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 Sammendrag 

Denne rapporten er konsekvensutredning for fagtemaet landskapsbilde, og utgjør temaets vurderinger av 

alternativene som er del av kommunedelplanen for E134 Dagslett – E18. 

 

Definisjon av temaet 

Fagtema landskapsbilde omhandler de romlige og visuelle egenskapene i omgivelsene og hvordan disse 

endres som følge av nye vegtiltak. Landskapsbildet omfatter alle deler av omgivelsene; fra tettbygde bystrøk 

til uberørt villmark. [1]  Håndbok V712 for Konsekvensutredning, ikke prissatte konsekvenser, landskapsbilde 

er lagt til grunn. 

 

Planprogrammets krav 

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

konsekvensene av alternativene. For å synliggjøre konsekvenser av tiltaket skal vi visualisere viktige punkter 

på vegstrekningene ved hjelp av fotoillustrasjoner, 3D-modeller eller lignende. Dette gjelder for alle 

alternativene. 

 

Vi skal utrede og vurdere konsekvensene av: 

• Vegens lokalisering og linjeføring i horisontal og vertikalplanet 

• Tiltakets dimensjon i forhold til området 

• Tiltakets arkitektur, tilpasning og estetisk utforming av konstruksjoner og kryssutforming 

 

Både nær- og fjernvirkning skal inngå i vurderingene. 

 

Beskrivelse av planområdet og verdiene 

Fjord- og dallandskapet i Lier kommune 

Lierdalen strekker seg fra Lierstranda ved Drammensfjorden, nordover mot Holsfjorden, den sørøstre armen 

av Tyrifjorden. Lierdalen er vid, med storskala kulturmark. Den tydelige, meandrerende Lierelva renner 

gjennom dalen. Dalen er omgitt av høyereliggende skogkledde områder på begge sider, bratte dalsider mot 

Finnemarka i vest og åsene i Oslo Vestmark i øst [7]. Lierdalen har en del boliger og næringsarealer, 

spesielt i Ytre Lier. Kulturlandskapet på hver side av Lierelva er relativt lite berørt av annen arealbruk, mens 

mot Drammen og i midtre parti mot fjorden, mellom Amtmannsvingen og Vestre Linnes er det også nokså 

omfattende næringsområder. Nærmere Drammen ligger Lierstranda og Linnesstranda/Gilhus, som visuelt 

sett, middels godt lesbar forstadsbebyggelse. 

I ytre deler av Lier har en fått en del infrastrukturlinjer på tvers, som jernbanen, E18 og fv. 282. Disse ligger 

for det meste på nivået med terrenget omkring slik at de i liten grad utgjør romdelende, høye barrierer sett fra 

dalbunnen.   
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Ås- og fjellandskapet i Asker kommune 

På Spikkestad/Dagslett er kulturlandskapet oppe på det sentrale Hurumlandet, et nabolandskap til Lierdalen 

og Drammensfjorden, men med lite visuell kontakt. Området er vestre del av det større området Spikkestad 

– Røyken – Midtbygda som igjen utgjør de sentrale delene av Hurumlandet, og som i likhet med i Lier har 

storskala landbruksområder. 

På Dauerud ligger mye intakt storskala kulturlandskap delt av den karakteristiske og markerte ravinen med 

Dauerudbekken. For øvrig er det betydelige kulturlandskapsområder både på Dagslett og nord for 

Spikkestad. Området har gode visuelle kvaliteter. 

 

Inndeling i delområder og verdisetting 

Influensområdet, dvs. planområdet med den delen av omgivelsene der nytt veganlegg kan bli synlig, er delt 

inn i tre hovedområder omtalt over. 

Størst verdi, svært høy, er satt på Lierelvas delta mot fjorden. Lierelva med kantvegetasjon og dalbunnen 

med storskala kulturlandskapet er gitt stor verdi. Samme verdi er gitt den viktigste ås-silhuettområdet som 

rammer inn Lierdalen i øst. Enkelte boligområder har fått middels verdier, mens andre områder, spesielt der 

infrastruktur har fragmentert disse, samt litt utflytende næringsområder, har fått noe verdi eller uten 

betydning.  

Kulturlandskapet i Asker med boligområdet er gitt middels verdi. I utgangspunktet har også disse områdene 

kvaliteter som grenser opp mot høy verdi, men på grunn av begrensede siktlinjer inn og ut av området, er 

disse områdene vurdert med lavere verdi enn det storskala kulturlandskapet i dalbunnen i Lier. Selve 

elveløpet med ravine i Daueruddalen har fått stor verdi.  

 

Konsekvensutredning 

I hovedsak er det dalbunnen i Lierdalen og åslandskapet i Asker som berøres. Det er også vurdert synlighet 

fra fjordlandskapet. Samtlige alternativer vurderes til å ha lite påvirkning fra fjordlandskapet. Dette skyldes 

lange avstander, og at vegetasjon og bygningsstrukturer hindrer lange siktlinjer. Fra vegen Linnesstranda, 

ved området Gullaug kirke, kan tiltakene Jensvoll - over og Viker ha synlighet dersom vegetasjon knyttet til 

randsoner av jordet mot dagens E134 skulle bli borte. Dette vurderes imidlertid allikevel til å ha begrenset 

påvirkning på landskapsbilde. Fra krysset Gilhusveien/Linnesstranda vil Jensvoll – over, med høy bru over 

jernbanen og fv. 282, være synlig. Dette området består i dag primært av næringsområder.  

Jensvoll – over 

Alternativet har dominerende fyllinger og bruer, samt flere kryss i Lierdalen. Deler av landskapet i Ytre Lier er 

allerede fragmentert og dominert av samferdselstiltak og næringsområder. Denne korridoren er eksponert fra 

flere boligområder.  Jensvoll - over krysser kulturlandskapet og ravinen i Daueruddalen, med stort kryss på 

Dagslett. Videre i samme trase som dagens E134. Alternativet vurderes samlet sett å være vesentlig 

dårligere enn referansealternativet i Lierdalen. Middels negativ konsekvens. Rangert som nr. 3 for fagtema 

landskapsbilde. 

Jensvoll – under 

Alternativet har til dels dominerende fyllinger og kryss i Lierdalen. Deler av landskapet i Ytre Lier er allerede 

fragmentert og dominert av samferdselstiltak og næringsområder. Selv om Jensvoll - under ikke har lang og 

dominerende bru over jernbanene og fv. 282, vil det være stort kryss på Linnes, og veganlegget er eksponert 

fra flere boligområder. Alternativet er likt Jensvoll – over i Asker, og vurderes å være vesentlig dårligere enn 

referansealternativet i Lierdalen. Middels negativ konsekvens. Rangert som nr. 2 for fagtema landskapsbilde. 
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Vitbank – over 

Alternativet har dominerende fyllinger og bruer, og lager en ny barriere i Lierdalen. Midt i dalen er det stort 

nytt kryssområde med fv. 282. Vitbank - over og øker fragmentering ytterligere i et landskap som allerede er 

fragmentert av samferdselstiltak og næringsområder, og er dominerende og synlig fra flere boligområder. 

Vitbank - over er lik Jensvoll – over i Asker, og vurderes å kunne medføre svært stor miljøskade i Lierdalen. 

Svært stor negativ konsekvens. Rangert som nr. 6 for fagtema landskapsbilde. 

Vitbank – under 

Alternativet skaper lokal barrierevirkning, og øker fragmentering ytterligere i et landskap som allerede er 

fragmentert av samferdselstiltak og næringsområder. Østre del av Lierdalen vil bli eksponert for tiltaket, og 

synlig fra for eksempel boligområdene i Sørumlia. Vitbank - under er lik Jensvoll – over i Asker, og vil 

medføre stor miljøskade i Lierdalen. Middels negativ konsekvens. Rangert som nr. 4 for fagtema 

landskapsbilde. 

Huseby – over 

Alternativet har dominerende fyllinger og bruer, og lager en ny barriere i Lierdalen. Midt i dalen er det et stort 

nytt kryssområde med fv. 282. Huseby - over øker fragmentering ytterligere i et landskap som allerede er 

fragmentert av samferdselstiltak og næringsområder, er dominerende og synlig fra flere boligområder. 

Alternativet krysser Lierelva på nytt krysningspunkt i forhold til referansealternativet, og bryter også visuell 

kontakt mellom en rekke gårdstun, spesielt Huseby og Huseby/Linnes Søndre. Huseby - over er lik Jensvoll 

– over i Asker, og vurderes å kunne medføre svært stor miljøskade i Lierdalen. Svært stor negativ 

konsekvens. Rangert som nr. 7 for fagtema landskapsbilde. 

Huseby – under 

Alternativet skaper lokal barrierevirkning, og øker fragmentering ytterligere i et landskap som allerede er 

kraftig fragmentert av samferdselstiltak og næringsområder. Østre del av Lierdalen vil bli eksponert for 

tiltaket, og synlig fra for eksempel boligområdene i Sørumlia. Huseby - under er lik Jensvoll – over i Asker, 

og vil medføre stor miljøskade i Lierdalen. Stor negativ konsekvens. Rangert som nr. 5 for fagtema 

landskapsbilde. 

Viker 

Alternativet skåner kulturlandskapet i Lierdalen i stor grad. Kun lokalt på Viker blir det inngrep ved nye 

ramper og høy, buet bru over E18, samt forskjæring til portalområdet. Viker er tilnærmet likt Jensvoll – over, i 

Asker. Noe høyere bru over ravinen i Daueruddalen og noe forskjøvet portalområde, og linjen er noe 

dårligere enn referansealternativet. Noe negativ konsekvens. Rangert som nr. 1 for fagtema landskapsbilde. 

Tabell 1-1 Oppsummering av konsekvenser for alle alternativer i alle korridorer. 

Korridor Alternativ Konsekvens Rangering* 

Jensvoll Jensvoll - over Middels negativ konsekvens 3 

Jensvoll - under Middels negativ konsekvens 2 

Vitbank Vitbank - over Svært stor negativ konsekvens 
 

6 

Vitbank - under Middels negativ konsekvens 4 

Huseby Huseby - over Svært stor negativ konsekvens 7 

Huseby - under Stor negativ konsekvens 5 

Viker Viker  Noe negativ konsekvens 1 

* Lavest tall rangeres høyest, dvs. er det alternativet med minst negativ konsekvens for landskapsbilde 
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Konsekvenser i anleggsperioden 

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

Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområder, konstruksjoner, fyllinger og portalområder ha stor betydning. I 

disse områdene vil anlegget medføre omfattende endring av landskapet. Disse sårene vil i anleggsperioden 

være mer fremtredende enn i driftsfasen, og vil sammen med visuell støy forårsaket av anleggstrafikken 

påvirke landskapsbildet negativt. 

Det vil i reguleringsplanen avsettes et anleggsbelte langs hele traseen, og det vil avsette plass til 

riggområder rundt de store konstruksjonene som kryss, bruer og tunnelportaler. Anleggsveg til tunnelportaler 

og landkar for bruer må også være del av anleggsbeltet. I inneværende planfase er det lagt til grunn at det 

som prinsipp avsettes en bredde på 15–20 meter utenfor vegtiltaket, og større arealer rundt kryss og 

portaler.  

Alternativene Jensvoll over, Vitbank – over og Huseby – over har relativt høye fyllinger som krever ekstra 

plass til riggområder og vegomlegginger, og på grunn av lav stabilitet og kryssing over Lierelva og 

Daueruddalen må det også innarbeides nødvendig areal for utførelse av nødvendig grunnforsterkning.  

Alternativene Jensvoll – under, Vitbank - under og Huseby – under krever ekstra anleggsplass der linjene 

krysser eksisterende veger, jernbane og Lierelva, og i tillegg er anlegg i Daueruddalen utfordrende.  Lav 

stabilitet i grunnen og bruk av åpen byggegrop med vanntette konstruksjoner vil kreve midlertidig 

grunnforsterkning og etablering av midlertidig flom- og vanntetting i anleggsperioden. Lav linjeføring vil gi 

større behov for å finne arealer for gjenbruk eller permanent plassering av masser. Alternativet 

Vikerkorridoren kan pga. store kartlagte løsmassetykkelser i påhuggsområdet ved Reistad, gi utfordringer 

mht. stabilitet og løsmassehåndtering, i tillegg til anleggsutfordringene på Dauerud. Det må vurderes 

spesielle tiltak knyttet til grunnforsterkning/stabilisering, mulig erosjonssikring i bekken, og mulighet for et 

tverrslag med tilhørende riggområde. 

 

Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

I vurdering av avbøtende tiltak er det trukket frem noen forhold som det må arbeides videre med i 

detaljplanlegging. Listene er ikke komplette. 

 

Generelle skadereduserende tiltak som bør vektlegges: 

• Ivareta viktige åpne landskapsrom, både med hensyn til innsyn og utsyn, samt spesielle siktlinjer. 

Videre skal negative virkninger for hverdagslandskapet i tilknytning til boliger og gårdsmiljø unngås. 

• Tilpasse store tekniske installasjoner som bruer og kryssområder til omgivelsene, eller utforme de 

slik at de beriker omgivelsene (arkitekturstrategi). Konsekvensen for landskapet er avhengig av 

utformingen av disse installasjoner. Det vil si at kvaliteten må følges helt frem til ferdigstillelse. Mulig 

forlengelse av bruer for å ivareta kantvegetasjon, siktlinjer, evt. også ferdselslinjer bør vurderes. 

• Sikre verdifull vegetasjon, slik at den ikke fjernes eller skades. Der vegen påvirker grøntstrukturen 

kan denne reetableres gjennom naturlig revegetering eller beplantning. 
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Spesielle skadereduserende tiltak: 

• Der alternativene går igjennom utbygde områder, som næringsområder må noen bygg rives, og 

noen atkomster legges om.  I reetablering av områdene bør det legges vekt på å utvikle en god 

landskapsstrategi med trerekker, alleer og utvidete grøntområder/buffersoner mot boligområder. 

• Der alternativene går igjennom åpne landbruksområder kan det i samråd med landbruket vurderes 

slakere fyllingsskråninger dersom dette ønskes brukt til landbruksproduksjon. Eventuell revegetering 

av fyllinger må knyttes til overordnet grønnstruktur langs Lierelva, og trolig i mindre grad på tvers av 

dalrommet. Viktige gjenværende siktlinjer på tvers av dalen må ivaretas. Traseen for gamle 

Drammensbanen bør holdes uberørt som estetisk element i tillegg til historisk element og 

turvegsfunksjon. 

• Kryssløsninger bør søkes utformet på mest mulig arealeffektive måter, slik at en blant annet 

reduserer fragmentering og unødvendige restområder mest mulig, likevel må dette vurderes mot 

andre estetiske konsekvenser. Å evt. fjerne eller redusere hele eller deler av kryss der det er mulig 

vil vanligvis gi betydelig landskapsmessig gevinst.  Ramper/viadukter bør utformes med ekstra stor 

vekt på det estetiske, spesielt der disse vil bli mest eksponert. 

• I Daueruddalen bør veg plasseres såpass dypt at sikt mot Drammensfjorden fra øvre del av dalen 

ikke hindres. Spikkestadveien bør beplantes med omtanke for naturmiljøet. Over Dauerud ravine bør 

brukonstruksjonen utformes så slakt som mulig og med tilstrekkelig lengde, slik at ravinen får minst 

mulig fylling, og søyler bør få god avstand til elvebredd. Planlegging av rigg og anleggsveg blir 

særlig viktig for å bevare ravinenes karakter best mulig.  

 

Følgende punkter er sentrale for å dempe ulempene i anleggsperioden: 

• Det bør utarbeides en rigg- og marksikringsplan i forkant av anleggsperioden. 

• Riggområder bør legges til områder som er lite eksponert, eller til områder som uansett krever store 

terrenginngrep, f.eks. kryssområdene. Det skal ikke beslaglegges større arealer enn nødvendig og 

disse skal holdes ryddige. 

• Det bør utarbeides massehåndteringsplaner som synliggjør etappevis reetablering av terreng. 

Midlertidige deponier skal ikke legges på områder med stor verdi. Områder som er ferdigstilt bør så 

fort som mulig tilsåes og eventuelt beplantes. 

• Anleggsveger kan ha store konsekvenser for landskapet og skal derfor være med i 

reguleringsplanen. 
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1 Bakgrunn for planen 

Dagens E134 mellom Dagslett og Kjellstad tilfredsstiller ikke gjeldende krav til riksveg med dagens 

trafikkmengde. Hverken vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense er tilfredsstillende. 

Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skaper miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor langs 

strekningen.  

Strekningen Dagslett – kryss E18 er en viktig del av en nasjonal vegkorridor (hovedvegforbindelse mellom 

E6 i Viken til Haugesund i Rogaland), samt en viktig regional veg for å kunne avlaste trafikksystemet i Oslo.  

Prosjektet E134 (tidligere rv. 23) Dagslett – E18 ble omtalt i Stortingspreposisjon 87 (2017-2018), der det 

står; «Samferdselsdepartementet går inn for at vidare planlegging og utbygging av rv. 23 på strekninga 

Dagslett–kryss E18 blir gjennomført som eitt samla prosjekt. Dette inneber at det igangsette planarbeidet for 

rv 23 Linnes–kryss E18 blir utvida til å omfatte heile strekninga frå Dagslett til kryss med E18. Det er viktig at 

ein i vidare planarbeid får ei grundig utgreiing av alle relevante alternativ. Med ei samla og samanhengande 

utbygging ligg det til rette for ei meir kostnadseffektiv gjennomføring, med reduserte byggherrekostnader og 

redusert samla utbyggingstid. I planarbeidet skal det dessutan vurderast kostnadsreduserande tiltak på heile 

strekninga.» 

Samferdselsdepartementet ba i brev datert 2018-06-26 om at Statens vegvesen utarbeider et nytt 

planprogram for kommunedelplan der alle relevante alternativ inngår. Departementet viste til at det i tråd 

med retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan og bygningsloven skal også rimeligste 

alternativ være vurdert. 

Statens vegvesen utarbeider derfor, i samråd med Lier kommune og Asker kommune, kommunedelplan med 

konsekvensutredning og tilhørende teknisk underlag for ny E134 på strekningen E18 i Lier til Dagslett i 

Asker.  

 

Figur 1-1 Varslet planområde fra planprogram[2]. 
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Planområdet er definert i planprogrammet [2], hvor Vikerkorridoren avgrenser området i nord, mens 

Jensvollkorridoren avgrenser området i sør.  

Figur 1-1 viser varslet planområde for kommunedelplan slik det foreligger i planprogrammet. Planområdet 

omfatter alle korridorer. 
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2 Beskrivelse av tiltakene som er utredet 

2.1 Tiltak som er utredet 

Illustrasjonen under, viser linjer som er lagt fram i planprogrammet for E134 Dagslett-E18. Linjene viser ikke 

eksakt plassering av en veglinje, men representerer konsepter eller korridorer som skal utredes. Gjennom 

planprosessen er linjene utviklet videre på bakgrunn av krav til veggeometri og tilpasning til ulike hensyn, og 

er dermed noe justert. Det foreligger ett alternativ i Vikerkorridoren (blå linje), og to alternativer («over» og 

«under») i de tre øvrige korridorene. Alternativene som heretter kalles «over» har flere fellestrekk med linjer 

som har vært vurdert tidligere, og ligger på og til dels over eksisterende terreng. For alternativene som 

heretter kalles «under» er det vektlagt å finne avbøtende tiltak som kan redusere negative virkninger av 

tiltaket, og vegen er foreslått i kulvert på store deler av strekningen mellom kryss med E18 og tunnelportalen 

på Linnes. Alle alternativer er ytterligere beskrevet i Planbeskrivelsen for E134 Dagslett – E18 [2] 

 

Figur 2-1 Prinsipper for linjeføring i hver korridor: Blå linje er Vikerkorridoren, grønn er Husebykorridoren, rosa er 
Vitbankkorridoren og lilla er Jensvollkorridoren.  

Linjene som er beskrevet nedenfor er de optimaliserte linjene som er grunnlag for utredningen.  
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2.2 Jensvollkorridoren 

 Jensvoll - over 

Alternativet går fra Jensvoll i Lier kommune til Hekleberg bru i Asker kommune. E134 etableres som veg i 

dagen mellom E18 og Linnes og følger samme trase som eksisterende E134 fra Amtmannssvingen til 

Tuverudveien. Videre går vegen i tunnel mellom Linnes og Dagslett. Løsningen har ny veg i dagen fra 

tunnelportalen på Dagslett til Hekleberg bru.  

 

Figur 2-2 Jensvollkorridoren Jensvoll - over vises i lilla linje. Stiplet linje viser tunnel. 

Krysset med E18 etableres som et treplanskryss. Kryssingen av E18 skjer i vanntett kulvert med vanntette 

trau på begge sider av kulverten fra E134 mot Drammen og på bru fra Oslo mot E134. Ny E134 føres videre 

gjennom næringsområdet på Vitbank og krysser under Ringeriksveien, og over fv. 282 og jernbanen på 

bruer. Kryssløsningen med fv. 282 er et halvt kryss med ramper for trafikk til og fra E18 som tilknyttes fv. 282 

i rundkjøring under ny E134. Tilkobling til lokalvegsystemet for trafikk til/fra øst, vil skje via ramper fra ny 

E134 til dagens rundkjøring ved Gilhus. Herfra etableres ny E134 i samme trase som eksisterende E134. 

Utvidelsen av eksisterende veg skjer på nordsiden, og vegen blir liggende på en lav fylling fram til kryssing 

av Lierelva på samme sted som i dag. Øst for Lierelva fortsetter vegen på lav fylling fram til nytt kløverkryss 

ved Linnes med tilknytning til Tuverudveien og eksisterende E134.Tuverudveien må legges noe om for å 

komme over ny E134. Ny E134 går deretter i skjæring fram til tunnelportalen som ligger i Linneslia.  

E134 går i tunnel med to løp gjennom Sørumsåsen, tunnellengde er ca. 1,7 km. Vegen ligger videre i 

skjæring fram til bru over Daueruddalen. Krysset med eksisterende E134 Spikkestadveien er et kløverkryss 

hvor ny E134 krysser Spikkestadveien på bru. Fra krysset til parsellslutt utvides eksisterende veg med to felt 

på nordsiden av vegen, og følger i stor grad dagens trase.  
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 Jensvoll - under 

Alternativet følger samme horisontalgeometri som Jensvoll - over. Forskjellen er at E134 så langt som mulig 

etableres i kulvert under terreng, og dermed krysser under eksisterende veger og jernbane. Alternativet har 

ikke krysstilkobling med fv. 282. Alternativet starter i vest med samme kryssløsning med E18 som alternativ 

Jensvoll - over. Vegen legges videre østover i skjæring fram til Vebjørns vei på Vitbank. Ringeriksveien 

krysser på bru over ny E134. Herfra etableres ny E134 i kulvert fram til rundkjøringen på Gilhus, hvor ny 

E134 kommer opp i dagen, og krysser over Lierelva på bru. Krysset med Tuverudveien er prinsipielt likt som 

krysset omtalt i alternativ Jensvoll - over, men det ligger noe lavere i terrenget. E134 etableres i kulvert under 

Tuverudveien og jordbruksarealene på Linnes før den går videre i bergtunnel gjennom Sørumsåsen. På 

østsiden av Sørumsåsen er alle alternativene for Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren like. 

 

Figur 2-3 Jensvollkorridoren Jensvoll - under vises i lyslilla linje. Stiplet linje viser tunnel. 
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2.3 Vitbankkorridoren 

 Vitbank - over 

Alternativet går fra E18 ved Vitbank/Moserud i Lier kommune til Hekleberg bru i Asker kommune. E134 

etableres som veg i dagen mellom E18 og Linnes, og videre i tunnel mellom Linnes og Dagslett. Løsningen 

har ny veg i dagen fra tunnelportalen på Dagslett til Hekleberg bru.  

