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FORORD  
Hva er en reguleringsplan  
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn.  

Reguleringsplanens innhold  
En reguleringsplan omfatter kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett 
eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i 
kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg 
inneholder planen ofte en planbeskrivelse.  

I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.  

Behandling av reguleringsplan  
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute 
gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. 
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan.  

Klage på reguleringsplan sendes til kommunen. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, 
avgjør fylkesmannen klagespørsmål. 

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser som 
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling 
ikke fører fram skal planen sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet for 
endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i 
så fall gjøre de endringer i planen som kreves.  

Kommunen kunngjør planvedtaket.  

Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Kommunal og moderniseringsdepartementet 
etter pbl § 12-12 jf § 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.  
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1 Innledning 
Forslaget til reguleringsplan fv.285 Ny Asdøl bru er utarbeidet av Statens vegvesen med 
hjemmel i plan og bygningsloven (pbl). Prosjektet følger plan og bygningslovens prosesskrav 
for utarbeidelsen av reguleringsplan. 

Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. 12-10 med 
frist for å komme med merknader. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle 
innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser 
til planen, må saken avgjøres av Kommunal og moderniseringsdepartementet dersom ikke 
kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Lier kommune.  
 
Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan, og må gjennomføre i forbindelse med bygging. Vedtatt 
reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 
tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser 
har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 
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1.1 Medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbl § 12-8 kunngjort i lokalavisen Lierposten og 
Drammens tidene 27.4.2017, se figur 1-1. Det ble også informert om oppstart på Lier 
kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i 
vedlegg 6. Direkte berørte grunneiere ble varslet med brev. 
Statens vegvesen har hatt dialog med berørte grunneiere. 

Reguleringsplanforslag for Asdøla bru ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 13.sept. 
2018, med høringsfrist til 24.okt.2018 av Lier kommune. 

Det ble mottatt seks innspill til planen. Samtlige innspill fra privatpersoner er besvart. 
Innspill fra offentlige myndigheter er tatt til etterretning. Innspill som er kommet i 
høringsperioden er listet opp i vedlegg 7. 

Figur 1-1 Annonse i Lierposten 

 
 
 
Figur 1-2 Annonse i Lierposten Høring 
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1.2  Planområdet 
Planområdet omfatter Fv.285 fra Kittilsrud og 400 meter nordover, I øst avgrenses området 
av naturvernområdet Asdøljuvet, og i vest av Østengaveien. 

Ny bru foreslås å erstatte dagens bru, og etableres på ny plassering vest for dagens bru. 
Strekningen er en del av fv.285. hp.03 km. 10,35 – 10,75. 

Figur 1-3 viser planområdet som ble varslet i forbindelse med oppstart av 
reguleringsplanarbeid. 

 

1.3 Bakgrunn for tiltaket og formål med planen 
I mai 2016 raste landkaret for Asdøla bru. Dagens bru har ingen restlevetid. Vegens kurvatur 
tilsier også at ny bru bør etableres mer rettlinjet i forhold til fylkesvegen, slik at en får en 
bedre standard forbi Asdøla. 

Eksisterende bru er smal og ligger i krapp kurvatur som skaper standardsprang og 
trafikkfarlig punkt på vegruta. Ved etablering av ny bru er det av trafikksikkerhetsmessige 
årsaker anbefalt å legge vegen mer i rett linje og krysse elva på noe lengre bru som også vil 
ivareta hensynet til naturmiljøet. Det foreligger en geoteknisk rapport fra 30.1.1991, etter 

 
Figur 1-3 skisse over planområdet
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tidligere grunnboringer, som viser sandig silt ned til 10-15m. Brua kan fundamenteres på 
peler til fjell, eventuelt landkar i fylling. 

Ny bru kan bygges med trafikkavvikling på eksisterende bru. 

For å ivareta allmenne interesser og lokale forhold, gjennomføres det en 
reguleringsplanprosess for å avklare ny bru- og vegtrasé.  

1.4 Forutsetninger for planarbeidet  
- Trafikksikkerhet. 
- Tilrettelegge for utfartsparkering for Asdøljuvet. 
- Dagens Asdøla bru skal fjernes. 

 

1.5 Utfordringer på strekningen 
På strekningen er det noen utfordringer. 
Nærhet til landskapsvernområdet. 
Vannføring og ytre miljø-hensyn til Asdøla. 
Trafikkavvikling i anleggsfasen. 

1.6 Fremdrift  
Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: 

- Utarbeide forslag til detaljregulering 2017/2018 
- Offentlig ettersyn høsten 2018 
- Vedtak 2018 
- Byggestart avhengig av bevilgning  
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2 DAGENS SITUASJON  
Dagens krysning over Asdøla ligger i krapp kurve og skaper trafikkfarlig punkt på 
strekningen. Det er skiltet hastighet 60 km/t i området ved Asdøl, og 80 km/t lenger sør og 
nord, og årsdøgntrafikken (ÅDT) er på ca. 3700. Dagens Asdøla bru er kort, og ligger nær 
Asdøljuvet naturvernområde. 

Det pågår anleggsarbeid på fv.285 som ferdigstilles i 2018. Når dette prosjektet er ferdigstilt 
vil dagens trasé over Asdøla ligge igjen som er et trafikkfarlig punkt på strekningen. 

Nåværende bru har redusert bæreevne etter flomskade. Det er utbedret ved at det er lagt en 
midlertidig bru oppå den gamle. Den midlertidige løsningen bør avløses snarest mulig. 

