år, lett
lastebil. Pendler nå til Åssiden med bil. Som yrkessjåfør kjørte jeg ofte til Moss for å hente varer. Så
at flere områder var flaskehalser. Bla. ned E18 Lierbakkene fra kl. 15 og utover står det ganske stille.
På fredagene står det bom stille. Og så er det fra avkjøringen ved Kjellstad en rekke flaskehalser hele
veien til der forslag 1 og 2 munner ut. Det står også ganske stille på E18 når man kommer fra
Drammen og skal kjøre av til Kjellstad på ettermiddagene. Min tanke er at man gjør trafikken mye
mer effektiv ved å gå for alternativ 3, rett og slett å få luket trafikken bort så langt opp mot
Liertoppen/Tranby krysset som mulig. Jeg ser at alt.3 bare er nedi Lierbakkene, men det er i alle fall
mye bedre enn de to andre alternativene. Da kommer folk som kommer ned Lierbakkene seg av og
trafikken letter mot Drammen, samt at man ikke skaper mer trafikk i området kjellstad, Jensvoll
området.
Jens Nelson

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Joachim Thorkildsen <joachimt@me.com>
21. januar 2020 19:44
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Hei.
Vikerkorridoren er det eneste alternativet som ikke vil forstyrre og påvirke lokalsamfunnet. Vårt
husstand ønsker det på det sterkeste.
Mvh
Joachim Thorkildsen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lene Webjørnsen <lene.webjornsen@hotmail.no>
21. januar 2020 21:18
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Vikerkorridoren (blå)best for beboere og miljø.
Sendt fra min iPhone

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

FlemmingSveen<flsveen@online.no>
22. januar 2020 00:28
Firmapost
E134Dagslett-E18

Hei,
Innspill: som beboerog næringsdrivende
plassertrett ved Lahell er alle alternativer,med
unntakav Vikerkorridoren,relevante.
Detteut fra bådereisetids-og klimamessigetiltak. Majoritetenav reisendesom benytter
E134reisersydover.Hvis trafikken blir ledetnordover,for såå bli ført inn på E18 i Viker vil
utslippenenødvendigvisbli økt.
Det kan diskuteresom mankunneintrodusertViker som alternativfor randsoneparkering,
men det er ikke noe utbyggetkollektivtilbud som det vil værenaturlig å inkludere.
Et alternativsom ikke har værtdiskuterti forbindelsemed korridoren,er at vegenkan bygges
på søyleret stykkeav strekningen.Dettefor å båndleggeminst mulig jordareal,men er en
dyrereløsningog har sværtfå miljøgevinster.
Somen avsluttendekommentar;Min far var i trafikkutvalgeti Røykenkommune,og helt
tilbake i 1981-1982var han med ut og varsletbeboerei nærhetenav Dagslettom at man
måtteregnemed at veg skulle bli byggetover eiendommenei løpetav de nærmesteårene!
Lykke til medvalg av korridorer - og fortsattediskusjonermedGrønneLier.
-Med vennlig hilsen,

Flemming

Sveen

Mob: +47 930 11 034
Dir: +47 31 28 10 50

VICINITY is fundedby the EuropeanUnion’s Horizon2020FrameworkProgrammefor ResearchandInnovationundergrantagreementno688467.
Visit us at vicinity2020.eu
Follow us on Twitter, FacebookandLinkedIn.

From:
Sent:
To:
Subject:

Per Ståle Heimdal <Per.Stale.Heimdal@asker.kommune.no>
23. januar 2020 12:12
Firmapost
E134 - E18 fra Dagslett til E18 i Lier. (Miljøtunnel under matjord.)

Hei til dere i Vegvesenet.
Jeg har jobbet med plansaker som fast medlem i planutvalget i Hurum kommune de siste 4
årene. Jeg vet at det er mange hensyn å ta i forhold til samfunn og kost / nytte. Likevel ber
jeg dere om seriøst å vurdere å ta vare på landets beste matjord ved å legge så mye som
mulig av denne veien rett under jordene i en senketunnel i form av to store betongrør. En
slik miljø- tunnel trenger ikke å ligge dypt men vil være svært positiv for miljøet fordi dette
kan gjøres slik at også deler av eksisterende vei tilbakeføres som dyrket jord.
Håper dere vil se seriøst på dette forslaget.
Med vennlig hilsen
Per Ståle Heimdal
Lektor
Spikkestad U. skole
Asker Kommune
mob:92897603
per.stale.heimdal@royken.kommune.no

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

BIng L. <bing.liu@live.com>
25. januar 2020 19:21
Firmapost
E134 Dagslett - E18

Hei SVV:
vi bor i Spikkestad, og synes det blå alternativet er det verste, fordi det ikke hjelper å gjøre
kjøreturen fra dagslett til Drammen kortere.
Mvh/ Bing Liu

From:
Sent:
To:
Subject:

Thor Ivar Østbye <tiostbye@hotmail.com>
25. januar 2020 21:19
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Hei,
Vi er en familie som bor i Linneslia. Vi ønsker at hensynet til støy, jordbruk, skolevei og barnehager
vei tungt i denne avgjørelsen.
Det eneste alternativet vi støtter er Vikerkorridoren.
Mvh
Fam Østbye Bergmann
Kunterudveien 33
Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:

Dahle, Bernhard <Bernhard.Dahle@multiconsult.no>
26. januar 2020 16:07
Firmapost
E134Dagslett-E18

Prioriter og går for Jensvoll korridoren:
- kortere tunnel
- gjenbruk av eksisterende vei
- korteste samlede kjørelengde for trafikken—miljøfordel
- spar/reduserer nedbygging av dyrket mark
Bernhard Dahle

From:
Sent:
To:
Subject:

Kåre Svanåsbakken <ksvan@me.com>
21. januar 2020 18:20
Firmapost
E-134 Dagslett - E18

Etter mittt syn er det eneste fornuftige og framtidsrettede alternativet Vikerkorridoren (Blå).
De andre alternativene vil ødelegge mye av strandsonen og århundreår gammel dyrket mark for
meget lang tid.
Mvh
Kåre Svanåsbakken
Østre Eikenga 30
Lier

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ståle Brun <stalebrun@gmail.com>
22. januar 2020 10:59
Firmapost
E134 Dagslett-E18 merknad

Viser til planprogram for E134 Dagslett - E18 som ligger ute i høringsutgave.
Planprogrammet beskriver vurderinger rundt støy i nærmiljø. Det må sikres at også økt
trafikk på tilstøtende vei, eksisterende E18, pga påkobling av ny E134 tas med i beregning,
slik at det utføres nødvendig støyskjerming for eksisterende bebyggelse inntil E18.
Vikeralternativet spesielt vil i tillegg medføre aksellerasjon av trafikken oppover i E18
Lierbakkene, som fører til ytterligere støy i nærmiljøet langs E18 mellom ny påkobling og
Lieråstunnellen. Det må forutsettes at dette vurderes særskilt slik at nødvendig støyskjerming
legges inn.
mvh
Ståle Brun

From:
Sent:
To:
Subject:

Terje Østenengen <terje.ostenengen@lifi.no>
23. januar 2020 08:23
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Hei
Synes man bør vurdere grønn korridor. Her vil jeg foreslå at denne vegen går 4,5 meter over
terrenget hele veien fra der vegen kommer ut av tunell til E18. Med av på til fv 282. Da vil
tilgjengelighet og bruk av dyrket mark bli enklere og man slipper enten store fyllinger ved elv og vei
som krysser. Samtidig blir vegen flat helt fram til oppkobling E18. Ser at denne metoden brukes mye i
utlandet. Håper nå på hurtig framdrift i prosjektet.
Mvh
Terje Østenengen
90017910
Nabo til E134 Engersand
Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:

Terje Falla <terje@procab.no>
24. januar 2020 14:18
Firmapost
E134Dagslett-E18

Hei !
Ref. deres Planprogram på høring om nevnte prosjekt
Jeg bor i Røyken og har arbeid i Kobbervikdalen, og trafikkerer aktuell strekning hver dag, og har
gjort det siste 2 år.
Jeg anbefaler nr. 1. alternativ: Husebykorridoren, fordi den er den retteste, mest presise, og den med
minst konsekvenser for industri og beboere i Vitbankområdet
Mitt alternativ Nr.2: Vitbank korridoren av samme årsaker. Alternativ Viker vil medføre nytt stort og
kostbart kryss på E18 og lang og kostbar tunnel.
Jensvoll vil medføre store negative konsekvenser for næringslivet og beboere på Vitbank, både
under byggeperioden og som støy senere.

Med vennlig hilsen / Best regards
Terje Falla
Teknisk sjef - Technical manager

+47 32 23 77 00
terje@procab.no

Dir. +47 92 45 05 39
www.procab.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Eivind Sterri <eivind.sterri@gmail.com>
27. januar 2020 08:50
Firmapost
E134 Dagslett - E18

Jeg viser til Nær informasjonen for Planprogrammet E134 Dagslett - E18 og har følgende
innspill:
- Det viktigste nå må være å komme videre i dette arbeidet. Det må være mulig å enes om en
trasè, slik at prosjektet faktisk blir gjennomført så fort som mulig. Det er viktig for
nærmiljøet.
- Når det gjelder traseene og hvilken som skal velges, så er det vel ganske klart at for
bebyggelse og miljø i Lier så vil Viker korridoren være det beste alternativet. Dette er vel dog
også det dyreste.
- Hvis kostnadsrammer og annet gjør Viker korridoren umulig å gjennomføre, så er det viktig
at man da velger en korridor som det blir mulig å få bygd så raskt som mulig.
Husebykorridoren bør vel være et godt alternativ, også hvis den viser seg å være blant de
rimeligste alternativene.
Nå må politikere både lokalt og sentralt få fart på dette, ta en beslutning man kan stå for, og
raskest mulig komme i gang med byggingen. Det er tross alt det viktigste.
mvh.
Eivind Sterri
Fjordsvingen 14
3427 Engersand

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Anders Tretteteig <A.Tretteteig@sto.com>
5. februar 2020 12:55
Haga Marianne Harstad
Brandt Nils
RE: E134 Dagslett–kryss E18

Hei Marianne,
Takk for veldig godt svar 😊 jeg kommer nok innom på åpen dag, dersom jeg ikke rekker møte.
Ifht til 1. kan du gjerne betrakte det som innspill, men vil kanskje formulere det annerledes:
«Innspill fra privatperson (navn) vdr utbygging av E134 – det er gledelig for både privat og næringsliv
at det planlegges oppgraderinger i området, og en høyhastighetskobling mellom Østfold og
(buskerud)Vestfold er tiden moden for. Det bør prioriteres å fremskynde prosessen så mye som
mulig med raske avgjørelser og lite byråkrati, for å avlaste trafikk Moss/Horten og via Oslo. Et 3dje
byggetrinn bør etter mitt syn vurderes, mellom Dagslett og Verpen slik at E6 og E18 knyttes sammen
med motorvei på hele strekningen».
Ha en riktig fin dag ,
Hilsen Anders.

From: Haga Marianne Harstad <marianne.haga@vegvesen.no>
Sent: onsdag 5. februar 2020 12:35
To: Anders Tretteteig <A.Tretteteig@sto.com>
Cc: Brandt Nils <nils.brandt@vegvesen.no>
Subject: SV: E134 Dagslett–kryss E18
Hei
Det stemmer at jeg er kontaktperson på prosjektet E134 Dagslett-E18. Hvis du har spørsmål til
prosjektet Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 kan du kontakte Anne-Grethe Nordahl,
annegn@vegvesen.no , eller Vibeke Malvik, vibekm@vegvesen.no

1. Det er i dag ikke planlagt noe prosjekt mellom Dagslett og Verpen, og det er heller ikke del
av oppgaven til prosjektet E134 Dagslett-E18. Hvis du vil kan vi betrakte din mail som et
innspill til planleggingen og innspillet vil da bli registrert og besvart i merknadsbehandlingen,
og bli synlig som vedlegg til planprogrammet, når politikerne senere skal fastsette dette.
2. Jeg er usikker på hvilke tidsplaner på hjemmesiden du mener, men hvis du sikter til
fremdriftsplanen og illustrasjonen av tidsbruk på side 15 i planprogrammet er dette en
veiledende fremdriftsplan basert på at verken planleggingen eller politisk behandling av
planprogram og kommunedelplan tar lenger tid enn vanlig. Etter vedtak av
kommunedelplanen er finansiering og politisk behandling avgjørende faktorer med hensyn
til videre framdrift. Det er ikke avklart når arbeidet med reguleringsplanlegging,
byggeplanlegging, og bygging av prosjektet vil starte.
3. På en åpen kontordag er vi i ledelsen av prosjektet tilgjengelig for alle typer spørsmål, og vi
har med oss kart og muligheter for å tegne på kart. Poenget er at de som vil skal ha mulighet
til å snakke med oss om det de ønsker under litt roligere former, og uten å stå foran et

større publikum slik som i de åpne møtene. Det som akkurat nå er på høring er
planprogrammet, som er en beskrivelse av hvordan planleggingen skal gjennomføres, hva
slags medvirkning vi legger opp til, og hva som skal utredes. Planprogrammet er grunnlaget
for kommunedelplan med KU som skal utarbeides. Så tidlig i planleggingen som vi er nå, har
vi ingen konkrete tegninger å vise frem, men vi har de korridorene som er vist frem i
planprogrammet.
For øvrig arrangerer vi også åpne møter i Lier og Asker i dag og i morgen. 5. februar kl. 18–20 i Hegg
skole, kulturscenen og 6. februar kl. 18–20 i ROS Arena, Auditoriet.