Krysset med E18 etableres sør for Moserud, og E134 krysser E18 i kulvert. For å ivareta avstandskrav 

stenges eksisterende avkjøring fra E18 mot Kjellstad, og ny avkjøringsrampe etableres i tilknytning til nytt 

kryss med E134. Påkjøringsrampe fra Kjellstad til E18 flyttes av samme grunn mot nord. Vegen krysser på 

bru over Ringeriksveien og føres delvis på fylling over landbruksarealene ved Bærø fram til nytt kløverkryss 

med fv. 282 Husebysletta sør for Huseby gård. Krysset har alle rampene på vestsiden av fv. 282. Videre 

føres E134 på en lang bru over fv. 282 Husebysletta og jernbanen, og videre på lav fylling fram til kryssing 

av Lierelva rett nord for dagens E134. For å unngå store skjæringer ved Linnes, føres E134 i en svak bue 

sørover før den går i tunnel sør for Linnes gård. Eksisterende E134 må derfor flyttes noe sørover. 

Tuverudveien og gang/sykkelveg krysser E134 på bru. 

E134 går i tunnel med to løp under Sørumsåsen, og er identisk med Huseby - over fra omtrent midtveis i 

tunnelen og østover. Tunnellengde er ca. 1,6 km.  På østsiden av Sørumsåsen er alle alternativene for 

Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren like. 

 

Figur 2-4 Vitbankkorridoren Vitbank - over vises i rosa linje. Stiplet linje viser tunnel.  
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 Vitbank - under 

Alternativet følger samme horisontalgeometri som Vitbank - over på store deler av strekningen. Forskjellen 

er at E134 så langt som mulig etableres i kulvert under terreng, og dermed krysser under eksisterende veger 

og jernbane. Alternativet har ikke krysstilkobling med fv. 282. Traseen starter i vest med samme kryssløsning 

med E18 som Vitbank - over, men krysser under Ringeriksveien. Fra Bærø legges ny E134 i kulvert, fram til 

nordre del av bebyggelsen i Husebygata. Vegen krysser Lierelva på bru. På østsiden av Lierelva føres E134 

ned i en lang portalkulvert under Tuverudveien og jordbruksarealene på Linnes fram til bergtunnel gjennom 

Sørumsåsen. Tuverudveien legges om og over kulverten for ny E134. På østsiden av Sørumsåsen er alle 

alternativene for Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren like. 

  

Figur 2.5 Vitbankkorridoren Vitbank - under vises i lysrosa linje. Stiplet linje viser tunnel. 
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2.4 Husebykorridoren 

 Huseby - over 

Alternativet strekker seg fra E18 ved Vitbank/ Moserud i Lier kommune til Hekleberg bru i Asker kommune. 

E134 etableres som veg i dagen mellom E18 og Linnes, og videre i tunnel mellom Linnes og Dagslett. 

Løsningen har ny veg i dagen fra tunnelportalen på Dagslett til Hekleberg bru.  

Krysset med E18 etableres sør for Moserud, og E134 krysser E18 i kulvert. For å ivareta avstandskrav 

stenges eksisterende avkjøring fra E18 mot Kjellstad, og ny avkjøringsrampe etableres i tilknytning til nytt 

kryss med E134. Påkjøringsrampe fra Kjellstad til E18 flyttes av samme grunn mot nord. Vegen krysser på 

bru over Ringeriksveien og føres delvis på fylling over landbruksarealene ved Bærø fylling fram til nytt 

kløverkryss med fv. 282 Husebysletta sør for Huseby gård. Krysset har alle rampene på vestsiden av fv. 282. 

Vegen går over fv. 282 og Drammensbanen på separate bruer. Fra jernbanen legges E134 på lav fylling 

fram til tunnelportalen like sør for Tuverud gård. E134 går i tunnel med to løp gjennom Sørumsåsen, 

tunnellengde er ca. 2,1 km. Tuverudveien krysser E134 over tunnelportalen.   

På østsiden av Sørumsåsen er alle alternativene for Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren like. 

  

Figur 2.6 Husebykorridoren Huseby - over vises i grønn linje. Stiplet linje viser tunnel.   
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 Huseby - under 

Alternativet har samme horisontalgeometri som Huseby - over. Forskjellen er at E134 så langt som mulig 

etableres i kulvert under terreng, og dermed krysser under eksisterende veger og jernbane. Alternativet har 

ikke krysstilkobling med fv. 282. Traseen starter i vest med samme kryssløsning som Huseby - over, men 

føres under Ringeriksveien. Fra Bærø legges ny E134 i kulvert, fram til Huseby/Linnes søndre hvor vegen 

føres over Lierelva på bru. På østsiden av Lierelva føres E134 ned i en lang portalkulvert under 

Tuverudveien like sør for Tuverud gård, og videre østover i tunnel med to løp gjennom Sørumsåsen. 

Tunnellen er ca. 2,1 km lang. På østsiden av Sørumsåsen er alle alternativene for Jensvoll-, Vitbank- og 

Husebykorridorene like. 

  

Figur 2.7 Husebykorridoren Huseby - under vises i lysgrønn linje. Stiplet linje viser tunnel. 
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2.5 Vikerkorridoren 

I denne korridoren foreligger ett alternativ: Vikerkorridoren. Korridoren går fra Viker i Lier kommune til 

Hekleberg bru i Asker kommune. E134 tilknyttes E18 med planskilt kryss og direkteførte ramper, hvor E134 

føres over E18 på en lang bru. Fra E18 etableres E134 delvis på fylling og delvis i skjæring inn mot 

tunnelportalen som etableres like vest for fv. 282. E134 fortsetter i tunnel med to løp gjennom Sørumsåsen 

til Dagslett. Tunnellengden er ca. 4,3 km. 

Portalen på østsiden av tunnelen ligger noe høyere i forhold til de andre alternativene. E134 ligger i skjæring 

fra tunnelportalen fram til bru over Daueruddalen. Krysset med eksisterende E134 Spikkestadveien er et 

kløverkryss hvor ny E134 krysser Spikkestadveien på bru. Fra krysset og videre til Hekleberg bru utvides 

eksisterende veg med to felt på nordsiden av vegen. 

 

 

Figur 2.8 Vikeralternativet vises i blå linje. Stiplet linje viser tunnel. 
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2.6 Anleggsgjennomføring 

 Generelt for alle alternativer 

Omtale om anleggsgjennomføringen er hentet fra fagrapport Tunnel og anleggsgjennomføring [4]. 

For det alternativet som vedtas skal hovedaktivitetene i tilknytning til anleggsgjennomføringen i størst mulig 

grad foregår innenfor regulert anleggsbelte. Dette avsettes først i reguleringsplanen, og vil ikke være avklart 

gjennom denne planen (kommunedelplan). Det vil i reguleringsplanen avsettes et belte langs hele traseen til 

anleggstransport og mellomlager av masse, og det vil avsette plass til riggområder rundt de store 

konstruksjonene som kryss, bruer og tunnelportaler. Anleggsveg til tunnelportaler og landkar for bruer må 

også være del av anleggsbeltet. I inneværende planfase er det lagt til grunn at det som prinsipp avsettes en 

bredde på 15–20 meter utenfor vegtiltaket, og større arealer rundt kryss og portaler.  

Matjord legges til side i ranker, for senere tilbakeføring, innenfor veganleggets anleggsbelte og den enkelte 

landbrukseiendom. Eventuelt overskudd av matjord håndteres i henhold til avtaler og planer godkjent av 

grunneiere og landbruksmyndigheter. Dette avklares i reguleringsplanfasen. 

Tunell genererer et stort overskudd av sprengstein. Av hensyn til miljø, landbruksinteresser og rent 

teknisk/stabilitetsmessig er det antatt å være lite aktuelt å mellomlagre, håndtere eller bearbeide denne 

sprengsteinen innenfor planområdet. Det må søkes å finne et egnet området, så nær planområdet som 

mulig, for mellomlagring og ressursutnyttelse av disse steinmassene. Dette avklares i reguleringsplanfasen.  

I anleggsperioden vil det være nødvendig med trafikkomlegginger der traseen krysser eksisterende veger. 

Bygging av midlertidige løsninger vil inngå som del av reguleringsplanen, og arbeidet med omlegging vil 

pågå parallelt med øvrige veg- og grunnarbeider. 

Østre del av strekningen har felles utfordringer for anleggsgjennomføring for alle alternativer. For bru på ca. 

300 meter over Daueruddalen er det større anleggstekniske utfordringer, med hensyn på brubygging i det 

bratte ravinelandskapet med tilhørende redusert geoteknisk stabilitet og fremkommelighet. Det er kartlagt 

løsmassetykkelser i varierende mektighet i påhuggsområde ved Daueruddalen, dette kan medføre behov for 

grunnforsterkning eller andre tiltak knyttet til grunnforsterkning her. Brua kan bygges på ulike måter, enten 

via anleggsveg i Daueruddalen fra sør for etablering av landkar og søyler, eller via anleggsveg fra vest 

(Kovestad eller Enga) og mindre grad av arealbeslag i selve dalen. Ulike byggemåter har både ulike 

kostnads- og fase-/fremdriftskonsekvenser og vil ikke bli avklart i denne planfasen.  

 

 Anleggsgjennomføring for Jensvoll - over, Vitbank - over og Huseby - over 

Traseene blir liggende på fylling over dagens terreng på større deler av strekningen. I tilknytning til de større 

konstruksjonene, der traseen krysser eksisterende veger/jernbane, må det settes av ekstra plass til 

riggområder og vegomlegginger, utover det anleggsbeltet som følger traseene på begge sider. Anleggsbeltet 

må i tillegg til å etablere nødvendig plass for selve anleggsarbeidene også ivareta areal for oppranking av 

matjord som skal tilbakeføres når anlegget avsluttes [4]. Det forventes et generelt anleggsbelte langs hele 

vegtiltaket på ca. 15 m bredde utenfor fyllingsfot.  

På grunn av lav stabilitet på store deler av strekningen mellom tunnelen og E18 må det, for disse 

alternativene med fyllinger, innarbeides nødvendig areal for utførelse av nødvendig grunnforsterkning. Dette 

antas per nå å inngå i anleggsbeltet på ca. 15 m utenfor fyllingsfot, men kan endres når detaljer om 

grunnforhold økes i senere faser.   
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Tunnelen har en lengde som gjør det naturlig med tunneldrift fra ett av tunnelpåhuggene. Valg av 

driveretning og tilhørende plass til tunnelrigg, må avgjøres ut fra hva som tillates av anleggsstøy/arbeidstid 

og videre transport av tunnelstein. Det må settes av plass til tunnelrigg der det velges å drive tunnelen fra.  

 

 Anleggsgjennomføring for Jensvoll - under, Vitbank - under og Huseby - under 

Der traseen krysser eksisterende veger og jernbane må det settes av ekstra plass til vegomlegginger og 

riggområder utover det anleggsbeltet som følger traseene på begge sider. Anleggsbeltet må i tillegg til å 

etablere nødvendig plass, for selve anleggsarbeidene, også ivareta areal for oppranking av matjord som skal 

tilbakeføres når anlegget avsluttes. Det forventes et generelt anleggsbelte langs hele vegtiltaket på ca. 15-20 

m bredde utenfor skjæringstopp. 

Alternativene må bygges med åpen byggegrop og med vanntette konstruksjoner. På grunn av lav stabilitet i 

grunnen, høyt grunnvannsnivå og høyt flomnivå på store deler av strekningen, mellom tunnelen og E18 må 

det utføres midlertidig grunnforsterkning og etablering av midlertidig flom- og vanntetting i anleggsperioden. 

Lav linjeføring, som disse alternativene har, gir også betydelig overskudd av løsmasser som det må vurderes 

hvor skal gjenbrukes eller plasseres permanent. 

Traseen krysser flere eksisterende VA- og el-traseer, så det må også settes av plass til nødvendig 

omlegging av disse. Spesielt omlegging av eksisterende VA-ledninger kan, ved en slik nedsenket trase, 

kreve arealer som går utover selve vegtraseen. 

Tunnelen har en lengde som gjør det naturlig med tunneldrift fra ett av tunnelpåhuggene. Valg av 

driveretning og tilhørende plass til tunnelrigg, må avgjøres ut fra hva som tillates av anleggsstøy/arbeidstid 

og videre transport av tunnelstein. Det må settes av plass til tunnelrigg der det velges å drive tunnelen fra.  

 

 Anleggsgjennomføring for Vikerkorridoren 

Det er kartlagt store løsmassetykkelser i påhuggsområde ved Reistad, dette vil gi utfordringer med hensyn 

på stabilitet og i tillegg gi et stort overskudd av løsmasser. Det må vurderes spesielle tiltak knyttet til 

grunnforsterking/stabilisering, i forkant av arbeidene med påhugg og de øvrige konstruksjonene her. Ramper 

for på- og avkjøring til ny E134 og dermed anleggsbeltet strekker seg helt ut til et bekkedrag. Grunnforhold 

medfører at det kan være aktuelt med erosjonssikring i deler av bekken, men dette må avklares i neste 

planfase når områdestabilitet vurderes nærmere.  

For å optimalisere og redusere byggetiden for Vikeralternativet, med lang tunnel, bør det utredes nærmere 

mulighet for et tverrslag til tunnelen med tilhørende riggområde. Det er vurdert alternative plasseringer av 

tverrslag for Vikerkorridoren, Det fattes ikke beslutning om tverrslag i denne planfasen, og areal til tverrslag 

ligger ikke inne i planforslaget.  
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3 Metode 

3.1 Metode for vurdering av konsekvenser 

Statens vegvesens håndbok Konsekvensanalyser V712 [1] legges til grunn for vurdering av konsekvenser.  

 

De ikke-prissatte konsekvensene vurderes på grunnlag av områdenes verdi og tiltakets påvirkning. 

Verdiene settes på grunnlag av veiledning gitt i håndboka. Den samlete vurderingen av 

ikke-prissatte konsekvenser gjøres etter en 8-delt skala der konsekvensene av tiltaket er vurdert 

i forhold til referansesituasjonen. For å tydeliggjøre hvilke alternativer som er best og dårligst, blir 

alternativene rangert. 

 

For de ikke-prissatte konsekvensene brukes begrepene 
- positiv konsekvens om fordeler av et tiltak 
- negativ konsekvens om ulemper ved et tiltak 
- ubetydelig konsekvens der tiltaket ikke medfører endring 

 

Ikke-prissatt metode i V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene 

et tiltak vil medføre for de fem fagtemaene landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, kulturarv, 
naturmangfold og naturressurser. Videre i dette kapittelet omtales metoden som er felles for de ikke-prissatte 
temaene, mens fagspesifikk metode omtales i kapittel 4.  

 

Vurderingene gjøres i tre trinn som vist i Figur 3.1. De to første trinnene gjøres for hvert fagtema, mens i det 
tredje trinnet vurderes konsekvensen for de fem fagtemaene samlet. 

 
Figur 3-1 Figur viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer ( Figur 6-3 HB V712). 
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Trinn 1 og 2 skal gjøres for hvert fagtema, og vil fremgå av denne rapporten. Trinn 3 utføres i 
planbeskrivelsen.  

 Trinn 1 – Konsekvens for delområder 

Verdi 

Delområder verdivurderes. Et delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter 
og/eller verdi [1]. Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv. Til grunn for verdikriteriene i fagkapitlene er det utarbeidet en felles verditabell, se figur 3.2. 
Kriteriene i tabellen skal sikre en ensartet bruk av verdiskalaen på tvers av de ikke prissatte fagtemaene. Det 
utarbeides verdikart som gjengir verdier i delområdene.  

 

 
Figur 3-2 Generelt grunnlag for verdisetting (Tabell 6-1 HB V712). 

Påvirkning 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes som følge av et 
definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen. Alle tiltak som inngår i 
investeringskostnadene, skal legges til grunn ved vurdering av påvirkning. Vurdering gjøres ut ifra skalaen 
vist under.  

 

 

 

 

 

Figur 3-3. Skala for vurdering av påvirkning (Figur 6-5 
HB V712).  
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Konsekvens 

Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning. Konsekvensen 
er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område. Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 

verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, 

etter at tiltaket er realisert. 

 

 

 Trinn 2 – Konsekvens for alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert område er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert 

alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema. Samlet konsekvens gis etter kriterier i V712 tabell 6-5, som er 

gjengitt under i tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Tabell 6-5 HB V712). 

 

Figur 3-4 Konsekvensvifta angir konsekvens for 
delområdet (Figur 6-6 HB V712). 
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3.2 Referansesituasjonen (nullalternativet) 

Dette er det metodisk reelle referansealternativet. Nullalternativet tilsvarer dagens situasjon inkludert 

vedtatte planer (som i foreliggende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner). I henhold til 

planprogrammet skal ikke-prissatte temaer vurderes opp mot et nullalternativ. Nullalternativet beskriver 

forholdene i analyseperioden dersom det ikke bygges ny veg. I alternativet inngår derfor trafikkvekst på 

dagens veg og vedtatte planer som ventes fullført før sammenligningsåret. Kommuneplanens arealdeler 

legges til grunn for sammenligningen i sammenligningsåret (2030). 

Det er behov for noen presiseringer rundt nullalternativet.  

Følgende legges ikke til grunn:  

• Vedtatt rv. 23 Dagslett - Linnes – der gjelder kommuneplanen, dvs. primært LNF-formål 

Følgende legges til grunn:  

• Gullaug er bebygd; arealet forventes i 2030 å ha bebyggelse jf. utbredelse i kommuneplanen 

• Areal mellom E18 og Lierstranda har bebyggelse slik det fremstår i dag og i gjeldende 

kommuneplan. 
  

3.3 Planprogram  

I planprogrammet [2] stilles de formelle kravene til hva som skal utredes for hvert tema.  

Fastsatt planprogram har følgende krav til utredning av Landskapsbilde (Pkt. 5.4.2): 

«Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 

oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte 

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

og belyse konsekvensene av alternativene.  

For å synliggjøre konsekvenser av tiltaket skal vi visualisere viktige punkter på vegstrekningene ved hjelp av 

fotoillustrasjoner, 3D-modeller eller lignende. Dette gjelder for alle alternativene. ¨ 

Vi skal utrede og vurdere konsekvensene av:  

• Vegens lokalisering og linjeføring i horisontal og vertikalplanet  

• Tiltakets dimensjon i forhold til området  

• Tiltakets arkitektur, tilpasning og estetisk utforming av konstruksjoner og kryssutforming  

Både nær- og fjernvirkning skal inngå i vurderingene.» 

Utredningen følger etter vår vurdering planprogrammets beskrivelse av utredningsbehovet i all hovedsak, 

men vi tilføyer følgende, mindre presisering: 

I utredningen vurderer vi aspektene forankring, lokalisering og fragmentering, landskaps- og terrenginngrep, 

skala og høyde, samt linjeføring. Dette er sentrale elementer i (landskaps-) arkitekturen, og dermed 

tilsvarende for å vurdere påvirkning av verdiene i landskapsbildet.   

Når det gjelder å utrede arkitektur, detaljert tilpasning og estetisk utforming av konstruksjoner, vil dette være 

en vurdering som følge av mer spesifikke arkitektoniske valg, for eksempel konkret brudesign, materialitet og 

estetisk profil for bl.a. vegutstyr osv. Dette er elementer som er for tidlig både å designe/velge og vurdere på 

dette stadiet. Med henvisning til V712, tabell 6-17, for påvirkning av landskapsbildet, er derfor ikke aspektet 
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«Arkitektonisk utforming» benyttet direkte som grunnlag for vurderinger av påvirkning på dette planstadiet, 

men derimot de fire andre aspektene. 
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4 Tematisk omtale 

4.1 Om tema Landskapsbilde 

I håndbok V712, utgave 2018 [1], er fagtema landskapsbilde definert til å omhandle landskapets romlige og 

visuelle egenskaper, og hvordan en opplever landskapet som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle 

omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det urørte naturlandskapet. 

Om avgrensningen mellom de ikke-prissatte temaene sier håndboken: 

«De ikke-prissatte temaene fokuserer på virkningen et tiltak har på omgivelsene eller landskapet, slik dette 

er definert i den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) [17]. I konvensjonen er landskapet definert som 

et område slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra, og samspillet mellom, 

naturlige og/eller menneskelige faktorer (ELK artikkel 1, def. a). 

Konvensjonen omfatter alle typer landskap, både det naturlige og det menneskepåvirkede. Her inngår både 

naturlandskap, kulturlandskap, bebyggelse, veger, gater mm. Landskapet er et vesentlig element i folks 

omgivelser, et uttrykk for mangfoldet i vår felles kultur- og naturarv, og et fundament for vår identitet. 

Fagtemaene representerer ulike aspekter ved det naturlige- og menneskepåvirkete landskapet på følgende 

måte: 

- Fagtema landskapsbilde representerer   «det romlige og visuelle landskapet» 

- Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv representerer  «landskapet slik folk oppfatter og bruker det» 

- Fagtema naturmangfold representerer   «det økologiske landskapet» 

- Fagtema kulturarv representerer    «det kulturhistoriske landskapet» 

- Fagtema naturressurser representerer   «produksjonslandskapet» 

Denne inndelingen definerer avgrensingen mellom de fem fagtemaene. I konsekvensanalysen vil 

fagutredere vurdere konsekvensen for hvert fagtema. På grunnlag av analysen av de fem fagtemaene, 

gjøres en samlet vurdering av konsekvensen av de ikke-prissatte temaene. På denne måten vil 

konsekvenser for landskapet, slik konvensjonen definerer det, bli vurdert.» 

 

4.2 Relevante lover og retningslinjer for temaet  

Som omtalt under kapittel  4.1 omfatter landskapsbilde alle omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det 

urørte naturlandskapet. Det er mange lover og retningslinjer som berører temaet landskapsbilde. Det er valgt 

å trekke frem Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK)[17].  som en grunnleggende forutsetning.  

Gode strukturer i landskapet knyttet til det blå-grønne landskapet er viktig i forhold til bærekraftig utvikling. 

Dette kan man bl.a. finne igjen i mange av FNs bærekraftsmål [10].  

Videre skal plan- og bygningsloven bidra med å sikre kvaliteter i landskap og vern av verdifulle landskap. 

Naturmangfoldloven [16] trekker bl.a. frem landskapsmessig mangfold. Vannressursloven [11] omtaler 

generelt vern av kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring. 
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Det finnes også ulike nasjonale forskrifter, strategier og planer som skal bidra til å ivareta helhetlige 

omgivelser og sikre utvikling av bærekraftige, attraktive samfunn. Disse strategiene kan ta for seg ulike type 

landskap; det naturlige, det kulturhistoriske og det urbane landskapet. Det kan bl.a. nevnes forskrift om 

konsekvensutredning, Arkitektur.no, Meld. St. 13 Klimaplanen. Alle disse er på ulik måte relevante for temaet 

landskapsbilde.  

Det finnes ulike databaser som gir oss innsikt og deler inn landskapet i Norge, bl.a. kan nevnes NIBIO 

Nasjonal referansesystem for landskap og NIN landskap. Dette er nasjonale kartleggingssystem på 

landskapstypenivå. Miljødirektoratets Naturbase kart og Riksantikvarens database Askeladden er andre type 

databaser som kan gi innsikt i hhv. det naturlige landskapet og det bebygde og historiske landskapet. 

Landskapet omtales også ofte knyttet til overordnede fylkesplaner, interkommunale planer og 

kommuneplaner, både samfunnsdelen og arealdelen. Både Lier kommune, kommuneplanens samfunnsdel 

2019-2028 [9], og Kommuneplan for Asker 2020 -2032 [14] er relevante for fagtemaet landskap. Landskap 

omtales her på mange områder, bl.a. trekkes det frem i visjonen i kommuneplan til Lier kommune; «I Lier tar 

vi vare på matjord, landskapskvaliteter og naturverdier.» og under bærekraftige byer og samfunn i 

kommuneplan for Asker; «Asker kommune skal sikre viktige landskap og grønnstrukturer mot nedbygging, 

langs kysten, i landbruksområder, i byggesonen og i marka. Vann, vassdrag og sjøområder skal sikres mot 

inngrep og forurensning.» 

 
Det vises også til kapitel 7.3 for omtale av konflikter med lovverk og/eller nasjonale hensyn. 