 

Figur 2-1 Oversiktskart  
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Bilde 2-2 Brua sett nedenfra 

 

Bilde 2-3 – Asdøla sør-vest.  
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2.1 Standard 
I vedtatt handlingsprogrammet for samferdsel (2014 – 2017) er det satt av bevilgning til 
forsterkning av fv. 285 Lyngås - Enger. Vegen er under arbeid, og vil bli bygget med 
totalbredde på 7,5m frem til prosjektområdet for Asdøla bru fra sør. Nord for området vil det 
bli gjort tiltak på grøfter. Arbeidene skal etter planen være ferdigstilt ila. 2018, og vil 
dermed være avsluttet før bruprosjektet vil startes opp. 

2.2 Asdøla bru 
Eksisterende bru er smal og ligger i krapp kurvatur som skaper standardsprang og 
trafikkfarlig punkt på vegruta. I mai 2016 ble Statens vegvesen klar over at et ras hadde 
skjedd ved brua over Asdøla. I den forbindelse ble det igjen aktuelt å se på denne delen av 
fylkesvegen. Dagens bru har ingen restlevetid, og på grunn kostnader er det heller ikke 
ønskelig å reparere dagens bru. Eksisternde bru skal fjernes.

 
Bilde 2-4 Bilde fra planområdet – Midlertidig bruløsning 

2.3 Landskap  
Overordnede karakteristiske trekk 
Lierdalen strekker seg fra Drammensfjorden i sør til Holsfjorden i nord, og er en bred og 
åpen dal med svak stigning nordover. Mot øst og vest blir dalen avgrenset av forholdsvis 
bratte, vegetasjonskledde åssider med høyde opp mot 200 meter. I nord avsluttes dalen ved 
Holsfjorden, som blir demmet opp av den høye og nordvendt bratte Syllingmorenen. 

Dalbunnen består av jordbruksområder som blir brutt opp av mindre, isolerte skogspartier. I 
nord bryter et stort, sammenhengende ravinedalsystem opp det ellers åpne 
jordbrukslandskapet. 
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Lierelva er smal, og snor seg i bunnen av dalen med flere større meandere. Elva er stort sett 
omkranset av smale belter med gråor, men er lite synlig selv i de åpne delene av landskapet. 
I tillegg kommer en rekke småelver og bekker ned gjennom juv og sprekker i de bratte 
dalsidene.  

Gårder og tun er viktige blikkfang i jordbrukslandskapet. I nord er bebyggelsen noe mer 
spredt enn i den søndre delen, med unntak av Sylling som ligger som et lite tettsted vendt 
mot Holsfjorden. 

Bilde 2-5 – Asdøl ligger i den nordre delen av Lierdalen og er vist med rød sirkel. Sylling er merket med 
rød prikk.1  

  

                                               
1 Norgeibilder.no 
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Planområdet 
Fv. 285 følger dalsiden på østsiden av Lierdalen, og ligger for det meste i overgangen 
mellom den dyrkede dalbunnen og de skogkledde dalsidene. Helt nord i dalen krysser vegen 
elva Asdøla i bru, og ligger i en krapp kurve. 

 

Bilde 2-6 – Dagens bru ligger i en krapp sving, og grenser til Asdøljuvet naturreservat 

Asdøla renner gjennom Asdøljuvet som er et 
naturreservat. Reservatet er lite (0,4 km2), men 
juvet er unikt og dramatisk. Gjennom juvet er elva 
bratt og renner raskt og hørbart. Lenger nede 
slakker terrenget ut, og elva får etter hvert et 
roligere løp.  

Bilde 2-7/8 Asdøla ovenfor (tv) og nedenfor 
brua (th)  
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I juvet på oversiden av vegen er 
vegetasjonen grønn og frodig, og består av 
varmekjære løvtrær, store grantrær og 
mengder av bregner og urter. På grunn av 
fuktigheten i juvet er det også store 
forekomster av moser og lav. På nedsiden 
av brua er vegetasjonen langs elveløpet 
verdifull løvskog med undervegetasjon, 
mens den på platåene like ovenfor består 
av plantet granskog.                        

   Bilde 2-9 – Plantet granskog nord for Asdøla 

Rett sør for gården Asdøl, på østsiden av fv. 285, ligger en parkeringsplass som benyttes 
ved utfart til juvet. Her finnes gamle stablesteinsmurer som er rester etter et gammelt 
sagbruk. 

Det ligger flere gårdsbruk og spredte boliger ved Asdøla. I forbindelse med gården på 
vestsiden av fv. 285, er det flere større trær langs vegen. Disse bør bevares dersom det er 
mulig. 

 

Bilde 2-10 – På vestsiden av vegen vokser det flere større trær som bør bevares2  

 

                                               
2 Google Maps 
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2.4 Naturmangfold 
Opplysninger om naturmangfoldet i planområdet og tilliggende områder er hentet fra 
Naturbase, Artskart og andre tilgjengelige datakilder på nett, i tillegg til en feltregistrering 
gjennom av Multiconsult i forbindelse med dette prosjektet. Asdøla er en del av Liervass-
draget, og har sitt utspring fra Asdøltjern. Økologisk tilstand i Asdøla er god i henhold til 
klassifiseringssystemet for vannforekomster (Vann-nett) og målsettingen om at alle 
vannforekomster skal minst god økologisk tilstand er dermed oppnådd i dette vassdraget. 
Økologisk tilstand i Lierelva for øvrig er vurdert som moderat til dårlig. 

Rett oppstrøms tiltaket renner elva gjennom Asdøljuvet, som er vernet som naturreservat (se 
figur 2-2). Juvet er bratt og vilt, lik en vestlandsdal i miniatyr. Dalsidene er opp til 120 m 
høye. Berggrunnen består av ringerikesandstein (silur), permiske sedimenter og 
lavabergarter. Nedre del av juvet var på 1900-tallet et levende industriområde (for eksempel 
møllefossen). Verneformål er å bevare et egenartet landskap og natur med interessant og 
instruktiv geologi, samt spesielle vegetasjonstyper og forskjellige utforminger av 
edelløvskog og bekkekløftvegetasjon, deriblant flere sjeldne og plantegeografisk 
interessante arter.  