Med hilsen
Marianne Harstad Haga
Statens vegvesen, Utbygging
Utbyggingsområde sørøst, Planprosjekter Viken og Telemark
Besøksadresse: Tollbugata 2, Drammen
Mobil: +47 93006479 epost: marianne.haga@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Fra: Anders Tretteteig <A.Tretteteig@sto.com>
Sendt: tirsdag 4. februar 2020 14:30
Til: Haga Marianne Harstad <marianne.haga@vegvesen.no>
Emne: E134 Dagslett–kryss E18
Hei
Er på deres websider, og prøver finne ut av disse prosjektene.
Du står oppgitt som kontaktperson.
Jeg vurderer å flytte fra Moss til Drammen, og er veldig interessert i utbyggingen.
Jeg har noen spørsmål:
1) Jeg forstår at det planlegges byggetrinn 2 Oslofjordtunellen, men hva med alt mellom
dagslett og verpen? Etter mitt syn burde det vært på plass kobling mellom østfoldvestfold/buskerud med 110 sone og motorvei for lengst! Tar evigheter å kjøre. Alternativet
er treg ferge.
2) Er tidsplanene oppgitt på siden endelige? Det er så veldig langt frem i tid?
3) På åpen kontordag, hva skal gåes igjennom der? Tegninger?
Med vennlig hilsen / Best regards
Anders Tretteteig
Accounting
---------------------------------------------------StoCretec Flooring AS

Postboks 1023 Jeløy, NO-1510 Moss
Værftsgata 7A, Norway-NO-1511 Moss
Tel: +47-69 27 30 00
www.sto.com & www.stocretec.no

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
StoCretec Flooring AS
Postboks 1023 Jeløy, NO-1510 Moss
Værftsgata 7A, NO-1511 Moss
Telephone.: +47 69 27 30 00
Managing Director: Erik Grønner
Business ID: 912194523
VAT Number: NO 912194523 MVA
Office of Registration: Moss
==================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
StoCretec Flooring AS
Postboks 1023 Jeløy, NO-1510 Moss
Værftsgata 7A, NO-1511 Moss
Telephone.: +47 69 27 30 00
Managing Director: Erik Grønner
Business ID: 912194523
VAT Number: NO 912194523 MVA
Office of Registration: Moss
==================================================

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Knut Hasting <khasting@online.no>
4. februar 2020 10:50
Firmapost
E134Dagslett-E18
E134 dagslett.docx

Basert på utsendt materiale har jeg følgende innspill
Hilsen Knut Hasting
Høvik terrasse 22
3413 Lier

E134 Dagslett – E18
Vekting av 3 konsekvenser
Jordvern bør gis høyest vekt vurderingen. Arealer for matproduksjon er begrenset i Norge, og
områdene i Lier er lette å drive, kort avstand til forbrukere, gir arbeidsplasser og er derfor en viktig
verdi for kommunen.
Kjørelengde er viktig fordi dette gir et permanent energiforbruk for hvert eneste kjøretøy som
skal benytte veien, uansett hvilket drivstoff som benyttes. Over tid vil energiforbruket overstige
innsatsen i anlegget. Hovedstrømmen av trafikk vil komme fra sør, og reiseveien for Vikeralternativet
skaper en lenger kjørevei enn dagens eskisterende vei i tillegg til at anlegget har et høyt
energiforbruk ved byggingen. Viker øker faktisk kjøreavstanden og er negativ sammenliknet med
dagens løsning, gitt at hovedtrafikken kommer fra sør.
Støy, barriæreeffekt, forurensing har betydning for lokalmiljøet. Viker skaper mer bilkjøring
(i kilometer), men lukker trafikken inne. De andre alternativene legger trafikk nærmere boliger og
landbruk.
Jordvern
Kjørelengde Støy,
Sum
barriæreeffekt,
forurensing
Vekt
5
4
1
Viker
2
1
3
10+4+3=

17
Vitbank
Huseby

1

3

1

Jensvoll

3

3

1

5+12+1=

16
15+12+1=

28

Foretrukket
løsning

Valg av løsning
Anleggskostnader er ikke tatt med da det ikke ligger noe i det utsendte informasjonsmaterialet. Men
intuitivt virker Viker som et kostbart og komplisert anlegg.
Jensvoll benytter eksisterende anlegg og vil kreve arealer ved påkobling til E18 som i dag er bygget
ned og tatt ut av jorbruksproduksjon. Den eksisterende veien fra Amtmannsvingen til Linnes vil
antakelig ikke bli tilbakeført som jorbruksareal dersom Viker blir valgt. Gitt denne forutsetningen
virker det naturlig å benytte denne veien videre og kun sikre påkobling til E18. Dette gir lav
anleggskostnad og gjenbruk/videreføring. Det vil bli tatt noe dyrket mark ved Viker.
Så lenge E134 fra Dagslett og til E6 ikke er bygget med mer enn 2 kjørefelt virker det unødvendig å
utvide Amtmannsvingen-Linnes til 4 kjørefelt. Det bygges for trafikken som skal videre mot
Oslofjordtunellen, og eventuell kødannelse på grunn av lav kapasitet vil bare flyttes videre østover da
veien ikke har endret kapasitet videre fra Dagslett. Eventuell kø etter 4 felt på Amtmannsvingen –
Dagslett vil stå i tunnellen der innsnevringen til 2-feltsveien kommer. Det blir en dårligere løsning.

Eventuell kø bør avvikles på eksisterende trase. Det er få timer i døgnet dette gjelder.
Jensvollkorridoren uten 4-feltsvei er løsningen som bør velges.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Leif Steinar Tønnesen
Firmapost
E134Dagslett-E18. Innspill fra beboere.
onsdag 5. februar 2020 13:28:00

Viser til ovennevnte og stemmer for Vikeralternativet som den beste løsningen.
Det er fordi det ikke ødelegger så mye dyrket mark og blir minst belastning for beboerne I
området.
Vi er tre personer I denne husstanden som er enige om dette.
Mvh
Leif Steinar Tønnesen
Sollibakken 8
3427 Gullaug

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bengt Andersen <bengtan2003@me.com>
14. februar 2020 14:52
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Innspill E134 Dagslett-E18
Jeg vil med dette gi mine innspill de fire foreslåtte alternativene. Slik jeg ser det, er det kun Vikeralternativet som burde vurderes som aktuelt om en ikke ønsker å rasere store landbruksområder,
friluftsområder, boligområder (støy med mer), skolemiljøet (Gullaug skole og støy fra vei), for å nevne
noe. At trafikken har økt og at det tilsier utbygging av veien, kan ikke være en byrde og støyplage som skal
tilfalle de som bor blant annet på Gullaug i Lier. Gullaug er kanskje det området i Lier som allerede har
dårligst tilgang på blant annet tilbud for barn og unge, og at Statens vegvesen foreslår å rasere nærmiljøet
med alternativ 1, 2 og 3 virker etisk høyst problematisk.

Med vennlig hilsen
Bengt Andersen,
Nedre Linneslia 11, 3426 Gullaug

From:
Sent:
To:
Subject:

Øyvind Krokeide <oyvind.krokeide@gmail.com>
12. februar 2020 09:24
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Kommentar til Planprogrammet
For oss som bor på Spikkestad er det klart at det er Jensvollkorridoren som er den gunstigste.
Den gir oss kortes vei til E18 og til Drammen.
Husebykorridoren kan være et alternativ, dersom denne løsningen blir mye rimeligere.
Vikerkorridoren er helt uaktuell, da den gir mye lengre reisetid og mye lengre reisevei til Drammen.

med hilsen
Øyvind Krokeide
Ovnerudveien 14
3430 Spikkestad

From:
Sent:
To:
Subject:

Tore Kristensen <torehkristensen@gmail.com>
12. februar 2020 12:54
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Hei
Viser til Planprogrammet datert januar 2020 og besøk åpen kontordag 11 februar på Gullaug.
Jensvollkorridoren er mitt førstevalg for valg av alternativ. Vegen bygges ved siden av dagens
trase fram til Amtmannssvingen og estetisk forringer det ikke landskapet. Fra
Amtmannssvingen bygges to felt veg fram til E18. Iflg. dagens ÅDT 10500 for
Amtmannssvingen- E18 vil det være tilstrekkelig med to felt.
To felts veg kan delvis bygges i ubebygd område fram til E18. Fra tilkoblingspunkt E18
utvides E18 til 6 felt fram til Brakerøya. Ved å bygge en stor rundkjøring i Amtmannssvingen
fordeles trafikken til fv.282, Lierstranda og nytt sykehus.
Vikeralternativet skal inn på E18 i et område hvor E18 er fredet. Det vil bli store inngrep i
området som forringer et flott landskapsområde. E18 må bygges ut til 6 felt fram til
Brakerøya. Antar ÅDT opp mot 18000 på E134 ved tilkobling. Vesentlig lengre kjøreveg og
dertil fortsatt stor trafikkbelastning på Laheld.
Vitbank- og Husebykorridorene utelukkes pga. landskapsbilde og sikring av jordressurser.
Med vennlig hilsen
Tore Kristensen
Grønland 54
3045 Drammen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

sigbjch@online.no
11. februar 2020 17:39
Firmapost
Innspill E134 Dagslett - E18

Jeg var på møtet i ROS arena 6.2.2020 og har noen synspunkter:
Etter min mening er Vikerkorridoren en svært dårlig løsning. En 4 km omvei betyr at størstedelen av
trafikken vil fortsatt kjøre forbi Lahell. Jeg bor ved Lahell og kjører inn til Lier eller Drammen hver
uke, og ser at de aller fleste skal innover mot Drammen på Strandveien. Den løser ikke
trafikkproblemene forbi Lahell. Trafikken fra Grimsrudveien vil være der uansett løsning, og den er
ikke ubetydelig.
Mitt forslag er: Bygg tunellen Dagslett- Linnes, viderefør veien mot Amtmanssvingen med et nytt
plankryss der, og finn en løsning videre til E18. Utvid Strandveien mot Drammen til 3-felt (vekselvis 2
innover og 2 utover, lysregulert), det burde være plass til det. Altså Jensvoll- eller Vitbankkorridor.
Mvh/
Sigbjørn W. Christensen
Bjønndalssvingen 8
3442 Hyggen
Telf. 31285929, mob. 90105070
E-post: sigbjch@online.no

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Odd-Geir Lyngstad <odd-geir.lyngstad@hotmail.com>
2. mars 2020 18:11
Firmapost
E134 Dagslett - E18

Hei,
Viser til nærinformasjon og høring vedr. E134 Dagslett - E18.
Vi har bodd på Gullaug siden 1994 og fulgt denne utviklingen lenge.
Når det gjelder de ulike forslagene mener vi særlig to forhold bør vektlegges; en løsning som
sikrer at flest mulig velger den nye traseen, dvs. ikke kun gjennomgangstrafikk til E18 men
også lokaltrafikk til og fra Spikkestad, Røyken og Hyggen. Dernest bør man velge et forslag
som gir minst mulig inngrep i et område som allerede har stor tetthet av veier, jernbane,
industri og boliger.
I så måte peker Jensvollkorridoren seg fordelaktig ut. Dette alternativet følger i stor grad
dagens veitrase og velger korteste løsning til E18. Med kryss til fv. 282 er det også mest
sannsynlig at lokaltrafikken vil velge å benytte denne traseen. Lokaltrafikken er betydelig
noe man ikke minst ser hver ettermiddag hvor det er saktegående kø i området.
Vitbankkorridoren og Husebyalternativet er begge dårligere alternativer da de skaper enda
en ny veitrase i et belastet område og dessuten berører dyrket mark. Skissen indikerer at
det blir et kryss på Tuverudveien. I så tilfelle er det større risiko for at deler av lokaltrafikken
heller benytter dagens trase.
Den store svakheten med Vikeralternativet er at lokaltrafikken kanskje i liten grad vil velge
dette alternativet pga. omveien dette medfører. Dermed får ikke Lahell den
trafikkavlastningen som ny trase burde sikre. Antar også at prisen på Viker er høyest, noe
som også vil være en ulempe både mht. statlige bevilgninger og mulig bompengebelastning.
Håper derfor på valg av Jensvollkorridoren.
Mvh
Odd-Geir Lyngstad
Kvernbakken 46
3427 Gullaug

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ingeborg Rivelsrud
Firmapost
E134 Dagslett - E18
mandag 2. mars 2020 16:56:03

>
> Jeg viser til utsendt forslag til planprogram for ny veitrasse for E134 Dagslett - E18.
>
> Er mange års forberedelse imøteses nå endelig den plalagte forbindelsen mellom Oslofjord-tunnelen som
avlaster Oslo sentrum for gjennomkjøringstrafikk og E18. I mange år har boligområder i ytre Lier hatt store
trafikkutfordringer som følge av trafikkmenge og tungtransport på smale veier uten nødvenig kapasitet og
sikring.
>
> Jeg har forståelse for at flere trasseer må utredes i et planprogram. Et av forslagene som nå foreslås utredet
har imidlertid så store, ødeleggende og irreversible konsekvenser at det allerede nå bør utgå, også for å spare
utredningsressurser. Det er det såkalte Husebyalernativet.
>
> Huseby kulturmiljø er et av regionens og kommunens mest verdifulle og sammensatte kulturmiljøer, med to
storhauger, en 1000 år gammel brønn og omfattende og viktig historie både som storgård og høvdingsete som
del av et nettverk av Husebygårder, og som fødested og gravsted for Hallvard Vebjørnsønn som i dag er kjent
som St.Hallvard og er en av Norges meget få helgener, bl.a. valgt som Oslos og nå Vikens skytshelgen.
Pilegrimer har siden hans død valfartet til Huseby, og en rekonstruert og merket Tunsbergled går i dag forbi
Husebyområdet. I år markeres 1000 års jubileumet for hans antatte fødsel, og økt tilrettelagt formidling er under
utvikling i den forbindelse. Det foretas for tiden geoscanning av hele området ut fra forventning om
kulturminnefunn pga. bosetting og drift gjennom mange hundre år.
>
> Husebyområdet er i tillegg fortsatte et svært aktivt og innovativt jordbruksområde med regional betydning og
sentralt for Grønne Lier.
>
> En nedbygging med en bred veitrasse vil både forringe og ødelegge kulturmiljøet med de unike
kulturminnene og båndlegge dyrket mark og fjerne grunnlaget for videre jordbruksdrift. Dette er inngrep vi som
er opptatt av opplevelsesverdien knyttet til historie og kulturminner ikke kan godta. Inngrepet vil også være i
strid med visjon og samfunnsmål for Lier kommune knyttet både til kulturarv og vern av produktiv jord og
grønne kvaliteter.
>
> Jeg regner med omfattende protester fra mange hold knyttet til dette alternativet, som også må antas både å bli
svært dyrt åutrede pga konsekvensene og av utsettende karakter pga krav som vil kommemht. Utredninger.
>
> Et godt og riktig signal vil derfor være å la alternativet utgå fra planprogrammet.
>
> Ingeborg Rivelsrud
> Lier

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ola Berg
Firmapost
E134 Dagslett-E18
søndag 1. mars 2020 15:59:58

