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Oppstart av reguleringsplanarbeid, varsel om konsekvensutredning 

Levering av masser til Toverud i Sylling, Lier kommune gnr. 192 bnr. 1, planID 2019/03 
 

Bakgrunn  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble det 30.03.2020 varslet om oppstart av detaljregulering for levering 

av masser til oppfylling på Toverud i Sylling, Lier kommune. Bakgrunnen for dette planarbeidet er at Vann- og 

avløpsetaten i Oslo kommune skal etablere ny vannforsyning til Oslo. Holsfjorden vil bli drikkevannskilde, og det 

blir vanninntak ved Vefsrud i Lier kommune. Herfra skal råvann føres i tunnel til Oslo. Den nye vanntunnelen vil 

bli drevet med tunnelboremaskiner (TBM), og dette resulterer i steinmasser som må transporteres vekk for videre 

behandling, lagring eller bruk. Det foreslås å benytte steinmassene fra den nye vanntunnelen til å sette i stand 

terrenget ved løsmasseuttaket på Toverud.  

Beskrivelse av tiltaket 

Det planlegges å ta ut til sammen ca. 300 000 m³ faste masser fra Vefsrud. Dette er masser fra haller og råvanns-

tunnelen. Transport av massene fra Vefsrud til Toverud vil gå langs fv. 285, Ringeriksveien. Transportstrekningen 

på fylkesveien er ca. 6 km. Dette vil innebære ca. 30 000 lastebiltransporter mellom Vefsrud og Toverud i 

anleggsperioden 2021–2026. Transporten vil variere noe, men når det pågår tunneldriving vil det i snitt være ca. 40 

lastebiler pr. dag og 3 pr. time tur og retur.  

Forslagsstiller vurderer at planområdet har kapasitet for større volum enn det som tas ut fra Vefsrud, og at en god 

landskapstilpasning krever større massemengder. Det ønskes derfor også mulighet for å kjøre inn ytterligere masser 

fra andre deler av vanntunnel-prosjektet. Det er mest aktuelt å kjøre inn TBM-masser fra Oslo. Forslagsstiller 

ønsker muligheten til å plassere opptil 700 000 m3 faste masser på Toverud. Transportvei for masser fra Oslo vil 

mest sannsynlig bli via E16 Sollihøgda og videre på fv. 285 ned til Toverud. Avstanden via E18 og Tranby er 9 km 

lengre, og har heller ikke bedre stigningsforhold. 

Merk at det tidligere er oppgitt litt andre massemengder enn det som er gitt her. Detaljprosjektering og mer 

nøyaktige beregninger har ført til mindre endringer i massemengdene.  

En mindre del av massene som tas ut ved Vefsrud vil sprenges ut. Dette er masser som har flere 

anvendelsesområder enn de mer finkornete massene fra tunnelboremaskin. Det kan derfor bli aktuelt å 

videreforedle en del av massene, og levere disse til annen bruk. Dette er en aktivitet som i gjeldende plan kun er 

tillatt for stedlige masser. Forslagsstiller ønsker at det i den forbindelse tillates etablering av midlertidig knuseverk 

for foredling av innkjørte steinressurser i ny plan. 

Vann- og avløpsetaten 

Mottakere etter varslingsliste   
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Forslaget vil bidra til å restaurere terrenget ved Toverud. Arealet vil kunne tilbakeføres til landbruks-, natur- og 

friluftslivsformål.  

Krav om konsekvensutredning 

Det ble ved varsling av oppstart konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Gjennom 

bemerkninger til oppstartsvarselet stilte både Viken fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Viken spørsmål 

vedr. dette, og ba om en ny vurdering. Det ble pekt på forekomst av viktig naturmangfold og Holsfjorden som 

drikkevannskilde som forhold som kunne kreve konsekvensutredning.  

I Lier kommunes vurdering av KU-plikt ble det forutsatt at det bare skulle transporteres masser fra Vefsrud, ca. 

200 000 m3. Med økte mengder masser med betydelig lengre transportvei er det behov for en ny vurdering.  

Konsekvensutredningsforskriftens § 8 sier at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes om de 

har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Tiltaket faller inn under punkt 11 k i vedlegg II: 

11k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse. 

Kriterier for vesentlig virkning for miljø eller samfunn er gitt i § 10. Her kan flere punkter komme til anvendelse:  

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre 

eller komme i konflikt med: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 

laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Holsfjorden er som en del av Tyrifjorden et vernet vassdrag. Planområdet ligger på det nærmeste ca. 200 meter fra 

Holsfjorden, og alt vann fra området vil havne i Holsfjorden. Planen kan derfor føre til påvirkning av innsjøen. Det 

er ingen verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, laksevassdrag eller kulturmiljøer i eller ved 

planområdet, slik at disse kriteriene ikke slår inn. 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt 

eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller 

reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Det er registrert truete arter i området og naturtyper med A-verdi. Masseuttaket har trolig fjernet disse artene, og en 

oppfylling av masser vil ikke komme i konflikt med disse verdiene. Planområdet omfatter også areal utenfor 

planlagt oppfylling. Dette for å kunne regulere inn en vegetasjonsskjerm. Innenfor dette arealet er det naturverdier. 

