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Forord 
 
Statens vegvesen Region sør oversender forslag til reguleringsplan for rv. 23 Dagslett – 

Linnes, Tverrslag til Lier kommune for 1.gangsbehandling og utlegging til offentlig 

ettersyn.  

I forbindelse med bygging av ny rv. 23 Dagslett – Linnes ønsker Statens vegvesen å 

etablere et tverrslag og en midlertidig anleggsveg innenfor det regulerte området. 

Anleggsvegen er foreslått ført under eksisterende rv. 23 i en kulvert. I tillegg skal det 

gjennomføres nødvendige geotekniske tiltak og sikringsarbeid. Det fremgår av planen 

arealer som midlertidig beslaglegges i anleggsperioden ved bygging av ny rv. 23 

Dagslett – Linnes. 

Et tverrslag er en tunnel som vil gi en ekstra adkomst inn til hovedtunnelen til rv. 23 i 

anleggsfasen. Tverrslaget vil gi større fleksibilitet i anleggsarbeidet, avlaste 

anleggsområdet ved Linnes og bidra til å minimere massetransport på eksisterende 

vegnett i forbindelse med bygging av ny rv. 23 på strekningen Dagslett-Linnes.  

Formålet med reguleringsplanen er å sikre tilstrekkelig areal for å kunne etablere 

tverrslaget og midlertidig anleggsveg frem til tverrslaget. 

 

Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter: 

 Planbeskrivelse av reguleringsplanforslaget (dette dokumentet) 

 Reguleringsplankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Rapport oppsummering fra varsling av planoppstart 

 Teknisk plan 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

 Fagrapporter geologi og geoteknikk mm 

 

Tegninger og rapporter er lagt ut på prosjektets hjemmeside og kan lastes ned derfra, se 

http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv23dagsletlinnes 

Planmaterialet er også tilgjengelig for ettersyn hos Statens vegvesen, prosjektkontor 

Linnes (Røykenvegen 18 B) og ved rådhuset til Lier kommune. 



Reguleringsplanen behandles etter Plan- og bygningslovens § 12-10. Planforslaget vil bli 

1. gangs behandlet i Lier kommune og sendes deretter på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn.  

Det vil bli avholdt informasjonsmøte mandag 15. februar kl. 18 og åpen kontordag 

torsdag 18. februar kl. 14-18, begge deler ved prosjektets sine lokaler i 

Røykenvegen 18 B. 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Anne Tønder, tlf. 99 38 47 80, 

e-post: anne.tonder@vegvesen.no. 

Drammen, desember 2015 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å få en bedre og tryggere avvikling av 

anleggsperioden for rv. 23 Dagslett - Linnes. Reguleringsplan for rv. 23 Dagslett - Linnes er 

allerede vedtatt, og det er forventet oppstart av anleggsarbeidet i løpet av sommeren 2017. 

Noen forberedende arbeider er planlagt startet opp allerede sommeren 2016, blant annet 

gjelder dette anleggsvegen frem til tverrslaget. 

I forbindelse med bygging av ny rv. 23 er det ønskelig å minimere belastning av anleggstrafikk 

på dagens rv. 23 og tilliggende områder i anleggsperioden. Statens vegvesen ønsker derfor å 

etablere et tverrslag og en midlertidig anleggsveg sørøst for Gullaugkleiva. Et tverrslag er en 

tunnel som vil gi en ekstra adkomst inn til hovedtunnelen til rv. 23 i anleggsfasen. Tverrslaget 

vil gi større fleksibilitet i anleggsarbeidet og vil avlaste anleggsområdet ved Linnes. 

Tilgrensende område på Gullaughalvøya er tenkt brukt til mellomlagring av masser. I tillegg er 

det også muligheter for utskiping av masser fra kaianlegget på Gullaughalvøya. Masser fra 

tverrslaget kan transporteres via anleggsvegen og til kaianlegget uten å komme i konflikt med 

eksisterende rv. 23. Hensikten med denne reguleringsplanen er å sikre areal for den 

midlertidige anleggsvegen og tverrslaget. 
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Figur 1 Planområdets plassering.  

1.2 Utredningsplikt 

Krav til konsekvensutredning er vurdert, og Lier kommune mener planen ikke er pliktig å 

konsekvensutrede i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven. Følgende tema skal imidlertid utredes nærmere og innlemmes i 

planbeskrivelsen: 

 Nærmiljø og friluftsliv  

 Barn og unge  

 Støy i anleggsfasen  

 Fjell- og grunnforhold  

 Trafikkavvikling og trafikksikkerhet  

 Landbruk  

 Naturmiljø  

 Kulturmiljø  

 Landskapsbilde 
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2 Plansituasjonen 

2.1 Kommuneplan for Lier kommune 

Kommuneplanens arealdel 2009-2020 ble godkjent av Miljøverndepartementet 29. september 

2013. I planen ligger ny rv. 23 inne. Planområdet er avsatt til LNF for tiltak basert på gårdens 

ressursgrunnlag. Innenfor planområdet inngår det to områder for faresone ras- og skred. Det 

ene området er for kvikkleire, mens det minste området som ligger lengst øst, er for 

snøskred/steinsprang. En liten del av den søndre delen av planområdet inngår i hensynssone 

bevaring naturmiljø.  

 

Figur 2: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. (kilde: lier.kommune.no) 

I Lier kommunes planbestemmelser er det gitt følgende bestemmelser til hensynssone for ras 

og skred:  
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§ 2-16 Hensynssone – Faresone ras- og skredfare H310_ 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og tiltak etter PBL skal det dokumenteres 

tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for kvikkleireskred og steinsprang. Vurderinger og 

dokumentasjon skal utføres av geoteknisk fagkyndig og være i henhold til NVEs 

”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” .  

2.2 Kommunedelplan for ytre Lier 

Lier kommune vedtok kommunedelplan for ytre Lier 20.11.2007. I denne planen ble trasé for 

ny rv. 23 på strekningen fra kommunegrensen mot Røyken til E18 fastlagt. Planen omfatter 

også Gullaughalvøya med offentlig formål/sykehus, næringsareal, LNF og friområder. 

 

Figur 3: Utsnitt av Kommunedelplan for Ytre Lier, ny rv. 23 markert med rød strek for veg i dagen og stiplet linje for 

tunnel. Båndleggingssone skravert. 

2.3 Kommunedelplan for Gullaug 

Etter avklaring om at nytt sykehus på Gullaughalvøya ikke lengre er aktuelt, har kommunen 

igangsatt arbeid med ny kommunedelplan for Gullaug. I januar 2015 ble planprogram for 

kommunedelplan for Gullaug lagt ut til offentlig ettersyn, og planprogrammet ble fastsatt 
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19.05.2015. Planarbeidet er under utarbeidelse og antas lagt ut på offentlig ettersyn 

forsommeren 2016. Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret antas i mai 2017. 