Jeg ønsker med dette å gi min støtte til Viker-alternativet som korridor
for strekningen E134 Dagslett-E18.
Lier har norges beste matjord og det bør veie meget tungt å tilstrebe å
begrense ødeleggelsene av denne matjorda. Viker-korridoren er uten tvil
den løsningen som begrenser disse ødeleggelsene i størst mulig grad.
Det er nå man har muligheten til å ta valg som vi kan forklare for
kommende generasjoner at var veloverveid og fornuftig.
Med håp om at Lier i fremtiden kan fortsette å kalle seg "Grønne Lier".
Ola Berg
Martinshaugen 24
3409 Tranby

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tone Guldahl
Brandt Nils
Re: HØRING E134 Dagslett - E18
fredag 31. januar 2020 13:57:21

Ja, det vil jeg gjerne, og jeg mener at beskyttelse av dyrket mark er et vel så tungt
argument som støy- og luftforurensning i et boligområde.
Vh Tone Guldahl
Sendt fra Tones iPhone
31. jan. 2020 kl. 12:39 skrev Brandt Nils <nils.brandt@vegvesen.no>:


Takk for innspill!
Ønsker du at innspillet skal registreres som en høringsuttalelse?
Ellers skjønner vi godt hvorfor dere som bor i området ønsker Vikerkorridoren
(blått alternativ). Denne løsningen er også Lier kommunes foretrukne alternativ.
Med hilsen
Nils Brandt
prosjektleder
Statens vegvesen, Utbygging
Utbyggingsområde sørøst, Planprosjekter Viken og Telemark
Besøksadresse: Tollbugata 2, Drammen
Mobil: +47 99386033 epost: nils.brandt@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Fra: Tone Guldahl <tguldahl@me.com>
Sendt: fredag 31. januar 2020 11:11
Til: Brandt Nils <nils.brandt@vegvesen.no>
Kopi: Haga Marianne Harstad <marianne.haga@vegvesen.no>;
postmottak@lier.kommune.no
Emne: HØRING E134 Dagslett - E18
Hei
Jeg bor i Brinken 2 i Linneslia og har mottatt infoskriv om utbygging av E134.
Slik jeg kan se fra kartet er det uten tvil blått alternativ som berører færrest
husstander og
som også tar minst (nesten ikke i det hele tatt) for seg av verdifull og intensivt
dyrket jord med grønnsakproduksjon.
Jeg vil sterkt anbefale at dette alternativet blir valgt.

Vennlig hilsen
Tone Guldahl
tguldahl@me.com
mob 41670843

Innspill E134 Dagslett – E18
Framføring av dette prosjektet vil uansett måtte berøre både dyrket og dyrkbar mark, samt
boliger og næring.
Vi har hensyntatt noen delmål som etter vår oppfatning bør være:
Best mulig samfunnsøkonomisk nytte
Redusert og forutsigbar kjøretid og kortest mulig vei å kjøre.
Tidsaspektet fram til ferdigstillelse.
Vårt primære valg var å følge dagens E134 fra Linnes til Amtmannsvingen for deretter å følge
Strandveien til rundkjøring ved Jensvollveien, opp denne og påkopling E18 ved Biltilsynet.
Etter en totalvurdering er vi kommet fram til at beste alternativ er en kombinasjon av SVVs
Jensvoll- og Vitbankalternativ:
Tunnel Dagslett – Linnes
Følge dagens E134 fra Linnes, utvidelse primært på sydsiden, til ca 100 m før
rundkjøring til Gilhus.
Svinge nordover dyrkbar mark på Gilhus (gnr./bnr. 19/14), i bro over jernbanen og
Rv 282 Husebysletta, legge veien (dersom det lar seg gjøre) mellom Star malings
fabrikkbygning og Biltema.
Videre over en liten del av Huseby gård (21/1), over Bærø (21/13 - Helgerud), Huseby
(21/2 - Espedal) rett nord for Ringeriksveien 32, over Haga (17/5 - Drag) og fram til
E18.
Forslaget begrunnes med at mindre dyrka jord blir berørt ved å benytte seg av store deler av
allerede eksisterende vei mellom Linnes og Amtmannsvingen.
Dagslett – Linnes er allerede ferdig regulert og vårt forslag bør av den grunn ha et kortere
tidsaspekt fram til ferdigstillelse.
Målt opp mot Vikeralternativet vil denne traseen være vesentlig kortere for kjøring retning
Drammen. Dessuten vil det være enklere å anlegge et evt. ekstra sørgående felt på E18 mot
Drammen når distansen til Brakerøya ikke er uoverkommelig.

Lier, 5. mars 2020
Mvh to samferdsel- og samfunnsengasjerte politikere fra Lier
Per Otto Olsen og Narve Huseby Wiker
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jørn-Ståle Vang
Firmapost
E134 Dagslett-E18
lørdag 7. mars 2020 13:35:35

Hei, Jeg bor i Linneslia i Lier og har barn på Gullaug skole.
Det må etableres støyskjerm mot skoleområde og det må tas høyde for utvidet veisikring og
støyskjerming mot boligområder, fuglereservat og Lierelven. Kan ikke se at dette er tilstrekkelig
hensyntatt og økonomisk utredet i de utredningene jeg har lest igjennom så langt.
For Linnesalternativet (Jensevollkorridoren) må det eksempelvis tas med økonomiske
konsekvenser av å legge veien i kulvert over store deler av strekningen mellom Gullaug og
Amtmannsvingen. Det kommer dessuten til å bli mye støy og potensielle søksmål fra beboere i
Linneslia/Gullaug/Linnesstranda områdene hvis støyskjerming blir foreslått i form av innglassing
av terrasser (i første runde var dette faktisk tilfelle).
Dessuten så må det også tas med at jordene i Lier i triangelet Gullagu-Amtmannsvingen-Lierkroa
representerer de beste og mest synlige og tilgjengelige jordbruksområdene i Lier.
Vitbankkorridoren og Husebykorridoren vil jo rasere disse jordbruksområdene.
Interesseorganisasjonene i Lier vil jo også følge nøye med på dette, og manglende økonomisk
utredning for påkobling mot E18, støyskjerming, osv, kan også få konsekvenser.
Underbudsjettering på kommunale og statlige prosjeker er vel vanlig, men det kan også få
personlige konsekvenser for de involverte hvis det er gjort med hensikt for å fremme ett spesifikt
alternativ, spesielt hvis det er utført i form av kamerat-tjenester eller liknende.
Viker alternativet fremstår initielt som et dyrere alternativ, men også som et mye bedre
alternativ for beboerne i Lier. Dessuten så virker det som om kostnadene for dette alternativet
har mindre usikkerhet ved seg enn kostnadene for de andre alternativene, der man må bygge
veldig mye vei og infrastruktur på leiregrunn.
Jeg stemmer for Viker alternativet, og håper at man får med alle nødvendige risikofaktorer i
konsekvensutredningen for disse byggeplanene.
Mvh,
Jørn-Ståle Vang
Nedre Linneslia 14

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Per Avdal
Firmapost
postmotak@lier.kommune.no
innspill i høring om E - 134- E-18.
lørdag 7. mars 2020 14:29:25

I forige høring for mange år siden, svarte både NATURVERFORBUNDET i
LIER OG vår lokale aksjon mot veibygging (afbanomil) at vi foretrakk at
eksiterende motorvei måtte brukes for tilslutning av nye veier, så som e134 og
en framtidig tilslutning av e285 gjennom en miljøtunnel fra Lyngås til e18.
Dette vil spare dyrket mark og bomiljøer i Gullhaug og Lierstranda. Det er også
svært viktig at gjennomkjøringsveien gjennom Lierbyen e285 en gang i
framtiden kan flyttes til en miljøtunnell, for derved å avlaste Lierbyen og
bomiljøene her.
Vi benytter også anledningen til å be om at gangveien fra jernbanetraseen på
Heggtoppen og til Haugestad langs e285 blir satt på planene, og blir bygd slik
som tidligere veisjef Trygve Rognan lovte oss i Lierbyen.
Vennlig hilsen
Per Avdal (afbanomil) aksjonene for bevaring av natur og miljø i Lier.

Høringsinnspill E134 Dagslett - E18
Til Statens Vegvesen

Innspill fra berørte grunneiere ved valg av Vitbank- eller
Husebykorridoren
Vi vil med dette brevet uttrykke vår misnøye og skepsis med å føre E134 gjennom Vitbank- eller
Husebykorridoren. Med disse løsningene vil betydelige jordbruksarealer gå tapt. Her er det snakk om
svært god matjord. Se side 19 i link:
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2453877/SOL%25C3%2585rsmelding-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Dette er matjord som vi ikke får tilbake og som er verdifull for å kunne fø egen befolkning i nær og
fjern fremtid. Venstre del av bildet under viser et utsnitt av noe av jorden som korridorene skal gå
over, dette er matjord av svært god kvalitet. Likeledes er også matjorden sydover mot Røykensletta
er av samme gode kvalitet.

Å legge veien over jordene vil dele opp arealene med god matjord å gjøre det vanskeligere å drive
lønnsomt med grønnsaker. Det vil da også være et skritt i retning i urbanisering av området. Når det
blir stadig mindre arealer med dyrket mark vil det bit for bit ende opp til annet formål. Dette kan
være et viktig veiskille for om vi i all fremtid skal ha matproduksjon sør for E18!

Hvis den nye veien blir lagt gjennom Vitbank- eller Husebykorridoren vil det være med på å bygge
ned Lier som landbrukskommune. Det vil ikke gjenspeile meningene til innbyggerne i Lier om
hvordan landbrukspolitikken skal være, utifra hva de folkevalgte politikerne har vedtatt tidligere. Vi
regner derfor med at Lier kommune vil kjempe vår sak om å verne om landbruket som blant annet
beskrevet i Landbruksplan Lier kommune 2012. Her står det flere steder at jorda skal vernes om og at
dette er en viktig sak for Lier kommune.
Utklipp fra Landbruksplan:
-

-

-

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 slås det fast at ”Lier har et særlig ansvar for å ta
vare på Norges beste matjord
Det forventes en befolkningsvekst i Norge på 20 % framover mot 2030 jfr. Statistisk
sentralbyrå. Denne befolkningsveksten, og målsetting i den nye landbruksmeldinga om å
opprettholde selvforsyningsgraden på dagens nivå, medfører at arealressursene må forvaltes
på en god og framtidsrettet måte. Jordvern er viktig.
5.2 Lokale mål: Landbruket har spilt en viktig rolle for samfunnsutviklingen i Lier gjennom
mange år. Den nye kommuneplanens samfunnsdel (2009-2013) slår fast at landbruket
fortsatt skal være viktig i kommunen, med målsetting om at
- Næringa skal ha langsiktig trygghet for arealer og produksjonsgrunnlag.
- Produksjonsgrunnlaget skal sikres ved at landbruksarealene vernes mot nedbygging og
oppsplitting
Kommuneplan( 2009-2020) slår fast at ”Lier har et særlig ansvar for å ta vare på Norges beste
matjord, og at kommunen skal ta vare på naturområder, naturressurser, landskap, biologisk
mangfold, kulturmiljøer og kulturminner”.

Grønne Lier for alle innbyggere!

Vi ønsker også å nevne at det er viktige kulturminner i nasjonal sammenheng på Huseby-området, og
at vei med av/påkjøringer i foreslåtte korridorer ikke vil være fordelaktig i forhold til satsingen om å
gjøre området til en publikumsvennlig attraksjon.

Mvh
Karen Braathen Sørum og Andreas Borgersen
Anne – Kari Braathen Sørum og Nils Sørum
Hans Albert Huseby og Ingelin Pernille Gil
Ellen Huseby og Amund Huseby
Kristine Sundal Melaaen og Christian Sundal Melaaen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Nøss, Bjørn
Firmapost
Innspill E134 Dagslett - E18
søndag 8. mars 2020 17:17:55

Hei.
Mener Jensvoll alternativet er best da en vil legge beslag på minst matjord ved at en
kan benytte eksisterende vei som en av kjørebanene. Reduserer en bredden av
midtdeleren vil dette spare mer jord. Hvis en utvider den eksisterende veien på
sydsiden er det best da det er store vannansamlinger og lite utnyttet jord her.
Trafikken fra Lahell / Gullaug, vestre Hurum og nedre Spikkestad vil ledes innpå ved
Linnes. Om en må rive noen hus og bygg ved Jensvoll er det gjort på et år mens
matjorda er skapt gjennom titusenvis av år.
Hvis alternativene Viker eller Huseby blir valgt vil det medføre at all trafikk fra Ytre Lier,
vestre Hurum og nedre Spikkestad tar den gamle veien gjennom Lahell / Gullaug, via
Antmannsvingen, Lierstranda, det nye sykehuset og rundkjøringen(e) på Brakerøya.
Her er det ingen mulighet for å komme innpå E18 i noen retning. Skal en videre mot
Mjøndalen på E134 må en over Holmenbrua som i dag må bygges ny og har liten
kapasitet samt videre gjennom Strømsø.
E18 mellom Kjellstad og Strømsøtunnellen har liten kapasitet og må utvides ved dette
alternativet.
Motorveibrua må utvides ved alle alternativene men kan kanskje utsettes litt.
Mvh

Bjørn Nøss
Fjordsvingen 5, 3427 Gullaug.
Mobil 95113980
Bjorn.Noss@akersolutions.com

This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise
protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are
not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or
parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an
intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by
telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Kolind Andresen
Firmapost
E134 Dagslett-E18
fredag 6. mars 2020 11:16:12

Viser til E134 Dagslett-E18 planprogram som er sendt ut til alle husstander i Lier på høring.
Jeg går inn for alternativ Vikerkorridoren (blå) som allerede er vedtatt av kommunestyret i Lier.
Etter min mening er en lang korridor det beste for grønne Lier, som sparer mest mulig dyrkbar
jord. Dette er en veg som skal bestå langt ut i fremtiden, så det går ikke an å se på
omkostningene. Norge er et rikt land og har pengene til prosjektet. Andre land i Europa klarer å
bygge veger som tilfredsstiller både trafikken og innbyggerne, så hvorfor kan Norge så ikke også
gjøre det?
Vikerkorridoren er etter min mening det beste alternativ.
Med vennlig hilsen
Mette Andresen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Uta Leikanger
Firmapost
E 134 Dagslett-E18
fredag 6. mars 2020 14:25:11