 

4.3 Kunnskapsgrunnlaget 

 Landskapsutredninger i tidligere planarbeider 

4.3.1.1 Ytre Lier 

• Kommunedelplan med konsekvensutredning for Ytre Lier, SVV 2007 [3] 

4.3.1.2 Spikkestad/Dagslett 

• Forslag til reguleringsplan rv. 23 Dagslett – Linnes [5] 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for Ytre Lier og reguleringsplan for rv.23 Dagslett – Linnes er 

brukt som kunnskapsgrunnlag, men det er utført helt selvstendige vurderinger for Lier i denne rapporten.  

Datagrunnlaget er lite endret fra tidligere rapporter. Metodikken for landskapsbilde er endret ganske 

betydelig i V712, 2018-utgave – sammenlignet med forrige utgave [1]. Metoden er nå i langt større grad 

definert i håndboken, mens en i den tidligere utgaven henviste til andre metoder. Det er dessuten lagt 

betydelig større vekt på landskapets karakter som bærende for verdisettingen, og det er i større grad 

utformet skjema/vurderingsmatriser. 

Vurdering av landskapets karakter er som nevnt over etter V712, grunnlag for inndeling og verdisetting av 

influensområdet.  

Vi har brukt en sammenstilling av tabellene 6-14 og 6-15 fra HB V712 som arbeidsverktøy, slik de vises i 

vedlegg 1. 
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Tabell 4-1 Registreringskategorier for fagtema landskapsbilde (Tabell 6-14 HB V712). 

 

 

Tabell 4-2 Skjema for fastsetting av landskapsbildets karakter (Tabell 6-15 HB V712). 
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4.4 Kriterier for verdisetting 

Ved vurdering av verdi blir landskapsbildets karakter (jf. Tabell 4-1) for det enhetlige delområdet lagt til 

grunn. Kriteriene for verdisetting av delområde er gitt i tabell 4-2 under. Kriteriene er brukt for å komme fram 

til en verdi for det enkelte delområdet. Det er gitt et sett med aspekt som blir sjekket ut i forhold til den 

karakteren for landskapsbilde en har fastsatt. Det enkelte aspekt er gradert i forhold til verdiskalaen. Utreder 

har begrunnet vurderingen i konsentrert tekst. 

Alle delområder er verdisatt og vist på et verdikart. Verdien er satt på en linje som utgjør x-aksen i 

konsekvensviften, Jf. figur 3-4. Verdien blir satt i fem klasser, se tabell 4-2.  

Metode for verdisetting av delområder følger HB V712. Det er avtalt i prosjektet at NiN Landskap ikke 

benyttes aktivt, på grunn av modenheten av dette verktøyet ved oppstart av prosjektet. Vurderinger i forhold 

til sjeldenhet og representativitet er allikevel forsøkt ivaretatt ut fra tilleggslitteratur/andre kilder eller utdypet 

etter egen kunnskap/erfaringer. Der dette er gjort, omtales dette særskilt. 

Under aspektet byform og bystruktur i tabell 6-16 i HB V712 har utreder vurdert både grønn/blågrønn 

struktur og bebyggelsesstruktur. 

I store deler av planområdet kan det være en utfordring å skille mellom naturskapte og menneskeskapte 

visuelle egenskaper. I store deler av planområdet er lesbarheten av landskapet, og sammenhengen mellom 

både kulturlandskapet og naturlandskapet av stor betydning for det romlige og visuelle landskapet, og 

dermed også for verdisettingen. Metodisk har utreder valgt å vurdere historisk lesbarhet av landskapet inn 

under aspektet visuelle kvaliteter. I enkelte delområder er det stor betydning for verdisettingen om man 

visuelt kan oppfatte historiske og visuelle sammenhenger i landskapet. Med lesbarheten i landskapet menes 

faktorer som er viktig for å se sammenhengen mellom hvordan landskapets topografi opprinnelig er dannet, 

landskapets geologiske forutsetninger for dagens produksjonslandskap og arealbruk, samt bevarte visuelle 

sammenhenger mellom landskapstypene dallandskap, fjordlandskap og åslandskap. 

Planområdet ligger ikke i et byområde, men i utkanten av bykjernen. Området anses allikevel å være en del 

av Norges tetteste befolkede region, knyttet opp mot Oslofjordregionen. Store deler av planområdet 

oppfattes som grønne og spredtbebygde områder. Aspektene Byform Bystruktur samt Arkitektur tilpasses 

dette. For aspektet Byform Bystruktur vurderes derfor struktur innen tettsted/bygd. For aspektet Arkitektur 

vurderes området opp mot tettstedet/bygdas skala. Dersom delområdet er et rent naturområde, uten 

tettsted/bygd, er disse to aspektene ikke vurdert, da de anses som fraværende. 
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Tabell 4-3 Verdikriterier for fagtema landskapsbilde (tabell 6-16 i HB V712) 

 

  

Verdi 
ASPEKTER 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Visuelle 
kvaliteter 

Delområde uten 
visuelle kvaliteter. 

Delområde med 
noen visuelle 
kvaliteter. 

Delområde med 
gode visuelle 
kvaliteter, eller 
kvaliteter av lokal 
betydning. 

Delområde med 
gode visuelle 
kvaliteter, eller 
kvaliteter av 
regional 
betydning. 

Delområde med 
unike visuelle 
kvaliteter, eller 
kvaliteter av 
nasjonal og/eller 
internasjonal 
betydning. 

Helhet 
Variasjon  

Delområde med 
dårlig balanse 
mellom helhet og 
variasjon 

Delområde med 
mindre god 
balanse mellom 
helhet og 
variasjon 

Delområde med 
god balanse 
mellom helhet og 
variasjon 

Delområde med 
særlig god 
balanse mellom 
helhet og 
variasjon 

Delområde med 
unik god 
balanse mellom 
helhet og 
variasjon 

Særpreg Delområde uten 
særpreg 

Delområde med 
lite særpreg 

Delområde med 
særpreg 

Delområde med 
stort særpreg 

Delområde med 
svært stort 
særpreg 

Byform, 
bystruktur  

Delområde 
der byformen/ 
bystrukturen/ 
er fragmentert/ 
sprengt/ ødelagt 

Delområde 
der byformen/ 
bystrukturen/ er 
noe fragmentert/ 
sprengt/ ødelagt 

Delområde med 
god helhet i 
byform/ 
bystruktur 

Delområde 
med særlig god 
helhet i byform/ 
bystruktur 

Delområde med 
en unik helhet i 
byform/ 
bystruktur 

Arkitektur Bebyggelse, 
bygninger, 
byrom, 
infrastruktur og 
landskap mangler 
sammenheng. Er 
dårlig tilpasset 
byens skala 

Bebyggelse, 
bygninger, 
byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen 
mindre gode 
og/eller lite 
lesbare omgiv-
elser. Er mindre 
godt tilpasset 
byens skala 

Bebyggelse, 
bygninger, 
byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
til sammen gode 
og lesbare 
omgivelser. 
Er tilpasset 
Byens skala. 

Bebyggelse, 
bygninger, 
byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen særlig 
gode og lesbare 
omgivelser. Er 
godt tilpasset 
byens skala. 

Bebyggelse, 
bygninger, 
byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen unike 
og lesbare 
omgivelser. 
Er svært 
godt tilpasset 
byens skala. 

Total-inntrykk Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg til 
sammen, gir et 
dårlig 
totalinntrykk. 
 

Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg, gir et 
noe redusert 
totalinntrykk. 

Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg til 
sammen, gir et 
godt totalinntrykk. 

Delområde 
der landskap 
og bebyggelse/ 
anlegg til 
sammen, gir et 
spesielt godt 
totalinntrykk. 

Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg til 
sammen gir et 
unikt 
totalinntrykk. 

Sjeldenhet  
Representa- 
tivitet41 

  Delområdet inngår 
i landskapstyper 
som er fåtallige/ 
sjeldne regionalt. 

Delområdet inngår 
i landskapstyper 
som er fåtallig/ 
sjeldne nasjonalt. 

 

Forvaltnings-
prioritet/ 
Prioriterte 
landskaps-
område42,43 

  Delområdet har 
kvaliteter av lokal 
og/eller regional 
betydning. 

Delområdet har 
kvaliteter av 
regional og/eller 
nasjonal 
betydning. 

Delområdet har 
kvaliteter av 
nasjonal og/  
eller inter-
nasjonal 
betydning. 
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4.5 Skala for vurdering av påvirkning 

Håndbok V712 gir råd om at den fastsatte påvirkningen blir begrunnet i en kort og konsis tekst. Videre sier 

HB V712 at vegtiltaket vil påvirke landskapsbildets karakter gjennom tiltakets egen form og integrering i 

omgivelsene. Påvirkning kan være gjennom direkte inngrep, fragmentering, barrierevirkning, nærføring 

og/eller synlighet. En skal tydeliggjøre på hvilken måte tiltaket vil endre landskapets visuelle karakter. De 

ulike typer av påvirkning kan en omtale ved bruk av illustrasjoner/visualisering. Påvirkning er beskrevet i 

tabell som vist under.  

Det å vurdere påvirkning knyttet til arkitektur, som i detaljert tilpasning og estetisk utforming av 

konstruksjoner og design, vises til omtale under 3.3. 

 

Tabell 4-4 Veiledning for vurdering av påvirkning (Tabell 6-17 HB V712) 

Tiltaket sin 
påvirkning 

Forankring og 
lokalisering 

Landskaps- og 
terreng-inngrep 

Skala Linjeføring Arkitektonisk 
utforming 

Ødelagt/ 
sterkt  
forringet 

Tiltaket er ikke 
forankret, fører med 
seg uheldig 
fragmentering, 
eller bryter i stor 
grad med 
landskapsbildet sin 
karakter 

Tiltaket fører 
med seg 
en stor endring i 
landskapet, eller 
medfører svært 
skjemmende 
inngrep 

Tiltaket 
dominerer i 
stor grad over 
landskapet sin 
skala 

Tiltaket har 
svært 
dårlig rytme, er 
preget av knekk, 
sprang, har en 
svært uheldig 
romkurve 

Tiltaket fremstår 
helt uten 
arkitektonisk 
helhet, har svært 
dårlig design 

Forringet Tiltaket er dårlig 
forankret, medfører 
fragmentering, eller 
bryter med 
landskapsbildets 
karakter 

Tiltaket 
medfører 
skjemmende 
inngrep 

Tiltaket 
dominerer 
over 
landskapets 
skala 

Tiltaket har 
dårlig rytme, er 
preget av knekk, 
sprang, en 
uheldig 
romkurve 

Tiltaket fremstår 
fram i liten grad 
som en arkitek-
tonisk helhet, 
har dårlig design 

Noe forringet Tiltaket er noe 
forankret, 
medfører noe 
fragmentering, eller 
bryter i en viss grad 
med karakter av 
landskapsbildet  

Tiltaket 
medfører 
noe skjem-
mende inngrep 

Tiltaket 
dominerer 
noe over 
landskapets 
skala 

Tiltaket har noe 
dårlig rytme, er 
noe preget av 
knekk, sprang, 
en uheldig 
romkurve. 

Tiltaket framstår 
i noen grad som 
en arkitektonisk 
helhet, har noe 
dårlig design 

Ubetydelig 
endring 

Tiltaket er forankret, 
medfører i liten grad 
fragmentering, eller 
bryter i liten grad 
med landskaps- 
bildets karakter 

Tiltaket 
medfører 
ikkee 
skjemmende 
inngrep 

Tiltaket er 
tilpasset 
skalaen i 
landskapet, 
eller er under-
ordnet denne 

Tiltaket har god 
rytme, er uten 
knekk eller 
sprang, 
har en god 
romkurve 

Tiltaket framstår  
som en 
arkitektonisk 
helhet 

Forbedret Tiltaket er godt 
forankret, medfører 
ingen 
fragmentering, eller 
styrker 
landskapsbildets 
karakter 

Tiltaket 
medfører 
istandsetting av 
ødelagt/ 
sterkt forringet 
landskap 

Tiltaket har en 
god tilpassing til 
skalaen 
i landskapet, 
eller tydeliggjør 
denne 

Tiltaket har 
særlig 
god rytme og 
romkurve som 
framhever 
landskaps-
skulpturen 

Tiltaket framstår 
som en særlig god 
arkitektonisk helhet, 
har god design og 
materialkvalitet 
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4.6 Beskrivelse av plan- og influensområdet 

Influensområdet knyttet til landskapsbilde begrenser seg til de to aktuelle dagsonene, hhv. i Lier og i Asker. 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av landskapet i disse dagsonene. De to dagsonene adskilles av et 

silhuettområde, omtalt som delområdet Ås-silhuetten. Denne utgjør den visuelle skillelinjen mellom Lierdalen 

og Drammensfjorden på den ene siden - og Daueruddalen og starten på Hurumlandet på den andre siden. 

Utdypende verdibeskrivelse finnes også under delkapittel 5. Grense for influensområdet er noe utflytende, 

da landskapsbilde knytter seg til det visuelle og romlige landskapet. Det er forsøkt å sette avgrensning der 

stor avstand til tiltaket medfører at tiltaket ikke vil få visuell betydning. Denne grensen er satt utfra en 

skjønnsmessig vurdering. 

 

Fjordlandskapet rundt Drammensfjorden 

Indre deler av Drammensfjorden har et delvis urbant preg. Presset langs fjorden er stort, både tilflytting og 

utbygging i regionens bakland øker. NIBIOs beskrivelse av Landskapsregion 02 Oslofjorden viser til at 

attraktive arealer i strandsonen, som fortsatt er tilgjengelige for allmennheten, er redusert med 75-80 % siste 

30 årene (2005). Likevel virker ikke strandlinjen så nedbygd fordi vegetasjon og landformer bidrar til å skjule 

deler av bebyggelsen [12]. Vegetasjon og landformer langs kystlinjen bidrar til å bryte lange visuelle siktlinje, 

og «skjule» bebyggelse og infrastruktur som ligger «bakenfor», vegetasjon og landformer bidrar også til å 

bryte nære siktlinjer, når man befinner seg i strandsonen. 

 

Lierdalen 

Lier kommune er en grønn og landlig kommune med en sentral beliggenhet i Osloregionen. Lier er en av 

Norges største landbrukskommuner [9]. Lierdalen er et åpent dallandskap [12], der store frukthager og 

bærhager strekker seg fra dalbunnen oppover liene. Området som et produksjonslandskap synliggjøres 

også på kvelden, med lysende drivhus, spredt utover i dalbunnen. 

Lierdalen strekker seg fra Lierstranda lengst nord ved Drammensfjorden og nordover mot Holsfjorden, den 

sørøstre armen av Tyrifjorden. Lierdalen har en vid, lett lesbar og grønn dalform, med storskala kulturmark. 

Den tydelige, meandrerende Lierelva renner gjennom dalen. Dalen er omgitt av høyereliggende skogkledde 

områder på begge sider, bratte dalsider mot Finnemarka i vest og åsene i Oslo Vestmark i øst [7]. Det er en 

del innslag av boliger. Tydelige moreneformasjoner går på tvers av dalen (Eggemorenen og Syllingmorenen) 

lenger nord i dalen, utenfor influensområdet.  

Områdene på hver side av Lierelva er relativt lite berørt av annen arealbruk, men mot Drammen og i midtre 

parti mot fjorden, mellom Amtmannsvingen og Vestre Linnes, er det nokså store næringsområder. Nærmere 

Drammen ligger Lierstranda og Linnesstranda/Gilhus som er eldre forstadsbebyggelse. 

I ytre deler av Lier har en fått en del infrastrukturlinjer på tvers, som jernbanen, E18 og fv. 282. Disse ligger 

for det meste på nivået med terrenget omkring slik at de i liten grad utgjør romdelende, høye barrierer sett fra 

dalbunnen. 
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Daueruddalen og åslandskapet innover Hurumlandet 

Området har varierte landformer; men kjennetegnes av et bølgende til tider langstrakt åslandskap, med 

sprekkedaler og koller. Barskog dominerer [11]. Mellom åsene ligger kulturlandskapet som et nabolandskap 

til Lierdalen og Drammensfjorden, men med lite visuell kontakt. 

Spikkestad – Røyken – Midtbygda utgjør deler av Hurumlandet, som i likhet med Lier, har storskala 

landbruksområder, men da i form av en mellomhøyt beliggende, bølget flate uten visuell kontakt med 

fjorden. For øvrig er Hurumlandet preget av mye små- og mellomskala landskap både for kulturlandskap og 

naturlandskap. 

På Dauerud ligger mye intakt storskala kulturlandskap delt av den karakteristiske, markerte ravinen med 

Dauerudbekken. For øvrig er det betydelige kulturlandskapsområder både på Dagslett og nord for 

Spikkestad. Området har gode visuelle kvaliteter. 

 

4.7 Karakteristiske og viktige forhold 

Fjord- og dallandskapet i Lier kommune 

Noen viktige og karakteristiske forhold: 

• Kulturlandskapet i Lierdalen preger arealbruken, og er fremdeles visuelt dominerende i landskapet. 

• Den meandrerende Lierelva fremstår som en blå-grønn sammenhengende struktur gjennom hele 

dalen, som ender i et delta på Linnesstranda med nærmest intakt natur.   

• Ytre deler av Lier har en fått en del infrastrukturlinjer på tvers, som jernbanen, E18 og fv. 282. Disse 

ligger for det meste på nivået med terrenget omkring slik at de i liten grad utgjør romdelende, høye 

barrierer sett fra dalbunnen.  

• Området er del av Oslofjordregionen med Drammen som største by. Planområdet er allikevel ikke 

preget av by- og tettstedstruktur, men med boliger og næringsområder som satelitter i en vid, åpen 

og grønn dal. 

• Landskapet i Ytre Lier er, i enkelte områder, preget av fragmentering. 

Ved vurdering av landskapsvirkninger, er synligheten en faktor som spiller inn på påvirkningsgraden - 

spesielt på den flate elvesletten. Ved ny infrastruktur i Lierdalen, bør en derfor så langt som mulig, unngå å 

bygge høye, nye barrierer i landskapet. Videre bør en søke å ikke fragmentere dalbunnen ytterligere, og i 

stedet legge eventuelle nye daglinjer på, eller inntil eksisterende infrastrukturlinjer.  

 

Åslandskapet i Asker kommune 

Noen viktige og karakteristiske forhold: 

• Daueruddalen er nærmest avskjermet visuelt fra viktige ferdselsårer. Ravinen er del av det 

opprinnelige landskapet. Opplevelsen av landskapet blir forsterket av at det visuelt er avskjermet fra 

Lierdalen og Drammensfjorden. 

• Eksisterende infrastruktur (slik som E134 og Spikkestadveien), fremstår delvis som barrierer. 

Daueruddalen med ravinen er et visuelt vakkert landskap, litt skjermet fra omgivelsene. Ved ny infrastruktur, 

legges det vekt på at anlegget må skape minst mulig dominans i landskapet. Ny E134 vil være et 

fremmedelement og i helt en annen skala enn de smale gårdsvegene som går der i dag. 
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5 Verdi – trinn 1 

5.1 Tre hovedområder 

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

delområder baseres på registreringer/befaringer og kunnskap om de overordnete landskapstyper. Området 

inndeles i tre overordnede landskap; fjordlandskapet rundt Drammensfjorden, dalbunnen i Lierdalen og ås- 

landskapet som strekker seg innover Hurumhalvøya/Hurumlandet. Hovedområdene er videre delt inn i 

mindre delområder som skiller seg fra tilgrensende delområder.

 

Figur 5-1 Figur viser inndeling i tre hovedområder; Fjordlandskap, Dalbunn og Åslandskap  
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 Fjordlandskapet rundt Drammensfjorden 

Det er noe glidende overganger mellom landskapstypene man finner i vurderingsområdet. I arbeidet 

med verdikartleggingen omfatter fjordlandskapet rundt Drammensfjorden områder mot fjorden sør for 

fv. 282 Strandvegen og E134 Røykenveien.  

 

 

Figur 5-2 Illustrasjonen over viser fjordlandskapet rundt Drammensfjorden. Hvit, stiplet linje markerer overgang 

mot Fjordlandskapet.  Illustrasjonen viser også forventede fremtidige utviklingsområder rundt fjordbassenget, 

markert med blå stiplet avgrensning. Naturreservat på Linnesstranda markert med grønn, stiplet strek. 

   

Figur 5-3. Bildet t.v. utsikt fra Fjordparken mot Drammensfjordens utløp, bildet t.h. Området for nytt sykehus og 

Helsepark er i dag en stor byggeplass. 
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Figur 5-4. Illustrasjon t.v. viser mulig utvikling av Gullaug. Bildet t.h. er flyfoto av Gullaugodden, hentet fra Lier kommune 

sin nettside; https://www.lier.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote-om-kommunedelplan-for-gullaug/ 

 

Figur 5-5 Bilde viser kystlinje ved Linnesstranda naturreservat. Linnesstranda er tilnærmet i opprinnelig naturtilstand. 

 

Fjordlandskapet rundt Drammensfjorden er et åpent fjordlandskap med en del tett bebyggelse. Dalformen 

rundt Drammensfjorden er vid og åpen, med en gradvis og slak overgang til omkringliggende åser, fjell 

og/eller slettelandskap. Landskapet er tydelig preget av intensiv arealbruk. Drammen, Lier og andre 

tettsteder ligger tilknyttet fjorden, og har ulik grad av bygningstetthet [6].  

Fjordlandskapet rundt Drammensfjorden er del av Oslofjordregionen. Fjorden og kystsonen i regionen blir 

benyttet som rekreasjonsområde og enkelte områder inneholder store verneverdier. Landskapet langs 

kysten er viktig som grunnlag for opplevelser og kilde til identitet og livskvalitet for innbyggerne [15]. 

Linnesstranda naturreservat ligger i et område med høyt press både fra landbruk og bebyggelse, men 

fremstår som et våtmarksområde med tilnærmet opprinnelig naturtilstand [13]. 
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 Dalbunnen i Lierdalen 

Dalbunnen i Lierdalen strekker seg til tider lang oppover åssidene. Lierdalen strekker seg fra Lierstranda 

lengst nord ved Drammensfjorden og nordover mot Holsfjorden, den sørøstre armen av Tyrifjorden. 

Influensområdet for tiltaket knytter seg til ytre del av Lier, sør for Lierbyen. 

 

 

Figur 5-6 Illustrasjonen viser, med hvit, stiplet strek, omtrent hvor langt opp dalbunnen strekker seg opp langs 

dalsidene. Den gamle Drammensbanen er markert med gul linje og dominerende infrastrukturlinjerer markert med 

sort linje. Nordre del av Lierdalen er utenfor influensområdet, og er derfor tonet ned med en delvis transparent, 

hvit flate i illustrasjonen.  

    

Figur 5-7. Bildet t.v. viser dalbunnen sett fra Reistadlia. Bildet t.h. viser at deler av området også har store drivhus. 
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Figur 5-8. Bildet er fra den gamle Drammensbanen, øverst i Linneslia/Gullaugkleiva. Midt på bildet synes dagens E134 

tydelig der den krysser på tvers av daldraget. 

 

  

Figur 5-9. Bildet t.v. viser Sandakerelva, bildet t.h. viser Lierelva. Begge elvene med frodig kantvegetasjon er tydelig 

visuelle elementer som er romskapende i landskapet. Spesielt Lierelva fremstår som en viktig og sammenhengende blå- 

og grønnstruktur. 
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Figur 5-10. Bildet er tatt fra St. Hallvards vei retning mot vest. God visuell kontakt på tvers av dalbunnen fra dette 

området. 

 

Figur 5-11 Bildet er tatt fra St. Hallvards vei retning mot øst. God visuell kontakt på tvers av dalbunnen fra dette 

området. 
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Dalbunnen i Lierdalen er et åpent dallandskap under skoggrensen med bebygde områder og 

jordbruksdominans. Lierdalen har en dalform som er vid og åpen, med en gradvis og slak overgang til 

omkringliggende åser. Lierdalen har innslag av elver, men ingen betydelige innsjøer. Landskapet har et 

tydelig preg av menneskelig påvirkning, der spesielt jordbruket er den dominerende arealbruken. [6]  

Lierdalen er sentralt i influensområdet til tiltaket, der siktlinjer inn og ut av influensområdet er mange og 

lange. Det er derfor valgt å legge ekstra vekt på overordnet verdibeskrivelse av dette området.  