2.4 Regulering 

Reguleringsplan for Rv. 23 Dagslett – Linnes ble vedtatt av Lier kommunestyre 17. juni 2014. 

Denne reguleringsplanen vil bli direkte berørt av reguleringsplanforslaget som fremmes nå. 

 

Figur 4 Utsnitt fra gjeldende regulering "Rv. 23 Dagslett-Linnes". 
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3 Planprosessen 

3.1 Varsel om planoppstart 

Varsel om planoppstart ble kunngjort av Statens vegvesen med brev til offentlige etater, 

foreninger og grunneiere, samt annonse i Lierposten og Drammens Tidende den 12. februar 

2015. Frist for merknader var 12. mars 2015. 

 

Figur 5 Varslet område for tverrslag til rv. 23 markert med rød skravur. Svart stiplet linje er utvidet varslingsområde. 

Regulert trase for rv.23 markert med blå stiplet linje. (kilde: Statens vegvesen) 

I alt var det 3 merknader fra offentlige myndigheter og 3 fra organisasjoner og privatpersoner. 

Det ble 03.11.2015 varslet om revidert planavgrensning med bakgrunn i utvidet område for 

stabiliseringstiltak som følge av utfordrende geotekniske forhold, samt for å få plass til 

midlertidig omlegging av rv. 23 og gang- og sykkelvegen. Utvidet varsel ble sendt til grunneier, 

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Lier kommune. Det ble i forbindelse 

med den reviderte varslingen mottatt 2 merknader.  
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Uttalelsene er sammenstilt og kommentert i egen rapport (vedlegg 4Feil! Fant ikke 

referansekilden.). 

3.2 Planprosessen 

Før varsel om oppstart ble det gjennomført møter med kommunen, Fylkesmannen i Buskerud 

og Buskerud Fylkeskommune for å avklare planprosess og utredningsplikt. Planprosessen ble 

også forankret i planforum i Buskerud Fylkeskommune.  

Statens vegvesen har hatt kontakt med grunneier som er direkte berørt av planområdet. Det 

er også gjennomført møter og befaringer med velforeninger og andre foreninger med 

interesse i planområdet. 

Planutvalget i Lier kommune fikk orientering om planen 08.12 2015. 

Etter at offentlig ettersyn er avsluttet, vil Statens vegvesen i samarbeid med Lier kommune 

vurdere innkomne merknader. Planen behandles videre før den fremmes for kommunestyret 

for vedtak.  

Kommunestyrets vedtak vil bli annonsert i lokalavisene. Berørte parter orienteres skriftlig om 

vedtaket sammen med opplysninger om klageadgang. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og 

statlige fagmyndigheter kan reise innsigelser mot plangodkjenningen. Eventuelle innsigelser til 

planen behandles først som mekling av Fylkesmannen i Buskerud. Dersom mekling hos 

Fylkesmannen ikke fører fram, må kommunene oversende planen til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Når planen er endelig godkjent, vil 

vedtaket bli kunngjort ved annonsering og eventuell skriftlig underretning.  

4 Eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på østsiden av Drammensfjorden, mellom Linnes og Engersand i Lier 

kommune. Planområdet strekker seg øst og vest for eksisterende rv. 23.  
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Figur 6 Planområdets beliggenhet (kilde Lier kommune) 

Planområdet grenser til gjeldende reguleringsplan for rv. 23 Dagslett-Linnes, både inn mot 

regulert trase for ny tunnel og mot avsatt areal til midlertidig anlegg-, rigg- og deponiområde 

på Gullaughalvøya.  

4.2 Dagens arealbruk 

Rv. 23 går gjennom planområdet. Området på vestsiden av eksisterende rv. 23 benyttes til 

dyrka mark. I tillegg er det en avstengt adkomstveg til Gullaughalvøya. På østsiden av rv. 23 

er det skogsområde, jordbruksområde og en bratt fjellvegg som benyttes til klatring.  
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Figur 7 Ortofoto av området. (kilde: finn.kart.no) 

4.3 Trafikkforhold 

Det er langsgående gang- og sykkelveg øst for riksvegen på hele strekningen. Lengst nord i 

planområdet, på vestsiden av rv. 23 er det en bussholdeplass som ikke er i bruk.  

Trafikkmengden på rv. 23 er ÅDT = ca.17 000 (tall fra 2014). Fartsgrensen innenfor 

planområdet skifter fra 70 km/t i sør til 60 km/t helt nord i planområdet.  

Sør i planområdet er det en avkjørsel til Gullaughalvøya. Denne er avstengt og ikke i bruk.  
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4.4 Landskapsbilde 

Dagens rv. 23 går forbi et markant fjellparti like ved Gullagkleiva, hvor fjellet danner en nesten 

loddrett vegg som er synlig fra andre siden av Drammensfjorden. Fjellveggen gir karakter til 

landskapet og har stor verdi som landemerke.  

 

Figur 8 Fjellpartiet danner et landemerke og utgjør en markant overgang mellom slakt landbruksterreng og mer kupert 

terreng som fortsetter mot Daueruddalen og Dagslett. (Foto: SVV) 

Fjellveggen ligger med varierende avstand til eksisterende rv. 23. Avstanden er minst i sør og 

blir større dess lenger nord en kommer i planområdet. Den sørlige delen av fjellet er preget av 

sprekker og blokker. Det er mye nedfall av stein og større blokker, og det oppleves som noe 

utrygt å ferdes her. Det er to gamle tunnelmunninger her, tidligere benyttet av Dyno til testing 

av sprengstoff. I nordre del av planområdet er det spor etter steinbrudd, en del av fjellet er tatt 

ut og noen blokker og stein ligger fortsatt igjen.  

Fjellveggen utgjør i seg selv en landskapskvalitet. I forkant av fjellveggen vokser det tett 

krattskog. Skogen utgjør et belte på 50-100 meters bredde. Skogen i seg selv har ingen 

vesentlig landskapsmessig verdi, men vegetasjonen danner en myk overgang til 

omkringliggende landskap.  

Fjellpartiet nord for planområdet har en annen karakter enn fjellpartiet innenfor planområdet. 

Her har fjellet myke, skulpturelle svabergformer, og man ser tydelig hvordan isen har slipt 

fjellet. Skogen er mer åpen og lys, og det er fine omgivelser langs fjellveggen. Dette er den 

delen av området som har størst verdi for landskapsbildet, og vil ikke bli berørt. 
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4.5 Landbruk og kulturmiljø 

De tilgrensende områdene til eksisterende rv. 23 består i hovedsak av landbruksareal. Under 

vises en oversikt over hvilke landbruksarealer som er registrert i og i nærheten av 

planområdet.  

   

Figur 9 Kartutsnitt som viser arealressurser i planområdet. (Kilde ngu.no) Påført planavgrensning og registrert 

kulturminne. Faktisk situasjon er ikke helt i tråd med illustrasjonen. Det er ikke jordbruksareal sør for adkomstvegen 

til Gullaughalvøya. 