06.03.2020
Inspill til planprogrammet E 134 Dagslett - E18
Til Statens vegvesen
Når dere bygger en motorvei gjennom den fine Lierdalen, så er Viker-korridoren (blå) med en
lang tunnel den eneste mulige løsningen.
På sikt vil et kryss med E 18 bli til det største motorvei-krysset i Norge. Hvorfor vil dere legge et slikt
kryss i de tre andre korridorene:
a) nær et skoleområde (Høvik /Jensvoll) med barneskole, ungdomsskole, to videregående skoler,
kulturskole og skole for kommunens innvandrere?
b) i noe av den mest fruktbare og fineste landbruksjorden som Norge har?
c) forbi et området der mange, mange mennesker bor og skal bo; boligområdene Nøste, Stoppen,
Sørumlia, Gullaug og den ny planlagte Fjordbyen i Lier?
d) nær et område med fotballstadion og diverse sportsaktiviteter i vinter og sommer for kommunens
unge og eldre?
Alle tre korridorene Jensvoll, Vitbank og Huseby burde forkastes. De er kanskje billigere enn Vikeralternativet, men dere ødelegger Lierdalen for mange generasjoner med bråk, støy, forurensning og
særlig en visuell ødeleggelse.
Jeg bor i Hasselbakken og vi ville få alle bilene forfra og midt i ansiktet, hvis dere bygger lilla, rosa
eller grønn korridor, særlig hvis man en dag vil forlenge motorveien gjennom fjellet på den andre
dalsiden, noe som Drammen, regjeringen og vegvesen ønsker jo på sikt. Alle naboer er enige at dette
ville være en katastrofe.
Vikerkorridoren er den beste løsningen. Når motorveien på sikt krysser Lierdalen nord for Kjellstad og
kommer inn i fjellet bak Vivelstad, ville man igjen spare penger, fordi tunnelen til Krokstadelva ville bli
kortere og rettere. Det er også færre boområder som blir ødelagt av Vikerkorridoren.
På Vestlandet greier de å bygge lange tunneler. Hvorfor ikke her på Østlandet, der en av de fineste
dalene i Norge er i ferd med å ødelegges av en motorvei, bare fordi Staten vil spare penger?
Det er også et spørsmål hvor mye dere sparer, fordi leiren i Lierelva er sleip og vanskelig å bygge i.
Det ville bli lettere å bygge litt lenger nord. Og i hvor mange århundre kan Lier-jorden, som dere vil
asfaltere, brødfø befolkningen? Er dette med i kostnadsberegningene?
Hilsen Uta Leikanger

Per Gunnar Dagslet
Spikkestadveien 185
3430 Spikkestad
Fredrik Dagslet
Spikkestadveien 140
3430 Spikkestad

Spikkestad 08.03.20

Til Statens vegvesen

Innspill til planprogram E134 Dagslett-E18
Vi bor på småbrukene g. nr 284, br. Nr 4 og 284, b.nr 1 i Spikkestadbakken og vært vitne til
den fatale utviklingen av tidligere RV23, nå E134. I alle år har vi engasjert oss i å få fortgang i
videreutviklingen av denne veien som ble bygd i forbindelse med tunnelen under
Oslofjorden. Vi bor kun få meter fra veien, og lider av den økte trafikkbelastningen. Begge
eiendommene er landbrukseiendommer og er delt av veien. Landbruksmaskiner må derfor
krysse veien flere ganger i året.
Veien, som er totalt underdimensjonert for så mange biler, har fått mange midliertidige
tiltak, men ikke hos oss. Stadig vekk skjer det små trafikkuhell, og når snøen kommer er det
totalt kaos her. Vi ber om redusert fartsgrense. Det er 50-sone nederst i Spikkestadbakken.
Den økes til 60- sone rett før våre innkjørsler. Ovenfra kommer trafikken, med svært mye
tungtrafikk på over 50 tonn, rundt en sving i 60 km/t forbi våre avkjørsler. Dette gjør
utkjørslene våre svært utfordrene. Andre steder i landet er slike utkjørseler fra gårdsbruk
merket med fareskilt. Dette ber vi om at blir gjort, også hos oss. Vi ber også om at det blir
bygd støyskjerming om veien lar vente på seg mange år til.
Det er helt utrolig at noen få politikere kan ødelegge livskvaliteten til så mange mennesker
som bor langs veien. Vi ber om at Dere tar avgjørelsen om hvor traseen skal gå, og starter
opp dette viktige veiprosjektet umiddelbart.

Med hilsen
Berit og Per Gunnar Dagslet
Monika og Fredrik Dagsleth

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Aase Melaaen <aasemelaaen@gmail.com>
8. mars 2020 21:04
Firmapost
E134 Dagslett-E18

Hei,
I videre utreding av de fire korridorene i forbindelse med utbyggelsen av E134
Dagslett – E18 er klimakrisen vi står ovenfor et viktig tema. Klimakrisen har gitt og vil
fortsette å gi oss store utfordringer i fremtiden. Som et resultat av at vi ikke har klart
å tenke langsiktig nok i tidligere år, men kun hva som er best for oss her og nå, har
vi allerede ødelagt ekstremt store mengder matjord i Norge.
Vi belager oss på at vi kan importere det meste av maten vi spiser, noe som setter
Norge i en sårbar situasjon. Hva gjør vi når klimaendringene skaper enda større
vannmangel i verden og vi ikke får importert den maten vi trenger? Hva gjør vi når
det kommer flere epidemier som forhindrer oss i å importere? Med den yngre
generasjonen ser vi også at det er mer fokus på miljøet og flere velger plantebasert
mat. Dette vil skape en enda større etterspørsel etter frukt og grønt i Norge.
Fremtiden vil by på en mengde utfordringer med ekstremvær som vil gjøre det
vanskelig å få produsert den maten vi ønsker.
Norge sier at vi skal satse på det grønne skiftet og heie fram bærekraftig mat og
landbruk. Med klimaendringene i fokus mener vi det er rart at Husebykorridoren og
Vitbankkorridoren blir sett på som alternativer. Da disse alternativene vil ødelegge
noe av den fineste matjorda Norge har.
Vi må få opp øynene, klimakrisen er her allerede og vil skape enda større
utfordringer for fremtidens generasjoner. Med kunnskapen vi vet om fremtiden, skal
vi gjøre det enda vanskeligere for de som kommer etter oss med å bygge
infrastruktur på all god matjord i Norge?
Det hjelper ikke å være etterpåklok hvis vi bygger infrastruktur på matjorda.
Ødelegger vi den er det ingen vei tilbake når vi skjønner feilen vi har gjort.
Vi presisere hvor viktig det er at Lier bruker den beste matjorda i Norge til å
produsere mat og ikke bygge veier. Bygger vi ned Husebykorridoren eller
Vitbankkorridoren vil dette være til skade for alle fremtidens generasjoner.
Hilsen
Håkon Høiland og Aase Melaaen

Lier, 8. mars 2020

Innspill til planprogrammet E134-E18
Forutsatt at målet fremdeles er at E134 er en hovedvei på forbindelsen SØ-Norge – Vestlandet,
framstår det som uforståelig hvorfor den må gå gjennom ytre Lier. Trafikken er allerede enormt tett
flere timer om dagen, og det er åpenbart liten plass til mere trafikk inn på E-18 Ø for Drammen.
Sammenkobling med E134 vestover ut av Drammen i Strømsåstunnelen virker som en fantasi. For at
dette skal kunne fungere må veier gjennom Drammen utvides. Det er stor uro knyttet til manglende
helhetstenking og frykt for at neste trinn i denne veien vil bli videre inn i åsen V i ytre Lier. Det sier
seg i grunn selv at noe slikt vil ødelegge jordbruksarealene for godt og dermed ødelegge store
næringsverdier, det vil gjøre boområder både i åssidene og i dalbunnen svært mye dårligere enn det
allerede er. En uopprettelig skrape i Grønne Liers profil og mulighet til å drive aktiv landbruksnæring
og være en grønn lunge. Det er stort press i retning av å huse flere mennesker i dette området med
økende befolkningstetthet og det er nylig bygget ut i åsen SV i ytre Lier. Evt realisering av Fjordbyen
og planer om utbygging på Gullaughalvøya medfører også trafikk, tenkt løst gjennom kollektivtrafikk,
sykling og gange. Det siste er både vanskelig å bygge og svært lite attraktivt, både for store og små
som skal til skole, jobb og ha en god fritid når det blir enda mer gjennomfartstrafikk og dårlige støyog støvforhold i området. Alle veier, og særlig store veier, framstår som sperrer i landskapet. Det
deler opp bygda og befolkningen og begrenser friheten og muligheten til bevegelse og til å holde
normal kontakt med hverandre. Det blir ikke et godt sted å leve.
Området er både tettbygd med boliger og næringsbygg og dalformen gjør det umulig å unngå støy og
støv for oss som bor her. Det er nok plager fra allerede eksisterende trafikkårer (støy-, luft- og
lysforurensing) – jeg snakker av lang erfaring da gården jeg kommer fra og bor på med familie ble
ofret og oppdelt da forrige enorme veiprosjekt gjennom Lier ble bygd, E-18. Parallelt her går
Ringeriksveien, og det er på- og avkjøringer på E-18 i begge retninger, alt medfører støy, støv og
lysforurensing. Det er ikke gjort noe med hensyn til støyskjerming forbi oss på Kjellstad og er et
daglig mareritt, både for oss som rett ved siden av veien, men også for folk som bor et godt stykke
unna veiene. Hovedvindretningen inn Drammensfjorden gjør at det mange dager i året ikke går an å
oppholde seg utendørs her vest for E-18. Jeg måler 70-80dB også på en del av skoleveien ungene
bruker, en voldsom økning fra da jeg selv vokste opp på 1970-80-tallet. Selv i skolegården utafor
Høvik skole er støyen fra E18 og andre veier i ytre Lier tydelig. Hjulstøy fra stor trafikkbelastning er
ille enten det er fra elbiler eller biler på fossilt drivstoff.
Det er kulturminner i området, f.eks. St. Hallvards brønn, gravhauger osv.
Her er også Norges beste jord til dyrking av grønnsaker og korn. Se kartverket (kilden.nibio.no).
Produksjon og fagmiljø er bygget opp over flere generasjoner på flere gårder her, og er en viktig del
av «kjøkkenhagen» til det mest tettbefolka området på Østlandet. Det er mange arbeidsplasser og
store verdier innen videreforedling og salg, hos driftsmiddelleverandører og annet som har sitt
utspring i særlig grønnsaksproduksjonen i ytre Lier. Veien til markedet er kort, og det er en enorm
fordel med tanke på de utfordringene Norge og verden står overfor nå. Ytterligere store
veiprosjekter vil dele opp og avskjære gode arealer og det vil bety slutten for muligheten til å dyrke
matvekster på en rasjonell måte i framtida. Arealene i ytre Lier kan dermed anses som tapt på litt
lengre sikt, og dette er ikke i tråd med politiske mål om bedre selvforsyning og mindre påvirkning av
miljø og klima. I Lier er det de siste åra jobba for å bedre jordhelsa og bygge opp mere organisk
materiale, altså karbonbinding, som også er klimatiltak det nå settes lys på, bl.a. Norges tilslutning til
Parisavtalen, lanseringen av Nasjonalt program for jordhelse (landbruksdirektoratet.no 28.2.) og nå

til sist tilknytningen til «4 promille-initiativet» (regjeringen.no 6.3.). Noe av Norges beste
jordbruksarealer kan ikke legges under asfalt og deles opp.

Oppdraget fra Staten er feil. Man kan ikke se isolert på veistrekningen fra Dagslett til E18, noen veldig
få kilometer, når formålet er å lage en rasjonell måte å forflytte seg på fra øst til vest i landet vårt.
Veien bør legges i et mindre omstridt og sårbart område.
Hvis veien skal legges innom ytre Lier må det sterke skjermingstiltak til så situasjonen for oss som bor
her blir bedre enn den er i dag. Her kreves en større utredning og tiltak til enn å se på den ekstra
belastningen en evt. påkobling av E134 lager. Eksisterende veinett er en belastning allerede. Det er
ingen av de planlagte traseene som er greie. Den minst dårlige er Vikeralternativet, forutsatt full
skjerming av E-18 fra N for Circle K/Max til bygrensa mot Drammen.