Steinressursene er kartlagt av NGU, men er kun gitt lokal verdi, og utløser dermed ikke krav om 

konsekvensutredning. Den kartlagte ressurser innenfor planområdet er for øvrig utdrevet. Forslagsstiller er usikker 

på om tiltaket utløser konsekvensutredning etter bokstav b i forskriften, men naturmangfold er uansett et tema det 

er naturlig i å utrede når det skal utarbeides en konsekvensutredning.  

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

Tyrifjorden er varig vernet, og rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er aktuelt. Dette er vurdert under 

punkt a, og kan utløse KU-plikt. 

Siden tiltaket kan påvirke Holsfjorden som drikkevannskilde kan også punkt f og g muligens komme til 

anvendelse:  
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f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Forslagsstillers ser at tiltaket kan ha vesentlig virkning for forhold omtalt i § 10, og at en konsekvensutredning må 

utarbeides 

Tema som skal konsekvensutredes  

Etter forslagstiller syn er følgende tema vesentlige å få utredet gjennom en konsekvensutredning:  

Forurensing  

Avrenning fra masser kan påvirke vannkvaliteten i Holsfjorden. Området ligger nær vanninntaket til Asker og 

Bærum vannverk. Faren for dette må utredes, samt at tiltak i form av rensing av vann og overvåkning av 

vannkvaliteten må beskrives og sikres i planen. 

Naturmangfold 

Det er registrert verdifulle naturtyper innenfor foreslått planområde, men som skrevet over er naturverdier innenfor 

planlagt oppfylling helt eller delvis ødelagt av driften i steinbruddet. Dette må imidlertid undersøkes. Bergveggen 

er hekkelokalitet for rovfugl. Det må undersøkes hvordan en oppfylling vil påvirke bergveggen som hekkelokalitet. 

Det må også gjøres vurderinger rundt hvordan støy og forstyrrelse ved oppfylling vil påvirke hekking.  

Landskapsbilde  

Oppfyllingen av masser vil gi en ny situasjon. Det er viktig å få utredet konsekvenser av dette på en god måte, både 

med tekst og illustrasjoner. 

Trafikk  

Massetransport gir tungtransport på offentlig vei. Forventet trafikkmengde må ses opp mot veiens standard og 

kapasitet. Betydningen for trafikksikkerhet skal vurderes.  

Klimagassutslipp 

Utslipp av klimagasser grunnet massetransport skal beregnes.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

En ROS-analyse skal inngå i alle plansaker. I dette tilfelle er det spesielt viktig at det gjøre en geoteknisk vurdering 

av masseoppfyllingen, og om det kan føre til ras, utglidning eller grunnbrudd.  

Andre tema 

Tema som barn og unges interesser, friluftsliv, kulturmiljø (området er allerede undersøkt uten funn) og 

naturressurser anser vi som mindre relevante, og dette kan behandles enkelt i planbeskrivelsen uten at disse 

temaene er gjenstand for egne utredninger. Tiltaket vil gi støy knyttet til lastebiltransport på vei. I tillegg vil 

aktivitet i oppfyllingsområdet knyttet til utjevning av masser gi noe støy. Ingen boliger eller annen bebyggelse med 

støyfølsomme bruksformål vil bli påvirket. Det anses derfor ikke nødvendig med egne støyberegninger, men det 

må gjøres en tekstlig vurdering av støy fra det planlagte tiltaket.  

Planprogram 

Planer som utløser krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 8 skal ikke ha planprogram. Et slikt dokument 

vil derfor ikke utarbeides. Utredningskrav vil fastsettes i samarbeid med Lier kommune basert på uttalelser til dette 

varselet.  

Planområdet 

Det foreslåtte planområdets er ikke endret siden varsel om planoppstart. Det er 155 dekar stort og er vist i figur 1. 

Videre planprosess 
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Arbeid med planforslaget er allerede igangsatt ved Multiconsult AS. Iht. foreløpig framdriftsplan planlegges 

forslag til reguleringsplan sendt inn til Lier kommune for førstegangsbehandling til sommeren 2021.  

 
Figur 1: Varslet planområde. 

Mer informasjon om planarbeidet finnes på Lier kommunes nettsider under «Kunngjøringer»: 

https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-

planarbeid/ 

Eventuelle kommentarer/merknader til at det skal utarbeides konsekvensutredning sendes per e-post til 

postmottak@vav.oslo.kommune.no innen 31.12.2020. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Leon Eide 

prosjektleder råvannstunnel 

Tlf: 418 08 902 

leon.eide@vav.oslo.kommune.no 
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