Fra dagens bru for fv. 285 og nedover langs elva er naturtypen rik edelløvskog registrert. 
Naturtypen er vurdert å ha verdien svært viktig (A) i henhold til Miljødirektoratets håndbok 
for naturtypekartlegging, på grunn av størrelse, intakthet, alder og mengde død ved. Dette 
tilsvarer stor verdi i henhold til Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
Nedstrøms denne lokaliteten er det registrert en annen lokalitet med naturtypen rik 
edelløvskog med verdi viktig (B) eller middels verdi. Sammen med systemet av ravinedaler i 
øvre Lierdalen for øvrig har disse lokalitetene landskapsøkologisk sett svært stor verdi.

 
Figur 2-2 
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Det er registrert 3 rødlistearter i eller tett på planområdet: ask, alm og rosenfink, alle i 
kategori sårbar (V). Ask og alm er viktig treslag i edelløvskog og har vist en stor bestands-
nedgang på grunn av soppsykdommer (artsdatabanken). De er fortsatt relativt vanlig, men 
varmere klima kan føre til økt spredningshastighet av soppsykdommene. Rosenfink hekker i 
kratt og buskvegetasjon, og er også rødlistet på grunn av bestandsreduksjon. Funn i 
hekketiden kan tyde på at arten hekker i området.  

Asdøla er oppgitt som anadromt vassdrag (aktuell strekning for laks og sjøørret som går opp 
fra Drammensfjorden for å gyte) opptil litt ovenfor den gamle brua, men dette er ikke 
verifisert (Lakseregisteret). I forbindelse med prøvefiske utført på oppdrag for dette 
prosjektet ble det påvist både laks og sjøørret, men omfanget av eventuell gyting er ikke 
kjent da det ikke er foretatt gytefiskkartlegginger. Det er også registrert ål og andre 
fiskeslag i Asdølvassdraget. 

Det er ingen avgrensede viltområder i og rundt Asdøla fra tidligere kartlegginger, men 
samlet sett vurderes denne delen av vassdraget med kantskog, ravinene og bekkekløfta å ha 
stor verdi for en rekke viltgrupper inkludert fugl, pattedyr, krypdyr og amfibier. Bever og 
mink (uønsket art) ble også observert er registrert i området, og oter kan forekomme. Det er 
hekkende vintererle og fossekall i nærområdet til den gamle brua. Det bør undersøkes 
nærmere om det er reir i brufundamentet, og i så fall bør man unngå å rive den gamle brua i 
hekketid. 

Av fremmede, uønskede arter er det en forekomst av kjempeslirekne ved Kittilsrud, på 
grensen til planområdet i sør. Dette er en art med stort spredningspotensial og evne til å 
fortrenge andre, naturlig forekommende arter. Det er stor fare at arten kan spre seg inn i 
den registrerte naturtypen langs Asdøla nedstrøms dagens bru.  

2.5 Kollektiv  
Rute 62 betjener strekningen Lierbyen – Sylling mandag til fredag. Nærmeste busstopp 
ligger i krysset Ringeriksveien – Asdølveien (f_SV9 og SV8). Busstoppet er pr. i dag ikke 
opparbeidet med holdeplass-standard. 

2.6 Belysning  
Fv.285 er belyst i dagens situasjon. Lysarmaturene er montert på trestolper med luftstrekk. 

2.7 Kulturminner 
Buskerud fylkeskommunen har i forbindelse med varsling av planoppstart vurdert at det ikke 
er behov for undersøkelser i det aktuelle området.  
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3 PLANBESKRIVELSE  

3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket  
Ny Asdøla bru er å anse som ny vegstrekning og utformes etter dimensjoneringsklasse H1 
«Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT < 12 000 og fartsgrense 60 km/t», mens 
vegen frem til brua er utbedring av dagens veg og dimensjoneres etter U-H2 «Nasjonale 
hovedveger, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t». 
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For å ivareta sikt og fremkommelighet for myke trafikanter på Asdøla bru er bygges ny bru 
med brede skuldre. På østsiden av brua vil skulderen ha en bredde på 1,6 meter, mens 
skulderen på vestsiden varierer mellom 2,1 og 2,9 meter. 
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3.2 Ny Asdøla bru 
Det er utarbeidet forslag til ny brukonstruksjon som består av en betongbjelkebru med fire 
søyler i bekkedalen. Brua får en lengde på 115m og en samlet bredde på mellom 11,5m og 
12,3.  

Brua vil ha fem spenn hvor de tre midterste er på 22,5m og spennet mellom landkar og 
første søyle er på 18,5m. 

 

Figur 3-1 Asdøl bru – Se vedlegg 5 for detaljer 

3.3 Landskap, fjernvirkning og estetikk 
Dagens veg følger terrenget inn mot Asdøljuvet, og krysser elva der juvet er på det smaleste. 
Prosjektet medfører at veglinja rettes ut og får en finere kurvatur. Det gjør at vegen krysser 
bekkedalen der den er vid og bred, og brua blir derfor nesten 110 meter lang. I sør starter 
brua på et naturlig fremspring i terrenget, slik at den vil bli godt forankret i landskapet. På 
nordsiden treffer brua vinkelrett på terrenget. På begge sider er brua planlagt så lang at man 
unngår landkarfyllinger i særlig omfang. Den er således godt tilpasset terrenget. 
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Figur 3-2 Illusrtrasjonskart 

Den nye brua skal framstå som enkel og lavmælt. Den vil underordne seg landskapet og vil 
bli lite iøynefallende. Den vil få en total høyde på 14-15 meter, og vil ikke bli synlig fra 
landskapet omkring. Siden bekkedalen gjør en krapp sving rett nedenfor brustedet, vil 
terrenget i seg selv skjule brua. I tillegg er vegetasjonen tett, frodig og høy, og vil derfor 
pakke brua fullstendig inn.   