Det er foretatt en delvis registrering av kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av 

områderegulering for Gullaug. Det ble ikke gjort funn innenfor planområdet for tverrslaget. Det 

er imidlertid gjort funn av kulturminne like nord for planområdet. 

4.6 Nærmiljø og friluftsliv, barn og unge 

Nærmeste bebyggelse er i Gullaugkleiva, som ligger ca. 300 m nord for planområdet. På 

nordsiden av Gullaugkleiva er det boligbebyggelse som henger videre sammen med et større 
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boligområde som fortsetter langs Kvernbakken. Boligområdet består i hovedsak av 

eneboliger. Gullaugkleiva fungerer både som boliggate og skoleveg.  

Fjellpartiet på oversiden av dagens rv. 23 er et populært klatrefelt. Det er omtrent 35 etablerte 

klatreruter her. Det klatres mest i fjellveggens nord-vestre del, der det også er klatreruter 

tilrettelagt for barn.  Det er lyst og ryddig i skogen, med fine muligheter for bål/rasteplasser. 

Denne delen av fjellveggen ligger nord for planområdet. I samme området ligger det en 

gammel skytebane. Skytebanen er ikke lenger i bruk, men det avlange bygget står fortsatt. 

Fra området ved skytebanen er det utsikt ut over Drammensfjorden og Gullaug. 

Innenfor planområdet er det også klatreruter, men her er det større fare for løs stein, og 

området er mindre tilgjengelig på grunn av tett krattskog og rasmark. 

Fjellklatrerne parkerer i dag blant annet ved rv. 23 og benytter da en sti fra rv. 23 inn til 

klatreområdet i nord-vest. Stien går igjennom planområdet.  

Eksisterende gang- og sykkelveg er en viktig forbindelse for myke trafikanter mellom Lier og 

Røyken kommune. Gullaugkleiva benyttes også som sykkelforbindelse til Spikkestad.  

4.7 Naturmiljø 

På østsiden av eksisterende riksveg består planområdet av løvskog, i til dels skrinn og 

soleksponert rasmark. Deler av dette skogområdet er avgrenset som naturtypelokalitet "Rik 

edelløvskog" med verdi regionalt viktig. Lokaliteten betegnes som rasmark-almeskog. Det er 

mye død og levende alm. Tresjiktet er variert, og består særlig av alm og spisslønn. Lind, 

hassel og eik er nokså utbredt i lokaliteten, mens furu, bjørk og ask finnes mer sporadisk. Alm 

og ask er oppført som sårbar på Norsk rødliste. Feltsjiktet er lite utviklet og består 

hovedsakelig av spredte forekomster av ormetelg, samt tuster av fingerstarr. Det er registrert 

en del vedboende sopp på lokaliteten, blant annet de kastanjestilkkjuke, som er oppført som 

sårbar på Norsk rødliste og de to artene skrukkeøre og almekullsopp som begge er oppført 

som nært truet på Norsk rødliste. I tillegg er de mer vanlige soppene svovelkjuke, skjellkjuke, 

beltekjuke, silkekjuke, gul gelesopp, skorpelærsopp, ragglærsopp og barksprengersopp funnet 

på lokaliteten. Lokaliteten fremstår som potensielt hekkeområde for hakkespetter og andre 

hull-rugende fugler, deriblant dvergspett. Avgrensningen av lokaliteten er vist på illustrasjonen 

under. 
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På vestsiden av rv.23 består området hovedsakelig av næringsrike vegkanter, skrotemark og 

gjengroende kulturlandskap. Det er ingen spesielle naturverdier på vestsiden av vegen. 

Området grenser til en annen naturtypelokalitet i sør som ligger utenfor planområdet, og er 

ikke aktuell for inngrep. I kommuneplanen er det satt av område for bevaring av naturmiljø 

som omfatter denne lokaliteten og en buffersone. 

Det er ikke registrert viktig biologisk mangfold knyttet til eksisterende bekkeløp innenfor 

planområdet. 

  

Figur 10 Området viser avgrensning av naturtypelokalitet med rik edelløvskog og hensynssone H560 bevaring 

naturmiljø fra kommuneplanen. (Illustrasjon: Asplan Viak / COWI). 

 

Figur 11 Naturtypen rik edelløvskog, rasmark – almeskog. (Foto: COWI AS) 
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4.8 Grunnforhold 

4.8.1 Geologi 

Berggrunnen i planområdet tilhører det som i norsk geologi er kjent som Oslofeltet. Dette er 

preget av stor geologisk aktivitet med kraftige horisontale strekkspenninger, forkastninger, 

nedsynkning av området, vulkanisme, kalderadannelser (større, sirkulære innsynkninger), 

smale intrusjoner (diabas- og syenittganger) og inntrengning av store magmamasser som 

størknet på dypet (bl.a. granitter og syenitter). I følge NGUs kartdatabase består berggrunnen 

i området av finkornet-grovkornet granitt, også kjent som Drammensgranitt samt 

diabasganger. Det er karakteristisk for Drammensgranitt at den sprekker opp og danner 

rektangulære blokker.  

I kommuneplanen er deler av planområdet vist med faresone for snøskred og steinsprang. Det 

er gjennomført nærmere vurdering av faren for steinsprang, og det er på bakgrunn av dette 

markert faresone for ras- og skredfare, steinsprang i plankartet. Dette omtales nærmere i kap. 

5.3.9. 

4.8.2 Geoteknikk 

I følge NGUs kartdatabase er planområdet bestående av tykk marin avsetning og bart fjell 

med stedvis tynt dekke. Området ligger innenfor kvikkleirefaresone "Gullaug" som er 

klassifisert som risikoklasse 4 med faregrad middels og konsekvens meget alvorlig. Vurdering 

av boringer tyder også på forekomst av kvikkleire. Nærmere undersøkelser viser at 

kvikkleireområdet er større en vist i kommuneplanen, og omtales nærmere i kap. 5.3.9.    

Løsmassene kan generelt deles inn i tre lag: et topplag som består av tørrskorpeleire, 

fyllmasser eller urmasser, et underliggende hovedlag av siltig leire eller leirig silt, og under 

dette laget er det registrert et friksjonslag av antatt morene.  Massene er i hovedsak bløte til 

middels faste og stedvis er de kvikke.  

4.9 Teknisk infrastruktur 

4.9.1 Vann og spillvann 

Det ligger en vannledning og en pumpeledning for spillvann i gang- og sykkelvegen. Det ligger 

også en vannledning over jordet vest for rv. 23. 
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Det er registrert et mindre bekkeløp/grøfteområde fra planområdets nordlige område. Bekken 

er dels åpen, dels lukket (i tilknytning til dyrka mark) med utløp i Engersandbukta.  

4.9.2 Høyspent 

Det går en høyspentlinje over åkeren vest for rv. 23. Høyspentledningen er en 22 kV ledning 

som ligger i luftspenn over eksisterende jorde. 

