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Vår saksbehandler Deres dato  Deres referanse 
Ajeen Arvesen, tlf.     20/11999-6 
      
      

 

  
 

STATENS VEGVESEN 
 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
 
    

 

Tilbakemelding - Planprogram for E134 Dagslett – E18 - Lier og Asker 
kommune 
 

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

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Administrasjon 
 
Helle G Nielsen   Ajeen Arvesen   
Seksjonssjef    Førstekonsulent   
    
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg


 

 

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

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

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

 

  

STATENS VEGVESEN 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
 
 
 

Dato: 31.01.2020 
Saksref: 202000676-2 
Deres ref.: 20/11999-6 
Side: 1 / 2 

Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad 
Telefon:    
Mobil: +47 47977073 
E-post: stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no 

 
 
   

 

Lier kommune og Asker kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram og varsel 
om oppstart av kommunedelplan for E134 Dagslett – E18  

Vi viser til varsel datert 20.1.2020. 

Bane NOR som jernbanemyndighet mener: 

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, men det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan 

oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling. Jernbaneverket anbefalte i 

2015 at det settes av plass til flere spor langs Drammenbanen mellom Brakerøya og Lieråsen. Dette er senere 

bekreftet av Jernbanedirektoratet, og har kommunisert dette til Lier kommune i forbindelse med planer for 

Lierstranda. Vi er tilfreds med at dette omtales i planprogrammet, og imøteser at det innarbeides 

reguleringsmessig. 

Vi gjør oppmerksom på at to av korridorene krysser jernbanen i dagen, og en av dem krysser i fjell. Vi 

forventer at eksisterende jernbanespor, inkludert tunnel og andre konstruksjoner, sikres tilstrekkelig i planen. 

Blant annet vil vi kreve at det fastsettes hensynssoner med bestemmelser der veitunnel krysser 

jernbanetunnel. Bane NOR vil kreve at den valgte veitraseen planlegges og bygges i dialog med oss. Hvilke 

krav som kan bli stilt avhenger av hvordan veien kan påvirke jernbanen, vi kan kreve at det fastsettes 

rekkefølgebestemmelser for å ivareta dette. 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen.  Informasjon om disse finnes i vår 

veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-

god-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk: http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-

regelverk/ 

Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan.   

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for 

avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. 

 

 

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
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I tillegg har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har behov for å ivareta sine 

interesser i plansaker på linje med andre grunneiere. 

Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget: 

Området langs Lierstranda, fra Brakerøya til Gilhusbukta, er under transformasjon. Byggingen av det nye 

sykehuset i Drammen er allerede i gang og vil stå ferdig i 2024/2025. Det er også under planlegging 

næringsbebyggelse ved siden av sykehuset som kan ha åpning av et første byggetrinn i 2025. Området 

mellom det nye sykehuset og bort til Gilhusbukta er under planlegging og en områdereguleringsplan er under 

utarbeidelse, Fjordbyplanen. Det forventes derfor en transformasjon av området fra dagens bruk til annen 

bruk, hovedsakelig næring og bolig. De 4 alternativene som skal utredes for E134 Dagslett – E18 må derfor 

hensynta utviklingen langs Lierstranda. Vi forventer at tiltak for veinett, kryssløsninger og g/s-veier etc blir 

utredet også med tanke på utviklingen langs Lierstranda. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Planforvaltning  

Stig Hagelid Fjeldstad 
Planlegger 
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
STATENS VEGVESEN 
Kopi:  
LIER KOMMUNE 
ASKER KOMMUNE 
  
 



Fra: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no> 
Sendt: 11. februar 2020 11:25 
Til: Firmapost; VIKEN FYLKESKOMMUNE 
Emne: Uttalelse til sak - E134  Reguleringsplan Viken Lier Skapertjern 
 
Hei! 
 
Vi viser til brev fra Statens Vegvesen av 20.01.2020 vedrørende E134 Dagslett - E18. NMM varsler 
om at det vil bli stilt krav om marinarkeologiske registreringer i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planen, jf. Kml. § 9. Museet er da spesielt interessert i kulturminne under vann, slik som stokkebåter, 
flåter og lignende i Skapertjern som ser ut til å ligge innenfor plangrensen. Tiltakshaver plikter å 
dekke kostnadene for arkeologiske undersøkelser, jf. kml § 10. Museet anbefaler at forholdet til 
marine kulturminner blir klarlagt så tidlig som mulig i planprosessen, og anmoder derfor tiltakshaver 
om å ta kontakt med museet for utarbeidelse av budsjett. 
 