Det er lagt vekt på å plassere brupilarene slik at de ikke kommer i direkte konflikt med 
Asdøla. Under bygging skal det tilstrebes å bevare mest mulig naturlig vegetasjon og terreng 
langs elveløpet.  

Det vil bli noe inngrep i forbindelse med vegutbedringen på begge sider av brua. På sørsiden 
er dette minimale inngrep, mens man på nordsiden må gå noe tyngre inn i terrenget for å få 
en god kurvatur. Dette er i dag en skråning som er tilgrodd med kratt. Denne skal erstattes 
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av en mur, med skråning i overkant. Skråningen skal revegeteres med ny stedegen 
krattvegetasjon. 

Det største inngrepet kommer som følge av anleggsvegen og riggområdet som er nødvendig 
for bygging av brua. Dette medfører både store fyllinger for å gi adkomst, men også en stor 
flate i bunnen av dalen. På denne flaten vokser det plantet granskog, så verdifull vegetasjon 
vil ikke bli berørt. Anleggsvegen og riggområdet skal fjernes etter at utbyggingen er ferdig, 
slik at terrenget kan tilbakeføres til opprinnelig form og revegeteres med naturlig 
vegetasjon. Revegeteringen gjør at tiltaket i løpet av få år vil integreres i landskapet på en 
naturlig måte.  

Eksisterende bru vil bli revet. I den forbindelse vil terrenget ved de gamle brukarene også 
slakes noe ut slik at det blir mer tilpasset den naturlige terrengformen. 

3.4 Naturmangfold  
Prosjektet medfører ei bru gjennom en naturtypelokalitet med rik edelløvskog. Naturtypen er 
vurdert å ha stor verdi i henhold til Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser, 
men lokaliteten er ganske stor og inngrepet skjer i utkanten av området. Elva Asdøla renner 
gjennom området, og er leveområde for både laks og ørret. Det planlegges ingen direkte 
inngrep i elveløpet, men et midlertidig riggområde med tilhørende adkomstveg fra dagens fv 
285 på nordsiden av elva. Det forutsettes at området rundt brua revegeteres og så langt 
mulig tilbakeføres til naturlig tilstand etter anleggslutt. Det bør tilstrebes å lokalisere 
inngrepene i naturtypelokaliteten oppstrøms brua, mellom gammel og ny bru. Tiltaket vil 
trolig ikke påvirke de registrerte rødlisteartene (alm, ask og rosenfink) i vesentlig grad, da 
det kun berører en lite del av et relativt stort område som anses som egnet leveområde. 

Skarpe partikler fra eventuell sprengning kan gi mekaniske skader på blant annet 
fiskegjeller. Høy pH og høye konsentrasjoner av nitrogen kan også gi skade og i verste fall 
død på fisk og andre vannlevende organismer. Omfang av sprengning vil være lite i 
prosjektet, og eventuell sprengstein skal ikke brukes i nærheten av elva. Tiltak for å 
begrense tilførsel av partikler til elva vil bli beskrevet i Ytre miljø planen. 

Ved Kittilsrud finnes en forekomst av den uønskede plantearten kjempeslirekne som blir 
berørt av tiltaket, og feil håndtering kan gi spredning av denne arten.  

Det forutsettes at det blir gjennomført tiltak for å unngå skadevirkninger av prosjektet for 
naturmangfold. Dette er beskrevet i kap 4.2 

(Se Vedlegg nr.3 Miljøvurdering av brukryssing på Fv 285 over Asdøljuvet. Multiconsult) 

3.5 Redegjørelse for naturmangfoldlovens §§ 8- 12 
 §§ 8 – 9 
Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet er vurdert på bakgrunn av opplysninger hentet 
fra Naturbase, Artskart og dialog med fylkesmannen, samt kartlegging/befaring utført av 
konsulent og Statens vegvesen. Med utgangspunkt i tiltakets størrelse og karakter anses 
dette som tilstrekkelig for å oppfylle nml § 8 om kunnskapsgrunnlaget og § 9 om føre-var-
prinsippet.  
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§10 
Tiltaket vil ikke medføre konflikt med nasjonale mål for noen arter eller naturtyper. 
Sannsynligheten for ytterligere belastning som følge av nye utbyggingstiltak vurderes også 
som små, og tiltaket vurderes derfor til ikke å være i konflikt med nml § 10 om samlet 
belastning.  

§§ 11 – 12  
Ved planlegging av tiltaket er det lagt vekt på miljøvennlig løsninger, både i forhold til 
plassering av bru/veg, og i forbindelse med selve byggeaktiviteten.  

Ny bru er utformet slik at barriereeffekten blir minst mulig både for fisk i elva, og for 
mennesker og dyr som ferdes langs elva og flyvende fugler. Forutsatt at det gamle 
brufundamentet fjernes vil barriereeffekten reduseres i forhold til dagens situasjon. 
Planbestemmelsene omfatter tiltak for å redusere erosjon og ivareta fiskens muligheter for 
gyteoppgang. 

Beredskapsplaner mot akutt forurensing i anleggsfasen vil bli utarbeidet, og sesongmessige 
restriksjoner i anleggsvirksomheten og tiltak i forbindelse med tilbakeføring og revegetering 
av sideterrenget gjennomført. Aktuelle tiltak vil bli beskrevet nærmere og innarbeidet i en 
egen plan for ytre miljø som vil bli utarbeidet for byggefasen (prosjektering og bygging). 
Kostnadene til dette vil bli dekket av byggherre (Statens vegvesen) i henhold til § 11 i nml 
om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Med utgangspunkt i 
beskrivelsen av aktuelle tiltak ovenfor vurderes også kravene i nml § 12 om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder å være oppfylt. 