4.10 Eiendomsforhold 

Planforslaget berører eiendommene gnr/bnr 113/1, 114/1,115/13 og 118/1 eid av Gullaug 

utvikling AS, c/o Scandinavian Development AS. I tillegg berøres gnr/bnr 1282/1, 115/129 og 

114/20 eid av Statens vegvesen.  

5 Planforslaget 

5.1 Bakgrunn for tiltaket 

I reguleringsplanen for rv. 23 Dagslett - Linnes planla en driving av tunnel fra Linnes og 

transport av masser fra Linnes til blant annet midlertidig deponi på Gullaug. I byggeprosjektet 

har en sett videre på gjennomføring av anlegget og ser at et tverrslag vil gi en bedre løsning 

for gjennomføringen. Derfor regulerer en nå et tverrslag for tunnelen, med anleggsveg til 

deponi- og mellomlager på Gullaughalvøya. Det er gjort foreløpige estimater av forventet 

anleggstrafikk til og fra tverrslaget og disse vurderingene underbygger behovet for planskilt 

kryssing mellom anleggstrafikken og trafikk på eksisterende rv. 23. Dette vil redusere 

ulempene for trafikantene, det er en mer trafikksikker løsning enn kryss i plan, og den vil sikre 

en mer effektiv anleggsperiode ved at anleggstrafikken ikke påvirkes av trafikkmengden på 

det overordnede trafikknettet. Valg av tverrslag og planskilt kryssing er gjort på bakgrunn av 

følgende: 

 Mengde masser som skal transporteres 

 ÅDT på rv. 23 

 Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

 Effektivitet i anleggsperioden 
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5.2 Reguleringsformål 

5.2.1 Utstrekning av tiltaket 

Planområdet er ca. 178 daa. Hovedgrepet i planforslaget er å tilrettelegge for bygging av 

tverrslag og anleggsveg mellom ny rv. 23 i tunnel og Gullaughalvøya på vestsiden av 

eksisterende rv. 23 i Lier kommune. For å sikre fleksibilitet i gjennomføringen av tiltaket, er det 

regulert et vesentlig større område enn det som vil bli det faktiske inngrepet for tunnelen og 

anleggsvegen. Bakgrunnen for den fleksible reguleringen skyldes usikkerheter i de geologiske 

forholdene ved det foreslåtte påhuggsområdet for tverrslaget, samt utfordrende geotekniske 

forhold. 

Ved beskrivelse av tiltaket er det tatt utgangspunkt i at tunnelen og anleggsvegen plasseres i 

henhold til vedlagte tekniske tegninger. 

5.2.2 Arealformål 

Tiltaket er midlertidig og er regulert med følgende arealformål: 

 Regulert vegformål for eksisterende rv. 23 (o_SV1) 

 Regulert vegformål (o_SV2) for å sikre midlertidig tverrslag 

 Regulert gang- og sykkelveg for eksisterende gang- og sykkelveg parallelt med rv. 23 

(o_SGS1).  

 LNF areal for nødvendige tiltak for landbruks og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag (L1-3). 

 Næringsbebyggelse i henhold til eksisterende reguleringsplan for rv. 23 Dagslett-

Linnes (BN). 

 

Reguleringsformålene er tilpasset eksisterende situasjon, gjeldende reguleringsplan og 

kommuneplan. 
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Figur 12: Plankart for vertikalnivå 2. Tiltaket vil være mindre enn det regulerte området. Kartet er ikke vist i 

målestokk.  
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Figur 13 Plankart for vertikalnivå 1, under terreng. Tiltaket vil være mindre enn det regulerte området. Kartet er ikke 

vist i målestokk. 

5.2.3 Hensynssoner og bestemmelsesområde 

Innenfor planområdet er det regulert inn følgende hensynssoner og bestemmelsesområder: 

 Anlegg- rigg- og deponiområde (#1) 

 Annen sikringssone, tverrslag (H190_) 

 Faresone ras/skred (H310_) 

 Høyspenningsanlegg (H370_) 

 Bevaring naturmiljø (H560_) 
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Midlertidig anlegg- rigg- og deponiområde sikrer gjennomføring av anleggsvegen fra 

tverrslaget og til deponiområdet på Gullaughalvøya.  

Annen sikringssone er en sikringssone for å ivareta hensyn til tverrslaget, og er regulert der 

det er mindre enn 20m overdekning. Hensikten med sikringssonen er å gjøre oppmerksom på 

at det ved tiltak/arbeider i grunnen kan medføre fare for ras i tverrslaget. Selv om tverrslaget 

skal fungere i en midlertidig periode, vil inngrepet/tverrslaget eksistere for ettertiden. 

Restriksjonene for denne sikringssonen er sikret gjennom bestemmelse til reguleringsplanen.  

Faresone for ras og skred H310_1 er for kvikkleire, mens H310_2 er for steinsprang. Før det 

gjennomføres anleggsarbeid innenfor faresone ras/skred skal det gjennomføres nødvendige 

utredninger og sikring/tiltak knyttet til geologiske og geotekniske forhold. 

Faresone høyspent er regulert med minsteavstand 6 m fra ytterste høyspentlinje. Under 

denne faresonen skal det ikke etableres vegetasjon høyere enn 4 m. I dette prosjektet er det 

også viktig å ta hensyn til denne under anleggsperioden, og det må ikke utføres arbeid som 

kan komme i konflikt med denne. 

Hensynssone for bevaring av naturmiljø sikrer unødig inngrep i området, men det tillates 

mindre fyllinger for rv. 23. 

5.2.4 Planbestemmelser 

Det knyttes fellesbestemmelser til kulturminner, støy og luftforurensning, og 

rekkefølgebestemmelser til krav vedrørende utredningsbehov før anleggsstart og plan for ytre 

miljø.  

For å sikre god framkommelighet for bilister og myke trafikanter, stilles rekkefølgekrav til at 

midlertidig omlegging av rv. 23 og gang- og sykkelvegen skal være ferdig opparbeidet før man 

påbegynner arbeid med bygging av kulvert. Øvrige rekkefølgebestemmelser setter krav 

angående fjerning av den midlertidige anleggsvegen, stenging av tverrslaget, og tilbakeføring 

av matjord, samt tillatelse til tiltak i sikringssonen. 

I bestemmelsene tillates det mindre terrengendringer og inngrep i området regulert til 

midlertidig anlegg- rigg og deponiområde, men det stilles også krav til å begrense negative 

virkninger for naturmiljøet, samt istandsetting av området etter at anleggsarbeidene er ferdige.  
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5.3.1 Vegstandard anleggsveg 

Anleggsvegen går sørvestover fra påhugg for tverrslaget og vil krysse under eksisterende rv. 

23 i en kulvert. Den føres videre over jordet sør for rv. 23 og knyttes til vegnettet på 

Gullaughalvøya og eksisterende rv. 23 via en midlertidig rundkjøring. Nord for rv. 23 ligger 

anleggsvegen i skjæring, på sørsiden ligger den på fylling. Anleggsvegen blir ca. 8,5 m bred, 

slik at en kan kjøre tovegstrafikk med dumpere. 