Jørgen Johannessen 
Marinarkeolog 
Konservator NMF 
 
Mob: 40036697 
jorgen.johannessen@marmuseum.no 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Jorgen.Johannessen@marmuseum.no [mailto:Jorgen.Johannessen@marmuseum.no]  
Sendt: 4. februar 2020 14:48 
Til: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no> 
Emne: Skannet Dokument 
 
 Se Vedlegg. 



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

Lier Skapertjern 20/11999-35 " 
 
Kategorier: Torhild 
 
Hei! 
 
Se e-post under. Dersom vi skal kreve registrering gjelder det eventuelt reguleringsplan for 
Vikerkorridoren, men som det påpekes går denne under fjell og berører neppe vannet. 
 
Vi har derfor ikke andre innvendinger for kommunedelplanen. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Jørgen Johannessen 

Marinarkeolog 

Konservator NMF 

 

Mob: 40036697 

jorgen.johannessen@marmuseum.no 

 

 
 
 
 

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

mailto:Linda.Luna.Ruud@marmuseum.no


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

Med hilsen 

Marianne Harstad Haga 

 
Statens vegvesen, Utbygging 

Utbyggingsområde sørøst, Planprosjekter Viken og Telemark 

Besøksadresse: Tollbugata 2, Drammen 

Mobil: +47 93006479 epost: marianne.haga@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  
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Fra: Merli, Einar
Til: Firmapost
Kopi: "postmottak@lier.kommune.no"; Asker kommune; Fylkesmannen i Oslo og Viken; Gaustad, Asbjørn
Emne: Avinor AS - Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av kommunedelplan - E134 Dagslett –

E18 - Samarbeid mellom Asker og Lier kommune - Uttalelse fra Avinor
Dato: tirsdag 18. februar 2020 13:58:11
Vedlegg: Picture (Device Independent Bitmap) 1.jpg

Statens vegvesen, Vegdirektoratet
 
Vi viser til Deres brev av 20.01.2020 (ref. E134 Dagslett- E18 og arkivnummer 20/11999)
vedrørende offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av kommunedelplan for
E134 Dagslett – E18, i kommunene Asker og Lier.
 
Avinor har ikke utstyr eller andre interesser innenfor det aktuelle planområdet i kommunene
Asker og Lier.
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
 
 
Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
 
DRIFT OG INFRASTRUKTUR
 
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf:     +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
 
www.avinor.no

 
 
 

mailto:Einar.Merli@avinor.no
mailto:Firmapost@vegvesen.no
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Regionkontor Sørøst 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

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

 
  
 
 
 

STATENS VEGVESEN 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
20/11999 

Vår ref.: 
2020/265-3 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Tanya Boye Worsley 

Dato: 
28.02.2020 

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

Med hilsen 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
 
 
 
 
 

Sørøst



 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Tilbakemelding på planprogram for E134 Dagslett – E18 og varsel om 

oppstart av planlegging- Lier og Asker kommune Viken  

Vi viser til brev av 20.01.2020 om ovennevnte oppstartsvarsel. Sommeren 2018 

bestemte Samferdselsdepartementet at Statens vegvesen skal lage en kommunedelplan 

med relevante alternativ for strekningen E134 Dagslett- E-18 og vurdere det rimeligste 

alternativet.  Fire ulike korridorer skal utredes og det kan være aktuelt å utrede flere 

varianter av de ulike korridorene.  

 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint 

biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Vurdering og merknader 

I utgangspunktet kan ikke Fiskeridirektoratet region Sør se at noen av de skisserte 

alternativene/korridorene vil kunne komme i konflikt med de interessene vi er satt til å 

ivareta. Dersom det derimot blir aktuelt å vurdere varianter av skisserte korridorer ser 

vi, basert på vedlagt planavgrensning, at det kan bli aktuelt at tiltaket kommer i berøring 

med sjø, nærmere bestemt ved Linnesstranda. På bakgrunn av dette viser vi til at det er 

registrert forekomster av naturtypene ålegras og bløtbunnsområder langs kysten i hele 

dette området, se https://kart.fiskeridir.no/plan for nærmere informasjon. Naturtypen 

ålegras er klassifisert som svært viktig, verdi A, av nasjonal interesse å ivareta, mens 

bløtbunnsområdene er klassifisert med verdi B og C. 

 

Vi ønsker lykke til med planarbeidet som vi forutsetter vil ivareta marint biologisk 

mangfold i dette området, og vi ser frem til å bidra videre i prosessen.  