Lierdalen er et naturhistorisk lesbart landskap. Isens bevegelser har laget hoved-topografien, og det at hele 

Lierdalen (opp til 150-180 m.o.h.) har ligget under havet i istiden, har medført hav/fjordavsetninger som har 

skapt meget god dyrkingsjord [7]. Dette kan ses i NGU sine løsmassekart over området [8]. 

Lierdalen er et produksjonslandskap som har betydning i nasjonal sammenheng. Lierelva er dalens 

hovedpulsåre, og en sentral leverandør av vann til matproduksjon [9].  

Lierdalen utmerker seg med en dualitet i landskapet. Dette kan delvis forklares med lange siktlinjer i det 

overordnede landskapsrommet, kombinert med ulik skala som skapes i mindre landskapsrom innenfor 

hovedområdet. Menneskeskapte elementer har i deler av området medført at sammenhengen og 

lesbarheten av det overordnede landskapet har blitt forringet. Dualiteten i landskapsbilde blir tydelig om man 

forflytter seg litt opp i åssidene. Da vil områder med ubetydelig eller lav verdi integreres i et helhetlig og 

romlig landskap, og visuelt inngå i den sammenhengende Lierdalen, som i helhet kan klassifiseres som et 

område med stor/svært stor verdi. Dualiteten av landskapet illustreres godt i forsidebilde av denne rapporten. 

Store næringsområder og tung infrastruktur, som kan ødelegge en sammenheng i landskapet i nærvirkning, 

absorberes i landskapet i fjernvirkning. 

Lierdalen er et av de få/eneste brede daldrag på Østlandet som har visuell kontakt ut mot fjorden fra mange 

ståsteder innover i daldraget.  
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 Åslandskapet  

Åssiden langs Lierdalen og åslandskapet som strekker seg mot Hurumlandet/Hurumhalvøya består både av 

dype raviner, skogkledde ås- og fjellsider, samt åpne kulturlandskap. Daueruddalen fremstår som et viktig 

delområde i dette landskapet, og denne dalen er videre delt inn i et ravinelandskap og et åpent 

kulturlandskap. 

 

Figur 5-12 Illustrasjonen viser det østre influensområde. Landskapet er et ås-landskap. Den gamle 

Drammensbanen (gul strek) og oldtidsvegen (oransje strek) er markert som ekstra viktige historiske elementer i 

landskapet. Ravinen med tett vegetasjon ses tydelig gjennom området, og deler inn i to store åpne landskapsrom 

(hvit, stiplet strek). Nedre del av ravinen er oppdyrket/bebygget.  

  

Figur 5-13. Bildene er tatt fra anleggsveg i bunnen av ravinen. Anleggsvegen har delvis ødelagt mye av 

kantvegetasjonen til bekken i nedre del av ravinen. 
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Figur 5-14. Bildet viser ravinen som deler inn i mindre landskapsrom i øvre del av dalen. 

 

Åslandskapet innenfor influensområdet, strekker seg på tvers av kommunegrenser. Dette landskapet består 

av ulike landskapstyper i spennet mellom grunne daler, slakt til småkupert- og middels kupert terreng. Felles 

for landskapet er at det kan omtales som et åslandskap. Alle områder er under skoggrensen, men varierer 

fra bebygde til tett bebygde områder og deler av landskapet har jordbruksdominans. Store deler av 

landskapet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning. [6] 

Området ligger sentralt i influensområdet for tiltaket, men siktlinjer inn og ut av influensområdet er 

begrensede. Dette området består av mange ulike landskapsrom, og ikke ett stort overordnet rom, slik som 

de to andre hovedområdene.  
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5.2 Fastsetting av landskapsbildets karakter 

Gjennom en kvalitativ vurdering av registreringskategoriene er landskapsbildets karakter fastsatt for de 

enkelte delområder. Utredningsområdet omfatter 17 enhetlige delområder, se figur 5-15.  

Delområdenes fastsatte karakter trekkes med videre i verdisettingen beskrevet under kapitel 5.3. Detaljerte 

vurderinger knyttet til karakter er tilgjengelig som vedlegg til denne rapporten, vedlegg 1. 

 

Figur 5-15. Figur viser delområder innenfor utredningsområdet.   



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 46 av 147  

5.3 Verdisetting delområder 

 

 Figur 5-16. Verdikart for utredningsområdet. 
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 Delområde F1 Drammensfjorden 

 

Som landskapskomponent er Drammensfjorden dominerende, med den store, vannflaten, i fortsettelsen av 

Lierdalen i nord og Drammensdalen i vest. Området har stor grad av variasjon langs strandlinja, alt fra urørt 

natur til opparbeidede parker, boligområder, og næringsvirksomhet. I samtlige landskapsrom som grenser 

mot fjorden, preger sjøflata landskapet, men variasjonen i hvordan fjorden oppleves er stor.  

Aspekter som er utslagsgivende: I den indre Drammensfjorden møtes Drammensdalen og Lierdalen. 

Området har en lang strandlinje, som veksler fra sterkt påvirket/utfylt til urørt natur langs Gilhusodden mot 

Engersandbukta. Området har stort særpreg. Visuell betydning sett fra Drammen, Lier og andre deler rundt 

indre Drammensfjorden. Stor verdi. 

 

 Delområde F2 Brakerøya 

Området er under utbygging. Her er det planlagt bymessig sykehusbebyggelse, omgitt av et bredt grønt 

parkbelte med variert strandlinje langs fjorden. Planene indikerer ikke åpning av Tomineborgbekken. 

Det er altså ikke planlagt noen spesielle forekomster av bekker/vann. Området vil være eksponert og 

følgelig ha god synlighet fra store deler av Drammen og områder rundt Drammensfjorden. Delområde 

med særpreg. Endelig utbygd område kan gi høyere verdi enn dette, men det avhenger av kvalitet i 

opparbeidelsen. 

 

Aspekter som er utslagsgivende: Planlagt som et helhetlig område med tydelig bystruktur. Middels 

variasjon av landskapselementer; trerekker, alléer, åpne parkområder. Visuell betydning sett fra 

Drammen og området rundt Drammensfjorden. Middels verdi. 
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 Delområde F3 Lierstranda næringsområde 

Området er i dag et grått, heller utflytende næringsområde/lagringsområde. Området er avskåret fra andre 

landskapsmessige sammenhenger ved tyngre infrastruktur og bygningselementer som hindrer sikt mot fjord 

og dallandskap. Ingen spesielle forekomster av bekker/vann. Ingen øvrig arealbruk. Området har god 

synlighet fra store deler av Drammensfjorden. Få visuelle kvaliteter.  

Aspekter som er utslagsgivende: Lite/ingen variasjon av landskapselementer. Ensidig arealbruk, der 

grønnstrukturen er helt fraværende. Noe intensitet knyttet til arealbruken. Noe av arealbruken er knyttet til 

beliggenhet nær fjorden (tømmerterminal, bilhavn), men området har begrenset samhørighet med 

overordnet landskap. Verdi: Uten betydning. 

 

 

 Delområde F4 Lierelvas deltaområde 

Deltaområdet er en nærmest urørt, frodig og grønn bukt med høy grad av mangfold i vegetasjonen. 

Delområdet er del av et dynamisk system med naturlige prosesser, og har stor variasjon, samtidig 

som det er et helhetlig landskap som innehar en unik visuell kvalitet med underliggende pedagogiske 

verdier for hvordan lanskapsform og naturlige systemer henger sammen. Denne delen av 

Drammensfjorden er unik i forhold til resten av strandsonen rundt Drammensfjorden. Terrengform, 

romlige egenskaper og vegetasjonsbildet har stor betydning for landskapsbildets karakter. Området 

Linnesstranda naturreservat har vernestatus knyttet til våtmark. Naturreservatet er et brakkvannsdelta 

med nasjonal verneverdi. Det er stor aktivitet på omkringliggende arealer, noe som gjør reservatet 

utsatt for påvirkning [13]. I dette landskapet og som del av de urbane strøk knyttet til Oslofjorden og 

Drammensfjorden, med høy grad av press for utbygging, er arealer preget av menneskelig påvirkning. 

Deltaområdet med bevart natur i disse omgivelser, gir et visuelt lesbart landskap der fjordlandskapet 

møter dalbunnen. I sum gir dette delområdet et helt unikt totalinntrykk. 

 

Aspekter som er utslagsgivende: Et helhetlig, grønt og frodig område ved Lierelvas utløp i 

Drammensfjorden. Området har svært stort særpreg, og inngår i landskapstyper som er fåtallige 

nasjonalt, og har vernestatus som del av verneplan for våtmark. Romavgrensende betydning fra flere 

steder rundt den indre Drammensfjorden, visuell betydning sett fra Drammen, Lier, Røyken og Svelvik. 

Unikt totalinntrykk. Svært stor verdi. 
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 Delområde F5 Gullaug  

Området har i dag bevart opprinnelige landskapstrekk, og har til nå hatt begrenset 

utbygging/fragmentering på grunn av industrivirksomhet med lukket aktivitet (sprengstoff-fabrikk). 

Området er eksponert og har betydning for det overordnet landskapsrommet rundt Drammensfjorden. 

Både vegetasjon langs sjøen og terrengform med flate oppå har betydning for karakteren. Ingen 

spesielle forekomster av bekker/vann. Det er planer om omfattende utvikling av området, med 

transformasjon fra industri i grønne omgivelser - til boligområder. Etter opparbeidelsen antas det at 

verdien vil være intakt, men dette avhenger av ferdig anlegg. Med dette som utgangspunkt settes derfor 

verdipilen noe mot middels verdi.  

 

Aspekter som er utslagsgivende: En helhetlig strandlinje og et område som fremstår som en grønn og 

frodig odde. Romavgrensende betydning fra flere steder rundt den indre Drammensfjorden, visuell 

betydning sett fra Drammen, Lier, Røyken og Svelvik. Stor verdi (nedre del av skala). 

 

 

 

 

 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

Boligområdene på Lierstranda, Frydenlund og Vitbank består av småhusbebyggelse, i hovedsak trehus 

med en grad av karakter av gammel forstad. Boligområdet har vært gjenstand for fragmentering pga. 

infrastruktur og er også preget av om- og påbygninger og riving av en del hus. De menneskeskapte 

visuelle egenskapene preger derfor landskapsbildets karakter. 

 

Aspekter som er utslagsgivende: Områdene fremtrer som avskåret fra byen og det overordnede 

landskapet. Noe visuelle kvaliteter innenfor boligområdet, men området har mistet mye av sitt 

opprinnelige særpreg. Omkringliggende infrastruktur har ødelagt sammenhengen med tidligere 

byform/struktur, og er dårlig tilpasset delområdet skala. Noe verdi. 
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 Delområde D2 E18 og Kjellstad 

E18 og store næringsarealer i tilknytting til motorvegen er dominerende og avgjørende for landskapsbildets 

karakter. Det er lite variasjon innenfor delområdet. Dimensjonene på veganlegget medfører at E18 fremstår 

som overordnede barriere i landskapet, næringsarealer gir i tillegg delvis ustrukturerte områder. Disse er 

sammen med E18, en hovedårsak til den tydelige delingen og klare fragmenteringen av dalbunnen. 

Aspekter som er utslagsgivende: Delområde uten tydelig kobling til tettsted eller grønnstruktur. 

Næringsbebyggelse er tilknyttet E18 og annen infrastruktur, og mangler sammenheng med landskap. Ingen 

overordnede visuelle kvaliteter. Verdi: Uten betydning. 

 

 

 

 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

Området er et utflytende næringsområde/lagringsområde, avskåret fra øvrige landskaps-sammenhenger ved 

middels tung infrastruktur og bygningselementer som hindrer sikt mot fjord og dallandskap. Arealbruk 

medfører få visuelle og romlige kvaliteter, slik at den opprinnelige verdien av landskapet, som del av en 

større helhetlig dalbunn er gått tapt. 

Aspekter som er utslagsgivende: Området har lite variasjon i landskapselementer, og begrenset 

samhørighet med overordnet landskap, redusert totalinntrykk. Verdi: Uten betydning. 
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 Delområde D4 Lierelva 

Lierelva meandrerer gjennom området - med frodig kantvegetasjon (mot elvedelta og fjorden), men også 

som viktig element i det store overordnede landskapsrommet knyttet til Lierdalen. Lierelva har variert 

elvestruktur med både stilleflytende deler og delvis dype gjel og mindre sideelver. Randsonene har stor 

betydning for dalbunnens visuelle preg og romlige inndeling, noe man tydelig ser oppe fra dalsidene. Den 

meandrerende Lierelva med kantvegetasjon, som en sammenhengende blå- og grønnstruktur, er 

nøkkelelement og viktig for den historiske og visuelle lesbarheten av landskapet og fastsetter landskapets 

karakter. Verdipilen settes til høyre for midten av verdien stor, da Lierelva som en sammenhengende blå-

grønn struktur fra Holsfjorden til Drammensfjorden har en opp mot unik helhet, samtidig som den 

meandrerende elva med kantvegetasjon har høy grad av variasjon. Dette delområdet har også opp mot 

unike visuelle kvaliteter og totalinntrykk. 

Aspekt som er utslagsgivende: Opp mot unike visuelle og romlige kvaliteter som har betydning for 

dalbunnens visuelle preg og romlige inndeling. Helhetlig grønn- og blåstruktur, med historisk lesbarhet av 

landskap og pedagogiske kvaliteter med hensyn til hvordan landskapet/elvesletta er skapt og i forhold til 

historisk og dagens dominerende arealbruk. I samspill med omkringliggende delområde D5, har landskap og 

bebyggelse/anlegg til sammen et spesielt godt, opp mot unikt totalinntrykk. Stor verdi (øvre del av skala). 

 

 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva 

Storskala, veldrevet og frodig - flatt til bølgende - kulturlandskap i dalbunn omgitt av grønne åser, noe 

dominert av veganlegg og jernbane, med lokale store og mellomstore landskapsrom avgrenset av 

vegetasjon – som utgjør egne «verdener» i det store dalrommet. Deler av delområdet innehar en 

enestående visuell kvalitet, med høy lesbarhet av landskapet og god visuell kontakt på tvers av dalbunnen. 

Landskapet er et produksjonslandskap med nasjonal betydning, og visuell kontakt mellom flere av gårdene i 

kulturlandskapet. Deler av delområdet preges av menneskeskapte nøkkelelementer som veger, bygninger 

og anlegg, men disse elementene glir allikevel inn i det helhetlige og overordnede landskapsrommet. 

Anleggene absorberes i fjernvirkning av et overordnet landskap, med opp mot unik god balanse mellom 

helhet og variasjon. Et delområde der landskap og bebyggelse/anlegg til sammen gir et spesielt godt og opp 

mot unikt totalinntrykk. Verdipilen settes derfor i øvre del av skalaen. 

Aspekt som er utslagsgivende: Gode, opp mot unike visuelle kvaliteter, særlig god, opp mot unik balanse 

mellom helhet og variasjon, stort særpreg. Et landskap der kulturmiljø og landskap gir særlig gode lesbare 

omgivelser. Opp mot unikt helhetsinntrykk. Stor verdi (øvre del av skala). 
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 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Storskala, veldrevet og frodig - flatt til bølgende - kulturlandskap i dalbunn omgitt av grønne åser, noe 

dominert av veganlegg, med lokale store og mellomstore landskapsrom avgrenset av vegetasjon – som 

utgjør egne «verdener» i det store dalrommet. Sandakerelva som sideelv til Lierelva, ligger også tydelig i 

landskapet. Gamle Drammensbanen, i dag omgjort til g/s-veg, ligger som et sammenhengende element i 

landskapet, vest for E18. Landskapet er et produksjonslandskap med nasjonal betydning. Deler av 

delområdet preges mer av menneskeskapte nøkkelelementer som veger, bygninger og anlegg, men disse 

elementene glir allikevel inn i det helhetlige og overordnede landskapsrommet. 

Aspekter som er utslagsgivende: Området med spesielt stor helhet. Et landskap der kulturmiljø og landskap 

gir særlig gode lesbare omgivelser. Lokale store og mellomstore landskapsrom avgrenset av 

«satellitter/øyer» av skole-/idrettsanlegg og boligområder. Gode visuelle kvaliteter og romlig variasjon, har 

særpreg, godt totalinntrykk. Stor verdi. 

 

 

 

 

 Delområde Å1 Liene i øst 

Den helhetlige skråningen med villabebyggelse, sammen med vegetasjonen er grunnlaget for 

landskapsbildets karakter. Området har god synlighet fra store deler av Lierdalen og den innerste del av 

Drammensfjorden. Noen forekomster av bekker/vann. Bebyggelse og infrastruktur er tilpasset delområdets 

skala, og danner til sammen gode og lesbare omgivelser.  

Aspekter som er utslagsgivende: Et landskap med middels variasjon mellom landskapselementer; bygg, 

skog og noe innslag av vann. Et helhetlig område bestående av ulike boligfelt. Liene har stor 

romavgrensende betydning for Lierdalen. Drammensbanen som landskapselement er synlig, spesielt på 

kveldstid, da belysningen utgjør en markant visuell linje. Middels verdi. 
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 Delområde Å2 Ås-silhuetten 

Toppen av åsen utgjør en, frodig og sammenhengende grønn struktur i det store landskapet, og har stor 

betydning for det overordnede landskapsbildets karakter. Gode visuelle kvaliteter som har betydning 

regionalt. Området har et helhetlig vegetasjonsbilde, vekslende mellom åpne områder og blandingsskog. 

Innover i marka finnes flere tjern/vann. Ingen øvrig arealbruk. Området har god synlighet fra store deler av 

Lierdalen og fra søndre del av Drammensfjorden. 

Aspekter som er utslagsgivende: Et helhetlig naturområde med stor romavgrensende betydning for både 

Lierdalen og Drammensfjorden, visuell betydning også sett fra Drammen og Spikkestad. Stor verdi. 

 

 

 Delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap 

Et helhetlig, kulturlandskapspreget område, delt av markert ravine, er grunnlaget for landskapets karakter. 

Delvis avskjermet fra omkringliggende delområder, men med noen, lange siktlinjer ut. Vegetasjonen bidrar til 

å dele inn i mindre landskapsrom, på de mer åpne og flate partiene i øvre del av dalen. Området har noe 

synlighet fra øvre del av Dagslett og randsonen av Spikkestad, men for øvrig lite synlighet fra andre 

omkringliggende delområder. Dette medfører at dalen oppfattes som noe lukket/avskjermet fra omgivelser. 

Aspekter som er utslagsgivende: Et helhetlig kulturlandskap. Variasjon i landskapselementer, vekslende 

mellom åpne flate partier og tett løvskog.  Ingen spesielle forekomster av bekker/vann. Område med gode 

visuelle kvaliteter. Noe særpreg – særlig i spenningen mellom lukkethet og åpenhet/innsyn. Godt 

totalinntrykk. Middels verdi.  
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 Delområde Å4 Daueruddalen ravine 

Et helhetlig, naturpreget ravinedalssystem er grunnlaget for landskapets karakter. En verdifull rest av et 

gammelt naturlandskap. Bunnen av ravinen er visuelt helt avskjermet fra omkringliggende delområder. Den 

grønne og frodige vegetasjonen i ravinen sammen med vann i bekken er spesielt nærværende nede i 

dalbunnen. Området har noe synlighet fra øvre del av Dagslett og randsonen av Spikkestad, men lite 

synlighet fra andre omkringliggende delområder. Dette medfører at dalen oppfattes som noe 

lukket/avskjermet fra omgivelser. 

Aspekter som er utslagsgivende: Et helhetlig naturområde og skarp, meandrerende dalform. Variasjon i 

landskapselementer; vann, terrengformer og vegetasjon. Stort særpreg. Stor verdi.

 

 Delområde Å5 Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap 

Topografi og i hovedsak et åpent kulturpreget landskap. Siktlinjer inn i området fra tilgrensende områder er 

mer begrenset i forhold til andre deler av planområdet. Nøkkelelementer i landskapet, spesielt ulike 

sentrumsbygg, sammen med en god balanse mellom tettstedstruktur og det åpne kulturlandskap skaper 

variasjon i arealbruk, noe som bidrar til landskapsbildets karakter. 

Aspekter som er utslagsgivende: Gode visuelle kvaliteter, middels variasjon av landskapselementer. 

Delområde med god helhet i struktur, spesielt sammenhengen mellom sentrumsbebyggelse, tettsted og det 

omkringliggende åpne kulturlandskap. Godt totalinntrykk. Middels verdi.

 

 Delområde Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap 

Variasjon i topografi og variasjon mellom bebygd/naturlig- og kulturlandskap skaper et helhetlig landskap. 

Daldrag/bekkedraget langs Spikkestadveien, bidrar til å dele området i flere lokale landskapsrom. Det er noe 

visuell kontakt ut fra og mellom disse lokale landskapsrommene. Siktlinjer inn i området fra tilgrensende 

områder er mer begrenset i forhold til andre deler av planområdet. Visuell kontakt med fjorden fra deler av 

området, og grenser/inngår også mot et fjordlandskap. 

Aspekt som er utslagsgivende: Gode visuelle kvaliteter, middels variasjon i landskapselementer. Delområde 

med god helhet i struktur. Gode og lesbare omgivelser. Godt totalinntrykk. Middels verdi. 
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5.4 Samtaletabell  

Tabell 5-1 gir en samlet oversikt over verdi innenfor utredingsområdet. Figur 5-16 viser områder med 

verdi overført til et verdikart. 

 

Tabell 5-1 Tabell som viser verdier for delområder i korridoren 

ID/ 

Delområde navn 

Verdivurdering  

F1 Drammensfjorden  I den indre Drammensfjorden møtes Drammensdalen og Lierdalen. Området har 

en lang strandlinje, som veksler fra sterkt påvirket/utfylt til urørt natur langs 

Gilhusodden mot Engersandbukta. Området har stort særpreg. Visuell betydning 

sett fra Drammen, Lier og andre deler rundt indre Drammensfjorden.  

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                                     

F2 Brakerøya 

 

Planlagt som et helhetlig område med tydelig bystruktur. Middels variasjon av 

landskapselementer; trerekker, alléer, åpne parkområder. Visuell betydning sett fra 

Drammen og området rundt Drammensfjorden. Endelig utbygd område kan gi 

høyere verdi enn anngitt, men det avhenger av kvalitet i opparbeidelsen. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                         
F3 Lierstranda 

næringsområde  

Lite/ingen variasjon av landskapselementer. Ensidig arealbruk, der 

grønnstrukturen er helt fraværende. Noe intensitet knyttet til arealbruken. Noe av 

arealbruken er knyttet til beliggenhet nær fjorden (tømmerterminal, bilhavn), men 

området har begrenset samhørighet med overordnet landskap. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                            
F4 Lierelvas deltaområde Et helhetlig, grønt og frodig område ved Lierelvas utløp i Drammensfjorden. 

Området har svært stort særpreg, og inngår i landskapstyper som er fåtallige 

nasjonalt, og har vernestatus som del av verneplan for våtmark. Romavgrensende 

betydning fra flere steder rundt den indre Drammensfjorden, visuell betydning sett 

fra Drammen, Lier, Røyken og Svelvik. Unikt totalinntrykk. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                                                                                      

F5 Gullaug En helhetlig strandlinje og et område som fremstår som en grønn og frodig odde. 

Romavgrensende betydning fra flere steder rundt den indre Drammensfjorden, 

visuell betydning sett fra Drammen, Lier, Røyken og Svelvik. Etter opparbeidelsen 

antas det at verdien vil være intakt, men dette avhenger av ferdig anlegg. Med 

dette som utgangspunkt settes derfor verdipilen i nedre skala. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 
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D1 Lierstranda, 

Frydenlund og Vitbank 

boligområde 

 

Områdene fremtrer som avskåret fra byen og det overordnede landskapet. Noe 

visuelle kvaliteter innenfor boligområdet, men området har mistet mye av sitt 

opprinnelige særpreg. Omkringliggende infrastruktur har ødelagt sammenhengen 

med tidligere byform/struktur, og er dårlig tilpasset delområdet skala. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                          
D2 E18 og Kjellstad Delområde uten tydelig kobling til tettsted eller grønnstruktur. Næringsbebyggelse 

er tilknyttet E18 og annen infrastruktur, og mangler sammenheng med landskap. 