 

Figur 15 Normalprofil for anleggsveg, sør for rv. 23. 

5.3.2 Rundkjøring 

Det vil bli etablert en midlertidig rundkjøring på dagens rv. 23 for adkomst til det midlertidige 

deponiområdet. Plassering av rundkjøringen på rv. 23, er omtrent på samme sted som den 

gamle avkjøringen til Gullaughalvøya. Noen forskyvninger kan forekomme for å sikre 

tilstrekkelige svingradius for lastebiler ut fra anleggsvegen og på rv. 23. Rundkjøringen får tre 

armer og en radius på ca. 12 meter. 

5.3.3 Kulvert 

Anleggsvegen fra tverrslaget til det midlertidige deponiet legges i en kulvert under dagens rv. 

23. Denne kulverten vil bli ca. 12 meter lang, 10 meter bred og får en frihøyde på ca. 4,9 

meter. Kulverten er også kun for bruk i anleggsperioden. 

5.3.4 Tverrslag 

Tverrslaget starter med et påhugg ved et antatt gammelt steinbrudd som ligger nordøst for 

dagens rv. 23 og går i nordøstlig retning til den møter tunneltraseen for ny rv. 23. Tverrslaget 
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skal drives/sprenges som råsprengt T9,5 tunnelprofil og vil bli sikret med arbeidssikring for 

anleggsgjennomføringen. 

 

Figur 16 Tegning som viser konseptuelt snitt av tverrslaget 

Lengden på tverrslaget blir omtrent 230 m, med en maksimal stigning på ca.12 %. Påhugget 

er foreslått plassert ca. 50 m fra den loddrette fjellveggen for å unngå rasfaren som er her og 

blir liggende i en skjæring ned i terrenget. Tverrslaget skal kun fungere som en midlertidig 

tunnel og skal etter at anleggsperioden er ferdig, stenges av og settes ut av funksjon. 

5.3.5 Håndtering av vann fra anleggsdriften 

Driving av tverrslaget og tunnel for ny rv. 23 vil medføre utslipp av tunneldrivevann. Dette er 

vann som benyttes for nedkjøling ved boring i fjellet. Det er vurdert ulike alternativer for hvor 

og hvordan dette vannet skal ledes, slik at det ikke medfører negative konsekvenser for 

naturmangfoldet og vannmiljøet. Det anbefales at vannet slippes ut i Drammensfjorden. 

Drivevannet forutsettes renset i tråd med Fylkesmannens krav før utslipp til fjorden. Det 

forutsettes at utslippstillatelse er godkjent før oppstart av anleggsfasen. 
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Det er i planforslaget foreslått å legge opp til en midlertidig, lukket ledning fra tverrslaget. 

Drivevannet foreslås lagt i lukket ledning via Gullaugodden til utslipp på dypere vann i 

Drammensfjorden.  

I strandsonen og gruntvannsområdene i Engersandbukta er det registrert nasjonalt viktige 

naturtypelokaliteter; Engersandbukta vest og Engersand-Gullaugbukta. Lokalitetene omfatter 

henholdsvis bløtbunnsområde i strandsonen og undervannsenger/ ålegrasenger. Det er 

registrert flere rødlistearter i disse områdene. 

Ledningen foreslås ført ut i sjøen via et område med en eksisterende steinfylling. For å unngå 

påvirkning på det biologiske mangfoldet, bør utslippet legges godt under sprangsjiktet. For å 

oppnå maksimal naturlig innblanding av utslippsvannet, bør utslippet foregå i et dyp på rundt 

35-40 m. Dette vil redusere spredning av partikler til de øvre vannlag.  

Ved valg av et utslippspunkt på ca. 35-40 m vil en oppnå følgende: 

 Unngå nedslamming av de sårbar flora- og faunaelementene på grunt vann vest og 

spesielt øst i bukta. 

 Utslippet skjer i blandingssonen under brakkvannslaget som reduserer vertikal 

spredning til overflaten. 

 Utslippspunktet vil påvirkes av strømforholdene i bukta og antas å føre utslippsvannet 

lenger ut i fjorden. 

 Utslippet av partikler vil sedimentere (bunnfelle) og bli liggende i et område der 

vannmassene antas å være oksygenfrie. 

5.3.6  Drensvann fra tverrslaget i permanent situasjon 

Drensvann fra tverrslaget i permanent situasjon er naturlig innsig av vann som er i fjellet. 

Dette vannet betraktes som rent vann og føres til bekkelukking under eksisterende rv. 23 og 

jordet. I planområdets sørøstre del slippes bekken, som i dag, ut i eksisterende kryssing av 

adkomstvegen til Gullaughalvøya og går i sitt naturlige bekkeleie videre.  

5.3.7 Støy, støv og rystelser  

For støy, støv og rystelser i anleggsperioden, skal følgende retningslinjer gjelde; 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012  

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520  
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5.3.8 Landbruk  

Anleggsvegen berører et område med dyrket mark. Det er et mål å begrense inngrepene mest 

mulig, samt å tilbakeføre de arealene som berøres i anleggsfasen til landbruk. 

5.3.9 Grunnforhold 

Det er gjennomført kartlegging av geotekniske og geologiske forhold i planområdet. 

Geologi 

Mulige skredtyper i området er snøskred og steinsprang. I kommuneplanen er deler av 

planområdet vist med faresone for snøskred, med utløsnings- og utløpsområde. Nærmere 

vurderinger viser at fjellsiden over påhugget er for bratt til at det kan samles større 

snømengder, eventuelle snøskred vil være små og de vil stoppe nært foten av fjellsiden. 

Beregninger viser at sannsynligheten for steinsprang inn i arbeidsområdet ved 

forskjæringen/påhugget er meget liten. 

På grunn av påvist kvikkleire ved påhugget for tverrslaget, stilles det strenge krav til 

anleggsteknisk gjennomføring. Det må blant annet utføres forsiktig sprengning som hindrer at 

masser kastes frem på kvikkleira og belaster kvikkleira ut over det som er beregnet at den kan 

tåle. 

Det er utført grunnundersøkelser for å avdekke bergoverflaten over påhugget for tverrslaget. I 

tillegg er det utført ingeniørgeologiske vurderinger basert på feltbefaring og kartstudier. I 

planområdet er det et system av svakhetssoner med orientering NØ-SV samt et system med 

orientering i retning N-S. 

Geoteknikk 

Det er utført grunnundersøkelser for å avdekke grunnforholdene og farepotensial knyttet til 

kvikkleire og andre hendelser som kan være en risiko for gjennomføring av tiltak.  

På plankartet er avgrensningen av kvikkleireområdet (H310_1) satt med utgangspunkt i 

resultatene fra grunnundersøkelsene. Grensen for fareområdet er satt ut fra punkter hvor det 

ikke er gjort funn av kvikkleire.  