 

 

 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør     

Saksbehandler: Lena Longva-Stavem 

Telefon: 910 00 979 

Vår referanse: 20/1039 

Deres referanse: 20/11999-6 

Dato: 28.02.2020 

 

 

Statens vegvesen 

Att:  Marianne Haga 

Postboks 6706 Etterstad 

0609 OSLO 

 

https://kart.fiskeridir.no/plan


 

Vår referanse: 20/1039 

Side: 2/2 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Lena Longva-Stavem 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

Mottakerliste: 

Statens vegvesen Postboks 6706 

Etterstad 

0609 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Fiskerlaget Sør Stenersgata 2 0184 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

 

 

 

 



  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Søndre Buskerud 
 

 
 

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

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

 
 

 
        
        
 
 

 

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

Deres ref:  20/11999  
Vår ref: 2020/13405     
Dato: 26.02.2020   

Statens vegvesen  
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  

 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer som har betydning for kommuneplaner, 
områdeplaner og reguleringsplaner og sikring av vannforsyninger: 
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider 
arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk, jf § 
26 i drikkevannsforskriften. 
 
Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014 har konkrete mål som skal ivaretas spesielt 
for å sikre vannforsyninger gjennom tiltak i planer. Herunder er mål om å knytte utilfredsstillende separate og 
små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan kontrolleres. 
Regional areal- og transportplan for Buskerud 2018-2035 ble vedtatt i 2018. For drikkevann er det 
retningslinjer og viktige føringer som sammen skal beskytte drikkevannsressurser og slik sikre både 
tilstrekkelig og trygt drikkevann. Her ligger også føringer om at kommunene skal kartlegge små 
drikkevannsforekomster i egen kommune for å kunne vurdere risiko ved utbygging og endret arealbruk. 
 
Fakta fra planprogram 
Hensikten med planarbeidet er å etablere E134 Dagslett –E18 som en nasjonal veg med god 
trafikksikkerhet. Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for 
strekningen E134 Dagslett – E 18 som et samlet prosjekt. 
Det skal utredes fire ulike korridorer, inkludert mulighet for ulike varianter av de ulike korridorene. Plankartet 
angir planavgrensninger for korridorene. Flere korridorer krysser dyrkamark og Lierelva, noe som kan utløse 
forflytning av masser mellom arealer av dyrka mark og bruk av maskiner i/ved elva. 
Planprogrammet angir behov for utredninger ved flere tema, blant annet naturressurser og sikring av 
jordressurser ved alternative korridorvalg. Videre konsekvensutredning skal omfatte vann- og geologiske 
ressurser, og muligheter for å erstatte tapt dyrka og dyrkbar jord. 
 
Vurderinger ved etablering av E134 Dagslett – E 18 
Ved etablering av denne nasjonale vegen gjennom Lier og Asker etterspør Mattilsynet en kartlegging av 
private drikkevannskilder for å sikre disse mot forurensning. Videre at det legges inn bestemmelser som skal 
hindre spredning av fremmede planter. Ved drift og vedlikehold av veistrekningen minner vi om at det er 
strenge krav til bruk av plantevernmidler. Massehåndtering kan gi økt spredning av fremmede arter. Tiltakets 
påvirkning på naturverdier, inkludert forurensning av vannforekomster og spredning av fremmede arter bør 
utredes og vurderes. 
I tillegg viser vi til tiltakshavers ansvar for å hindre spredning av smitte mellom vassdrag eller områder i 
fjorden, og sette inn tiltak dersom det viser seg nødvendig.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Beseth Nordeide  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Innspill til planprogram
 
E134-Dagslett -E18 vil berøre Glitrevannverket IKS anlegg i større eller mindre grad ut fra de
alternativene som skal utredes.
Vi ber da om at vi blir tatt med som en deltager i den videre planprosessen.
 
Vennlig hilsen
Dag Runar Hansen
Prosjektsjef
Glitrevannverket IKS
Dråpen 20
3036 Drammen
Tlf: 32254211
Mobil: 90184250
dag-runar@glitre.no
glitre.no
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Lier kirkelige fellesråds innspill til planprogrammet for E134 
Dagslett - E18  

 
Det vises til brev av 20.01.2020 hvor prosjektet beskrives og hvor det inviteres til å komme 
med innspill til planprogrammet for E134 Dagslett – E18. 
  
Lier kirkelige fellesråd deltok på folkemøte avholdt på Hegg Skole i Lier 5.02 d.å.  Videre ble 
sak: Planprogram for E134 Dagslett – E18 drøftet på Fellesrådsmøte avholdt den 
25.02.2020. 
 
Følgende vedtak er omforent fra Lier kirkelige fellesråd som innspill til planprogrammet for 
E134 Dagslett – E18: 

Lier kirkelige fellesråd vil fraråde at Huseby alternativet blir valgt, fordi det berører 
viktige kulturminner og nasjonale kirkelige verdier.  