Med vennlig hilsen
Anne Lene Malmer og Andreas Eikeland
Aaby Gård, Kjellstadveien 2, 3402 Lier
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Innspill til planprogram for E134 dagsslett til kryss E18

Har følgende innspill til planprogrammet:
Tilknytning til lokalt veinett:
I de ulike alternativene så må det vurderes ulike alternativer for påkobling til det lokale
veinettet. F.eks, velges Viker alternativet så bør det vurderes å koble på til Lierbakkene. vet
at det er restriksjoner på dette når det gjelder fylkesvei, men ønsker at det legges inn i
planprogrammet.
Arealer og buss stopp langs veien.
En bør sette av arealer til ekspress busstopp ved veien i alle alternativer
Verdifastsettelsen av jordeiendommer må tydeliggjøres og en må vurdere å få en bedre
verdifastsetting enn kun eiendomsverdier.
Skal de ulike prislappene ha legitimitet så bør en finne en verdifastsettelse av
jordbrukseiendommene i alle alternativer.
Støy må tas alvorlig for alle strekninger.
Jan Erik Alverdus Berg
91818349
-Jan Erik Alverdus Berg
Kampanjeleder og Kommunestyrekandidat 2019
Lier Høyre

alverdus@gmail.com
Tel: (+47) 91818349
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E134 Dagslett-E18

Hei
Mitt innspill til planprogrammet E134 Dagslett-E18 gjelder etterbruk av anleggsveien i
Daueruddalen.
Denne veien kan potensielt bli en kjempefin sykkelvei mellom Spikkestad og Lahell. Veien
har allerede veldig mange gode egenskaper som ingen kryssende biltrafikk, slak stigning,
trivelig naturomgivelser.
Dagens sykkeltilbud bærer preg av å ha bratte bakker, flere steder med en trafikkfarlig skarp
sving i bunn. Samt at den har unødvendig mye bakker, og er vanskelig å finne. Jeg tror en
sykkelvei i Daueruddalen ville blitt det foretrukne valget for Asker og Liers syklister. I tillegg
ville sykkelveien kan potensielt også bli en berikelse for treningssyklistene, som gjerne kunne
endt opp her etter en rundtur på Hurum.
For å realisere dette kreves det at man legger opp til planskilt kryssing av den nye E134, samt
tilkoblinger i nord og sør til annet vegnett/sykkelvegnett.
Tilkoblinger til annet vegnett/sykkelvegnett vil i første rekke gjelde tilkobling til den gamle
jernbanetraseen i nord, men også lahelldammen i sør. Andre interessante tilkoblinger kan
være mot boligfeltet på Dagslett, samt Bjønndalslia, og Nedre Brøholtlia. Kanskje vil det også
være ønskelig med en undergang under dagens E134/Røykenveien.
Håper dette kan bidra med mye nytte for relativt beskjedne ekstrainnvesteringer.
mvh
Audun Tysnes

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Tormod Wahl <tormod.wahl@multibev.no>
8. mars 2020 23:52
Firmapost
Innspill/ merknader til plan for E134 - Nye Viker alternativet
896.pdf

Hei,
Som eiere av eiendommene 118/16 og 119/3 ønsker vi å komme med noen merknader til
planogrammet for Viker alternativet.
Vi er bekymret for at et eventuelt innslag til tunellen vil bli trukket lengre nord. Vi tenker på
følgende:
1. Ødelegge et rekreasjonsområde. Lier og nå Asker kommune har samarbeidet for å få i stand
en sammenhengende turvei langs den gamle jernbanelinjen. Denne turveien er mye brukt av
innbyggeren i nær og fjernområder og et innslag lengre nord vil komme rett ved denne
turveien
2. Det ligger en dam med verneverdige salamandere på eiendommen. Denne dammen er under
overvåkning for blant annet vannstand. Referanse her rapport fra Børre K Dervo i Norsk
institutt for naturforskning – NINA. Se vedlagt rapport(side 20)
3. Fraflytting av boenheter som følge av inngrep og støy som vil gjøre det ubeboelig. Samt tap
av dyrket mark
Det er ikke alle verdier som kan måles i penger og det vil få enorme konsekvenser for et nærområde
som Lier sine politiker og SVV ikke kjenner så godt til.
Mvh
Tormod Wahl og Stine Bjørnstad Wahl
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Sammendrag
Dervo, B.K. 2012. Forekomst av salamander i Lier kommune. - Lokaliteter i Gullaug Lahellområdet. NINA Rapport 896. 27 s.

Denne rapporten beskriver arbeidet med å kartlegge og overvåke forekomsten av småsalamander, Triturus vulgaris, og storsalamander, Triturus cristatus, i Lier kommune i Buskerud i
regi av Norsk institutt for naturforskning. Alle kjente eksisterende ynglelokaliteter i Lier kommune som har eller har hatt ynglende bestander av små- eller storsalamander er beskrevet i rapporten. Videre gir rapporten en beskrivelse av metoder og innsamlingsinnsats.
Det er siden begynnelsen av 1990-tallet registrert 54 ynglelokaliteter for små- og/eller storsalamander. Det er 24 lokaliteter med kun småsalamander og 30 med både små- og storsalamander. Av de 30 kjente lokalitetene med storsalamander er det en lokalitet med usikker bestandsstatus pga. delvis igjenfylling med påfølgende gjengroing og en lokalitet hvor storsalamander ikke lenger er registrert.
I rapporten blir 7 lokaliteter beskrevet litt mer detaljert. Det er to lokaliteter som ikke har ynglende bestand av små- og eller storsalamander, det er 4 med både små- og storsalamander og
det er en lokalitet med tidligere forekomst av begge arter. Lahelldammen har den største salamanderbestanden av lokalitetene som er nærmere beskrevet. Denne bestanden er trolig i stor
grad isolert fra de andre pga. veger med stor trafikk. De tre andre lokaliteten har små til middels store bestander av salamander.

Børre K. Dervo, NINA Lillehammer, Fakkelgården, 2624 Lillehammer, borre.dervo@nina.no.
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Forord
Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som gjennomføres for å kartlegge og overvåke
lokaliteter med små- og storsalamander i Lier kommune i Buskerud i regi av NINA. Alle kjente
eksisterende ynglelokaliteter i Lier kommune som har eller har hatt ynglende bestander av
små- eller storsalamander er beskrevet.
Statens vegvesen Region sør har i forbindelse med planlegging av vegprosjekter, ønsket en
oversikt over forekomster av salamander i nedre deler av Lier. Det er bakgrunnen for at 7 lokaliteter er beskrevet litt mer detaljert i denne rapporten.
Mange personer har siden oppstarten av kartleggingsarbeidet i 1993 bistått under innsamling
av data. En takk til alle sammen. En spesiell takk til alle grunneierne som velvillig har gitt tillatelse til undersøkelser. Arbeidet med kartlegging er støttet av Statens vegvesen Region Sør,
FM i Buskerud og NINA.
Lillehammer, oktober 2012

Børre K. Dervo,
Prosjektleder
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1 Innledning
1.1 Salamandernes utbredelse og livssyklus
Småsalamander, Triturus vulgaris, har i Norge to adskilte utbredelsesområder; "Østlandet (Oslofjorden fra Østfold, Innlandet opp til Fron, Ytre Rendal og Tynset og opp til midtre Telemark)
til Sør-Vestlandet" (spredt fra Aust-Agder til Rogaland) og i "Trøndelagsområdet" fra Nordmøre
til helt sør i Nordland (Dolmen 2008). De voksne dyra er fra 7 til 11 cm, brune, olivenbrune eller
mørke med en svart strek gjennom øyet. Buken er rødoransje med svarte prikker.
I Norge finnes storsalamanderen T. cristatus i tre atskilte områder: Midt-Norge (fra Nordmøre
og nordover på begge sider av Trondheimsfjorden), Sørvest-Norge (mellom Boknafjorden og
Bergen) og Sørøst-Norge (fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden til Skienstraktene og
opp i midtre Telemark, hvor den er funnet opp i over 600 m o.h.; nord til Land, Lillehammer og
Ytre Rendal) (Dolmen 2008). De voksne dyrene er 11- 17 cm, svarte og med safrangule felter
på buken.
Småsalamander og storsalamander veksler mellom et liv i vann og et liv på land, og kategoriseres derfor som semi-akvatisk. Parring, egglegging og larveutvikling skjer i vann, mens arten
tilbringer store deler av den øvrige tiden på land (Fog et al. 1997).
Om høsten og vinteren ligger begge artene i vintersøvn. Typiske steder for overvintring er jordhuler for små pattedyr, andre hulrom i bakken i forbindelse med steinrøyser, vindfall av trær,
bygningsstrukturer etc. Vintersøvn er en tilpasning til lang tids matmangel ved å redusere metabolismen til et minimum gjennom vinteren (Hillman et al. 2009). Egenskaper ved selve overvintringsstedet vil sannsynligvis ha en stor betydning for både overlevelse og når vandringen
starter opp om våren. Dyrets beliggenhet i dybde nede i jorda, om overvintringsstedet ligger i
skygge eller er soleksponert og hvor lenge det er dekket av snø eller frossen jord har stor innvirkning på metabolismen, faren for dehydrering og dødelighet som følge av frostskader. Slike
forskjeller kan også påvirke trekkets intensitet og varighet ved at en andel av populasjonen må
starte vandringene tidlig som følge av ugunstige overvintringsforhold og forbruk av energireserver.
Utpå våren forlater de voksne sine overvintringsplasser og legger ut på vandring mot yngledammen. Oppstart for denne vandringen og hvor lang tid den tar, vil avhenge av en lang rekke
faktorer. Normalt kan de første individer begynne vandringen straks frosten har gått ut av jorda,
og vandringen stimuleres av regnvær (Malmgren 2007). Det årlige forløpet av vandringer hos
salamandere er i stor grad styrt av temperatur. Vårvandringen over land til yngledammen skjer
hovedsakelig i døgnets mørke timer. I begynnelsen av vandringsperioden ser kveldstemperaturen ut til å spille en viktig rolle for vandringens omfang, mens det senere i vandringsperioden er
større sammenheng mellom luftfuktighet og vandringsaktiviteten (Dervo et al. under utarb.).
Det er tidligere rapportert kjønnsforskjeller i vandringsmønsteret, der hannene innleder vandringen noe tidligere enn hunnene (Arntzen 2002). Avstanden fra overvintringsplass til yngledam vil sammen med art og soleksponering av overvintringsplassen avgjøre hvor lang tid
den enkelte salamander bruker på sin vårlige vandring. Generelt ser man at selve vårvandringen for hele bestanden i en dam kan strekke seg over lang tid, opptil 5 til 7 uker er registrert
i Sør-Norge (Dervo et al. under utarb). Også en andel av de juvenile dyr, som ikke skal delta i
årets reproduksjon, vil etter hvert begynne å vandre til vannet. For disse vil dette først og
fremst være en næringsvandring til jaktområder i vannet.
Etter ankomst til dammen, skjer en fysiologisk tilpasning til liv i vann. Huden blir glattere og mer
velegnet for hudrespirasjon. I tillegg utvikles de sekundære kjønnskarakterer, i særdeleshet
hannens rygg- og halekam (Fog et al. 1997). Kurtisen hos storsalamander starter normalt ved
en vanntemperatur på ca 10 ºC (Malmgren 2007). Fra slutten av april til begynnelsen av juni,
samles hannene i grupper på spillplasser i strandsonen på ca 20-60 cm dyp. Salamandernes
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kurtise kan beskrives som ”ekte lek”, som vi fra fugleverdenen bl.a. kjenner hos tiur og orrfugl.
Aktiviteten på leken er størst i skumringen og fram mot midnatt. Hannene svømmer eller går
omkring på bunnen, og hunnene oppsøker spillplassene. Vanligvis er det omtrent like mange
hanner og hunner i dammen, men det er kjent at hunner kan stå over en reproduksjonssesong
ved dårlige næringsforhold og dårlig kondisjon.
En tid etter paringen starter eggleggingen. Salamanderen legger eggene enkeltvis, festet til
vegetasjon under vann (Fog et al. 1997). Både parringstiden og eggleggingsperioden kan
strekke seg over et langt tidsrom. Dette gjør at man kan finne egg over en forholdsvis lang periode.
Når eggleggingen er over, vil de voksne etter hvert gå på land. Men i motsetning til småsalamanderen, er storsalamanderen mer knyttet til vannet. Derfor vil det være en del voksne storsalamander som forblir i dammen i lang tid etter endt reproduksjon, ofte ut juli. Når de går på
land vil det ofte skje i mørke og regn (Malmgren 2007). Det er stor individuell variasjon i tidspunkt for returvandringen, og det kan også forekomme variasjoner mellom ulike dammer og
mellom ulike år.
Larven frigjøres fra egget etter 2-3 uker, og utviklingstiden er temperaturavhengig (Fog et al.
1997). Den frittsvømmende larven ernærer seg som et aktivt rovdyr helt fra klekkingen. Fram til
metamorfosen vokser småsalamanderen til en størrelse på nærmere 40 mm, mens storsalamanderen blir opptil 70 mm (Dolmen 2008). Storsalamanderlarver er dagaktive og henger
gjerne lett synlig i de frie vannmasser. De er således lett å påvise i dammen ved visuell observasjon. På grunn av denne atferden er de imidlertid svært utsatt for predasjon fra fisk (Dolmen
1988). Småsalamanderlarvene lever nede ved bunnen i dammen.
I løpet av august-september vil de fleste larver gjennomgå metamorfose og gå på land. Gjellene erstattes av lunger, og larvene orienterer seg mot land, særlig mot partier av dammen med
gode muligheter for ilandstigning og med et gunstig terrestrisk miljø, bl.a. i form av skog og
busker (Malmgren 2007). Varigheten av perioden med metamorfose kan variere i betydelig
grad, parallelt med variasjoner i tidspunkt for egglegging. Naturlig nok vil det være geografiske
forskjeller knyttet til breddegrad og høyde over havet også når det gjelder tidspunktet for metamorfose. I motsetning til hva som er tilfellet for frosk og padde, skjer det ingen synkronisert
metamorfose hos salamanderne, som derfor går på land enkeltvis. De nymetamorfoserte salamanderne forflytter seg raskt til et beskyttende terrestrisk miljø med overvintringsmuligheter.
Som juvenile tilbringer de mye av tiden på land, men mange oppsøker også vann om sommeren. Hannene hos storsalamander blir kjønnsmodne etter 3-4 år, hunnene etter 3-5 år (Fog et
al. 1997).
Det synes som om de voksne beveger seg raskt og målrettet mot egnete terrestriske leveområder. Dette skjer trolig for å redusere farene for predasjon og uttørking under vandringen
(Malmgren 2002). De fleste kan gjenfinnes mindre enn 300 m fra dammen, men individer er
funnet inntil 1300 m unna vannet (Jehle 2000, Jehle & Arntzen 2000, Kupfer 1998, Malmgren
2002). Hvor lang avstand salamanderne tilbakelegger over land vil være avhengig av landskapets struktur og forekomsten av velegnete vandringsruter og overvintringsområder. I sitt terrestriske miljø oppsøker den hulrom under steiner, røtter, løvfall, dødt treverk og museganger.
Om dagen ligger den mest i skjul og kommer normalt fram på netter med regn eller høy luftfuktighet. Det er uvisst hvor sterkt bundet de enkelte individene er til sine vann- og landmiljøer.
Mesteparten av spredningen til nye områder skjer trolig hos juvenile (1-2 år gamle) individer
(Kupfer & Kneitz 2000).
Som en oppsummering av beskrivelsene over, er det i figur 1.1 gitt en skjematisk fremstilling
av små- og storsalamanderens ulike livsfaser og den relative mengden dyr gjennom året i henholdsvis ynglelokaliteten og landområdene. Tilsvarende er det i figur 1.2 en fremstilling av aktiviteter gjennom året for de ulike stadiene.
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Figur 1.1. Endringer i antall individer for ulike stadier av små- og storsalamander gjennom året
for bestander i Sør-Norge. Tykkelsen på baren indikerer det relative antallet dyr. Immat.= ikke
kjønnsmodne individer > 1 år, Juv.=metamorfoserte larver < 1år.