Stabilitetsberegningene viser at det er usikker byggegrunn og fare for utglidning på begge 

sider av rv. 23, noe som medfører at påføring av nye laster kan gi store konsekvenser knyttet 
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til skredfare. Dette betyr at det er behov for stabiliserende tiltak ved etablering av tverrslag og 

midlertidig anleggsveg i dagen.  

Geotekniske anbefalinger for stabiliserende tiltak for å oppfylle kravene til stabilitet er 

beskrevet i notat om geoteknikk (referanse 6). Følgende stabiliserende tiltak er vurdert: 

 Bruk av lette/superlettemasser i nye fyllinger 

 Kalk- sement stabilisering av grunnen 

 Massutskiftning og terrengavlastning  

 Bruk av stagforankret/innvendig avstivet spunt  

5.4 Teknisk infrastruktur 

5.4.1 Vann og spillvann 

Kommunal vannledning og pumpeledning for spillvann foreslås lagt under anleggsvegen på 

nordsiden av kulverten.  Beliggenheten av stikkledningen fra vannledningen over jordet er 

usikker, men det antas at den vil krysse anleggsvegen og må derfor legges om her.  

5.4.2 Overvann og bekker 

Eksisterende bekkelukking som blir berørt, vil bli lagt om og eventuell jordbruksdren som blir 

avskåret vil bli erstattet. 

Grøfter og stikkledninger vil bli håndtert i prosjekteringen. 

5.4.3 Belysning 

Rv. 23 er belyst, og belysningen må legges om midlertidig mens kulverten og rundkjøringen 

bygges. 

5.4.4 Høyspent 

Det ligger master og høyspentledning innenfor planområdet. Mastene må ivaretas gjennom 

anleggsarbeidet. Det er mulighet for å koble seg til masten som ligger ved avkjøringen til 

Gullaughalvøya for å hente strøm for driving av tverrslaget.  
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For å ivareta hensyn til høyspentlinja er det regulert inn en byggeforbudssone på 6 m fra 

ytterste linje. I plankartet er det regulert inn 7,5 m da det kun er den midterste linjen som vises 

i kartgrunnlaget. Dette er avklart med Lier E-verk.  

5.5 Plan for ytre miljø, YM-plan 

I henhold til Statens vegvesens håndbok 151 om prosjektstyring skal det utarbeides en plan 

for ytre miljø for tiltaket (YM-plan). Planen skal sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir 

ivaretatt og innarbeidet i konkurransegrunnlaget, som benyttes når en velger entreprenøren 

som skal bygge vegen. Mål og krav for tiltak og løsninger som skal gjennomføres som 

permanente eller midlertidige tiltak skal beskrives her. Plan for ytre miljø omfatter normalt 

følgende tema: 

 Støy 

 Vibrasjoner 

 Luftforurensning 

 Forurensning av jord og vann 

 Landskapsbilde 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Naturmiljø 

 Kulturmiljø 

 Energiforbruk 

 Materialvalg og avfallshåndtering 

 

Som en del av YM-planen, og for å ivareta viktige naturverdier i forbindelse med byggefasen, 

skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan. En rigg- og marksikringsplan angir aktuelle 

restriksjonsområder og midlertidig rigg- og anleggsområder som skal istandsettes, osv. 

Det er allerede utarbeidet en YM-plan for prosjektet rv. 23 Dagslett - Linnes, som gjelder for 

prosjekteringsfasen. Denne skal revideres før oppstart av anleggsfasen. I denne revisjonen 

skal det også vurderes miljøkrav og tiltak som er knyttet spesifikt til dette tiltaket. 
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5.6 Gjennomføring av tiltaket 

Det er en forutsetning at det skal gå trafikk på rv. 23 og gang- og sykkelvegen i 

anleggsperioden for etablering av tverrslaget. Byggingen av anleggsvegen vil måtte skje 

etappevis, nettopp for å sikre trafikksikker ferdsel på og langs rv. 23. Gjennom hele 

anleggsperioden for bygging av rv. 23 Dagslett – Linnes vil det bli skiltet med lavere 

fartsgrense enn i dag, med hensyn på anleggsarbeidet. Tiltaket vil bli bygd i følgende etapper: 

Fase 1 

Rv. 23 og gang- og sykkelvegen legges om på østsiden av eksisterende veg for å gi plass til 

bygging av kulverten. Omleggingen vil bli lagt på omtrent samme høyde som dagens veg. 

Bredden på riksvegen og gang- og sykkelvegen vil også være tilsvarende som for dagens 

situasjon. Det settes opp rekkverk mellom rv. 23 og gang- og sykkelvegen.  

 

Figur 17 Fase 1 - Omlegging av rv. 23 og gang- og sykkelvegen  
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Fase 2 

Kulverten bygges og midlertidig rundkjøring etableres. 

 

Figur 18 Fase 2 – Kulvert og midlertidig rundkjøring bygges 

Fase 3 

Så snart kulverten er etablert, legges rv. 23 og gang- og sykkelvegen tilbake til dagens trase. 

Det etableres anleggsveg fra tverrslaget, gjennom kulverten, via deponiomådet og videre opp 

til rundkjøringen.  

Tverrslaget drives frem til trase for ny rv. 23. 
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Figur 19 Fase 3 – Anleggsvegen og tverrslaget bygges. 

5.7 Tilbakeføring etter gjennomført anlegg 

Etter endt anlegg skal området så langt det er mulig tilbakeføres til opprinnelig stand. 

Tverrslaget skal settes ut av funksjon, det lukkes og påhuggsområdet vil bli fylt opp. 

Anleggsvegen fjernes/fylles opp og arealene tilbakeføres til landbruk, natur og friluftsområde 

som i dag. Rundkjøringen på rv. 23 vil bli fjernet. 

Kulverten vil ikke bli revet da dette fører til nye ulemper med omlegging av trafikken på rv. 23.  

En vil tilbakeføre terrenget til opprinnelig stand så langt det lar seg gjøre. 
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6 Konsekvenser av planforslaget 

6.1 Trafikkavvikling og trafikksikkerhet 

6.1.1 Trafikkavvikling 

Planforslaget legger opp til at eksisterende trafikk på rv. 23 skal kunne fungere tilnærmet som 

normalt også i anleggsperioden. Gjennom etablering av planskilt kryssing for anleggstrafikken 

som skal gå fra tverrslaget til Gullaughalvøya, unngås direkte konflikt med trafikk på rv. 23. 

Etablering av midlertidig rundkjøring som adkomst til Gullaughalvøya sikrer en god 

trafikkavvikling for anleggstrafikken, men vil kunne gi noe forsinkelser for trafikk på rv. 23.  

Når kulverten for anleggsvegen bygges, etableres midlertidig veg og gang- og sykkelveg nord 

for dagens veg slik at ulempene for trafikken på rv. 23 minimeres.  

Det forutsettes god skilting og nødvendige sikkerhetstiltak spesielt for gående og syklende. 