3.6 Kollektiv 
Ingen tiltak skal gjøres med eksisterende busstopp. 

3.7 Belysning  
Fv.285 er belyst i dag. Strekningen vil bli belyst i ny situasjon.  

3.8 Kulturminner 
Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 
virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jmf. 
Kulturminnelovens § 8.2. 

3.9 Universell utforming 
Det etableres ingen separate anlegg for gående og syklende grunnet lav trafikkmengde. Brua 
planlegges bygget bred for å kunne etablere brede skuldre for gangtrafikk, og eventuell 
annen fremtidig bruk. 

Fv.285 er relativ flat i planområdet der brua vil ha en stigning på litt over 2% i 
lengderetningen. 

Adkomst til Asdøljuvet vil bli etablert, men universell utforming anses ikke som relevant da 
det ikke er tilrettelagt for dette videre inn i juvet. 
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3.10 Adkomster  
Adkomst til gnr/bnr 200/7 vil bli opprettholdt lik dagens situasjon. 

Adkomst til 198/12 stenges og erstattes med fellesadkomst f_SV3 som er felles avkjørsel for 
eiendommene 200/7 og 198/12. 198/12 vil få biloppstillingsplass på offentlig veggrunn 
o_SVT2 og snumulighet. 

Det vil bli opprettet en kobling mellom ny veglinje og eksisterende veglinje sør for dagens 
Asdøla bru (O_SV4), som kan tjene som adkomst til eksisterende utfartsparkering, og 
driftsadkomst i forbindelse med privat pumpestasjon. 

Krysset rett nord for ny bru, fv.285 Ringeriksveien, Asdølaveien og Østengaveien blir endret 
fra dagens sitasjon. Østengaveien – Ringeriksveien (f-SV6) vil fremstå relativt lik dagens 
situasjon, men med lavere stigning fra Ringeriksveien. Dagens Ringeriksvei nord for 
eksisterende bru (O_SV5) kobles inn på Asdølveien (O_SV7), før Asdølveien igjen kobles på 
ny veglinje for Ringeriksveien, fv.285 (O_SV2), med bedre utforming både horisontalt og 
vertikalt  

Krysset mellom fv.285 Ringeriksveien, Ringeriksveien og Asdølaveien (O_SV2, f_VS9 og SV8) 
lengst nord i planområdet opprettholdes i hovedsak som i dagens situasjon. Eksisterende 
driftsveg, som i dagens situasjon kobler seg til krysset med fylkesvegen, trekkes bort fra 
fylkesvegen (SV10), og kobles til privat veg (SV_8).  

 

Utfartsparkering  
I dagens situasjon er adkomst til utfartsparkering for Asdøljuvet sperret. Dette begrenser 
tilgangen til Asdøljuvet og påvirker nærmiljø og friluftsliv. Utfartsparkering vil bli 
gjenopprettet/ erstattet som del av prosjektet.  

Dagens parkeringsplass har cirka 15 plasser. Disse vil bli tilgjengelige igjen, så snart 
fylkesveien bli lagt om, og vegen gjenoppbygget.  

Det legges også opp til kantparkering på gamle fv.285 nord for dagens bru (o_SV5), merket i 
plankartet med o_SPP. Det vil kunne etableres cirka 15 parkeringsplasser. 

Utfordringer i anleggsfasen: 
 Adkomst til utfartsparkering for Asdøljuvet sperret 

Det er etablert en midlertidig utfartsparkering i Østengaveien, som er eneste tilgjengelige 
offentlige parkering frem til ny bru er bygget. 

Arbeidsvarsling i anleggsfasen må tilrettelegge for trygg ferdsel fra Østengaveien til 
Asdøljuvet. Redusert hastighet er et av alternativene som nå vurderes ved utarbeidelse av 
arbeidsvarslingsplanen. 



23 
 

3.11 Geotekniske forhold 
I forbindelse med det aktuelle prosjektet er det utført grunnundersøkelser på strekningen. 
Disse ble utført av Statens vegvesen i bekkedalen i 2017. Resultatene fra disse 
undersøkelsene er presentert i geoteknisk rapport datert 16.1.2018. 
 
Undersøkelsene viser varierende grunnforhold langs strekningen. I sør er det gode 
grunnforhold med friksjonsmasser (sand og grus). Mot nord øker løsmassetykkelsen og det 
er varierende lag med sand, silt og leire. I enkelte av leirlagene er det påvist kvikkleire. Ved 
funn av kvikkleire stilles det krav om å vurdere områdestabiliteten. Denne har blitt vurdert 
og det er konkludert med at det ikke er fare for områdeskred. Stabiliteten lokalt blir også 
ivaretatt gjennom planlagte tiltak. Dette er beskrevet i geoteknisk vurderingsrapport xx. 
 
Brupilarene skal fundamenteres på peler og direkte på løsmasser eller berg der 
grunnforholdene er gode og dybden til berg er liten. Løsmasseskjæring sør for akse 1 er 
planlagt som en jordnaglet skråning. Løsmasseskjæringer nord for akse 6 må erosjonssikres 
for å hindre overflateglidninger. 
 (Se Vedlegg nr.2 Geoteknisk rapport utarbeidet av Statens vegvesen 16.1.2018.) 
 

 
 Figur 3-3 Borrplan for Asdøla bru.  
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3.12 Flom og rasfare 

Flom 
Bruseksjonen i Statens vegvesen har gjort beregning for 200-årsflom for Asdøla. 
Vannføringen ved 200-årsflom i Asdøla vil være på 21,1m3/sek. Ved en vannføring på 21,1 
m3/s for 200-års flommen vil vannstanden under brua være på ca. 10 m. 