Figur 1.2. Tidspunktet for viktige aktiviteter for ulike livsstadier hos små- og storsalamander
gjennom året for bestander i Sør Norge.
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1.2 Kartlegging og overvåking i Lier
Innsamling av data om forekomst av småsalamander og storsalamander i Lier kommune i
Buskerud ble startet opp på begynnelsen av 1990-tallet. Ved hjelp av økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 og intervju av lokalkjente, ble potensielle ynglelokaliteter pekt ut. Lokalitetene
ble undersøkt med bunnhåv i perioden juli og august (z-sveip). Nye lokaliteter ble besøkt hvert
år i perioden fra 1992 til hele Lier kommune var kartlagt i 1997. I perioden 1997 til 2008 ble
kjente og potensielle ynglelokaliteter for små- og storsalamander besøkt og undersøkt med
bunnhåv med tre års mellomrom. Fra og med sesongen 2009 og fram til d.d. er det gjennomført en årlig overvåking i lokaliteter med forekomst av storsalamander, hvor både fiskeruser og
bunnhåv er benyttet. I tillegg er kjente lokaliteter med småsalamander undersøkt to ganger i
denne perioden, dvs. omtrent hvert tredje år. Omfanget av overvåkingen, metodene som er
brukt og materiale er nærmere beskrevet i kapittel 3.
Arbeidet med å kartlegge og overvåke salamander i Lier kommune startet opp på privat basis
gjennom Naturvernforbundet i Lier og videreført gjennom ulike interne og eksterne prosjekter i
henholdsvis Østlandsforskning og Norsk institutt for naturforskning. Formålet med den første
kartleggingen, var å få oversikt over forekomsten av salamander i kommunen. Senere har undersøkelsene gått over i et fast overvåkingsopplegg.
Kartleggingen og overvåkingen som er gjennomført siden 1990 i Lier, har gitt god oversikt over
bestandsutviklingen for de to artene i kommunen. De innsamlede dataene er brukt som grunnlaget for å beskrive forekomst av små- og storsalamander i denne rapporten. Den beskriver
resultatet av overvåkingen og kartleggingen i de sørligste lokalitetene i kommunen.
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2 Områdebeskrivelse
Lier kommune ligger sør i Buskerud fylke og har et areal på 307,25 km2, hvor 19,84 km2 er
ferskvann (6 %), 5,92 km2 saltvann (2 %), 217,12 km2 skog (71 %), 42,72 km2 dyrket mark (14
%) og 5,30 km2 bebygd (2 %) (http://www.statkart.no/?template=norgeitall). Bjørnkollen er Liers
høyeste punkt med 620 m o.h. Det er omkring 420 vannlokaliteter merket av på ØK/FKB kart
fra Statens Kartverk i målestokk 1:5 000. Dette er eksisterende store og små permanente
vannlokaliteter, dvs. lokaliteter som er så store og permanente at de i utgangspunktet skal
kunne være yngellokalitet for småsalamander Av disse ligger 330 i skog (78 %) og 90 i kulturlandskapet (22 %). Av de omkring 420 eksisterende vannlokalitetene er det 325 naturlige (77
%) og 95 kunstige (23 %).
Med bakgrunn i studier av kart tilbake til omkring 1900 og intervju av grunneiere (Dervo
upubl.), er det anslått at det er forsvunnet helt eller delvis 140 lokaliteter (25 %), hvor 50 lå i
skog (35 %) og 90 i kulturlandskapet (65 %). Dette gir samlet omkring 560 vannlokaliteter (figur 2.1). Halvparten av de omkring 190 kunstige lokalitetene som er etablert siden 1900-tallet
eksisterer fortsatt.

Figur 2.1. Kart over Lier kommune i Buskerud fylke med sentrumspunktet for de omkring 560
permanente vannlokalitetene i kommunen som er registret siden 1990, hvorav ca. 140 nå har
helt eller delvis forsvunnet.
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Av de 420 registrerte vannlokalitetene ligger 25 prosent under marin grense, 67 prosent ligger i
områder med granitt og 18 prosent i områder med kalkrik berggrunn (rombeporfyr og kambrosilurbergarter som sandstein, leirskifer og kalkstein).
Det er registrert fisk i nesten 30 prosent av de eksisterende vannlokalitetene i Lier kommune.
Små- og eller storsalamander er siden begynnelsen av 1990 tallet registrert i 54 lokaliteter;
hvor 24 har kun småsalamander og 30 har både små- og storsalamander (tabell 2.1 og 2.2).
Av de 30 kjente lokalitetene med storsalamander er det en med usikker bestandsstatus pga.
igjenfylling med påfølgende gjengroing (nr 129 Fagerlid) og en hvor storsalamander ikke lenger
forekommer (nr 54 Øgarden v.f.Stabekk). I tillegg til disse tretti er det seks lokaliteter som er
gjenfylt eller fjernet og som har hatt både små- og storsalamander. Disse 6 er Lille Reistad
(UTM33N 235343, UTM33Ø 6636273), Grøstad nord (UTM33N 236513, UTM33Ø 6640640)
Grøstad sør (UTM33N 236512, UTM33Ø 6640541), Mørk N (UTM33N 236436, UTM33Ø
6630960), Travbanen (UTM33N 235508, UTM33Ø 6642087) og Nøste (UTM33N, UTM33Ø).
Av de 24 kjente lokalitetene med kun småsalamander i tabell 2.2, er det en (nr 56 Viker) hvor
småsalamander har forsvunnet pga. utsetting av fisk og steinsetting av damkanten. Det er
også et 15-tals lokaliteter hvor det er påvist småsalamander, men hvor det i dag ikke er kjent
ynglende bestander. Dette er lokaliteter som det enten er registrert enkeltindivider av småsalamander i, men ingen påfølgende ynglende bestand, eller lokaliteter som har blitt fylt igjen.
Det er også mange små hagedammer (< 25 m2), ofte med fisk, som sporadisk har ynglende
individer av småsalamander. Det er valgt ikke å ta med disse "temporære" forekomstene i
oversikten som er gitt i tabell 2.2. Hvis alle disse blir tatt med, er det nok samlet påvist småsalamander et 80-tals potensielle ynglelokaliteter i Lier kommune siden begynnelsen av 1990tallet.
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Nr
4
5
555
554
545
150
149
148
24
26
159
143
141
74
192
94
203
95
138
76
139
487
488
494
127
128
496
495
129
54

Navn

UTM
33N

UTM 33Ø

Areal

H oh

Undersøkt
1. gang

Undersøkt
siste gang

Småsalamander
påvist 1. gang

Storsalamander
påvist 1. gang

Status småsalamander

Status storsalamander

Lahelldammen
Lahelldammen, Lille
Kovestad
Enga
Haug
Sandaker/ O.K. Jensen
Planteskolen Østvold, Vivelstad
Grette, Vivelstad
Kjosdammen, Store Reistad
Brastad
Rød, Undersrud
Vestre Renskaug M, Eriksrud
Eriksrud N
Øvre Stabekk, Lierskogen
Lorttjern
Funnesdal
Lamyr v Kruttjern
Rønningen, Meren
Korsrud, Sjåstad
Kittelsrud, Oppsal
Nedre Svere, Sjåstad
Gurandsrud
Holtsmark, Sylling
Sylling fiskedam
Sylling skole S
Valstad, hestesenter Sylling
Tverrbergkastet, S
Tverrbergkastet, N
Fagerlid S, Sylling

236699
236684
236451
236804
231904
232990
232477
232734
235453
235208
230979
232072
231471
238995
225296
233922
229341
233313
234697
235966
233307
234417
235193
235154
236452
236180
239750
239679
234926

6630232
6630326
6632133
6632307
6635257
6635505
6635809
6635832
6636331
6637075
6637874
6639013
6639301
6641021
6641154
6641587
6642981
6644085
6645217
6645581
6645961
6646841
6647049
6648227
6648579
6648831
6654304
6655021
6649563

6,034
0,130
0,150
0,670
0,700
1,000
1,200
2,040
0,429
0,301
0,510
0,840
0,890
0,800
2,600
0,500
1,000
0,870
1,452
3,450
2,700
0,225
0,500
0,200
1,000
0,600
0,250
0,700
0,100

31
41
124
82
64
25
49
40
115
150
143
41
59
221
420
118
408
65
40
94
80
112
124
135
120
146
258
240
150

05.05.1997
21.05.1997
11.06.2010
02.06.2012
06.06.2009
09.07.1999
20.07.1996
02.06.1996
23.07.1994
26.09.1996
14.06.2005
02.06.1996
07.12.1997
05.08.1999
02.06.1996
05.08.1999
20.07.1996
03.07.1994
09.07.1999
02.06.1996
20.07.1996
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
01.06.1994
02.06.1996
05.07.1998
05.07.1998
02.06.1996

05.06.2012
26.05.2012
03.06.2012
03.06.2012
22.05.2012
22.05.2012
03.06.2012
22.05.2012
26.05.2012
25.05.2012
22.05.2012
22.05.2012
29.05.2012
24.05.2012
04.06.2012
26.05.2012
04.06.2012
23.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
29.05.2012
26.05.2012
23.05.2012
04.06.2012
04.06.2012
04.09.2007

12.07.1997
12.07.1997
11.06.2010
03.06.2012
06.06.2009
09.07.1999
20.07.1996
27.07.2001
<1972 (Hafslund)
12.07.1997
14.06.2005
02.06.1996
07.12.1997
05.08.1999
04.09.2007
05.08.1999
12.07.1997
03.07.1994
09.07.1999
01.07.1999
20.07.1996
04.09.2007
09.07.1999
09.07.1999
01.06.1994
20.07.1996
05.07.1998
05.07.1998
02.06.1996

2006 (Mjåland)
15.08.2009
11.06.2010
03.06.2012
06.06.2009
09.07.1999
20.07.1996
26.08.2008
<1972 (Hafslund)
12.07.1997
06.06.2009
07.06.2009
29.05.2012
23.08.2007
25.08.2008
23.08.2007
12.07.1997
22.07.2007
09.07.1999
06.06.2009
22.07.2002
07.06.2009
09.07.1999
26.08.2008
26.05.2012
20.07.1996
23.08.2007
08.08.2009
27.07.2001

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?

Øgarden,V f. Stabekk

238781

6640710

0,300

219

30.07.1995

24.05.2012

<1972 (Dolmen)

<1972 (Dolmen)

1

†

Tabell 2.1. Oversikt over kjente lokaliteter med forekomst av både små- og storsalamander i Lier kommune i Buskerud fylke. "1" betyr at bestanden
eksisterer. "?" betyr at forekomsten er usikker. "†" betyr at bestanden er utryddet. Kjente lokaliteter med bestander som er utryddet og ynglelokaliteten forsvunnet, er ikke tatt med.
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Nr
164
568
576
142
600
35
93
188
40
39
47
173
542
90
190
524
195
581
585
546
211
100
582
56

Navn

UTM
33N

Hyggen Hagesenter S
Linnes, ridesenter
Søndre Stokke
Eriksrud
Snarum
Kjennertjern, Lierskogen
Tranby kirke, V
Askgrenda S
Marmorbruddammen, Gjellebekk
Naturstidammen, Gjellebekk
Griseruddammen, Gjellebekk
Askgrend NV
Hennum Søndre
Haugerud, Hennum
Vrangsputten
Lisetervolden
Eiksetra S
Fuglerud
Sole, Åmot
Sjåstad Kirke N
Nordbråtan, Sjåstad
Øvre Svere, Isdam Sjåstad
Skjeggeruddalen

233993
233168
234528
231768
232624
236984
233828
230858
235112
235507
236104
230580
234549
234887
225518
225576
226758
233314
232552
231912
231297
232883
234028

6634379
6635701
6636314
6639375
6639553
6639824
6639872
6639970
6639987
6640024
6640065
6640067
6640561
6640773
6641073
6641093
6641286
6642146
6644488
6644522
6644939
6646537
6647703

1,100
0,470
0,100
2,100
2,270
0,200
0,200
1,200
0,250
0,100
0,300
0,270
0,038
0,300
0,300
0,050
0,200
3,000
0,200
1,000
1,120
0,100
0,200

9
22
18
48
15
228
143
102
264
261
250
147
228
240
418
420
390
65
75
135
198
143
53

20.07.1996
17.08.2009
02.06.2012
07.09.1999
28.05.2012
30.07.1995
19.05.2012
19.05.1997
09.06.1994
23.07.1994
23.07.1994
19.05.1997
04.07.2007
26.09.1996
02.06.1996
12.08.2003
03.06.1996
02.06.2012
03.06.2012
26.08.2008
02.06.1996
09.07.1999
03.06.2012

Viker

235174

6635627

0,560

25

30.07.1995

UTM 33Ø

Areal

H oh

Undersøkt
1. gang

Undersøkt
siste gang

Småsalamander
påvist 1. gang

Status
småsalamander

06.06.2009
17.08.2009
03.06.2012
29.05.2012
29.05.2012
24.05.2012
03.06.2012
29.05.2012
24.05.2012
24.05.2012
24.05.2012
04.09.2007
25.05.2012
25.05.2012
04.06.2012
04.06.2012
04.06.2012
03.06.2012
03.06.2012
28.05.2012
29.05.2012
29.05.2012
03.06.2012

06.06.2009
17.08.2009
03.06.2012
07.09.1999
29.05.2012
23.07.2007
04.09.2007
19.05.1997
05.06.2009
05.06.2009
24.05.2012
19.05.1997
04.07.2007
26.09.1996
02.06.1996
12.08.2003
12.08.2003
03.06.2012
03.06.2012
07.07.2009
02.06.1996
16.08.2007
03.06.2012

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

03.06.2012

30.07.1995

†

Tabell 2.2. Oversikt over kjente lokaliteter med forekomst av både småsalamander i Lier kommune i Buskerud fylke. "1" betyr at bestanden eksisterer. "?" betyr at forekomsten er usikker. "†" betyr at bestanden er utryddet, men at ynglelokaliteten fortsatt eksisterer. Kjente lokaliteter med bestander som er utryddet og ynglelokaliteten forsvunnet og sporadiske forekomster, er ikke tatt med.
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Ynglelokalitetene som er nærmere beskrevet i denne rapporten ligger helt syd i kommunen i
området ved Gullaug og Lahell, samt en lokalitet i nabokommunen Røyken (figur 2.2). Dette er
nåværende lokaliteter med små- og storsalamander (nr 554 Enga, nr 555 Kovstad, nr 5 Lille
Lahelldammen, nr 4 Lahelldammen), lokalitet med usikker forekomst (nr 6 Sprengstoffdammen) og en lokalitet som har blitt borte, men som tidligere har hatt stor og liten salamander (nr
2 Mørk). Det er også tatt med en lokalitet som ligger i nabokommunen Røyken (nr 800 Åsaker), men som ligger i nærheten av lokalitetene i Lier (figur 2.2). I resultatkapittelet (Kap 4 side
18) er det gitt en nærmere beskrivelse av de undersøkte lokalitetene.