Ingen overordnede visuelle kvaliteter. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                          
D3 

Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde  

Området har lite variasjon i landskapselementer, og begrenset samhørighet med 

overordnet landskap, redusert totalinntrykk. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                  
D4 Lierelva Opp mot unike visuelle og romlige kvaliteter som har betydning for dalbunnens 

visuelle preg og romlige inndeling. Helhetlig grønn- og blåstruktur, med historisk 

lesbarhet av landskap og pedagogiske kvaliteter med hensyn til hvordan 

landskapet/elvesletta er skapt og i forhold til historisk og dagens dominerende 

arealbruk. I samspill med omkringliggende delområde D5, har landskap og 

bebyggelse/anlegg til sammen et spesielt godt, opp mot unikt totalinntrykk. 

Verdipilen settes derfor i øvre del av skalaen. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                  

D5 Dalbunnen langs 

Lierelva 

Gode, opp mot unike visuelle kvaliteter, særlig god, opp mot unik balanse mellom 

helhet og variasjon, stort særpreg. Et landskap der kulturmiljø og landskap gir 

særlig gode lesbare omgivelser. Spesielt godt opp mot unikt helhetsinntrykk. 

Verdipilen settes derfor i øvre del av skalaen. 

 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                                                                    
D6 Dalbunnen vest for 

E18 

Område med spesielt stor helhet. Et landskap der kulturmiljø og landskap gir 

særlig gode lesbare omgivelser. Lokale store og mellomstore landskapsrom 

avgrenset av «satellitter/øyer» av skole-/idrettsanlegg og boligområder. Gode 

visuelle kvaliteter og romlig variasjon, har særpreg, godt totalinntrykk. Noen deler 

innehar næringsområder.  

 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 
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Å1 Liene i øst 

 

Et landskap med middels variasjon mellom landskapselementer; bygg, skog og 

noe innslag av vann. Et helhetlig område bestående av ulike boligfelt. Liene har 

stor romavgrensende betydning for Lierdalen. Drammensbanen som 

landskapselement er synlig, spesielt på kveldstid, da belysningen utgjør en 

markant visuell linje.  

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                     
Å2 Ås-silhuetten  Et helhetlig naturområde med stor romavgrensende betydning for både Lierdalen 

og Drammensfjorden, visuell betydning også sett fra Drammen og Spikkestad. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                                                           
Å3 Daueruddalen 

kulturlandskap 

 

Et helhetlig kulturlandskap. Variasjon i landskapselementer, vekslende mellom 

åpne flate partier og tett løvskog.  Ingen spesielle forekomster av bekker/vann. 

Område med gode visuelle kvaliteter. Særpreg. Godt totalinntrykk. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                       
Å4 Daueruddalen ravine  Et helhetlig naturområde og skarp, meandrerende dalform. Variasjon i 

landskapselementer; vann, terrengformer og vegetasjon. Stort særpreg. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                                              
Å5 Spikkestad og 

omkringliggende 

kulturlandskap 

 

Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon. Delområde med 

særpreg, god helhet i struktur, spesielt sammenhengen mellom 

sentrumsbebyggelse, tettsted og det omkringliggende åpne kulturlandskap. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 

                                                                                 
Å6 Dagslett og 

omkringliggende 

kulturlandskap  

Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon. Delområde med 

særpreg, god helhet i struktur. Gode og lesbare omgivelser. 

 

Uten betydning              Noe                  Middels                 Stor              Svært stor 
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6 Påvirkning og konsekvensvurdering – trinn 1 og 2 

Vurderingen av påvirkning og konsekvens for samtlige korridorer gjøres systematisk fra vest mot øst. 

F4 Lierelvas deltaområde, som har svært stor verdi, vil ikke påvirkes av noen av korridorene. For 

delområdene Å3 – Å6 er samtlige av linjene for Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren like. Påvirkning og 

konsekvens for disse delområdene omtales derfor samlet sett under Jensvollkorridoren. 

I kapitel 6 er det benyttet illustrasjoner hentet fra web-kartet (samhandlingsportalen) som er etablert i 

forbindelse med prosjektet. Denne har noen begrensninger, bl.a. vil ikke vegetasjon ha 3D- effekt. Det er 

valgt ståsteder for illustrasjonene som er vurdert som nyttige som supplement til vurderingsteksten. På dette 

planstadiet skal det fastsettes korridor, og ikke detaljert geometri for linjene. I de illustrasjoner der linja er vist 

i direkte konflikt med bygninger, er laget for 3D bygninger slått av, mens 2D kart ligger i bakgrunnen. Dette 

er for å kunne vurdere visuell påvirkning av linja i forhold til temaet landskapsbilde selv om det på dette 

stadiet ikke er tatt stilling til konkret hvilke bygg som alternativet vil påvirke direkte.  

 

6.1 Påvirkning og konsekvens Jensvollkorridoren 

Jensvollkorridoren berører direkte delområdene D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde, D2 E18 

og Kjellstad, D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde, D4 Lierelva, D5 Dalbunnen langs Lierelva og D6 

Dalbunnen vest for E18.  

Portalområdet vest for Sørumsåsen vil i ett av alternativene ligge i overgangen mellom D5 Dalbunnen langs 

Lierelva og delområdet Å1 Liene i øst. Nøyaktig plassering av portalområdet bestemmes ikke på dette 

planstadiet, og løsningene illustrerer derfor en mulig plassering. For begge alternativer i denne korridoren, 

vurderes derfor dette portalområdet konsekvent inn under delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva. 

Korridoren berører også direkte delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 

Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap, samt Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap. 

 

Overordnede betraktninger knyttet til fjernvirkning og nærvirkning for begge alternativer 

Fra boligområder Stoppenkollen/Hasselbakken sørvest i Lierdalen, er Jensvollkorridoren lite synlig. 

Avstanden til tiltaket er så stor, at tiltaket vil fremstå som lite dominerende i landskapet. Fra 

Drammensfjorden vil korridoren være lite synlig. Vegetasjon i tilknytning til Lierelva og naturreservatet på 

Linnesstranda vil visuelt dempe for tiltaket. Bru over fv. 282 og jernbanen i Jensvoll - over vil være synlig fra 

deler av Gilhus. Fra øst vil tiltaket være godt synlig i fjernvirkning, og fra enkelte delområder i dalbunnen er 

tiltaket stedvis dominerende i nærvirkning. Begge alternativer innen Jensvollkorridoren vil i stor grad følge 

dagens E134 mot fv. 282. Dette medfører at tiltaket ikke oppleves som en ny visuell barriere i dette 

landskapet, men en klar forsterkning av en eksisterende barriere og en ny skala for veganlegg her.  

Linjeføringen av dagens trase for E134 over D5 Dalbunnen langs Lierelva er allerede i dag stiv. 

Nærvirkningen av begge alternativer vil være til stede for boligområdene Lierstranda, Frydenlund og Vitbank 

som vurdert videre i kapitelet, men korridoren vil i hovedsak berøre næringsområdet på Vitbank. 

Påkjøringsrampe, retning sør, krysser under E18. Dette bidrar til å dempe både fjernvirkning og nærvirking 

av tiltaket med hensyn til landskapsbilde. På- og avkoblingsramper retning nord, vil innebære til dels høye 

fyllinger og brukonstruksjon som krysser over E18.  
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For rask innføring i forskjeller på alternativene i Jensvollkorridoren, er det under satt inn illustrasjoner for 

sammenligning av hovedforskjeller på alternativene. I Asker er løsningen lik for begge alternativer. I 

Lier/Lierdalen er løsningene ulike.  

 

Figur 6-1 Illustrasjon viser oversikt Jensvoll - over. Sett i fugleperspektiv. Alternativet krysser dalen, i hovedsak på 

fyllinger og lang bru over fv. 282 og jernbanen, samt bru over Lierelva. 

 

Figur 6-2 Illustrasjon viser oversikt Jensvoll - under. Sett i fugleperspektiv. Alternativet krysser dalen, men ligger 
nedsenket på store deler av traseen. Bru over Lierelva. 
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 Alternativ Jensvoll - over  

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

 

Figur 6-3 Jensvoll – over vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn.   
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Alternativ Jensvoll - over presentert med verdikart som bakgrunn.  

 

 

Figur 6-5 Illustrasjonen viser alternativ Jensvoll – over, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 
alternativet over hovedområdet «Åslandskap» (se omtale i kapittel 5). Illustrasjonen vil være lik for alternativer knyttet til 
Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren. 

  

 
Figur 6-4 Illustrasjonen viser alternativ Jensvoll – over, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 

alternativet over hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen (se omtale i kapittel 5). 
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6.1.1.1 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

 

 

Påvirkning i D1 

Kryss med E18 med vegramper på begge sider av motorvegen, i slanke buer, hvorav rampe nordøstfra 

stiger opp over motorvegen. Tiltaket er noe forankret, og fragmenterer og bryter med landskapets karakter i 

liten grad. Noe skjemmende inngrep ved fylling for ramper og bru over E18. Kryss medfører at tiltaket 

dominerer noe mer enn referansealternativet. Formildende er at linjeføringen av denne brua har lite 

fremhevet romkurve ut over E18. Påvirkning: Noe forringet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                    ▲ 

Konsekvens i D1 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde har noe verdi. En sammenstilling av noe verdi og 

påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

  

 

Figur 6-6 Jensvoll - over i fugleperspektiv viser  
påkobling med ramper mot dagens E18.  
(Lite bilde viser dagens situasjon). 
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6.1.1.2 Delområde D2 E18 og Kjellstad 

 

Påvirkning i D2 

Illustrasjon og beskrivelse tiltak, se delområde D1. Tiltaket er forankret, og er tilpasset landskapets karakter 

(motorveglandskap). Linjeføringen av ramper, inkludert bru over E18 har god rytme, god romkurve. 

Påvirkning: Ubetydelig endring. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                     ▲ 

Konsekvens i D2  

D2 E18 og Kjellstad har verdi uten betydning. En sammenstilling av verdi uten betydning og påvirkningsgrad 

ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.1.1.3 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Påvirkning i D6 

Illustrasjon og beskrivelse, se delområde D1. Tiltaket er noe forankret, og bryter med landskapets karakter i 

liten grad. Kryss medfører at tiltaket dominerer noe mer enn referansealternativet. Gamle Drammensbanen 

ser ut til å gå klar av tiltaket, men vil påvirkes med økt nærføring av pårampe retning sør. Påvirkning: Noe 

forringet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                    ▲ 

Konsekvens i D6 

D6 Dalbunnen vest for E18 har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, 

gir konsekvens 1 minus (-). 
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6.1.1.5 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

 

Påvirkning i D3 

Tiltaket kommer med buede ramper fra E18, hvorav den ene på bru. Alternativet går deretter videre gjennom 

næringsområdet på delvis fylling/skjæring østover mot bru over fv. 282. Ringeriksveien løftes over ny E134. 

Med «normalt» god landskapsbehandling vil tiltaket bli delvis skjult og resultatet kan bli moderat mht. 

skjemmende inngrep, dog vil særlig det halve krysset med ramper og bru mot fv. 282 kunne bli skjemmende 

og mindre tilpasset landskapet og skala lokalt i området. Påvirkning: Noe forringet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                 ▲ 
 

Konsekvens i D3 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde har verdi uten betydning. En sammenstilling av verdi uten 

betydning og påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

  

Figur 6-7Jensvoll - over, fugleperspektiv  
viser at veganlegget krysser gjennom 
næringsområdet. (Lite bilde  
viser dagens situasjon). 
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6.1.1.6 Delområde D4 Lierelva   

 

 

 

 

Påvirkning i D4 

Tiltaket går med bru over Lierelva. Dagens E134 Røykenveien ligger i samme trase, ny bru utvides på 

nordsiden, og bygging av denne brua vil medføre noe mer inngrep i elva og dens kantvegetasjon. 

Påvirkning: Ubetydelig endring.  
 

Forbedret Ubetydelig       Noe Forringet Sterkt 
     endring     forringet  forringet 

                                     ▲ 
Konsekvens i D4 

D4 Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad ubetydelig 

endring, gir konsekvens 0 (0). 

  

Figur 6-8 Jensvoll - over krysser Lierelva der dagens 
E134 krysser elva. (Lite bilde er dagens situasjon.) 
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6.1.1.7 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva  

 

 

 

  

Figur 6-9 Jensvoll – over, fugleperspektiv viser   
veg på fylling på dagens trase for dagens E134  
Røykenveien, samt stort kryss ved Linnes med bru over 
dagens lokalveg. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
 

 

Figur 6-10 Nytt kryss og portalområde på Linnes, 
sett fra vest mot øst. (Lite bilde viser dagens 
situasjon). 
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Påvirkning i D5 

Tiltaket går med lang bru fra vest over fv. 282 og jernbanelinjen, med sideramper, og lander deretter på 

moderat høy fylling på dagens E134 Røykenveien. Større kryss med omfattende, buede ramper og bru over 

dagens Tuverudveien på Linnes, før lang forskjæring inn i tunnel. Tiltaket er visuelt forankret i traseen for 

dagens E134 Røykenveien og medfører relativt liten grad av ny fragmentering, men store kryss og dels lang 

fylling medfører inngrep som dels dominerer over skalaen i landskapet. De omfattende rampene har 

dominerende romkurver, og Tuverudveien løftes over ny E134, med et nytt portalområde. Påvirkning: 

Forringet.  
 

Forbedret Ubetydelig Noe  Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                            ▲ 
Konsekvens i D5 

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad 

forringet, gir konsekvens 2 minus (--). 

  

Figur 6-11 Jensvoll - over sett fra øst mot vest. 
(Lite bilde viser dagens situasjon). 
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6.1.1.8 Delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap 

 

 

 

Påvirkning i Å3 

Vegkorridoren er en forlengelse/utvidelse av dagens E134 og krysser Spikkestadveien på bru, før den 

fortsetter delvis nedsenket i terreng over delområde Å3, som i hovedsak er et åpent kulturlandskap. Kryss 

med Spikkestadveien medfører buede ramper inn i kulturlandskapet. Veganlegget bidrar til fragmentering av 

kulturlandskapet. Vegen har dårlig forankring. Landskaps- og terrenginngrep er skjemmende, mest utslag for 

krysset, veg er delvis nedsenket. Noe formildende er at vegkorridoren vil ha en begrenset fjernvirkning. 

Påvirkning: Forringet (i øvre del av skala) 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                    ▲ 
Konsekvens i Å3  

Å3 Daueruddalen kulturlandskap har middels verdi. En sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad 

forringet (øvre skala), gir konsekvens 2 minus (--). 

  

Figur 6-12  Fugleperspektiv Jensvoll – over. Kryssing med 
ramper over Spikkestadveien, deretter kryssing over Dauerud 
med ravinen. Lik for alle alternativ i Jensvoll- Vitbank og Huseby 
korridoren. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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6.1.1.9 Delområde Å4 Daueruddalen ravine 

 

Påvirkning i Å4 

Illustrasjon og beskrivelse, se delområde Å3. Korridoren krysser ravinen på høy bru, tilnærmet vinkelrett 

(avbøyer noe mot nord-øst), før den går inn i forskjæring til tunnel før Gullaugkleiva. Tilnærmet rett 

brukryssing medfører noe forankring. Tiltaket medfører noen skjemmende inngrep i ravinen. Det er i dag en 

anleggsveg i bunnen av ravinen. Dominerer over skala, relativt lite negativt på linjeføring. Anleggsveger som 

kreves i forbindelse med bygging av bru kan medføre at større deler av ravinen i bruskyggen vil bli berørt. 

Dette nevnes under avbøtende tiltak. Formildende er at vegkorridoren vil ha en begrenset fjernvirkning. 

Påvirkning: Noe forringet 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                  ▲ 
Konsekvens i Å4  

Å4 Daueruddalen ravine har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, gir 

konsekvens 1 minus (-). 

 

6.1.1.10 Delområde Å5 Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap 

 

  

Figur 6-13 Jensvoll – over ved Dagslett/Spikkestad. Vegen 
heves over Spikkestadveien og går inn i skjæringer før bru 
over ravinen. Lik for alle alternativ i Jensvoll- Vitbank og 

Huseby korridoren. (Lite bilde viser førsituasjon) 
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Påvirkning i Å5 

Vegkorridoren er en forlengelse av dagens E134, og krysser Spikkestadveien på bru. Tiltaket er således 

forankret i det lokale landskapet, og skaper lite ny fragmentering i området knyttet til Å5 og Å6. Områdene vil 

dermed ikke bli berørt nevneverdig av tiltaket. Tiltaket medfører relativt lite nye skjemmende inngrep sett 

overordnet, men sett fra nærområdet, vil kryssområdet med ramper og koblinger mot Spikkestadveien, være 

noe lokalt skjemmende og bryte noe med skalaen i området. Siden vegkorridoren vil ha en begrenset 

fjernvirkning og selve linjen for E134 vil «flyte over» lokale forbindelseslinjer, er tiltaket akseptabelt. Tiltaket 

har ramper som vil fremstå som funksjonelle romkurver i terrenget, og blir del av et nytt landskap. Det nye 

veganlegget bør tilpasses til bekkedrag og kantvegetasjon under E134 og knyttes opp mot gangaksene i 

tilknytning til Spikkestadveien. Påvirkning: Ubetydelig endring. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
 
 

Konsekvens i Å5 

Å5 Spikkestad med omkringliggende kulturlandskap har middels verdi. En sammenstilling av middels verdi 

og påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.1.1.11 Delområde Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap.  

 

Påvirkning i Å6 

For illustrasjon og beskrivelse, se delområde Å5. Påvirkning: Ubetydelig endring. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
 
 

Konsekvens i Å6 

Å6 Dagslett med omkringliggende kulturlandskap har middels verdi. En sammenstilling av middels verdi og 

påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 
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6.1.1.12 Oppsummering alternativ Jensvoll - over– trinn 2  

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D5 Dalbunnen langs Lierelva med nytt kryss og 

portalområde på Linnes, og i delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap. Samlet vurdering for Jensvoll – 

over, er middels negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre forskyvning av linja, vil ikke medføre endring 

av konsekvensgrad. 

 

Tabell 6-1 Samletabell for konsekvenser for alternativet. Det er kun vurdert de delområder som tiltaket medfører direkte 

påvirkning og dermed konsekvens. 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe Noe forringet 0 

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning Noe forringet 0 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning Noe forringet 0 

D4 Lierelva Stor Ubetydelig endring 0 

D5  Dalbunnen langs Lierelva Stor Forringet -- 

D6 Dalbunnen vest for E18 Stor Noe forringet - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet (øvre skala) -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som forringende for landskapet i dalbunnen i Lier og for 

åslandskapet mot Asker. Den har stram/rett linjeføring på tvers av hovedretningen i 

dalbunnen, og til tider høye fyllinger, samt kryss på Linnes og Gilhus og lang bru over 

jernbanen og fv. 282. Eksponert fra for eksempel boligområdene på Linnes. Deler av 

linjen går i et landskap som allerede er kraftig fragmentert og dominert av 

samferdselstiltak og næringsområder.  

 

 

Middels negativ 

konsekvens 
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 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabellen nedenfor oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket under optimalisering 

av linjer innenfor de valgte korridorene. 

 

Tabell 6-2 Oversikt over usikkerheter og potensiell påvirkning for landskapsbilde. 

Korridor Usikkerhet  Potensiell påvirkning landskapsbilde 

Jensvoll -

over  

Usikkerhet knyttet til 

geotekniske forhold kan 

påvirke detaljert plassering 

av portalområder, samt grad 

av inngrep i forbindelse med 

kryssing over Lierelva. 

Som beskrevet under 2.6 Anleggsgjennomføring kan det 

knytte seg noen utfordringer til stabilisering av høye 

fyllinger og større konstruksjoner generelt og omfang 

inngrep mot Lierelva. Endelig omfang av tiltaket vil ikke 

avgjøres i denne planfasen. 

 Estetisk utforming av de 

store kryssområdene  

Kryssområdet er ikke detaljert i denne planfasen. Endelig 

fastsetting av lengder på konstruksjoner, plassering av 

ramper og utforming av overganger og sideterreng kan 

påvirke landskapsbilde. 

 Plassering av anleggsveg for 

bru og portalområde i 

Daueruddalen. 

Ravinen i Daueruddalen, er et komplisert område med 

meget sidebratt terreng. Det er i dag en anleggsveg i 

bunnen av ravinen. Endelig tiltak har begrenset 

betydning for landskapsbilde, men anleggsveger som 

kreves i forbindelse med bygging av brua kan medføre at 

større deler av ravinen i bruskyggen vil bli berørt. Både 

terreng- og vegetasjonsbildet har høy sannsynlighet for å 

bli berørt i den bratte ravinen. Anleggsvegen er ikke 

detaljert i denne planfasen, men vil høyst sannsynlig 

medføre ytterliger berøring av ravinen enn det som 

fremgår av planer vist i kommunedelplanen. 

 Håndtering av løsmasser i 

anleggsfasen 

Linja berører mange landbrukseiendommer. Volum av 

løsmasser er stort, og lagringsmetode er ikke vurdert i 

detalj. Noen masser stiller krav om maks lagringshøyde, 

noe som medfører at økt jordvolum også medfører behov 

for større areal til midlertidig lagring. 
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 Konsekvenser i anleggsfasen 

I denne planfase er vurderinger i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor. Det er derfor 

vanskelig å vurdere konkrete konsekvenser i anleggsfasen. Konsekvensene til Jensvoll – over, knytter seg til 

usikkerhetene nevnt i tabellen ovenfor, og plasseringer av rigg- og anleggsområde. Konkrete konsekvenser i 

anleggsfasen må derfor omtales nærmere i reguleringsplanfasen.   

 

 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Nedenfor følger en tabell med forslag til skadereduserende tiltak for de delområder som vil bli påvirket av 

tiltaket. Tabellen trekker kun frem de delområder som er påvirket direkte av tiltaket, og der 

skadereduserende eller kompenserende tiltak antas å ha noen effekt for landskapsbilde. Listen er ikke 

komplett. 

 

Tabell 6-3 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Jensvoll - over  Skadereduserende tiltak 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vibank 

boligområde 

Sideterreng i forbindelse med ramper, kan 

beplantes for å skape et nytt landskap som  

kan gi visuell demping av tiltaket. Åpenhet i 

landskapet er viktig å ivareta, så ny 

vegetasjonsbruk i området må ta hensyn til 

siktlinjer. 

D3 Amtmannsvingen -Vitbank 

næringsområde 

Noen bygg må rives og adkomster må 

legges om. I reetablering av området, bør 

det legges vekt på å øke den 

landskapsmessige struktureringen innenfor 

området med trerekker, alleer og utvidede 

grøntområder/buffersoner mot boligområder. 

Ekstra omtanke bør legges i løsninger for 

gående og syklende langs og på tvers i 

området. 

D4 Lierelva Lengre bru over Lierelva bør vurderes. Dette 

kan gi større grad av bevaring av 

kantvegetasjon. 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Området ved Gullaug og Gilhus gård vil bli 

ytterligere avskåret fra resten av dalen, med 

dobbel barriere med Røykenveien og ny 

E134. Slakere fyllinger kan vurderes dersom 

dette er i tråd med ønske fra 

landbruksnæringen. Om det velges å 

revegetere fyllinger, må denne vegetasjonen 

knyttes til overordnet grønnstruktur langs 

Lierelva, og ikke på tvers av daldraget. 

Kryssløsningen på Linnes kan vurderes 

utformet på en mer arealeffektiv måte, med 

blant annet lengre konstruksjon for portal.  
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D6 Dalbunnen vest for E18 Tiltaket går tilsynelatende klar for inngrep i 

g/s-veg traseen som den gamle 

Drammensbanen utgjør. Skadereduserende 

tiltak vil være å sikre at det ikke blir inngrep i 

linja. Linjeføringen er viktig å beholde 

inntakt, da ethvert brudd på linjeføringen 

medfører tap av visuell historisk 

sammenheng i dette viktige 

menneskeskapte landskapelementet. 