Det vil være god margin mellom vannlinje og brudekket ved en evt. 200-årsflom. 

Brupilarer vil erosjonssikres ved behov. 

Skred 

 
Figur 3-4 – Aktsomhetssone for snøskred er merket med rød skravur. 
Mørk rød = Utløsningsområde. Lys rød = Utløpsområde. 

Som vist fra utsnittet (figur 3-5) fra NVEs kartdatabase NVE-atlas er det merket av en 
aktsomhetssone for jord og flomskred i bekkedalen under dagens bru. Sannsynligheten for 
skred av skadelig størrelse vurderes å være lav da løsmassetykkelsen oppover i dalsiden er 
liten. ÅDT på strekningen er også lav i et skredperspektiv. Dagens skredrisiko vurderes å 
være akseptabel og det er ikke behov for sikringstiltak. 
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Figur -3-5 - Aktsomhetssone for Jord og flomskred er merket med brun skravur 

3.13 Fyllinger og skjæringer 
Det er to strekninger hvor det er planlagt løsmasseskjæringer. Sør for akse 1 og nord for 
akse 6. Skjæringen sør for akse 6 er planlagt med helning 3:1 og må derfor sikres med 
jordnagler. Konstruksjonen er foreslått forblendet med en grønn front. Skjæringen i nord 
bygges med helning 1:1,5 og erosjonssikres.  

I forbindelse med landkarene vil det bli en fylling. Omfanget av disse er ennå ikke bestemt.  

3.14 Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv 
Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. 

Ved at brua bygges med brede skuldre for å legge til rette for kryssing for myke trafikanter, 
vil ny løsning opprettholde eller bedre muligheten for kryssing av bekkedalen. Se. Kap. 3.1. 

Fv.285 er en mye brukt sykkeltrase for trenings- og tursykling, og omlegging av veglinjen 
samt brede skuldre på brua anses å være en forbedring for syklister på lik linje med andre 
trafikanter 

Det er i høringsperioden fokusert på en sti som går fra fylkesveien sør i planområdet og i 
retning Haukelia. Dette er et område det skal gjøres tiltak i, og i den grad stien blir berørt av 
tiltakene vil vi gjenopprette denne. Det vil også bli vurdert om andre tiltak som sikring ved 
bruk av gjerde er aktuelt. 
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3.15 Støy 
Anbefalinger i T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)  gjelder 
som utgangspunkt for alle prosjekter som planlegges etter plan og bygningsloven. 

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader med utgangspunkt i 
trafikktall gitt i Tabell 3 (se vedlegg 4 Støyvurdering). Det er beregnet og presentert Lden. 
Det er kun vist resultater for Lden, ikke statistisk maksimalt støynivå L5AF, da beregningene 
viser at Lden er dimensjonerende iht. retningslinjen T-1442/2016. Resultatene er gjengitt i 
støysonekart i vedlegg. 
 
Gul og rød farge markerer områder med støynivå over gjeldene grenseverdi, henholdsvis 
Lden ≥ 55dB og Lden ≥ 65dB for gul og rød sone. Hvit farge markerer områder med støynivå 
som tilfredsstiller grenseverdiene. 
 
Resultatene for beregningene av Lden viser at støynivå fra veitrafikk overskrider 
grenseverdien fra T-1442/2016 på fasader og utearealer for enkelte boliger. Det er tre 
boliger som ligger innenfor gul støysone og én bolig som ligger innenfor rød støysone. 
 
Boligene som må vurderes nærmere og trenger tiltak på utearealer og/eller på fasader slik at 
både utendørs- og innendørs støynivå blir tilfredsstilt er nevnt i Tabell 4. 
Tabell 4 Boliger som må undersøkes med tanke på krav 

Adresser Høyeste fasadenivå Lden 

Ringeriksveien 501 65 dB 
Ringeriksveien 503 69 dB 
Ringeriksveien 511 59 dB 

Asdølveien 2 56 dB 

 
Det er fire boliger som må vurderes nærmere for å få støynivå under grensever- dien. Det 
må utredes lokale tiltak som f.eks. skjerming av uteplass og/eller tiltak på fasade for disse 
boligene for å oppnå tilfredsstillende uteareal iht. T- 1442/2016 og tilfredsstillende støynivå 
innendørs iht. krav fra NS 8175 klasse C. 

Det vil være nødvendig å gjøre befaringer ved de utsatte boligene for å kartlegge alle 
relevante parameterne. 

3.16 Høyspent 
Det krysser høyspent luftstrekk over fv.285 helt nord i planområdet, nord for krysset 
Asdølveien – Ringeriksveien. Det vil ikke bli gjort tiltak på fv.285 som endrer situasjonen og 
forholdet til høyspentlinjen. 

4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til 
rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  
I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må 
forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har 
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betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene starter, 
skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og 
andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 

4.1 Riggområder 
I forslag til reguleringsplan er det avsatt midlertidig riggområde. Innenfor det midlertidige 
riggområdene kan det oppføres midlertidige brakkerigger, midlertidige verksted- og 
lagerbygninger, kjøre- og parkeringsarealer, tekniske anlegg m.m. Anlegg- og 
riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig 
til sjenanse for omgivelsene. Riggområdet skal etableres på duk for å bevare underliggende 
grunn. Etter at området har blitt benyttet til anleggsområde på den aktuelle strekningen, 
skal området ryddes og tilbakeføres til sitt opprinnelige formål og tilstand. 

4.2 Ytre Miljø (YM) 
Bygging av nye veger innebærer ofte mange miljøutfordringer. Nedenfor er antatte 
miljøutfordringer knyttet til dette prosjektet beskrevet. Det vil bli laget en plan for ytre miljø 
som vil inneholde aktuelle miljøkrav, risikovurdering og tiltak som vil ligge til grunn for den 
videre prosjekterings- og byggefasen. 