Figur 3.1. Kart over undersøkte lokaliteter i området ved Gullaug, Lahell og Spikkestad. Rødt
punkt er eksisterende lokalitet og blå punkt er lokalitet som er borte.
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3 Metode
Innsamling av bunndyr og larver og voksne små- og storsalamander, er foretatt med bunnhåv,
fiskeruser og eller ortmannfeller. Bunnhåven som har vært brukt er langskaftet (130 cm) og
rektangulær (25x25 cm) med maskevidde 0,5 mm (Figur 3.1). Prøvetaking med bunnhåv har
skjedd som z-sveip, dvs. håven føres i en håvslagserie gjennom vannet parallelt med bredden
på dammen like over bunnen i en z (fram langs bredden, tilbake og fram igjen) med utslag på
ca. 1,5 m i løpet av 2 til 3 sekunder (Dolmen 1991). I hver lokalitet ble det samlet inn prøver på
10 stasjoner med en håvslagsserie per stasjon, hvis ikke annet er nevnt.

Figur 3.1. Bilde av bunnhåv tv, bunnsatt ruse i midten og ruse med flytering th. Foto Børre K.
Dervo.

Fiskerusen som er brukt er en sylindrisk fiskeruse av svart flettet nylon (trådtykkelse 0,5 mm)
med en kjegleformet inngang ("kalv") i hver ende (Figur 3.1). På midten er det en glidelås som
kan åpnes for tømming av rusa. Lengden på rusen er 600 mm, diameteren 250 mm, maskevidden i nettingen til rusa 5 mm og åpningen i kalven 15 mm (metallring). Rusene er sammenleggbare og selges av www.dreamtm.no. Til hver ruse er det festet ei 3 til 5 m lang snor til forankring mot land. Inne i hver ruse er det plassert en 2 cm tykk flytering av plast med diameter
17 cm.
Innsamling av salamander med fiskeruser har skjedd ved at rusene er satt enkeltvis nær land
på grunt vann og med en avstand mellom rusene på minst 5 meter (figur 3.2). Hvis ikke annet
er beskrevet, er det brukt 10 ruser pr lokalitet. Avstanden fra land og ut til rusene var mindre
enn 5 m. Rusene ble plassert slik at øvre del stakk over vann, men med begge ruseinngangene under vannflaten. Dette ble gjort ved at de enten ble utstyrt med innvendig flytering, eller
ved at den indre delen av rusene ble plassert på bunnen slik at de stikker over vann. Dette ble
gjort for å sikre dyr tilgang til luft. Det ble ikke brukt agn i rusene. Rusene sto ute fra 15 til 25
timer i hver lokalitet, dvs. tømming en gang pr døgn.
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Figur 3.2. Bilde av plassering av fiskeruser for fangst av salamander. Avstanden mellom rusene er fra 5 til 8 meter. Foto Børre K. Dervo.

Ortmannfellene er laget av 20 l kvadratiske gjennomsiktige plastkasser med lokk, hvor det er
boret 4 hull med diameter på 7 cm, ett gjennom hver av sidene (figur 3.3). I hvert hull er det
plassert tuten til en 1,5 liters plastflaske pekende inn i plastkassen. Tuten til plastflasken er
skjært av med sag slik at diameteren er litt større enn åpningene i plastkassene. Tuten til plastflasken er limt fast til plastkassen med limpistol. Innvendig helt øverst i kassen er det festet rør
som flyter med en diameter på 5 cm (isolasjon til vannrør). Isolasjonsrøret sørger for at fellene
flyter og det blir en luftlomme inne i fellene. Til hver felle er det festet en ca. 5 m lang snor.

Figur 3.3. Bilde av ortmannfeller, ovenifra tv og fra siden th. Foto Børre K. Dervo.

Innsamling av salamander med ortmannfelle skjedde vet at fellene ble plassert enkeltvis og
nedsenket, men flytende nær land og med en avstand på minst 5 meter mellom rusene. Antall
feller er 10 pr lokalitet, hvis ikke annet er nevnt. Figur 3.4 viser plassering av feller, men hvor
avstanden er for kort i forhold til optimal fangst. Avstanden fra land og ut til rusene var mindre
enn 5 m. Det ble ikke brukt agn i rusene. Rusene sto ute fra 15 til 25 timer i hver lokalitet, dvs.
tømming en gang pr døgn.
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Figur 3.4. Bilde som viser plassering av ortmanfeller og fiskeruser for fangst av salamander.
Avstanden mellom ruser og feller er her for kort, dvs. fra 2 til 3 meter. Foto Børre K. Dervo.
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4 Resultater
4.1 Enga, lokalitet nr 554
Enga (UTM 33N 236804, UTM 33Ø 6632307) er en kunstig bygget dam, etablert en gang på
60-70 tallet (figur 4.1). Den har et areal på 670 m2 og ligger 82 m o.h. i et kulturlandskap. Lokaliteten ligger under marin grense og bunnen består av leire. Dybden er på rundt 3 meter på
det dypeste. Dammen er soleksponert og damkanten nesten helt fri for busk- og tresjikt (figur
4.2). Åpent vannspeil utgjør ofte mindre enn 50 prosent av det totale damarealet.
Lokaliteten ble undersøkt første gang 2/6 2012 med 10 fiskeruser i 24,5 t, totalt 245 timer.
Fangsten var 8 storsalamander, 1 hann og 7 hunner, og 36 småsalamander, 14 hanner og 7
hunner. Fangst pr rusedøgn (CPUE) var 0,031 og 0,147 for henholdsvis storsalamander og
småsalamander. Bestanden av storsalamander er middels stor sammenlignet med andre lokaliteter i Lier.

Figur 4.1. Kart over dammen ved Enga i Lier kommune. Kartgrunnlag: Digital Norge.

Figur 4.2. Bilde av dammen ved Enga i Lier kommune. Foto Børre K. Dervo.
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4.2 Kovestad, lokalitet nr 554
Kovestad (UTM 33N 236451, UTM 33Ø 6632133) er en liten kunstig bygget gårdsdam, etablert
en gang på 60-tallet (figur 4.3). Den har et areal på 150 m2 og ligger 124 m o.h. i et kulturlandskap. Lokaliteten ligger under marin grense og bunnen består av hovedsakelig leire, men omtrent halve damkanten består av grunnfjell. Største dybde er under 2 m. Dammen er soleksponert, men omgitt av trær på rundt 30 prosent av damkanten (figur 4.4). Det er en del alloktont
materiale i dammen (blader, barnåler og greiner). Åpent vannspeil utgjør ofte mindre enn 50
prosent av det totale damarealet.
Lokaliteten er undersøkt to ganger; 11/6 2010 og 3/6 2012. Første gang med 5 ruser og andre
gang med 10 ruser, begge ganger i et døgn. Fangsten var 3 storsalamander, 1 hann og 3 hunner første gang i 2010 og 5 storsalamanderhunner andre gang i 2012. Fangst pr innsats
(CPUE) var henholdsvis 0,028 og 0,021. Det ble fanget 9 småsalamander (CPUE 0,085) i
2010 og 13 småsalamander i 2012 (CPUE 0,054). Bestanden av storsalamander er liten sammenlignet med andre lokaliteter i Lier.

Figur 4.3. Kart over dammen ved Kovestad i Lier kommune. Kartgrunnlag: Digital Norge.

Figur 4.4. Bilde av dammen ved Kovestad i Lier kommune. Foto Børre K. Dervo
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4.3 Lahelldammen, lokalitet nr 4
Lahelldammen (UTM 33N 236699, UTM 33Ø 6630232) er en stor kunstig "gårdsdam". Den er
opprinnelig et skogstjern som ble gravd ut i forbindelse med teglverksproduksjon og isproduksjon, trolig på 1800-tallet. Boligbygging på 1970-tallet reduserte størrelsen på dammen. Den
blir nå brukt til jordbruksvanning på sommerstid og som skøyteis om vinteren. Den har et areal
på 6 034 m2 og ligger 31 m o.h. i et bolig- og landbruksområde (figur 4.5). Lokaliteten ligger
under marin grense og bunnen består av leire. Største dybde er rundt 3 m. Dammen er soleksponert, men omgitt av trær på rundt 20 prosent av damkanten (figur 4.6). Det er en del alloktont materiale i dammen (blader og greiner). Åpent vannspeil utgjør ofte rundt 60 prosent av
det totale damarealet.

Figur 4.5. Kart over Lahelldammen i Lier kommune. Kartgrunnlag: Digital Norge.

Figur 4.6. Bilde av Lahelldammen i Lier kommune. Foto Børre K. Dervo
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Lokaliteten er undersøkt en rekke ganger, de siste 5 årene årlig med opp til 100 ruser over en
ukes fangst pga. et merkeforsøk. Små- og storsalamander ble oppdaget på 70-tallet, men
skriftlige kilder mangler. På 80-tallet ble bestanden av storsalamander enten utryddet eller kraftig desimerte. Storsalamander ble igjen påvist på land i 2006 (Mjåland pers. medd.). Årlig er
det de siste 5 årene fanget mellom 80 og 170 storsalamander og 1 000 til 1 500 småsalamander med ruser. CPUE for storsalamaner har variert mellom 0,010 og 0,018. Tilsvarende for
småsalamander er 0,300 til 0,367. Merke- og gjenfangstforsøk har gitt en bestand på 2 500
voksne storsalamandere. Bestanden av storsalamander er stor sammenlignet med andre lokaliteter i Lier.

4.4 Lille Lahelldammen, lokalitet nr 5
Lille Lahelldammen (UTM 33N 236684, UTM 33Ø 236684) er en liten kunstig bygget hagedam,
etablert en gang på 60-tallet (figur 4.7). Den har et areal på 130 m2 og ligger 41 m o.h. i et boligområde. Lokaliteten ligger under marin grense og bunnen består av leire. Største dybde er
under 2 m. Dammen er soleksponert, men omgitt av en del trær (figur 4.8). Åpent vannspeil
utgjør ofte mindre enn 50 prosent av det totale damarealet.
Lokaliteten er undersøkt med bunnhåv omtrent hvert 3 år siden 1997. Siden 2009 er det fanget
årlig med fiskeruser i et døgn. Antall ruser har variert mellom 7 og 10. Storsalamander ble første gang påvist i 2009. Årlig fangst har siden 2009 ligget på mellom 1 og 10 dyr. Fangst pr innsats (CPUE) for storsalamander har variert mellom 0,06 til 0,048. Bestanden av storsalamander er liten sammenlignet med andre lokaliteter i Lier.

Figur 4.7. Kart over Lille Lahelldammen i Lier kommune. Kartgrunnlag: Digital Norge.
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Figur 4.8. Bilde av Lille Lahelldammen i Lier kommune. Foto Børre K. Dervo

4.5 Andre lokaliteter
I Gullaug Lahellområdet er det i tillegg til disse 4 kjente ynglelokalitetene en potensiell lokalitet
for salamander, en lokalitet hvor liten salamander er funnet en gang og en lokalitet som er fjernet.

4.5.1 Åsaker, lokalitet nr 600
Årsaker (UTM 33N 239191, UTM 33Ø 6630923) er en kunstig bygget gårdsdam, etablert rundt
1985, som ligger nær opp til Lier i Røyken kommune (figur 4.9). Den har et areal på 2 800 m2
og ligger 136 m o.h. i et kulturlandskap. Lokaliteten ligger under marin grense og bunnen består av leire. Dybden er på rundt 3 meter på det dypeste. Dammen er soleksponert, men med
skog på rundt halvparten av damkanten (figur 4.10). Åpent vannspeil utgjør rundt ¾ av
damarealet.
Lokaliteten ble undersøkt første gang 9/8 2012 på 20 stasjoner. Det ble gjennomført et z-sveip
på hver stasjon. På 10 av stasjonene ble det fanget med ortmanfeller og på de 10 andre med
fiskeruser. For begge felletyper ble det fanget i et døgn. Verken håvslag eller fellefangst ga
fangst av voksne eller larver av små- eller storsalamander. Håvslag ga fangst av vanlige bunndyrgrupper, inkludert vannskorpionen Nepa cinerea. Bunndyrfaunaen indikerer en dam med
miljøforhold som egner seg godt både for små- og storsalamander.
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Figur 4.9. Kart over dam ved Åsaker i Røyken kommune. Kartgrunnlag: Digital Norge.

Figur 4.10. Bilde av dam ved Årsaker i Røyken kommune. Foto Børre K. Dervo

4.5.2 Sprengstoffdammen, lokalitet nr 6
Sprengstoffdammen (UTM 33N 239191, UTM 33Ø 6632978) er en kunstig bygget industridam
(figur 4.11). Den har et areal på 7 100 m2 og ligger 146 m o.h. i skog. Dammen er soleksponert, men med granskog rundt hele dammen. (figur 4.12).
Lokaliteten er undersøkt kun med bunnhåv fire ganger siden 1997. Det er funnet kun et individ
av småsalamander en gang. Trolig er det fisk i lokaliteten og den er lite egnet for salamander.
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Figur 4.11. Kart over Sprengstoffdammen i Lier kommune. Kartgrunnlag: Digital Norge.

Figur 4.12. Bilde av Sprengstoffdammen i Lier kommune. Foto Børre K. Dervo

4.5.3 Mørk N, lokalitet nr 2
Mørk (UTM 33N 236436, UTM 33Ø 6630960) er en kunstig bygget industridam (figur 4.13).
Dammen ble fjernet i 2003 og hadde et areal på rundt 150 m2. Det lå opprinnelig to dammer i
samme området, hvor den nordligste og minste hadde en liten bestand av både små- og storsalamander. Lokaliteten ble kun undersøkt med bunnhåv.
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Figur 4.13. Bilde av lokalitet nr 2 Mørk i juli 1996 til venstre og juli 2002 til høyre.