6.1.2 Trafikksikkerhet  

Etablering av tverrslaget vil gi en trafikksikkerhetsmessig gevinst ved gjennomføring av 

anleggsfasen ved bygging av ny rv. 23. Tverrslaget vil gi større fleksibilitet i 

anleggsgjennomføringen og gir blant annet mulighet for frakting av steinmasser på lekter 

istedenfor å frakte masser til deponi langs eksisterende vegnett.  

For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter er det satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av 

midlertidig gang- og sykkelveg, samtidig som arbeidet med eksisterende rv. 23/kulvert foregår. 

Det vil dermed legges opp til en trafikksikker løsning for myke trafikanter gjennom hele 

anleggsperioden.  

For å redusere faren for trafikkulykker mellom anleggstrafikken og trafikken på rv. 23, er det 

valgt planskilt kryssing ved utkjøring fra tverrslaget. Noe av anleggstrafikken er planlagt 

direkte ut til kaianlegget på Dyno og vil således ikke komme i berøring med offentlig vegnett. 

Noe anleggstrafikk vil imidlertid måtte kjøre på rv. 23. Denne anleggstrafikken vil kjøre via den 

midlertidige rundkjøringen. Trafikksikkerheten anses derfor godt nok ivaretatt. 
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6.2 Støy, støv og rystelser 

Etablering av tverrslaget vil medføre mindre behov for massetransport av steinmasser ut av 

tunnelen ved Linnes. Dette bidrar til en mindre belastning av nærmiljøet ved Linnes i forhold til 

støy, støv og rystelser i anleggsperioden. 

Anleggsarbeidet ved tverrslaget vil medføre en del støvflukt. Denne vil kunne medføre en viss 

ulempe for de som passerer på gang- og sykkelvegen. Støy og vibrasjoner vil i første rekke 

kunne merkes ved sprengning og spunting. På grunn av tverrslagets beliggenhet (lavt i 

terrenget) og avstand til boliger, forventes det ikke at noen beboere i nærliggende områder blir 

plaget av støy, støv eller rystelser. 

6.3 Nærmiljø og friluftsliv, inkludert barn og unges interesser 

I anleggsperioden vil deler av planområdet være stengt for fri ferdsel. Det vil være viktig å 

sikre anleggsområdet godt, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner ved at publikum kommer 

innenfor anleggsgjerdene.  

Området nord for planområdet er et attraktivt klatreområde og benyttes mye av barn og unge. 

Tiltaket medfører konsekvenser for friluftsliv og nærmiljø, samt barn og unges bruk av 

området, da tilgjengeligheten reduseres. Dette kan avbøtes ved god dialog med klatreklubben. 

Stien som går fra rv. 23 opp mot klatrefeltet vil bli berørt, og det må ses på hvordan 

adkomsten kan løses i anleggsperioden. 

Det må vurderes om bare deler av fjellveggen kan være tilgjengelig for klatring i 

anleggsperioden. Påhugget for tverrslaget ligger i god avstand fra den høye fjellveggen, men 

det kan være aktuelt å begrense tilgangen til fjellveggen rett over tverrslaget, spesielt mens 

sprengning pågår.  

Tilgjengelighet til skogsområdet innenfor planområdet reduseres ved at anleggsområdet må 

gjerdes inn. Skogspartiet i nord-vest som antas å ha størst verdi for nærmiljø og friluftsliv, med 

mest opparbeidet preg, vil ikke bli berørt. 

Gang- og sykkelvegen langs rv. 23 er en viktig ferdselsåre for barn og unge. Denne anses 

tilstrekkelig ivaretatt ved at det stilles krav om at det skal være åpen og trafikksikker gang- og 

sykkelveg langs rv. 23 gjennom hele anleggsperioden. 
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Hvordan trafikksikkerheten for øvrig er ivaretatt er omtalt under kapittel 6.1.2. 

Etablering av et tverrslag vil totalt sett være en fordel for nærmiljøet langs dagens rv. 23, 

spesielt for området rundt Linnes. Tverrslaget bidrar til en avlastning av anleggsområdet ved 

Linnes, og anleggstrafikken fra tunnelbyggingen vil bli redusert med kortere kjøreavstand til 

massedeponi på Gullaughalvøya. 

Når tunnelen på ny rv. 23 er ferdig bygd, vil anleggsområdet rundt tverrslaget settes i stand, 

og stien inn til klatreområdet kan reetableres.  

6.4 Landskap 

Etablering av et tverrslag vil medføre inngrep i vegetasjon og terreng. Den markante 

fjellveggen vil ikke bli direkte berørt, men det kan være behov for noe sikring av fjellet. 

Inngrepet for å etablere anleggsvegen og påhugget for tverrslaget vil være synlig fra dagens 

rv. 23. Skogen må fjernes i et belte fra rv. 23 og fram til påhugget for tverrslaget. Det vil bli 

fjellskjæringer i området inn til påhugget, da påhugget ligger 4-5 meter lavere enn dagens 

terreng.  

Etter at tunnelen for ny rv. 23 står ferdig, vil tverrslaget stenges av og påhuggsområdet fylles 

igjen. Området vil tilbakeføres til samme terrengnivå som i dag og jordbruks- og 

skogsområder vil bli reetablert. Skogen vil bli revegetert med stedegen vegetasjon. På denne 

måten vil såret i landskapet bli vesentlig redusert. Konsekvensen av tiltaket på lang sikt er 

derfor vurdert til å være liten. 

Konsekvensene av tiltaket i forhold til påvirkning av landskapsbildet er størst under og like 

etter anleggsperioden. 

6.5 Naturmangfold 

6.5.1 Konsekvenser for naturmangfold 

Tiltaket har negative konsekvenser for naturmangfoldet innenfor planområdet.  

 Etablering av anleggsvegen og omkjøringsveg medfører et stort inngrep i 

naturtypelokaliteten rik edelløvskog som finnes langs eksisterende veg.  Omfanget av 

arealbeslaget gjør at store deler av lokaliteten kan gå tapt. For å redusere de negative 

konsekvensene, skal inngrepsområdet avmerkes i felt på forhånd, slik at gjenværende 
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skog blir skjermet. Død ved som må fjernes skal forsøkes plassert i skogen utenfor 

anleggsområdet.  

 Tiltaket medfører utslipp av tunneldrivevann. Gjennom å rense og lede vannet i rør ut i 

fjorden blir påvirkning på naturmangfoldet begrenset.  

 Det er registrert svartelistede plantearter i planområder, for å redusere faren for 

spredning er temaet inkludert i plan for ytre miljø (YM-plan).  

 

Figur 20 Figuren viser antatt anleggsområde for gjennomføring av tiltaket. Terrenginngrep i naturtypelokaliteten "rik 

edelløvskog" viser at om lag halve lokaliteten blir beslaglagt.  