Støy  
Utfordringer i anleggsfasen: 

 Transport til og fra anleggsområde av tunge kjøretøy 

Det blir ingen endringer av støy som følge av tiltaket i normal driftsituasjon. I anleggsfasen 
vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy og støy i forbindelse med 
pæling og annet anleggsarbeid, noe som kan gi et endret forurensningssituasjon med 
hensyn på støy i anleggsperioden, i forhold til hva som er normalen i området. Ved planlagte 
arbeider som vil gi støy utover grenseverdier gitt i retningslinje T-1442 skal 
kommuneoverlegen varsles. 

Vibrasjoner 
Utfordringer i anleggsfasen: 

 Graving, transport og eventuell sprengning kan skape vibrasjoner 
 Massetransport kan skape vibrasjoner 
 Pæling kan skape vibrasjoner 

Det blir ingen endringer av vibrasjoner som følge av tiltaket i den permanente situasjonen. I 
anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i området. Dette må tas hensyn til 
ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med 
de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen 
av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 

Luftforurensning 
Utfordringer i anleggsfasen: 

 Transport til og fra anleggsområde av tunge kjøretøy 
 Støv fra anleggsarbeid 
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I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy. Dette kan 
gi et endret forurensningssituasjon med hensyn på luft og støy i anleggsperioden, i forhold 
til hva som er normalen i området.  

Forurensning av jord og vann 
Utfordringer i anleggsfasen knyttet til forurensning til jord og vann: 

 Forurensning av vassdraget Asdøla som følge av anleggsarbeidet 
 Forurensning av jord/sediment, brønner og drikkevann som følge av anleggsarbeidet 

Et mål for anleggsarbeidene er at de ikke skal medføre forurensning av vassdrag som 
medfører skade på organismene eller deres leveområder. Veganlegget og avrenning fra dette 
skal ikke medføre forverring av vannkvaliteten og gyteforholdene i Asdøla. 

Avrenning fra anleggsområdet vil i perioder kunne gi økt innhold av suspendert materiale 
som partikler fra leirjord og eventuelt steinstøv fra boring og sprengning, samt høy pH og 
høye konsentrasjoner av nitrogen. Ivaretakelse av et vegetasjonsbelte langs elva samt bruk 
av fiberduk langs kantsoner som må avdekkes vil bidra til å redusere avrenning av partikler 
til Asdøla. 

Driftsstofftanker, kjemikalier og anleggsmaskiner skal oppbevares på en slik måte at evt. 
lekkasjer ikke fører til utslipp til vassdrag, jord og drikkevann. Det vil bli gjennomført 
overvåking av vannkvaliteten i Asdøla før og under anleggsgjennomføringen for å forebygge 
og avdekke eventuell forurensing fra anleggsgjennomføringen. 

Landskapsbilde 
Utfordringer i anleggsfasen knyttet til landskapsbilde er: 

 Inngrep i strandsonen 
 Jordarbeider  
 Plantearbeider 

Vegetasjonen i elvas kantsoner er visuelt viktig, og det kan ta lang tid å etablere ny dersom 
den blir fjernet. Anleggsarbeidet må utføres slik at elvas kantsoner skades minst mulig.  

For en vellykket vegetasjonsetablering er det viktig at jordstrukturen ikke skades. Dette 
gjelder både der det skal plantes og der det skal revegeteres naturlig. Pakking av jorda må 
unngås, og lagring må utføres i løse hauger som ikke overstiger 2 meter. Utlegging må ikke 
skje når jorda er våt, og jorda må legges løst ut. 

Siden prosjektområdet ligger i spredt bebyggelse, bør det bare benyttes stedegne arter. Ved 
planting er det dessuten viktig at det benyttes riktig proviniens slik at plantematerialet er 
tilpasset de klimatiske forholdene på stedet. 

Nærmiljø og friluftsliv 
I anleggsfasen vil det i hovedsak være mulig å benytte dagens veg som i dagens situasjon, 
kortere perioder med stenging av veg, og evt. trafikkregulering vil kunne forekomme som 
følge av arbeid ved og på eller langs eksisterende veg. 
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Det er etablert en midlertidig utfartsparkering i Østengaveien, som er eneste tilgjengelige 
offentlige parkering frem til ny bru er bygget. 

Arbeidsvarsling i anleggsfasen må tilrettelegge for trygg ferdsel fra Østengaveien til 
Asdøljuvet. Redusert hastighet er et av alternativene som nå vurderes ved utarbeidelse av 
arbeidsvarslingsplanen. 

Naturmangfold 
Utfordringer i anleggsfasen knyttet til naturmiljø er:  

 Arbeider som kan påvirke fisk, fugl og annet dyreliv i Asdøla negativt 
 Hindre spredning av fremmede arter 
 Redusere inngrep i registrert naturtype. 

Det vil bli satt opp alpingjerder for å avgrense anleggsområdet mot det registrerte 
naturtypeområde nedstrøms anleggsområde og mot verneområdet oppstrøms. Rødlistearter 
som enten er innenfor anleggsområdet eller blir påvirket av anleggsarbeidet, skal etter beste 
evne skjermes og bevares. 

Hogst og rydding i området, samt fjerning av gammel bru og fundamenter skal fortrinnsvis 
skje utenom hekkesesongen 1. mars til 1. august.  

Det er registrert kjempeslirekne ved gnr/bnr 200/7, og tiltak vil bli gjennomført for å unngå 
spredning av denne arten. Utover dette er det registrert lite fremmede arter i området. Det er 
viktig at det ikke innføres nye fremmede arter i området. 

Energiforbruk 
Prosjektet skal ha en effektiv energibruk under anleggsfasen. 