25

NINA Rapport 896

5 Kommentarer
Lier kommune har fortsatt relativt mange dammer med bestander av små- og eller storsalamander. Årsaken til dette er et intensivt drevet jordbrukslandskap med mange gårdsammer
som fortsatt blir brukt til vanning. Dette har gitt mange egnede biotoper for salamander.
Det er siden begynnelsen av 1990 tallet registrert 54 ynglelokaliteter for små- og eller storsalamander. Det er 24 lokaliteter med kun småsalamander og 30 med både små- og storsalamander. Av de 30 kjente lokalitetene med storsalamander er det en med usikker bestandsstatus pga. delvis igjenfylling, med påfølgende gjengroing og en hvor storsalamander har gått ut.
I rapporten er 7 lokaliteter er beskrevet litt mer detaljert, hvor 6 ligger i Lier kommune og en i
nabokommunen Røyken. Det er to lokaliteter (Sprengstoffdammen og dammen ved Åsaker)
som ikke har ynglende bestand av små- og eller storsalamander, det er 4 med både små- og
storsalamander (Lille Lahelldammen, Lahelldammen, dammen ved Kovstad og dammen ved
Enga) og det er en lokalitet (Mørk) som har gått ut med tidligere forekomst av begge arter.
Sprengstoffdammen har trolig fisk og er lite egnet for både små- og storsalamander. Sprengstoffdammen er undersøkt fire ganger og det er kun observert et individ av småsalamander en
gang og aldri larver. Dammen ved Åsaker huser ikke noen av salamanderartene. Denne dammen burde imidlertid være godt egnet som ynglelokalitet for både små- og storsalamander.
Etablering på slutten av 80-tallet og den isolerte beliggenheten omgitt av veg og store jorder, er
trolig årsaken til at denne lokaliteten ikke har salamander i dag. Avstanden til nærmeste lokaliteter med storsalamander er omkring 2 km i luftlinje (Lahelldammen og dam ved Hyggen).
Dammen ved Åsaker er stor og den planlagte utvidelsen av vegen i sør vil i liten grad forringe
lokaliteten som en potensiell salamanderlokalitet, så lenge eksisterende undergangen opprettholdes som en potensiell vandringskorridor.
Av de fire yngledammene med både små- og storsalamander, har Lahelldammen den desidert
største bestanden. Her er den voksne bestanden av storsalamander beregnet til rundt 2 500
dyr og antall småsalamander er beregnet til rundt 15 000 voksne dyr (Dervo et al. under utarb.). Pga. boligområder og veger med mye trafikk, er denne lokaliteten relativt isolert fra de
andre lokalitetene i området. Den nærmeste lokaliteten er Lille Lahelldammen. Denne dammen
er liten og antall voksne storsalamander utgjør trolig ikke mer enn rundt 50 til 80 dyr. De to siste dammene ligger ca 1,5 km nord for Lahelldammen. Det er derfor trolig lite kontakt mellom
disse to dammene og dammene på Lahell. Avstanden mellom dammen på Kovstad og dammen på Enga er imidlertid ikke mer enn rundt 250 m. Dammen ved Kovstad har trolig den
minste bestanden, anslagsvis rundt 100-200 voksne storsalamander. Dammen på Kovstad er
preget av gjengroing. Her stikker også grunnfjellet opp i dagen og dammen kan være sårbar i
forhold til en planlagt tunnel under dammen. Dammen ved Enga har trolig en bestand på rundt
200- 500 voksne dyr.
Til dels store avstander og allerede etablert infrastruktur i form av veger og boligområder gjør
at salamanderbestandene i området allerede er isolert. Ytterligere oppsplitting av leveområder
og vandringskorridorer bør derfor unngås. Det er imidlertid viktig å understreke at alle lokalitetene i området er kunstig etablert. Tre av de fire lokalitetene med forekomst av storsalamander
i dag er yngre enn 20-30 år. Avbøtende tiltak i form av erstatningsdammer og etablering av
vandringskorridorer, vil trolig kunne kompensere for eventuelle nye inngrep. Dette krever imidlertid et godt "miljødesign" av tiltakene slik at både yngledammer, sommerleveområder, vandringskorridorer og overvintringsplasser har de kvalitetene som de to salamanderartene krever
for å kunne opprettholde en levedyktig bestand over tid.
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E134 Dagslett – E18, innspill til planprogrammet
Vi mener alternativet «Vikerkorridoren» bør velges fordi det:
 unngår å etablere en ny og svært tung barriere gjennom Lierdalen, med
konsekvenser for skoleveier,
 vil bygge ned vesentlig mindre dyrket mark, og mindre næringsarealer av andre typer
 vil medføre vesentlig mindre støybelastning for befolkningen i Lier, samt unngå
nærhet til flere områder med skoler
 samlet sett minimerer skadelige, uheldige og uønskede konsekvenser for Lier,
miljø/natur og befolkning
Ikke prissatte konsekvenser
Ikke prissatte konsekvenser vil kunne ha dramatisk påvirkning på miljøet og befolkningen i
Lier. Lier vil være en av svært få kommuner som vil ha to fire-felts motorveier med høy
trafikk, og i tillegg dobbeltspors jernbane. Dette er inngrep av varig karakter, og eventuelle
kostnadsreduksjoner for storsamfunnet ved å velge en korridor med lavere pris må settes
mot omfattende og varige konsekvensene for befolkningen i Lier.
I vurderinger av alternative korridorer bør vegvesenet synliggjøre ikke prissatte
konsekvenser på en konkret måte. Det bør beskrives tre scenarier:
 begrenset konsekvens og kort tidshorisont
 middels konsekvens og moderat tidshorisont
 Høy konsekvens og lang tidshorisont
For hvert av de tre scenariene bør det etter beste evne (og helst med henvisning til en kjent
metodisk tilnærming) gjøres et grovestimat/verdisetting av konsekvensene konkret. I dette
arbeidet bør Lier kommune involveres aktivt. Estimatene bør visualiseres i grafiske
presentasjoner (søylediagram eller lignende) der de vises satt opp mot kostnadene ved ulike
korridorvalg. Dette vil gi bedre forutsetninger for befolkningen og beslutningstaker å ha et
konkret forhold til en form for vektlegging av de ikke prissatte konsekvensene.

Barriere gjennom Lierdalen
 Vikerkorridoren vil som eneste alternativ ikke etablere en ny og svært
forstyrrende/blokkerende barriere gjennom Lier.
 Lier har allerede E 18 og dobbeltsporet jernbanelinje, og det bør ikke legges
ytterligere tunge blokkeringer og oppstykking av landskap, nærmiljø og lokale
befolkningsfunksjoner.
 Alle alternativer foruten Vikeralternativet vil etablere en stor og trafikkfarlig
høyhastighetsvei tvers gjennom befolkningsområder som sokner til samme skole.





Støy



Dette vil ha konsekvenser knyttet til muligheter for gange, sykling og annen transport
for deler av elevgruppen.
Lokalmiljø. Alle alternativer utenom Vikeralternativet vil representere en stor
blokkering og svært uheldig negativ faktor når det gjelder videre utvikling av østre
deler av ytre Lier, et område utpekt som satsingsområde for vekst, bosetning og
lokalsamfunnsutvikling.
Helhetlig arealbruk
Visuelle effekter

Vikerkorridoren berører vesentlig mindre områder med etablert bebyggelse, og
færre personer.
Øvrige korridorer vil ligge nær områder med etablerte skoler (Gullaug skole, Høvik
skole, Lier videregående skole, St.Hallvard videregående skole), og medføre
støyutfordringer for elevenes læringsmiljø.

Dyrket mark
 Vikerkorridoren vil beslaglegge og bygge ned minst areal dyrket mark. Dyrket mark
bør ikke kun prissettes basert i erverskostnad, men også basert i redusert verdi som
næringsareal – på svær lang sikt. Lier kommune har god og verdifull dyrkbar mark,
med stort potensiale for å bidra til matproduksjon og matsikkerhet for fremtiden. Det
er sterke nasjonale føringer om å minimere ytterligere tap av dyrket mark, og
storsamfunnet har allerede bygget ned store arealer dyrket mark i Lier kommune.
Naturverdier
 Vikerkorridoren vil i minst omfang berøre åpent landskap, og dermed i minst grad
påvirke lokale naturområder med ulike landskapsmessige verdier, fugle- og dyreliv
Øvrig
 Vurderingene om korridor må også drøfte eventuelle konsekvenser relatert til en
eventuell endret videreføring av E134 mot vest (tunnel gjennom Bragernesåsen eller
annet)
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Viser til høringsutkast for Planprogram E134 Dagslett - E18.
Det er med stor bekymring jeg ser hvordan foreslåtte vegløsninger deler opp Lier bygda og ødelegger
store og produktive områder. Det burde være et mål for kommunen og Norge å bevare mest mulig av
dyrket mark i disse tider med klimaproblemer og en urolig verden. Det er tross alt maten vi lever av!
Jensvoll alternativet vill stort sett bruke eksisterende vegnett og vil ha begrenset påvirkning på områder,
som ikke er utbygde, selv om vegene må utvides, hus fjernes og noe mark beslaglegges.
Vitbankkorridoren og spesielt Husebykorridoren vil ødelegge og dele opp store landbruksområder.

Lier

har noe av landest beste jord. Med disse to alternativene vil mere jorbruksmark bli ødelagt, nye
områder vil bli ødelagt, det blir enda flere vegtraseer gjennom Lier. Hvorfor ødelegge nye områder når
dette ikke er nødvendig?
Erfaringsmessig så blir mindre jordlapper mellom veger vanskelig å dyrke og gjort om til
næringsvirksomhet. Resultatet er at enda mere jord forsvinner.
Viker alternativet vil gå hovedsakelig i tu nei I, og derfor ha begrenset påvirkning og ødeleggelse av Lier
dalen. Selv om dette trolig er den dyreste løsningen, så må en tenke langsiktig. Etter min mening er
dette en bærekraftig og miljøvennlig løsning siden færre husstander i Lier vil bli påvirket av støy og
støv/forurensning fra kjøretøy. I tillegg blir mindre dyrkbar mark og bebygde områder berørt. Hvis en
ser samfunnsøkonomisk på dette, så vil jeg i tillegg til de nevnte fordelene med Vikeralternativet anta at
en lengre tunnell løsning vil ha lengre levetid, kreve mindre vedlikehold, ikke kreve brøyting og salting
om vinteren osv. Ved valg av Viker alternativet vil færre mennesker og områder bli berørt av vegen og
dette kan ikke måles i penger.
Hvis Lier skal fortsette å markedsføre seg som «Grønne Lier» så må kommunen ta vare på de dyrkmare
områdene som er igjen og ikke bygge unødvendige vegtraseer i åpne områder.
Jeg håper Statens Vegvesenet tar hensyn til beboerne i Lier og ikke bare foukserer på dagens
investeringskostnadene!
Med Vennlig Hilsen
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Eirik Melaaen

E134 Dagslett-E18

Tema: Støy fra ny E134 til omgivelsene ved Dagslett/Spikkestad
Det vises til invitasjon1 til å komme med innspill til planene for E134 Dagslett-E18.
I tidligere planer for ny E134 forbi Dagslett har Statens Vegvesen vist at støynivå på utearealene i
Spikkestad kommer til å øke med 7 desibel (dB) fra dag 1. Grunnen er at veien løftes høyt opp på en
bro i stedet for å la den gå dypt i terrenget som i dag. Dermed blir støyen spredd fritt i stedet for å bli
naturlig skjermet av terrenget.
7dB er mye, da det er like mye økning som av 5 ganger økning i antall kjøretøyer, som f.eks
støyøkningen fra 10.000 til 50.000 kjøretøyer (ÅDT). I tillegg vil fremtidig økning i ÅDT forverre
støyforholdene (Og her hjelper det ikke med el-biler fordi dekkstøyen dominerer ved så høye
hastigheter). Dette er en enorm økning i støyforurensning som ikke på noen måte rettferdiggjøres.
Statens Vegvesen har i tidligere runde praktisert den feiltolkning av regelverket at man fritt kan øke
støynivået på utearealer så lenge man holder seg under grensen 55dB. Sistnevnte grense har aldri
vært ment å være et handlingsrom for fri støyforurensing, men en smertegrense.
I Lier Kommune forlangte man, som klokt var, at den nye veien ikke skal medføre økte støynivåer på
utearealer f.eks ved Gullaug. Dette altså i den kommunen som faktisk tilgodeses av tiltaket fordi
beboere ved Engersand vil slippe tungtrafikken. Det samme kravet bør selvfølgelig gjelde ved
Dagslett/Spikkestad, selv om Røyken Kommune i sin tid sov i timen. Til det siste kan sies at mens
kommuner mangler støykompetanse, kan ikke Statens Vegvesen påberope seg samme uvitenhet.
Dere må ta miljøansvar!
Det som nå gir nytt håp, er at dere skriver at det skal bl.a. «…vurderes løsninger som tar mer hensyn
til miljø og omgivelser der det er spesielle utfordringer. Dette kan gjøres for eksempel ved å bygge
veien i nedgravd kulvert.»
Denne uttalelsen er interessant fordi dere i forrige høring blankt avviste nedgravd kulvert ved
Dagslett som et middel for å unngå økt støy, med begrunnelsen at det var for dyrt. Omgivelsene ved
Dagslett / Spikkestad er i høyeste grad et sted på strekningen der miljøhensyn er påkrevd.
I lys av denne endringen imøteses en revidert løsning med lavtliggende krysning ved Dagslett. Dette
kan gjøres i ett plan med rundkjøring. Hvis man ser hele Oslofjordforbindelsen under ett, er Dagslett
bare en av mange slike rundkjøringer.
I videre arbeid må Statens Vegvesen komme opp med løsning som IKKE gir økt støyforurensning til
omgivelsene ved Dagslett/Spikkestad, eksempelvis ved å la veien krysse lavt i terrenget. Om
nødvendig med bruk av kulvert som dere selv antyder. Hvis dere vurderer at dette miljøhensynet blir
for dyrt, må dere ta konsekvensen: Prosjektet må avvente den nødvendige finansiering, eller
skrinlegges.
Spikkestad, 8/3-2020
Magne Skålevik,
Støykonsulent
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https://www.vegvesen.no/_attachment/2902016/binary/1359078?fast_title=N%C3%A6rinfo++Planprogrammet+ut+p%C3%A5+h%C3%B8ring.pdf