Støytiltak bør få en arkitektonisk utforming, 

om ikke det er mulig å integrere dette i 

terreng eller i konstruksjoner. 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Linja for ny E134 over kulturlandskapet bør 

legges så dypt i terreng, at veganlegget ikke 

hindrer utsyn mot Drammensfjorden fra øvre 

del av dalen. Inngrep rundt portalområdet 

bør utføres på en skånsom og arealeffektiv 

måte. Tilbakeføring av kulturlandskap bør 

gjøres i dialog med grunneiere og 

landbruket. 

For bekkedrag som berøres under ny bru 

ved Spikkestadveien, bør plassering av 

rundkjøring sør for brua justeres slik at minst 

mulig av bekkedraget må legges i rør under 

rampe/ny rundkjøring. Gang og sykkelveger i 

tilknytning til kryssområdet med 

Spikkestadveien bør beplantes langs sidene 

og området bør utformes med omtanke på 

lokalmiljøet. Området markerer i stor grad en 

«portal» mot Spikkestad, og utformingen av 

dette krysset kan virke inn på stedsidentitet 

for området. 

Å4 Daueruddalen ravine Det bør etterstrebes at brukonstruksjonen 

over ravinen utformes så slank som mulig, 

og med tilstrekkelig lengde for å hindre 

utfylling av ravinen. Søyler for bruene bør 

plasseres i god avstand fra bekken. 

Anleggsveg inn i ravinen (delvis allerede 

bygget), samt anleggsveger internt i ravinen i 

forbindelse med brubyggingen. Anleggsvei 

over Enga til portalområdet må nøye 

planlegges for å minimere inngrep. Det må 

lages en plan for rigg- og marksikring i 

senere planfaser, for å sikre istandsetting av 

landskap og naturverdier etter bygging. 
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 Alternativ Jensvoll - under 

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

De fire delområdene Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap og Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap er lik korridor Jensvoll – 

over, og omtales derfor ikke på nytt under dette alternativet. 

 

Figur 6-14 Jensvoll – under, vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn. 
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Alternativ Jensvoll - under presentert med verdikart som bakgrunn  

 

6.1.5.1 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

 

  

 Figur 6-15 Illustrasjonen viser alternativ Jensvoll - under, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 
alternativet over hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen. For dagsone på Dagslett, se Jensvoll  over. 

Figur 6-16 Jensvoll - under, fugleperspektiv viser kryss 
med ramper som kobler mot E18. 
(Lite bilde viser dagens situasjon).  



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 77 av 147  

Påvirkning i D1 

Alternativet er i stor grad lik alternativ Jensvoll - over i dette området. Påvirkning: Noe forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                 ▲ 
Konsekvens i D1 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde har noe verdi. En sammenstilling av noe verdi og 

påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.1.5.2 Delområde D2 E18 og Kjellstad  

Påvirkning i D2 

For illustrasjon, se delområde D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Jensvoll - over i dette området. 

Påvirkning: Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                               ▲ 
Konsekvens i D2 

D2 E18 og Kjellstad har verdi uten betydning. En sammenstilling av uten betydning og påvirkningsgrad 

ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.1.5.3 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Påvirkning i D6 

For illustrasjon, se delområde D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Jensvoll - over i dette området. 

Påvirkning: Noe forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                 ▲ 
Konsekvens i D6 

D6 Dalbunnen vest for E18 har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, 

gir konsekvens 1 minus (-). 
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6.1.5.4 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

 

 

Påvirkning i D3 

Tiltaket kommer (som Jensvoll - over) med buede ramper fra E18, hvorav den ene på bru. Vegalternativet 

går fra dette videre gjennom næringsområdet på fylling som synker mot sørøst, i kulvert delvis under 

Ringeriksveien (denne må heves noe), deretter inn i nedsenket kulvert videre østover. Tiltaket lager et 

diagonalt kutt gjennom det i hovedsak storskala næringslandskapet, men østlig del blir skjult som følge av 

cut- and cover-løsningen. Med «normalt» god landskapsbehandling vil tiltaket bli delvis skjult og resultatet 

kan bli moderat mht. skjemmende inngrep. Påvirkning: Ubetydelig endring. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                               ▲ 
 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde har verdi uten betydning. En sammenstilling av verdi uten 

betydning og påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

  

Figur 6-17 Jensvoll - under, fugleperspektiv viser at veganlegget 
krysser næringsområdet delvis nedsenket. Ringeriksveien legges 
over E134. (Lite bilde er viserdagens situasjon). 
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6.1.5.5 Delområde D4 Lierelva 

 

 

 

 

Påvirkning i D4  

Alternativet er i stor grad lik alternativ Jensvoll - over i dette området. Påvirkning: Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                     ▲ 
Konsekvens i D4  

D4 Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad ubetydelig 

endring, gir konsekvens 0 (0). 

  

Figur 6-18 Jensvoll - under krysser Lierelva der dagens 
E134 krysser elva. (Lite bilde er dagens situasjon.) 
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6.1.5.6 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva 

 

 

  

Figur 6-20 Jensvoll - under i fugleperspektiv, sett mot nytt kryss og 
portalområde ved Linnes. (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-19 Jensvoll – under, fugleperspektiv. Alternativet følger 
dagens trase for Røykenveien, med nytt kryss på Linnes. E134 er 
nedsenket ved Gilhus. (Lite bilde viser dagens situasjon). 



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 81 av 147  

 

Påvirkning i D5 

Tiltaket kommer fra vest opp fra nedsenket kulvert ved rundkjøring Gilhus, i trasé for dagens E134 

Røykenveien, stiger svakt til lav fylling og lav bru over Lierelva, videre synker ny veg svakt mot et omfattende 

kryssanlegg på Linnes, med lokalvegbru over Tuverudveien. Tiltaket er forankret i dagens E134 Røyken-

vegen og gir lite nye fragmentering. I hovedsak er det krysset på Linnes, dels bru over Lierelva og nytt 

portalområde som bryter med landskapsbildets karakter og skala, samt inneholder noen uheldige romkurver. 

Tiltaket danner ikke en sammenhengende ny barriere gjennom D5, dette medfører at påvirkningspilen settes 

i nedre del av skalaen. Påvirkning: Forringet (nedre del av skala).  
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                   ▲ 
Konsekvens i D5 

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad 

forringet (nedre skala), gir konsekvens 2 minus (--). 

 

  

Figur 6-21 Viser krysset sett fra Linneslia, fra øst mot vest. 
(Lite bilde viser dagens situasjon). 
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6.1.5.7 Oppsummering alternativ Jensvoll - under– trinn 2 

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D5 Dalbunnen langs Lierelva med nytt kryss og 
portalområde på Linnes, og i delområdet Å3 Daueruddalen kulturlandskap. Samlet vurdering for Jensvoll – 
under er middels negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre forskyvning av linja, vil ikke medføre 
endring av konsekvensgrad. 

Tabell 6-4 Samletabell for konsekvenser for alternativet. Det er kun vurdert de delområder som tiltaket medfører direkte 
påvirkning og dermed konsekvens. 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe Noe forringet 0 

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning Noe forringet 0 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning Noe forringet 0 

D4 Lierelva Stor Ubetydelig endring 0 

D5  Dalbunnen langs Lierelva Stor Forringet  -- 

D6 Dalbunnen vest for E18 Stor Noe forringet - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet (øvre skala) -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet  - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som middels forringende for landskapet i dalbunnen i Lier og for 

åslandskapet mot Asker. Den har stram/rett linjeføring på fyllinger på tvers av 

hovedretningen i dalbunnen. Selv om alternativet ikke har lang og dominerende bru over 

jernbanen og fv. 282, vil dette alternativet ha stort kryss på Linnes, og er eksponert fra 

flere boligområder.  Deler av linjen går i et landskap som er kraftig fragmentert og 

dominert av samferdselstiltak og næringsområder.  

 

 

Middels negativ 

konsekvens 
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 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabell 6-2 under Jensvoll – over, oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket. De 

samme usikkerhetene gjelder alle alternativer innen korridorene Jensvoll, Vitbank og Huseby. 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Som Jensvoll – over.  

 

 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Skadereduserende tiltak er tilnærmet lik Jensvoll – over. Tabell gir oversikt der det er noe 

justeringer/presiseringer knyttet til dette alternativet. Listen er ikke komplett. 

Tabell 6-5 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Jensvoll - under Skadereduserende tiltak 

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vibank boligområde 

Som Jensvoll - over 

D3 Amtmannsvingen -Vitbank 

næringsområde 

Som Jensvoll – over, men ikke så stort omfang. 

D4 Lierelva Som Jensvoll - over 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Som Jensvoll – over, med unntak av vurdering av 

portalområde. 

D6 Dalbunnen vest for E18 Som Jensvoll - over 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Som Jensvoll - over 

Å4 Daueruddalen ravine Som Jensvoll - over 

 

6.2 Påvirkning og konsekvens Vitbankkorridoren 

Vitbankkorridoren berører direkte delområder D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde, D2 E18 

og Kjellstad, D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde, D4 Lierelva, D5 Dalbunnen langs Lierelva og D6 

Dalbunnen vest for E18. 

Portalområdet vest for Sørumsåsen vil i ett av alternativene ligge i overgangen mellom D5 Dalbunnen langs 

Lierelva og delområdet Å1 Liene i øst. Nøyaktig plassering av portalområdet bestemmes ikke på dette 

planstadiet, og løsningene illustrerer derfor en mulig plassering. For begge alternativer i denne korridoren, 

vurderes derfor dette portalområdet konsekvent inn under delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva. 

For påvirkning Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap, samt Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap, se Jensvoll – over. 
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Overordnede betraktninger knyttet til fjernvirkning og nærvirkning for begge alternativer 

Fra boligområder Stoppenkollen/Hasselbakken sørvest i Lierdalen og fra Drammensfjorden er 

Vitbankkorridoren lite synlig. Avstanden til tiltaket er så stor, at tiltaket vil fremstå som lite dominerende i 

landskapet. Fra øst vil tiltaket være godt synlig i fjernvirkning, og fra enkelte delområder i dalbunnen er 

tiltaket stedvis dominerende i nærvirkning. 

Nærvirkningen av begge alternativer vil være til stede for boligområdene Lierstranda, Frydenlund og Vitbank. 

Begge alternativer har kryssing under E18, dette bidrar til å dempe både fjernvirkning og nærvirking av 

tiltaket med hensyn til landskapsbilde i denne delen av dalbunnen. I dalbunnen i Lier er det stor forskjell på 

de to alternativene. Portalområdet ved Linnes, samt kryssing over/under jernbanen og fv. 282, samt kryss 

med fv. 282 er vesentlige forskjeller på alternativer i denne korridoren. 

Figur 6-22 Bildet er tatt fra Sørumlia. Lier stasjon i forgrunnen. Bildet illustrer at avstand fra tiltaket har betydning for 

fjernvirkning.   
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For rask innføring i forskjeller på alternativene i Vitbankkorridoren, er det under satt inn illustrasjoner for 

sammenligning av hovedforskjeller på alternativene. I Asker er løsningen lik for begge alternativer. I 

Lier/Lierdalen er løsningene ulike. 

 

Figur 6-23 Illustrasjon viser oversikt Vitbank - over. Sett fra fugleperspektiv. Alternativet krysser på tvers av dalen, i 
hovedsak på fyllinger og lang bru over fv. 282 og jernbanen og bru over Lierelva. 

 

Figur 6-24 Illustrasjon viser oversikt Vitbank - under. Sett fra fugleperspektiv. Alternativet krysser på tvers av dalen, men 
ligger nedsenket på store deler av traseen. Bru over Lierelva. Ikke kryss med fv. 282 eller på Linnes. 
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 Alternativ Vitbank - over 

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

De fire delområdene Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap og Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap er lik korridor Jensvoll – 

over, og omtales derfor ikke på nytt under dette alternativet. 

 

Figur 6-25 Vitbank – over, vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn.  
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Alternativet Vitbank - over presentert med verdikart som bakgrunn  

 

6.2.1.1 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

 

  

Figur 6-26 Illustrasjonen viser alternativ Vitbank - over, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 
alternativet over hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen. For dagsone på Dagslett, se Jensvoll – over. 

Figur 6-27 Fugleperspektiv Vitbank - over viser påkobling med 

 ramper på E18. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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Påvirkning i D1 

Kryss med E18 med vegramper på begge sider av motorvegen, i slanke buer, hvorav sirkelformet 

rampe/»veg-grøft» i kulturlandskapet nordvest for dagens E18. Tiltaket er noe forankret. Kryss medfører at 

tiltaket dominerer noe mer enn referansealternativet. Tiltaket er konsentrert, men medfører noe 

fragmentering av kulturlandskapet. Påvirkning: Noe forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                 ▲ 
 

Konsekvens i D1 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde har verdi noe. En sammenstilling av noe verdi og 

påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.2.1.2 Delområde D2 E18 og Kjellstad  

Påvirkning i D2 

Illustrasjon og beskrivelse tiltak, se delområde D1. Tiltaket er forankret, og er tilpasset landskapets karakter 

(motorveglandskap). Linjeføringen av ramper, har god rytme, god romkurve. Påvirkning: Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D2  

D2 E18 og Kjellstad har verdi uten betydning. En sammenstilling av uten betydning og påvirkningsgrad 

ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.2.1.3 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

Påvirkning i D3 

Illustrasjon og beskrivelse tiltak, se delområde D5. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep. Påvirkning: 

Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D3 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde har verdi uten betydning. En sammenstilling av uten betydning 

og påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 
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6.2.1.4 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Påvirkning i D6 

Illustrasjon og beskrivelse, se delområde D1. Tiltaket er noe forankret, og bryter med landskapets karakter i 

liten grad. Kryss medfører at tiltaket dominerer noe mer enn referansealternativet. Gamle Drammensbanen 

ser ut til å gå klar av tiltaket. Påvirkning: Noe forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                 ▲ 
Konsekvens i D6 

D6 Dalbunnen vest for E18 har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, 

gir konsekvens 1 minus (-). 

 

6.2.1.5 Delområde D4 Lierelva 

 

 

 

  

Figur 6-28 Vitbank - over krysser Lierelva nord for 
dagens E134 kryssing av elva. (Lite bilde er dagens 
situasjon.) 
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Påvirkning i D4 

Tiltaket går med bru over Lierelva. Dagens E134 Røykenveien ligger rett sør for den nye brukryssingen. To 

lave bruer nær hverandre. Noe forankret, men noe fragmentering. Noe skjemmende inngrep. Kryssingen 

skjer i et område der Lierelva allerede er berørt av eksisterende bru. Kortere bru enn Vitbank – under. To 

tette bruer bryter sammenheng av kantvegetasjon i et større område. Påvirkning: Noe forringet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                  ▲ 
Konsekvens i D4  

D4 Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi (øvre skala) og påvirkningsgrad noe 

forringet, gir konsekvens 1 minus (-). 
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6.2.1.6 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva  

 

 

  

Figur 6-29 Fugleperspektiv av Vitbank - over viser høy 
vegføring i rett linje, som bøyer svakt mot sør, inn  
mot kryss Huseby. (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-30 Figuren viser ny rundkjøring på Kjellstad. Dette 
medfører en ytterligere lukking av bekken med 
kantvegetasjon i dette området. Dette er likt for alle 
alternativer knyttet til Vitbank- og Husebykorridoren. (Lite 
bildet viser dagens situasjon). 
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Figur 6-32 Illustrasjonen viser siste gjenværende åpne 
synsakse øst - vest gjennom dalbunnen. Visuell 
kontakt fra dalbunnen på tvers av dalen. (Lite bilde 
viser sikt fra Dalbunnen mot vest.) 
 

 

 

 

Figur 6-31 Perspektiv viser veg på fylling. Anlegget vil medføre 
ytterligere nedbygging i et område som har verdi for 
landskapsbilde, der visuell kontakt på tvers av dalen fremdeles er 
mulig, sett fra dalbunnen. (Lite bilde viser dagens situasjon).  
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Figur 6-33 Nytt kryss med fv. 282. (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-34 Nytt kryss med fv. 282 og lang bru over fv. 282 og 
jernbanen. (Lite bilde viser dagens situasjon.) 
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Figur 6-35 Vitbank - over, i fugleperspektiv.  
(Lite bilde viser dagens situasjon).  

Figur 6-36 Bildet viser krysset på Linnes sett fra Linneslia. 
Kryss og veganlegg blir dominerende og fragmenterer det nære 
landskapet. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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Påvirkning i D5  

Tiltaket utgjøres av en kulvert under motorvegen med nedsenkede bueformete ramper. Vegen fortsetter i rett 

linje fra skjæring og videre på fylling mot øst og nytt kryss med fv. 282, som har bueformede avrampinger. 

Videre går vegen på lang bru mot øst, over fv. 282 og jernbanen. Diagonal fylling gjennom kulturlandskapet, 

bru over Lierelva før portalområde ved Tuverud. Tuverudveien krysser over E134. Ny rundkjøring ved 

Kjellstad vil medføre at et lengre strekk av bekk må legges i rør. Krysset med fv. 282 vil utgjøre dominerende 

inngrep i landskapet, nær kulturlandskapet som inkluderer Husebygården med gravhauger. Veganlegget er 

dårlig forankret, og vil bidra til ytterligere fragmentering av dalbunnen og vil bryte den eneste gjenværende 

siktaksen på tvers av dalen, se figur 6-32. Alternativet svekker lesbarheten i landskapet, spesielt sett fra 

dalbunnen. Tiltak har skjemmende inngrep og bryter med karakteren av dyrket elveslette. Fyllingene og 

bruer blir noe skjemmende. Linjeføringen medfører til dels sammenhengende fyllinger/bruer som danner en 

uheldig romkurve i det flate elvelandskapet. Lang bru over jernbane og fv. 282, og delvis samlet inngrep, er 

noe formildende. Påvirkning: Sterkt forringet (i øvre del av skala). 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                                               ▲ 
 

Konsekvens i D5  

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad 

sterkt forringet (øvre skala), gir konsekvens 4 minus (---). 
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6.2.1.7 Oppsummering alternativ Vitbank - over– trinn 2 

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D5 Dalbunnen langs Lierelva. Her vil vegen 

fremstå som en ny sammenhengende barriere, med til dels høye fyllinger på et flatt elvelandskap. Ny bru 

over jernbanen og fv. 282 og bru over Lierelva, samt nytt kryss med fv. 282 og portalområde på Linnes 

inngår i denne visuelle barrieren i landskapet. Ytterligere nedbygging av deler av Sandakerelva ved Kjellstad 

medfører også negativ konsekvens for landskapsbilde. 

I Asker vil alternativet gi mest negativ konsekvensgrad i delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap. Samlet 

vurdering for alternativ Vitbank – over gir svært stor negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre 

forskyvning av linja, vil ikke medføre endring av konsekvensgrad. 

 

Tabell 6-6 Samletabell for konsekvenser for alternativet 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe Noe forringet 0 

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning Noe forringet 0 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

D4 Lierelva Stor Noe forringet  - 

D5 Dalbunnen langs Lierelva  Stor Sterk forringet (øvre skala) ---- 

D6 Dalbunnen vest for E18 Stor Noe forringet - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet (øvre skala) -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som sterkt forringende for landskapet i dalbunnen i Lier og middels 

forringende for åslandskapet mot Asker. Et veganlegg vil lage en ny, dominerende 

barriere, og fragmentere et landskap som allerede er kraftig oppdelt av samferdselstiltak 

og næringsområder. Traséen er dominerende og synlig fra for eksempel boligområdene i 

Sørumlia. Noe (svakt) formildende er lang bru over jernbanen og Fv. 282. 

 

 

Svært* stor 

negativ 

konsekvens 

*Ifølge HB V712 skal det for svært stor negativ konsekvens forekomme konsekvensgrad 4 minus (----), og 

flere områder med konsekvensgrad 3 minus (---). Delområde D5 er et meget stort område. Konsekvensgrad 

for D5 tillegges derfor betydelig vekt. Samlet gis dette alternativet derfor svært stor negativ konsekvens.   



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 97 av 147  

 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabell 6-2 under Jensvoll – over, oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket. De 

samme usikkerhetene gjelder alle alternativer innen korridorene Jensvoll, Vitbank og Huseby. 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Som Jensvoll – over.  
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 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Nedenfor følger en tabell som omtaler forslag til konkrete skadereduserende tiltak for de delområder som vil 

bli påvirket av tiltaket. Tabellen trekker kun frem de delområder som er påvirket direkte av tiltaket, og der 

skadereduserende eller kompenserende tiltak antas å ha noen effekt for landskapsbilde. Listen er ikke 

komplett. 

 

Tabell 6-7 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Vitbank - over  Skadereduserende tiltak 

D1 Lierstrand, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Kryss med Ringeriksveien vil påvirke noe, men 

tiltaket ligger med avstand til boligområdene. 

Vegetasjon som skjermingstiltak og god detaljering 

av sentraløy og omtanke på lokaltrafikk med gående 

og syklende kan være skadereduserende. Ramper 

mot E18 er nedsenket. Åpenhet i landskapet er viktig 

å ivareta, så ny vegetasjonsbruk i området må ta 

hensyn til siktlinjer. 

D3 Amtmannsvingen -Vitbank 

næringsområde 

Nytt kryss med fv. 282 vil påvirke landskapsbilde. 

Omtanke i detaljering og utforming av krysset vil 

være kompensernede tiltak. 

D4 Lierelva Lengre bru over Lierelva. Større grad av bevaring av 

kantvegetasjon. 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Dobbel barriere med Røykenveien og ny E134 på 

deler av området. Vegen vil forsterke eksisterende 

visuell barriere, og medføre ytterligere fragmentering 

av kulturlandskapet. Nytt kryss med fv. 282 medfører 

ytterligere fragmentering, og viktige siktlinjer på tvers 

av dalbunnen vil gå tapt. Skadereduserende tiltak vil 

være å integrere fyllinger i et nytt landskap, og 

integrere i landbruket i større grad, men dette må 

ses opp mot hensyn til landbruket. Fjerne kryss med 

fv. 282 vil gi positiv effekt for landskapsbilde.  

Bevare Sandakerbekken med kantvegetasjon på 

Kjellstad ved omgjøring av geometri.  
D6 Dalbunnen vest for E18 Tiltaket går klar for inngrep i g/s-veg traseen som 

den gamle Drammensbanen utgjør. 

Skadereduserende tiltak vil være å sikre at det ikke 

blir inngrep i linja. Linjeføringen er viktig å beholde 

inntakt, da ethvert brudd på linjeføringen medfører 

tap av visuell historisk sammenheng i dette viktige 

menneskeskapte landskapelementet. Støytiltak bør 

vurderes utført med støyvoller, og integreres i et nytt 

landskap mellom E134/E18 og lokale ferdselslinjer. 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Som Jensvoll - over 

Å4 Daueruddalen ravine Som Jensvoll - over 
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 Alternativ Vitbank - under 

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

De fire delområdene Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap og Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap er lik korridor Jensvoll – 

over, og omtales derfor ikke på nytt under dette alternativet. 

 

 

Figur 6-37 Vitbank – under, vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn.  
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Alternativet Vitbank - under presentert med verdikart som bakgrunn. 

 

 

6.2.5.1 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

  

Figur 6-38 Illustrasjonen viser alternativ Vitbank - under, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 

alternativet over hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen. For dagsone på Dagslett, se Jensvoll – over. 

Figur 6-39 Fugleperspektiv viser Vitbank - under, med påkobling til E18 
med nedsenkede ramper, og nedføring mot kulvert. (Lite bilde viser 
dagens situasjon). 
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Påvirkning i D1 

Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Påvirkning: Noe forringet 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                  ▲ 
Konsekvens i D1 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde har verdi noe. En sammenstilling av noe verdi og 

påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.2.5.2 Delområde D2 E18 og Kjellstad  

Påvirkning i D2 

For illustrasjon, se D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Påvirkning: 

Ubetydelig endring 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
 

Konsekvens i D2  

D2 E18 og Kjellstad har verdi uten betydning. En sammenstilling av verdi uten betydning og påvirkningsgrad 

ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.2.5.3 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

Påvirkning i D3 

Illustrasjon og beskrivelse tiltak, se delområde D5. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep. Påvirkning: 

Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D3 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde har verdi uten betydning. En sammenstilling av uten betydning 

og påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 
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6.2.5.4 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Påvirkning i D6 

For illustrasjon, se delområde D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. 