6.5.2 Forholdet til Naturmangfoldloven 

Kunnskapsgrunnlaget §8 

Som grunnlag for denne reguleringsplanen er det gjennomført registrering av naturmangfoldet 

på lokaliteten den 14. januar 2015. Arbeidet ble gjennomført av Asplan Viak (referanse 9). 
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Lokaliteten ble befart på nytt den 1. juni av COWI AS for å se på våraspektet av floraen. 

Naturmangfoldet og vannmiljøet er utredet i eget notat (referanse 8). Det er registrert 

kvikkleire i området, og for å avdekke utfordringer knyttet til temaet er det gjennomført 

geotekniske undersøkelser i prosjektområdet. Det er også gjennomført geologiske 

undersøkelser. Alle utredninger er gjennomført av fagpersonell. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig til at kravet om at offentlige beslutninger som 

berører naturmangfold skal bygge på vitenskapelig kunnskap (§8) er oppfylt. 

Føre var-prinsippet §9 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til at konsekvensene tiltaket har på 

naturmangfoldet er kjent.  

Belastingene på naturmangfoldet er:  

 Arealbeslag som følge av anleggsvegen, inklusive skjæringer og fyllinger. 

Arealbeslaget vil føre til tap av store deler av naturtypelokaliteten "rik edelløvskog" 

med tilhørende registrerte rødlistearter.  

 Endring av terreng som følge av geotekniske stabiliseringstiltak på områder med 

kvikkleire.  

 Forurensing i form av støv og støy i anleggsperioden.  

 Økt fare for spredning av svartelistede plantearter. 

 Økt fare for utlekking av tunneldrivevann til naturen. 

 

For å begrense ukjente konsekvenser av tiltaket er følgende tiltak planlagt: 

 For å begrense skadene på vannmiljøet og avrenning til naturtypelokalitet sør for 

planområde, vil tunelldrivevann renses før det slippes ut i Drammensfjorden. Det 

rensede vannet er planlagt ført i ledning langt ut i fjorden for å unngå skader i 

strandsonen. 

 For å ivareta deler av naturmangfoldet i naturtypen er det planlagt at tømmer med 

rødlistede sopparter legges i sideterrenget. Dette vil bli beskrevet i plan for ytre miljø 

og kartfestet i rigg- og marksikringsplanen. 
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 Det skal utarbeides en plan for ytre miljø og en rigg- og marksikringsplan der 

håndtering av masser med svartelistede karplanter og inngrep i naturtypelokaliteten 

beskrives.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning på naturmangfoldet §§ 4,5 og 10 

Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturmangfoldet skal ses i en større 

sammenheng. Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inkluderes i vurderingene. 

Bakgrunnen for denne vurderingen er først og fremst om tiltaket har betydning for oppnåelse 

av forvaltningsmålene for arter eller naturtyper. 

Tiltaket fører til tap av deler av en naturtypelokalitet med rik edelløvskog (B), med tilhørende 

rødlista arter. Økosystemtjenestene anses likevel ikke vesentlig svekket fordi skog i nær 

tilknytning til naturtypelokaliteten vil bli bevart. Anleggsvegen vil bli fjernet og området vegetert 

med skog ved ferdigstillelse. Tap av enkelte økosystemtjenester anses som midlertidige.  

For enkelte rødlistede arter kan skadene begrenses via avbøtende tiltak, tiltak for redusere de 

negative konsekvensene er beskrevet i denne planbeskrivelsen og vil bli overført til plan for 

ytre miljø og rigg- og marksikringsplanen.  

Den samlede belastningen tiltaket utgjør på naturmangfoldet i regionen anses som liten. 

Kostnadene ved miljøforringelse §11 

Kostnadene ved miljøforringelser vil i hovedsak være knyttet til geotekniske tiltak for å 

begrense utglidning av masser, rensing av tunneldrivevann og ekstraarbeider med å lokalisere 

og flytte trestammer med sopp i samråd med biolog.  

I tillegg vil det i prosjektet være strenge krav til håndtering av svartelistede plantearter for å 

unngå at disse spres til andre områder i anleggsperioden. Alle kostnader vil bli dekket av 

prosjektet. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12 

Naturmangfoldloven setter krav til at prosjekter i størst mulig grad skal unngå eller begrense 

skader på naturmangfoldet. Loven krever at det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder. I prosjektet er dette konkretisert gjennom følgende tiltak: 

 Tunneldrivevann vil bli renset før det slippes ut i Drammensfjorden. 
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 Det utarbeides plan for ytre miljø. 

 Det utarbeides rigg- og marksikringsplan som blant annet viser hvilke naturverdier som 

skal ivaretas. Planen gir føringer til hvor det tillates inngrep. 

 Det vil i prosjektet være strenge krav til håndtering av masser med svartelistede arter. 

Ut over listen over vil prosjektet følge gjeldene regler og retningslinjer. 

§ 12 stiller også krav til lokalisering av prosjektet og at lokaliseringen "ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir 

de beste samfunnsmessige resultater". 

Etablering av tverrslaget vil medføre en større fleksibilitet og bidrar til en sikrere gjennomføring 

av anleggsarbeidet, blant annet ved at tverrslaget bidrar til å avlaste anleggsområdet ved 

Linnes og minimere massetransport på eksisterende vegnett i forbindelse med bygging av ny 

rv. 23 på strekningen Dagslett - Linnes.  

Det har vært vurdert å legge om rv. 23 og gangvegen på vestsiden av eksisterende rv. 23, 

men blant annet på grunn av dårlige grunnforhold, høy risiko og høye kostnader ble traseen 

lagt på innsiden av vegen. Området på innsiden av vegen vil bli sterkt påvirket av 

anleggsdriften og graving i forbindelse med midlertidige omlegginger av vann og 

kloakkledninger.  Konsekvensen av lokaliseringen, er at deler av naturtypelokalitet med rik 

edelløvskog (B), med tilhørende rødlista arter, vil bli midlertidig ødelagt.  

6.6 Landbruk  

Tiltaket medfører midlertidige beslag av både jordbruksmark og skogsmark. Ca. 38 dekar 

jordbruksareal og ca. 74 dekar skogsareal reguleres til midlertidig anlegg-, rigg- og 

deponiområde. Arealet øst for fjellveggen vil i praksis ikke bli berørt, selv om det inngår i 

regulert areal. Det antas derfor at ca. 30 daa av skogsarealet blir berørt. Innenfor planområdet 

vil det ikke være mulig å dyrke eller få tilgang til skogsområder i anleggsperioden. Etter at 

anlegget er ferdig, skal Statens vegvesen så fort det lar seg gjøre tilbakeføre 

jordbruksarealene til dyrkbar stand. Matjord skal legges til side og holdes adskilt fra andre 

masser slik at den kan legges tilbake når jordene skal reetableres. I skogsområdet vil 

terrenginngrepene i størst mulig grad istandsettes og revegeteres. Konsekvensen av tiltaket er 

størst i et kortere tidsaspekt. I langsiktig perspektiv anses konsekvens for landbruk å være 

liten. 
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