Materialvalg og avfallshåndtering 
Anlegget skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med 
omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. 
Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles 
forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige 
bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til 
opprinnelig karakter. Det er tidligere registrert fremmede arter på strekningen med risiko for 
spredning. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr 
og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning unngås. Dette ivaretas 
i byggeplanleggingen. Håndtering av avfall og helse- og miljøskadelige stoffer skal foregå i 
henhold til Internkontrollforskriften og Prioritetslista. 
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5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 
13.10.2017 ble det utført en ROS-analyse for fv.285 Ny Asdøl bru, revidert 17.01.2018. 

Følgende personer deltok på ROS-analysen: 

Espen Rise Gregersen – Fagansvarlig naturmiljø 
Kirstine Laukli – Fagansvarlig Landskapsarkitektur 
Monika Rødin Lund – Fagansvarlig Geoteknikk 
Hussein Abou-Qassem – Fagansvarlig bru 
Gulaker Odd – Byggeleder 
Simen Haga – Planleggingsleder 
  
ROS-analysen har identifisert følgende risikoer av betydning: 

- Kvikkleireskred 
- Jord og flomskred 
- Omkjøring 
- Elektrisitet, Lavspent, høyspent 
- Hjemmehjelp 
- Akutt forurensning 
- Støy 
- Trafikkulykker 
- Verneområde, nærhet/berøres 
- Spredning av fremmede skadelige arter 
- Biologisk mangfold 
- Farefullt terreng, stup o.l. 
- Fremkommelighet ved utrykning 

Det er 13 punkter som ved første vurdering av risiko ble plassert i gul eller rød sone. 
Samtlige er vurdert å ha en redusert risiko etter foreslått risikoreduserende tiltak. 

Risikoene knytter seg først og fremst til selve anleggsvirksomheten. Etter anlegget er ferdig 
er risikobildet i all hovedsak redusert sammenlignet med dagens situasjon. 
Fremkommelighet vil bedres betydelig. 

Det er foreslått risikoreduserende tiltak for flere av de identifiserte farene og uønskede 
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres, holdes 
uendret eller ivaretas på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

Gjennomføringen av planforslaget med de anbefalte tiltakene medfører i sum en reduksjon 
av permanent risiko. Dette gjelder spesielt trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det må rettes spesiell oppmerksomhet rundt forholdene i anleggsperioden. Det gjelder 
spesielt fare for både myke trafikanter og kjøretøy, og framkommelighet for nødetater. 

Se vedlegg 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse.  
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6 GRUNNERVERV  
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til 
fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i 
anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger 
grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den 
enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det.  
Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor 
erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler 
eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere 
grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 
videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved 
forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.  
På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede 
arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til 
veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved 
beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra 
vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. I W-tegningene kan det 
fremstå areal som er klausulert. Dette er areal som ikke skal avstås permanent, men som har 
restriksjoner, f eks. frisikt.  
Plankartet baserer seg på eiendomsgrenser som ligger i databasesystemet. Disse 
eiendomsgrense kan avvike fra virkeligheten og dersom det er tvil om grensene, vil det bli 
foretatt sikring av eiendomsgrenser før byggeplanleggingen starter opp.  
Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 
midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt 
bruk av vegvesenet.  
Eiendommer som er berørt av planforslaget er listet opp i tabell: 

GNR/BNR 
200/7 
198/12 
198/1 
198/2 

 

For gnr. Bnr. 198/12 er adkomst i planen flyttet til felles adkomst f_SV3. Det vil bli opprettet 
en biloppstilingsplass, samt fremforhandlet en vegrett utenfor planområdet for adkomst til 
skogen, i forbindelse med skogdrift.  

 

 

 

 



32 
 

7 OMKLASSIFISERING AV VEG 
Når fv.285 legges til ny trasé som følge av ny bru, og eksisterende Asdøla bru fjernes vil det 
stå igjen deler av dagens fylkesveg som ikke lenger har funksjon som fylkesveg. Disse 
strekningene vil derfor legges ned som fylkesveg. 

Den nordre strekningen, vist med rødt i tegningen under, foreslås omklassifisert til 
kommunal veg for å ivareta adkomst til gnr/bnr 198/9, og tilrettelegge for kantparkering 
som utfartsparkering til Asdøljuvet. (veglova §7), alternativt vil vegen legges ned som 
offentlig veg. (veglova §8). 

Den søndre strekningen, vist med blått i tegningen under, foreslås enten omklassifisert til 
kommunal veg dersom Lier kommune ønsker å opprettholde dagens utfartsparkering til 
Asdøljuvet (veglova §7), alternativt vil vegen legges ned som offentlig veg. (veglova §8). 

Vedtak om omklassifisering av veg gjøres i eget vedtak i henhold til Lov om vegar (veglova), 
og ikke som følge av vedtak av plan i henhold til Plan og bygningsloven. 
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8 VEDLEGG 
Disse vedleggene finnes og kan fremskaffes på forespørsel: 

Tema   Vedlegg nr.   Type  Utarbeidet av   Dato  

Risiko- og sårbarhetsanalyse  1 Rapport Statens vegvesen  17.01.2018 
Geoteknikk 2 Rapport  Statens vegvesen  16.1.2018 
Miljøvurdering av brukryssing 
på Fv 285 over Asdøljuvet 

3 Rapport Multiconsult 15.8.2018 

Fv.285 Asdøla bru - 
støyvurdering 

4 Rapport COWI 8.11.2018 

Tegningshefte 5 Tegninger COWI 23.11.2018 
Merknadsrapport planoppstart 6 Rapport Statens vegvesen 16.2.2018 
Merknadsrapport høring 7 Rapport Statens vegvesen 19.11.2018 
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