Påvirkning: Noe forringet 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                  ▲ 
 

Konsekvens i D6 

D6 Dalbunnen vest for E18 har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, 

gir konsekvens 1 minus (-).  
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6.2.5.5 Delområde D4 Lierelva 

 

 

 

 

Påvirkning i D4  

Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Noe lengre bru enn Vitbank over. 

Påvirkning: Noe forringet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                   ▲ 
 

Konsekvens i D4  

D4 Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi (øvre skala) og påvirkningsgrad noe 

forringet, gir konsekvens 1 minus (-). 

 

  

Figur 6-40 Vitbank - under krysser Lierelva nord for dagens E134 
kryssing av elva. (Lite bilde er dagens situasjon.) 
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6.2.5.6 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva 

 

  

Figur 6-41 Fugleperspektiv Huseby - under  
viser at vegen går i nedskjæring, deretter 
videre mot øst med nedgravet kulvert. 

(Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-42 Vitbank - under gir en diagonal  
vegføring som medfører ytterligere fragmentering og  
en ny barriere i landskapet (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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Påvirkning i D5  

Tiltaket utgjøres av en kulvert under E18 med bueformete ramper, en del nedsenket i terrenget. Vegen 

fortsetter nedsenket mot øst gjennom kulturlandskap mellom næringsområder og boligområder. Tiltaket vil 

innebære store nedsenkede konstruksjoner under fv. 282 og jernbanen. Øst for fv. 282 er linjeføring først 

diagonal, etter Lierelva parallell med dagens E134 Røykenveien. Ny rundkjøring ved Kjellstad vil medføre at 

lenger strekk av bekk må legges i rør. Veganlegget vil bare i liten grad forstyrre den eneste gjenværende 

siktaksen på tvers av dalen, se figur 6-32. Alternativet svekker lesbarheten i landskapet noe, spesielt sett fra 

dalbunnen. Tiltak har enkelte skjemmende inngrep som bryter med karakteren av dyrket elveslette. Ved 

Huseby gård vil det være ubetydelig endringer, da alternativet er ført i kulvert. Neddempet portalområde. 

Påvirkning: Forringet.  

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                              ▲ 
Konsekvens i D5  

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi (øvre skala) og 

forringet, gir konsekvens 2 minus (--), på grensen til 3 minus (---).  

 

  

Figur 6-43 Vitbank - under sett fra Linneslia, parallell veiføring med 
Røykenveien frem til Lierelva. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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6.2.5.7 Oppsummering alternativ Vitbank - under – trinn 2 

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D5 Dalbunnen langs Lierelva. Dette skyldes i 

hovedsak økt fragmentering av landskapet, og kryssing over Lierelva. Ytterligere nedbygging av deler av 

Sandakerelva ved Kjellstad medfører også negativ konsekvens for landskapsbilde. 

I Asker vil det alternativet gi mest negativ konsekvensgrad i delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap. 

Samlet vurdering for alternativ Vitbank – under gir middels negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre 

forskyvning av linja, vil ikke medføre endring av konsekvensgrad. 

 

Tabell 6-8 Samletabell for konsekvenser for alternativet 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe Noe forringet 0 

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning Noe forringet 0 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

D4 Lierelva Stor Noe forringet  - 

D5  Dalbunnen langs Lierelva Stor Forringet (øvre skala) -- 

D6 Dalbunnen vest for E18 Stor Noe forringet - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet (øvre skala) -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet  - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som forringende for landskapet i dalbunnen i Lier og middels 

forringende for åslandskapet mot Asker. Den skaper lokal barrierevirkning og 

fragmentering ved Haga og på Gilhus i et landskap som allerede er kraftig fragmentert av 

samferdselstiltak og næringsområder. Østre del av alternativet vil bli eksponert fra for 

eksempel boligområdene i på Linnes og Sørumlia. 

 

 

Middels negativ 

konsekvens 
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 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabell 6-2 under Jensvoll – over, oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket. De 

samme usikkerhetene gjelder alle alternativer innen korridorene Jensvoll, Vitbank og Huseby. 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Som Jensvoll – over.   



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 108 av 147  

 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Nedenfor følger en tabell som omtaler forslag til skadereduserende tiltak for de delområder som vil bli 

påvirket av tiltaket. Tabellen trekker kun frem de delområder som er påvirket direkte av tiltaket, og der 

skadereduserende eller kompenserende tiltak antas å ha noen effekt for landskapsbilde. Listen er ikke 

komplett. 

Tabell 6-9 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Vitbank - under Skadereduserende tiltak 

D1 Lierstrand, Frydenlund og Vitbank 

boligområde 

Kryss med Ringeriksveien vil påvirke noe, 

men tiltaket ligger med avstand til 

boligområdene. Vegetasjon som 

skjermingstiltak og god detaljering av 

sentraløy og omtanke for lokaltrafikk med 

gående og syklende kan være 

skadereduserende. Ramper mot E18 er 

nedsenket. Ny E134 er nedsenket. Åpenhet i 

landskapet er viktig å ivareta, så ny 

vegetasjonsbruk i området må ta hensyn til 

siktlinjer. 

D4 Lierelva Som Vitbank - over 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Dobbel barriere på deler av området med 

Røykenveien og ny E134. Vegen vil medføre 

noe fragmentering av kulturlandskapet. 

Skadereduserende tiltak vil være å integrere 

fyllinger i et nytt landskap, og integrere disse 

i landbruket i større grad, men dette må ses 

opp mot hensyn til landbruket. Bevare 

Sandakerbekken med kantvegetasjon på 

Kjellstad ved omgjøring av geometri. 
 

D6 Dalbunnen vest for E18 Som Vitbank - over 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Som Jensvoll - over 

Å4 Daueruddalen ravine Som Jensvoll - over 
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6.3 Påvirkning og konsekvens Husebykorridoren 

Husebykorridoren berører direkte D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde, D2 E18 og Kjellstad, 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde, D4 Lierelva, D5 Dalbunnen langs Lierelva, samt D6 

Dalbunnen vest for E18. 

Portalområdet vest for Sørumsåsen vil i ett av alternativene ligge i overgangen mellom D5 Dalbunnen langs 

Lierelva og delområdet Å1 Liene i øst. Nøyaktig plassering av portalområdet bestemmes ikke på dette 

planstadiet, og løsningene illustrerer derfor en mulig plassering. For begge alternativer i denne korridoren, 

vurderes derfor dette portalområdet konsekvent inn under delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva. 

For påvirkning Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap, samt Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap, se Jensvoll – over. 

 

Overordnede betraktninger knyttet til fjernvirkning og nærvirkning for begge alternativer 

Fra boligområder Stoppenkollen/Hasselbakken sørvest i Lierdalen og fra Drammensfjorden er 

Husebykorridoren lite synlig. Avstanden til tiltaket er så stor, at tiltaket vil fremstå som lite dominerende i 

landskapet. Fra øst vil tiltaket være godt synlig i fjernvirkning, og fra enkelte delområder i dalbunnen er 

tiltaket til tider dominerende i nærvirkning.  

Nærvirkning av begge alternativer vil være til stede for boligområdene Lierstranda, Frydenlund og Vitbank. 

Begge alternativer har kryssing under E18, dette bidrar til å dempe både fjernvirkning og nærvirking av 

tiltaket med hensyn til landskapsbilde i denne delen av dalbunnen. I dalbunnen er det stor forskjell på de to 

alternativene. Portalområde ved Tuverud, samt kryssing over/under jernbanen og fv. 282, samt kryss med fv. 

282 er vesentlige forskjeller på alternativer i denne korridoren. 
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For rask innføring i forskjeller på alternativene i Husebykorridoren, er det under satt inn illustrasjoner for 

sammenligning av hovedforskjeller på alternativene. I Asker er løsningen lik for begge alternativer. I 

Lier/Lierdalen er løsningene ulike. 

 

Figur 6-44 Illustrasjon viser oversikt Huseby - over. Sett fra fugleperspektiv. Alternativet krysser dalen, i hovedsak på 
fyllinger og bruer over fv. 282, jernbanen og Lierelva. 

 

Figur 6-45 Illustrasjon viser oversikt Huseby - under. Sett fra fugleperspektiv. Alternativet krysser dalen, men ligger 

nedsenket på store deler av traseen. Bru over Lierelva. Ikke kryss med fv. 282 eller på Linnes. 
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 Alternativ Huseby - over 

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

De fire delområdene Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap og Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap er lik korridor Jensvoll – 

over, og omtales derfor ikke på nytt under dette alternativet. 

 

 

Figur 6-46 Huseby – over, vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn.  
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Alternativet Huseby - over presentert med verdikart som bakgrunn. 

6.3.1.1 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

  

Figur 6-47 Illustrasjonen viser alternativ Huseby - over, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 
alternativet over hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen. For dagsone Dagslett, se Jensvoll – over. 

Figur 6-48 Fugleperspektiv Huseby - over viser påkobling til E18 
med nedsenkede ramper. (Lite bilde viser 
dagens situasjon). 
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Påvirkning i D1 

Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Påvirkning: Noe forringet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                   ▲ 
Konsekvens i D1 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde har verdi noe. En sammenstilling av noe verdi og 

påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

6.3.1.2 Delområde D2 E18 og Kjellstad  

Påvirkning i D2 

For illustrasjon, se D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området.  Påvirkning: 

Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D2  

D2 E18 og Kjellstad har verdi uten betydning. En sammenstilling av verdi uten betydning og påvirkningsgrad 

ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.3.1.3 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

Påvirkning i D3 

Illustrasjon og beskrivelse tiltak, se delområde D5. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep. Påvirkning: 

Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D3 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde har verdi uten betydning. En sammenstilling av uten betydning 

og påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 
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6.3.1.4 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Påvirkning i D6 

For illustrasjon, se D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området.  Påvirkning: Noe 

forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                   ▲ 
Konsekvens i D6  

D6 Dalbunnen vest for E18 har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, 

gir konsekvens 1 minus (-).  
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6.3.1.5 Delområde D4 Lierelva 

 

 

Påvirkning i D4 

Tiltaket går med bru over Lierelva. Tiltaket vil ytterligere fragmentere delområdet. Lierelva som 

sammenhengende visuelle blå-grønn struktur i det overordnede landskapet blir forringet. Lierelva bukter seg 

i brukryssing området, og dette medfører en skrå kryssing av elva, som trolig vil medføre større inngrep i 

kantvegetasjon. Påvirkning: Forringet (i øvre del av skala). 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                      ▲ 
Konsekvens i D4 

D4 Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi (øvre skala) og påvirkningsgrad 

forringet (øvre skala), gir konsekvens 3 minus (---). 

 

 

 

  

Figur 6-49 Huseby – over med skrå kryssing over Lierelva. (Lite 
bilde viser dagens situasjon.) 
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6.3.1.6 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva 

 

  

Figur 6-50 Huseby - over i fugleperspektiv med rett linjeføring 
på fylling til kryss på Huseby. (Lite bilde viser dagens 
situasjon).  

 

Figur 6-51 Huseby – over. Perspektiv viser veg på fylling. 
Anlegget vil medføre ytterligere nedbygging i et område som 
har verdi for landskapsbilde, der visuell kontakt på tvers av 
dalen fremdeles er mulig, sett fra dalbunnen. (Lite bilde viser 
dagens situasjon). 
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Figur 6-52 Huseby – over, nytt kryss med fv. 282. Høy fylling mellom 
bruene over fv. 282 og jernbanen. (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-53 Huseby – over. Ny veg på høy fylling fragmenterer landskapet 
og skaper en stor, ny barriere på tvers av dalen. (Lite bilde viser dagens 

situasjon).   
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Figur 6-54 Huseby - over, mellomhøyt perspektiv  
mot øst. Høye fyllinger mellom nye bruer som krysser fv. 282 og 
jernbanen. (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-55 Bildet viser alternativet sett fra Sørumlia. 
Kryss fv. 282 og veganlegg blir dominerende og bryter med det 
flate elvelandskapet. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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Figur 6-56 To relativ korte bruer over fv. 282 og jernbanen bryter den 
visuelle kontakten i det store landskapsrommet, sett i nærvirkning fra 
lokalvegnettet og nærområdet. Sterk grad av dominans og visuell 
fragmentering. (Lite bilde viser dagens situasjon.) 

Figur 6-57 Fyllinger bryter visuell kontakt mellom 
gårdene Huseby og Huseby/Linnes Søndre. Bru over 
Lierelva. Vegetasjon langs Lierelva deler også opp 
landskapet, men ny veg vil danne en klar barriere på 
tvers av dalen.  (Lite bilde viser dagens situasjon) 
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Påvirkning i D5 

Tiltaket utgjøres av en kulvert under motorvegen med nedsenkede bueformete ramper som fortsetter i rett 

linje fra skjæring og videre på fylling vestover gjennom kulturlandskap til nytt kryss med fv. 282. Vegen 

forsetter i rett linje med bru over fv. 282, høy fylling, bru over jernbanen og høy fylling videre mot 

Tuverudveien. Tuverudveien løftes lokalt over E134. Ny rundkjøring ved Kjellstad vil medføre at et lengre 

strekk av bekk må legges i rør. Krysset med fv. 282 vil utgjøre dominerende inngrep i landskapet, nær 

kulturlandskapet som inkluderer Husebygården med gravhauger. Veganlegget er ikke forankret, og vil bidra 

til spesielt uheldig fragmentering av dalbunnen og vil bryte den eneste gjenværende siktaksen på tvers av 

dalen, se figur 6-32. Alternativet svekker lesbarheten i landskapet, spesielt sett fra dalbunnen. Tiltak har 

svært skjemmende inngrep og bryter med karakteren av dyrket elveslette. Fyllingene og bruer blir 

skjemmende. Linjeføringen medfører til dels sammenhengende fyllinger/bruer som danner en uheldig 

vertikal vegg i det flate elvelandskapet, og fører med seg en stor endring i landskapet. Pilen settes i øvre 

skala. Påvirkning: Sterkt forringet (i øvre del av skala). 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                                                     ▲ 
Konsekvens i D5 

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi (øvre skala) og 

påvirkningsgrad sterkt forringet (øvre skala), gir konsekvens 4 minus (----). 
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6.3.1.7 Oppsummering alternativ Huseby - over– trinn 2 

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D4 Lierelva og D5 Dalbunnen langs Lierelva. Her 
vil vegen fremstå som en ny sammenhengende barriere, med til dels høye fyllinger på et flatt elvelandskap. 
Nye bruer over jernbanen, fv. 282 og Lierelva, samt nytt kryss med fv. 282 inngår i denne visuelle barrieren i 
landskapet. Visuell kontakt mellom gårdstun brytes i kulturlandskapet. Ytterligere nedbygging av deler av 
Sandakerelva ved Kjellstad medfører også negativ konsekvens for landskapsbilde. 

I Asker vil det alternativet gi mest negativ konsekvensgrad i delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap. 
Samlet vurdering for alternativ Huseby – over gir svært stor negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre 
forskyvning av linja, vil ikke medføre endring av konsekvensgrad. 

 

Tabell 6-10 Samletabell for konsekvenser for alternativet 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe Noe forringet 0 

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning Noe forringet 0 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

D4 Lierelva Stor Forringet (øvre skala) --- 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Stor Sterk forringet (øvre skala) ---- 

D6 Dalbunnen vest for E18 Stor Noe forringet - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet  -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet  - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som sterkt forringende for landskapet i dalbunnen i Lier og middels 

forringende for åslandskapet mot Asker. Den lager en ny, dominerende barriere, sterkt 

fragmenterende for kulturlandskapet i dalbunnen i Lier. Veganlegget er kraftig 

dominerende og synlig fra for eksempel boligområdene i Sørumlia. Bryter visuell kontakt 

mellom Huseby og Huseby/Linnes Søndre. 

 

 

Svært* stor 

negativ 

konsekvens 

*Ifølge HB V712 skal det for svært stor negativ konsekvens forekomme konsekvensgrad enn 4 minus (----), 

og flere områder med konsekvensgrad 3 minus (---). Delområde D5 er et meget stort område. 

Konsekvensgrad for D5 tillegges derfor betydelig vekt. Samlet gis dette alternativet derfor svært stor negativ 

konsekvens.  
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 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabell 6-2 under Jensvoll – over, oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket. De 

samme usikkerhetene gjelder alle alternativer innen korridorene Jensvoll, Vitbank og Huseby. 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Som Jensvoll – over. 

 

 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Nedenfor følger en tabell som omtaler forslag til skadereduserende tiltak for de delområder som vil bli 

påvirket av tiltaket. Tabellen trekker kun frem de delområder som er påvirket direkte av tiltaket, og der 

skadereduserende eller kompenserende tiltak antas å ha noen effekt for landskapsbilde. Listen er ikke 

komplett. 

Tabell 6-11 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Huseby - over  Skadereduserende tiltak 

D1 Lierstrand, Frydenlund og Vitbank 

boligområde 

Kryss med Ringeriksveien vil påvirke noe, 

men tiltaket ligger med avstand til 

boligområdene. Vegetasjon som 

skjermingstiltak og god detaljering av 

sentraløy og omtanke på lokaltrafikk med 

gående og syklende kan være 

skadereduserende. Ramper mot E18 er 

nedsenket. Åpenhet i landskapet er viktig å 

ivareta, så ny vegetasjonsbruk i området må 

ta hensyn til siktlinjer. 

D3 Amtmannsvingen -Vitbank 

næringsområde 

Nytt kryss med fv. 282 vil påvirke 

landskapsbilde noe. Omtanke i detaljering og 

utforming av krysset vil være 

kompenserende tiltak. 

D4 Lierelva Lengre bru over Lierelva. Større grad av 

bevaring av kantvegetasjon. 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Vegen vil utgjøre en helt ny visuell barriere, 

og medføre ytterligere fragmentering av 

kulturlandskapet. Visuell kontakt mellom 

viktige gårdsbruk brytes. Nytt kryss med fv. 

282 medfører ytterligere fragmentering, og 

viktige siktlinjer på tvers av dalbunnen vil gå 

tapt. Skadereduserende tiltak vil være å 

jobbe med å ytterligere senke linja, samt 



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 123 av 147  

integrere fyllinger i et nytt landskap, og 

integrere i landbruket i større grad, men 

dette må ses opp mot hensyn til landbruket. 

Fjerne kryss med fv. 282 vil gi positiv effekt 

for landskapsbilde. Lang bru over jernbanen 

og fv. 282 vil være positivt for 

landskapsbilde, ved at visuell kontakt mot 

fjorden i større grad kan opprettholdes.  

Bevare Sandakerbekken med 

kantvegetasjon på Kjellstad ved omgjøring 

av geometri. 
 

D6 Dalbunnen vest for E18 Tiltaket går klar for inngrep i g/s-veg traseen 

som den gamle Drammensbanen utgjør. 

Skadereduserende tiltak vil være å sikre at 

det ikke blir inngrep i linja. Linjeføringen er 

viktig å beholde inntakt, da ethvert brudd på 

linjeføringen medfører tap av visuell historisk 

sammenheng i dette viktige 

menneskeskapte landskapelementet. 

Støytiltak bør vurderes utført med støyvoller, 

og integreres i et nytt landskap mellom 

E134/E18 og lokale ferdselslinjer. 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Som Jensvoll - over 

Å4 Daueruddalen ravine Som Jensvoll - over 
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 Alternativ Huseby - under 

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

De fire delområdene Å3 Daueruddalen kulturlandskap, Å4 Daueruddalen ravine, Å5 Spikkestad og 

omkringliggende kulturlandskap og Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap er lik korridor Jensvoll – 

over, og omtales derfor ikke på nytt under dette alternativet. 

 

 

Figur 6-58 Huseby – under, vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn.  
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Alternativet Huseby - under presentert med verdikart som bakgrunn. 

 

6.3.5.1 Delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde 

  

Figur 6-59 Illustrasjonen viser alternativ Huseby - under, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for 
alternativet over hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen. For dagsone Dagslett, se Jensvoll – over. 

Figur 6-60 Fugleperspektiv Huseby - under på Moserud  
viser påkobling E18 med nedskårne ramper. 
(Lite bilde viser dagens situasjon).  
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Påvirkning i D1 

Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Påvirkning: Noe forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                   ▲ 
Konsekvens i D1 

D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde har verdi noe. En sammenstilling av noe verdi og 

påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.3.5.2 Delområde D2 E18 og Kjellstad  

Påvirkning i D2  

For illustrasjon, se D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Påvirkning: 

Ubetydelig endring. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D2  

D2 E18 og Kjellstad har verdi uten betydning. En sammenstilling av verdi uten betydning og påvirkningsgrad 

ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 

 

6.3.5.3 Delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde 

Påvirkning i D3 

Illustrasjon og beskrivelse tiltak, se delområde D5. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep. Påvirkning: 

Ubetydelig endring. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                      ▲ 
Konsekvens i D3 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde har verdi uten betydning. En sammenstilling av uten betydning 

og påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvens 0 (0). 
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6.3.5.4 Delområde D6 Dalbunnen vest for E18 

Påvirkning i D6 

For illustrasjon, se D1. Alternativet er i stor grad lik alternativ Vitbank - over i dette området. Påvirkning: Noe 

forringet. 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                   ▲ 
Konsekvens i D6 

D6 Dalbunnen vest for E18 har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet, 

gir konsekvens minus 1 (-). 
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6.3.5.5 Delområde D4 Lierelva 

 

 

 

 

Påvirkning i D4  

Tiltaket er i stor grad lik alternativ Huseby – over i dette området. Påvirkning: Forringet (i øvre del av skala). 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                      ▲ 
 

Konsekvens i D4  

D4 Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi (øvre skala) og påvirkningsgrad 

forringet (øvre skala), gir konsekvens 3 minus (---). 

 

  

Figur 6-61 Huseby – over med skrå kryssing over Lierelva. (Lite 
bilde viser dagens situasjon.) 
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6.3.5.6 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva  

 

 

 

  

Figur 6-62 Fugleperspektiv Huseby - under  
viser at ramper i påkobling mot E18 og at vegen går i 
nedskjæring, deretter videre mot øst med nedgravet 
kulvert. (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-63 Fugleperspektiv Huseby - under viser at ny veg kommer 
opp fra nedsenket kulvert med relativt god avstand fra Huseby gård, 
men rett nord for Huseby/Linnes Søndre. Vegen går videre østover 
på fylling for å gå i bru over Lierelva. (Lite bilde viser dagens 
situasjon). 
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Påvirkning i D5  

Tiltaket utgjøres av en kulvert under E18 med bueformete ramper, en del nedsenket i terrenget. Vegen 

fortsetter nedsenket mot øst gjennom kulturlandskap mellom næringsområder og boligområder. Tiltaket vil 

innebære store nedsenkede konstruksjoner under fv. 282 og jernbanen. Tiltaket kommer ut av kulvert under 

fv. 282 etter Husebygata, stiger deretter opp på fylling med lav bru over Lierelva, for så å «dale» ned i tunnel 

under Tuverudveien.  Ny rundkjøring ved Kjellstad vil medføre at et lengre strekk av bekk må legges i rør. 

Veganlegget vil bare i liten grad forstyrre den eneste gjenværende siktaksen på tvers av dalen, se figur 6-32. 

Alternativet svekker lesbarheten i landskapet noe, spesielt sett fra dalbunnen. Tiltaket har enkelte 

skjemmende inngrep som bryter med karakteren av dyrket elveslette. Ved Huseby gård vil det være 

ubetydelige endringer, da alternativet er ført i kulvert, men veganlegget vil forstyrre siktaksen mellom 

gårdstun. Neddempet portalområde ved Tuverud. Nærhet til gården Huseby /Linnes søndre. Pilen settes i 

øvre del av skala, med årsak i spesielt stor grad av fragmentering av kulturlandskapet øst for fv. 282. 

Påvirkning: Forringet (øvre del av skala). 

 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                      ▲ 
Konsekvens i D5  

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad 

forringet (øvre skala), gir konsekvens 3 minus (---). 

Figur 6-64 Illustrasjon viser Huseby – under. Nedsenket alternativ 
vil spesielt øst for fv. 282 fragmentere landskapet. (Lite bilde viser 

dagens situasjon) 
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6.3.5.7 Oppsummering alternativ Huseby - under– trinn 2 

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D4 Lierelva og D5 Dalbunnen langs Lierelva. 

Dette skyldes i hovedsak økt fragmentering av landskapet, og kryssing over Lierelva. Nedbygging av deler 

av Sandakerelva ved Kjellstad medfører også negativ konsekvens for landskapsbilde. 

I Asker vil dette alternativet gi mest negativ konsekvensgrad i delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap. 

Samlet vurdering for alternativ Huseby – under gir stor negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre 

forskyvning av linja, vil ikke medføre endring av konsekvensgrad. 

 

Tabell 6-12 Samletabell for konsekvenser for alternativet 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe Noe forringet 0 

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning Noe forringet 0 

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

D4 Lierelva Stor Forringet (øvre skala) --- 

D5  Dalbunnen langs Lierelva Stor Forringet (øvre skala) --- 

D6 Dalbunnen vest for E18 Stor Noe forringet - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet (øvre skala) -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som forringende for landskapet i 

dalbunnen i Lier og middels forringende for åslandskapet 

mot Asker. Den skaper lokal barrierevirkning og er 

fragmenterende for kulturlandskapet i dalbunnen i Lier. 

Veganlegget er godt synlig fra for eksempel 

boligområdene i Sørumlia. Kan bryte noe visuell 

sammenheng mellom gårdene Huseby/Linnes Søndre og 

Tuverud gård. 

  

 

Stor* negativ 

konsekvens 

 

  



E134 Dagslett - E18 

 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Oppdragsnr.: 5198650   Dokumentnr.: R-203   Versjon: J01 

  

2021-06-30  |  Side 132 av 147  

 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabell 6-2 under Jensvoll – over, oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket. De 

samme usikkerhetene gjelder alle alternativer innen korridorene Jensvoll, Vitbank og Huseby. 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Som Jensvoll – over. 
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 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Nedenfor følger en tabell som omtaler forslag til skadereduserende tiltak for de delområder som vil bli 

påvirket av tiltaket. Tabellen trekker kun frem de delområder som er påvirket direkte av tiltaket, og der 

skadereduserende eller kompenserende tiltak antas å ha noen effekt for landskapsbilde. Listen er ikke 

komplett. 

Tabell 6-13 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Huseby - under Skadereduserende tiltak 

D1 Lierstrand, Frydenlund og Vitbank 

boligområde 

Som Huseby - over 

D4 Lierelva Som Huseby - over 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Vegen vil medføre en ny visuell barriere i 

sentrale deler av dalbunnen. Tiltaket vil 

medføre noe fragmentering av 

kulturlandskapet. Skadereduserende tiltak vil 

være å integrere fyllinger i landbruket i større 

grad, men dette må ses opp mot hensyn til 

landbruket. Bevare Sandakerbekken med 

kantvegetasjon på Kjellstad ved omgjøring 

av geometri. 
 

D6 Dalbunnen vest for E18 Som Huseby - over 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Som Jensvoll - over 

Å4 Daueruddalen ravine Som Jensvoll - over 
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6.4 Påvirkning og konsekvens Vikerkorridoren 

Vikerkorridoren berører direkte D5 Dalbunnen langs Lierelva. 

Portalområdet vest for Sørumsåsen vil i dette alternativet ligge i overgangen mellom D5 Dalbunnen langs 

Lierelva og delområdet Å1 Liene i øst. Nøyaktig plassering av portalområdet bestemmes ikke på dette 

planstadiet, og løsningene illustrerer derfor en mulig plassering. Dette portalområdet vurderes inn under 

delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva. 

Korridoren berører også direkte delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap og Å4 Daueruddalen ravine. I 

disse områdene er korridoren nærmest tilsvarende de andre korridorene, men med noen få justeringer i 

linjen, som gir utslag i noe høyere bru, og litt forskjøvet portalområde i vest. Justeringene vurderes til å ha 

mindre utslag i vurderingen av landskapsbilde. 

For påvirkning Å5 Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap, samt Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap, se Jensvoll – over. 

 

Overordnede betraktninger knyttet til fjernvirkning og nærvirkning  

Fra boligområder Stoppenkollen/Hasselbakken sørvest i Lierdalen og fra Drammensfjorden er 

Vikerkorridoren lite synlig. Avstanden til tiltaket er så stor, at tiltaket vil fremstå som lite dominerende i 

landskapet. Fra øst vil tiltaket være godt synlig i fjernvirkning. Ovenfor og nedenfor det nye krysset med E18, 

vil tiltaket være dominerende i nærvirkning. Lang brukonstruksjon over E18 vil, spesielt om kvelden med 

belysning, bli godt synlig som nytt element i landskapet.  

Nærvirkningen av alternativet vil være til stede for boligområdene i Å1 Liene i øst, spesielt for boligområdet 

Reistadlia, som ligger nær portalområdet. 

Fjernvirkning fra delområder i fjordlandskapet, og fra nedre dalbunn i Lierdalen er begrenset på grunn av 

lang avstand til tiltaket.   

 

Figur 6-65 Illustrasjon viser Viker med nedsenket portalområde og kryss med E18. Påkobling E18 medføre ramper og 
høy og lang bru over E18.  
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 Alternativ Viker 

Alternativet er beskrevet i kapittel 2. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet er knyttet til dagsoner.   

To av delområdene Å5 Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap og Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap er lik korridor Jensvoll – over, og omtales derfor ikke på nytt under dette alternativet. 

 

 

Figur 6-66 Viker, vist med verdikart landskapsbilde som bakgrunn.  
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Alternativet Viker presentert med verdikart som bakgrunn. 

  

 

Figur 6-68 Illustrasjonen viser Viker, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for alternativet over 

hovedområdet åslandskap.  

  

Figur 6-67 Illustrasjonen viser Viker, vist på verdikart landskapsbilde. Utklippet viser dagsonen for alternativet over 
hovedområdene fjordlandskapet og dalbunnen. 
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6.4.1.1 Delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6-69 Viker, fugleperspektiv viser nytt kryss, ramper og 
forskjæring til portalområdet (Lite bilde viser dagens situasjon). 

Figur 6-70 Illustrasjon viser Viker sett i fugleperspektiv fra portalområde 
til påkobling E18. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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Påvirkning i D5 

Vegkorridoren går med høy bru over E18, og inn i forskjæring til tunnel, øst for dagens E18, der denne bøyer 

av mot sørvest i nedre del av Lierbakkene. Tiltaket er forankret i det overordnete landskapet der dagens 

motorveg inngår, og skaper relativt lite ny fragmentering.  Tiltaket medfører relativt lite nye skjemmende 

inngrep sett overordnet, men sett fra nærområdet, særlig fra nordvest mot sørøst, vil høy, bueformet 

brukonstruksjon og forskjæring inn mot portal fremstå som mellomstore, nye inngrep. I forhold til skalaen i 

landskapet er tiltaket akseptabelt. Tiltaket har ramper på bru og fylling formet som kurver. Særlig rampen på 

buet bru vest for dagens motorveg «stikker ut» i landskapet, og vil bli et nytt, fremmed element. Påvirkning: 

Noe forringet.  

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                  ▲ 
 

Konsekvens i D5 

D5 Dalbunnen langs Lierelva har stor verdi (øvre skala). En sammenstilling av stor verdi og noe forringet, gir 

konsekvens 1 minus (-). 

 

6.4.1.2 Delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap 

 

  
Figur 6-71  Fugleperspektiv Viker. Kryssing med ramper 
over Spikkestadveien, deretter kryssing over Dauerud med 
ravinen. (Lite bilde viser dagens situasjon). 
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Påvirkning i Å3 

Tiltaket er i stor grad lik som for de andre korridorene, beskrevet i Jensvoll – over. Påvirkning: Forringet (i 

øvre del av skala). 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                                                    ▲ 
 

Konsekvens i Å3  

Å3 Daueruddalen kulturlandskap har middels verdi. En sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad 

forringet (øvre skala), gir konsekvens 2 minus (--). 

 

6.4.1.3 Delområde Å4 Daueruddalen ravine 

Påvirkning i Å4 

Illustrasjon, se Å3. Tiltaket er i stor grad lik som for de andre korridorene, beskrevet i Jensvoll – over. 

Påvirkning: Noe forringet 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                  ▲ 
Konsekvens i Å4 

Å4 Daueruddalen ravine har stor verdi. En sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad forringet, gir 

konsekvens 1 minus (-). 
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6.4.1.4 Oppsummering alternativ Viker – trinn 2 

Alternativet gir mest negativ konsekvensgrad i delområdet D5 Dalbunnen langs Lierelva, men dette er lav 

konsekvensgrad, minus 1 (-). De negative landskapsvirkningene som kommer, skyldes i hovedsak 

nærvirkning av tiltaket på grunn av terrenginngrep i tiknytning til portalområdet, samt påkoblingen til E18 

med rampekonstruksjoner. Høy, bueformet brukonstruksjon vil være et nytt element i landskapet med stor 

synlighet fra flere områder. 

I Asker vil dette alternativet gi mest negativ konsekvensgrad i delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap. 

Samlet vurdering for alternativ Viker gir noe negativ konsekvens for landskapsbilde. Mindre forskyvning av 

linja, vil ikke medføre endring av konsekvensgrad. 

 

Tabell 6-14 Samletabell for konsekvenser for alternativet 

ID Delområde  Verdi Påvirkning Konsekvens 

F1 Drammensfjorden Stor   

F2 Brakerøya Middels   

F3 Lierstranda næringsområde Uten betydning   

F4 Lierelvas deltaområde Svært stor   

F5 Gullaug Stor   

D1 Lierstranda, Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

Noe   

D2 E18 og Kjellstad Uten betydning   

D3 Amtmannsvingen/Vitbank 

næringsområde 

Uten betydning   

D4 Lierelva Stor   

D5  Dalbunnen langs Lierelva Stor Ubetydelig endring (øvre skala) - 

Å1 Liene i øst Middels   

Å2 Ås-silhuetten Stor   

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Middels Forringet (øvre skala)  -- 

Å4 Daueruddalen ravine Stor Noe forringet  - 

Å5 Spikkestad og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

Å6 Dagslett og omkringliggende 

kulturlandskap 

Middels Ubetydelig endring 0 

SAMLET VURDERING ALTERNATIV (trinn 2): 

Alternativet vurderes som lite forringende for landskapet i dalbunnen i Lier og middels 

forringende for åslandskapet mot Asker. Kun lokalt på Viker blir det noe forringelse ved 

nye ramper/høy bru og forskjæring til tunnel i kulturlandskapet. Alternativet vil bli 

eksponert fra boligområder i Å1 Liene i øst, spesielt Reistadlia. Ny bru over E18 vil 

fremstå som nytt element i landskapet, og være synlig, spesielt på kveld/natt med 

belysning av veganlegget. 

 

 

Noe* negativ 

konsekvens 

*Ifølge HB V712 skal det for noe negativ konsekvens ikke forekomme høyere konsekvensgrad enn 1 minus 

(-), eller høyere konsekvensgrad skal være underordnet. Delområde Å3 har konsekvensgrad 2 minus, men i 

helhet vurderes dette som underordnet. Dette alternativet har ingen påvirkning for et flertall av delområdene. 

Samlet gis dette alternativet derfor noe negativ konsekvens. 
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 Drøfting av usikkerhet 

På dette plannivået er vurdering av påvirkning noe usikker fordi løsninger fastsettes i detalj senere. 

Vurderinger i kommunedelplanen er i hovedsak knyttet til korridor og linje innenfor korridor.  

Tabellen nedenfor oppsummerer noen konkrete usikkerheter planarbeidet har avdekket under optimalisering 

av linjer innenfor de valgte korridorene. 

Tabell 6-15 Oversikt over usikkerheter og potensiell påvirkning for landskapsbilde. 

Korridor Usikkerhet  Potensiell påvirkning landskapsbilde 

Viker  Usikkerhet knyttet til 

geotekniske forhold for nytt 

kryss E18 og portalområde 

på Reistad. 

Som beskrevet under 2.6 Anleggsgjennomføring knytter 

det seg noen utfordringer til stabilisering og evt. 

erosjonssikring av tilgrensende bekkedrag og Lierelva. 

Endelig omfang av tiltaket vil ikke avgjøres i denne 

planfasen. 

 Arkitektonisk utforming av 

stor bru over E18. 

Denne konstruksjonen vil fremstå som et nytt element i 

landskapet, utformingen av selve konstruksjonen kan 

påvirke positivt eller negativ for landskapsbilde, da 

konstruksjonen blir synlig fra store deler av dalen. 

 Plassering av anleggsveg for 

bru og portalområde på i 

Daueruddalen. 

Som Jensvoll – over. 

 Tverrslag  Som beskrevet under 2.6 Anleggsgjennomføring vil det 

trolig være behov for et tverrslag. Dette er ikke detaljert i 

denne planfasen. 

 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

Som Jensvoll – over. 
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 Forslag til skadereduserende eller kompenserende tiltak 

Nedenfor følger en tabell som omtaler forslag til skadereduserende tiltak for de delområder som vil bli 

påvirket av tiltaket. Tabellen trekker kun frem de delområder som er påvirket direkte av tiltaket, og der 

skadereduserende eller kompenserende tiltak antas å ha noen effekt for landskapsbilde. Listen er ikke 

komplett. 

Tabell 6-16 Mulige skadereduserende tiltak i ulike delområder der tiltak kan forventes å ha en effekt for landskapsbilde. 

Delområde Huseby - under Skadereduserende tiltak 

D5 Dalbunnen langs Lierelva Arkitektonisk utforming av bru over E18 samt 

portalområde, inkludert estetisk omtanke for 

støyskjermingstiltak. Spesielt bruen over E18 

vil fremstå som et nytt element i landskapet, 

og vil ha synlighet fra en rekke ståsteder i 

dalen.  
 

Å3 Daueruddalen kulturlandskap Som Jensvoll - over 

Å4 Daueruddalen ravine Som Jensvoll - over 
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7 Sammestilling av konsekvensvurdering 

7.1 Rangering av korridorer og alternativer 

Tabell under viser oversikt over alternativer med konsekvens og rangering.  

Tabell 7-1 Oppsummering av konsekvenser for alle alternativer i alle korridorer. 

Korridor Alternativ Konsekvens Rangering* 

Jensvoll Jensvoll - over Middels negativ konsekvens 3 

Jensvoll - under Middels negativ konsekvens 2 

Vitbank Vitbank - over Svært stor negativ konsekvens 
 

6 

Vitbank - under Middels negativ konsekvens 4 

Huseby Huseby - over Svært stor negativ konsekvens 7 

Huseby - under Stor negativ konsekvens 5 

Viker Viker  Noe negativ konsekvens 1 

* Lavest tall rangeres høyest, dvs. er det alternativet med minst negativ konsekvens for landskapsbilde 

 

Forklaring til rangeringen: 

1. Viker 
Klart beste alternativ. Hadde hatt ubetydelig konsekvens vurdert bare for Lierdalen. 

2. Jensvoll – under 
Alternativet samler inngrepet nær en eksisterende barriere, men har stort kryss på Linnes. 

3. Jensvoll – over 
Negative virkninger er særlig begrunnet i flere visuelt belastende kryss, som på Linnes, men også på 
Gilhus. Er allikevel den korridoren som medfører minst økt fragmentering 

4. Vitbank – under 
Selv uten kryss, bidrar denne korridoren med økt fragmentering. Vurderes bedre enn Huseby - 
under, begrunnet i at alternativet samler inngrepene i noe større grad i sør og har bedre kryssing av 
Lierelva. 

5. Huseby – under 
Huseby-korridoren er den korridoren som i sterkest grad bidrar til økt fragmentering i Lierdalen, 
ingen forankring. Skrå kryssing av Lierelva, der den meandrerer. 

6. Vitbank – over 
Svært stort negativ konsekvens i Lierdalen, sterkt dominerende og barrieredannende. Alternativet 
samler inngrepene i noe større grad i sør, noe som medfører at dette alternativet rangeres bedre 
enn Huseby – over. 

7. Huseby – over 
svært stort negativ konsekvens i Lierdalen, sterkt dominerende og barrieredannende og høy grad av 
fragmentering av landskapet. Bryter visuell kontakt mellom flere gårdstun. 

 

Tabell 7-2 på neste side viser sammenstilling av konsekvens, etter tabell 6-4 i HB V712. 
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Tabell 7-2 Sammenstilling av konsekvens (Tabell 6-4 HB V712) 

ID Delområde  Jensvoll 

over 

Jensvoll 

under 

Vitbank 

over 

Vitbank 

under 

Huseby 

over 

Huseby 

under 

Viker- 

korr. 

F1  Drammensfjorden        

F2  Brakerøya        

F3  Lierstranda 

næringsomr. 

       

F4  Lierelvas deltaområde        

F5 Gullaug        

D1  Lierstranda, 

Frydenlund og 

Vitbank boligområde 

0 0 0 0 0 0  

D2  E18 og Kjellstad 0 0 0 0 0 0  

D3  Amtmannsvingen/Vit-

bank n.-område 

0 0 0 0 0 0  

D4 Lierelva  0 0 - - --- ---  

D5  Dalbunnen langs 

Lierelva 

-- -- ---- -- ---- --- - 

D6 Dalbunnen vest for 

E18 

- - - - - -  

Å1  Liene i øst        

Å2  Ås- silhuetten        

Å3  Daueruddalen 

kulturlandskap 

-- -- -- -- -- -- -- 

Å4  Daueruddalen ravine - - - - - - - 

Å5  Spikkestad sentrum 

og omkringliggende 

kulturlandskap 

0 0 0 0 0 0 0 

Å4  Dagslett og 

omkringliggende 

kulturlandskap 

0 0 0 0 0 0 0 

Avveining - - D5 er tillagt 

spesiell 

vekt 

- D5 er tillagt 

spesiell 

vekt 

- Samlet 

vurdering 

justert ned 

SAMLET vurdering Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Svært* stor 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Svært* stor 

negativ 

konsekvens 

Stor 

negativ 

konekvens 

Noe 

negativ 

konsekvens 
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7.2 Andre løsninger innenfor planområdet  

Dersom kryss med fv. 282 utgår for de høye alternativene i Vitbank- og Husebykorridoren, kan dette medføre 

endring av konsekvensgrad for disse alternativer innenfor temaet landskapsbilde. 

 

7.3 Konflikter med lovverk og/eller nasjonale hensyn 

For landskapsbilde er det en rekke relevante lover og retningslinjer som berører temaet. Dette er omtalt 

under delkapittel 4.2. Samtidig favnet temaet landskapsbilde så bredt, at det kan være vanskelig å peke på 

direkte konflikter med spesifikke enkeltstående paragrafer.  

Som nevnt under kapitel 4.2 er den Europeiske landskapskonvensjonen relevant for fagtemaet. 

Konvensjonen trekker frem vår felles kulturarv, bærekraftighet og ikke minst bevisstheten om at landskapet 

bidrar til å danne lokale kulturer. Landskapet omtales her som et grunnleggende element i Europas natur- og 

kulturarv som bidrar til folks velvære og til å styrke den europeiske identiteten, jfr. artikkel 5 og 6. Nedenfor 

følger noen utdrag av disse artiklene som er ekstra relevant for konfliktvurdering av tiltaket for fagtemaet 

landskapsbilde: 

• Utdrag fra ELK, Artikkel 5, bokstav d. «Hver part forplikter seg til å integrere landskap i sin distrikts- 

og byplanleggingspolitikk og i sin politikk innen kultur, miljøvern, landbruk, økonomi og på det sosiale 

område, samt på andre områder som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på landskap.»  

• Utdrag fra ELK, Artikkel 6 Bevisstgjøring. «Hver part forplikter seg til å øke bevisstheten i det sivile 

samfunn, private organisasjoner og hos offentlige myndigheter om landskapets verdi, dens rolle og 

forandringer i landskapet.»  

• Utdrag fra ELK, Artikkel 6 C. Kartlegging og vurdering; «a. i) å kartlegge sine egne landskap over 

hele sitt territorium, å analysere landskapenes karakter og hvilke krefter og trusler som fører til at de 

endrer seg, å merke seg endringene, b. å foreta en vurdering av landskap som er blitt kartlagt på 

denne måten, der det tas hensyn til den særlige verdi interesserte parter og den berørte 

befolkningen tillegger dem.» 

Landskapet i nedre del av Lierdalen er allerede fragmentert av infrastruktur og arealkrevende 

næringsområder. For temaet landskapsbilde trekkes derfor frem ny tung infrastruktur og høyt 

utbyggingspress, som de endringskrefter og trusler som det er verdt å være ekstra bevisst på.  

Dette sett opp mot at landskap også nevnes spesifikt i både Lier kommune, kommuneplanens samfunnsdel 

2019-2028 [9], og Kommuneplan for Asker 2020 -2032 [14] medfører at det kan stilles spørsmålstegn ved 

om noen av linjene, spesielt de som har svært stor negativ konsekvens, er i konflikt med den Europeiske 

landskapskonvensjonen og overordnede kommunale planer.  

Kantvegetasjon omtales i Vannressursloven § 11. «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring 

skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 

planter og dyr. (…)»  Kryssing av Lierelva må ivareta dette lovverket. 

Strandsonen rundt Drammensfjorden er del av sone 1 i forslag til nye statlige retningslinjer for planlegging i 

strandsonen. men berøres ikke direkte i dette planarbeidet.  
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7.4 Forslag til oppfølgende undersøkelser og videre arbeid 

En formingsveileder bør utarbeides ved oppstart av reguleringsplan, for å bidra til å sikre kvalitet og helhet i 

utformingen av veganlegget med tilhørende konstruksjoner og sideterreng. Formingsveilederen vil være 

retningsgivende for planleggere og prosjekterende som skal gjennomføre tiltaket, og det er viktig at 

dokumentet forankres hos involverte aktører - helst med status som et internt styringsdokument. Foruten om 

å være et arbeidsverktøy som gir føringer for tiltakets utforming, kan formingsveilederen videre synliggjøre 

viktige tema og detaljer som ikke nødvendigvis framgår av planen (herunder skadereduserende tiltak i 

anleggsfase og permanent situasjon). 

Opplistingen av prosjektspesifikke tiltak nedenfor er sortert under aktuelle hovedtema i formingsveilederen. 

Listen er ikke komplett. 

Visuelle landskapsøkologiske sammenhenger  

Det bør gjøres en enkel modellanalyse av endringer knyttet til følgende tema:  

• Grønne korridorer knyttet til landskapssammenhenger  

• Blågrønne strukturer knyttet til vassdrag og sjø  

• Barrierevirkninger som brudd i siktlinjer og visuelle strukturer, uheldig oppdeling eller endring av 

uttrykk i landskapsrom. 

 

Vegens utforming og arkitektur  

• Vegen skal så langt som mulig underordne seg landskapet og ha en best mulig tilpasning til 

landskaps- og terrengformer. Dette gjelder særlig utforming av skjæringer og fyllinger. 

• Veganlegget skal ta hensyn til landskapsbildets karakter ved utforming av vegens sideterreng, 

konstruksjoner, og valg av vegutstyr. 

• Fokus på stedstilpasset arkitektur når det gjelder formspråk og materialvalg  

 

Massehåndtering, vannhåndtering og revegetering  

• Naturlig revegetering kan være utgangspunktet ved reetablering av anleggsområder og vegens 

sideområder, der vegen går igjennom skog, f.eks. knyttet til inngrep i ravinen i Daueruddalen.  

• For sidearealer og anleggsområder i produksjonslandskap, skal opparbeidelse av sideareal gjøres i 

samråd med landbruket. I urbane kontekster og i kryssområder bør man ha fokus på bærekraftige 

løsninger, men samtidig etterstrebe løsninger for grøntanlegg som gir økt byromskvalitet/lokale 

kvaliteter knyttet til stedet og lokal infrastruktur. 

• Tilpasset vegetasjonsbruk og overvannshåndtering, kobling opp mot eksisterende og nye blågrønne 

strukturer  

• Revegetering med fokus på kulturmark er aktuelt der en har nærføring til dyrka mark  

• Utarbeiding av rigg- og marksikringsplaner, jf. Handbok R700 Tegningsgrunnlag  

 

For konkrete forslag til skadereduserende tiltak for de ulike alternativene, se kap. Error! Reference source 

not found..  
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