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
  
 Mette Sønsteby 
 Kirkeverge 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for 
kommunedelplan for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 20. januar 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Det skal utarbeides kommunedelplan for E134 i Asker og Lier kommuner. Veien skal 
binde sammen E6 og E18 og avlaste Oslo for gjennomfartstrafikk. Planen skal utrede 
fire korridoralternativer. Det er tidligere foreslått traséer for tidligere riksveg 23, i egen 
reguleringsplan, men korridorforslag kan avvike fra denne planen. Planen skal 
konsekvensutredes. 
 
Uttalelse til planen 
I forbindelse med gjennomgangen av planområdet har DMF avdekket at det øst i 
planområdet, ved Sørumåsen, ligger en avviklet molybdengruve. I tilknytning til gruva 
har det foregått uttak av masser, både over og under jord, som betyr at det kan 
strekke seg gruveganger i flere retninger i området. Det er tidligere også foretatt 
undersøkelser av geologien i området. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tre 
punktregistreringer for metallet molybden utenfor planområdet i nærheten av 
Sørumåsen1. Disse punktene må antas å kunne være tilknyttet den nedlagte gruva, og 
en mulig utbredelse av en forekomst for molybden i området. NGUs registrerte 
forekomster sammenfaller med undersøkelsesrapporter hos DMF. Dette framgår i 

                                                           
 
1 NGUs forekomstregistreringer: 
http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/?lang=nor&extent=233671.43961063214,6633
074.142956066,240156.25915575214,6636178.0748112565&map=0 
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større detalj av åpne undesøkelsesrapporter med referanse BV 16532 og BV 58833, 
tilgjengelige i vårt kartinnsyn4, og som WMS på geonorge. DMF har også ytterligere 
rapporter i området tilgjengelige i våre interne databaser. Rapportene kan ved 
forespørsel gjøres tilgjengelige for konsekvensutredningen av planen. 
 
NGU har også registrert grusforekomsten Brastad5 nord i planområdet. 
 
Geologiske ressurser og gamle gruver 
Geologiske ressurser omtales i planprogrammet under kapittel 5.4.6 Naturressurser og 
sikring av jordressurser. Det er imidlertid ingen ytterligere omtale av hva temaet 
geologiske ressurser innebærer. DMF mener at der det er sammenfall mellom gamle 
gruver, registrerte forekomster og undersøkelsesrapporter bør den eksisterende 
informasjonen vurderes ytterligere. Vi anbefaler at temaet geologiske ressurser blir 
utredet i konsekvensutredningen og at informasjonen i tilgjengelige 
undersøkelsesrapporter blir tatt med i utredningsarbeidet. Utredningen bør svare på 
hvilke konsekvenser en vegtrase lokalisert på eller i nærheten av en registrert 
forekomst med molybdenressurser vil innebære for mulig framtidig tilgang på 
ressursene.  
 
Utredningen bør, uavhengig av vurderingen av mulig tilgang på ressurser i eventuelle 
molybdenforekomster, også vurdere betydningen av sammenfall mellom tidligere 
gammelt gruveområde og vegtrase. Utbygging av veg over eller under bakken kan 
komme i berøring med det gamle gruveområdet i dagsonen og gruverom under 
bakken. DMF erfarer at dette kan medføre ytterligere utredningsbehov. Tiltakshaver 
bør skaffe til veie en oversikt over plassering og omfang av gruverom. Der det 
eventuelt vil være sammenfall mellom vegtrase og gruverom må det vurderes om det 
er behov for avdekking eller gjenfylling. Tiltakets eventuelle berøring med gruvene, 
herunder sikkerhetsmessige forhold, vil være tiltakshavers ansvar. Tilsvarende 
problemstilling er behandlet i kommunedelplan for E18 i Arendal kommune. 
 
DMF anbefaler at det i utredningen også tas inn vurderinger av hva som vil skje med 
massene i den berørte grusforekomsten. Vurderingen bør omhandle om massene vil 
bli benyttet i utbyggingen eller om forekomsten vil båndlegges og bli gjort utilgjengelig 
for utnyttelse i framtida. Dersom massehåndtering skal inngå i utredningen, bør en 
eventuell berøring med grusforekomsten bli vurdert for dette temaet (se under). 
 
Massehåndtering 
Infrastrukturprosjekter generer generelt sett betydelige volum med masser, som både 
kan være egnet som byggeråstoffer og masser det kan være nødvendig å deponere. 
Bygging av infrastruktur krever også en betydelig tilgang på masser av ulike kvaliteter.  
 
DMF anbefaler at konsekvensutredningen i sammenheng med vurderingen av 
geologiske ressurser ser dette i sammenheng med masseforvaltning. Utredningen bør 
inneholde vurderinger av hvor massene som skal brukes til utbyggingen skal komme 

                                                           
 
2 Bergvesenet rapport BV 1653: https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV1653.pdf 
3 Bergvesenet rapport BV 5883: https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV5883.pdf 
4 DMFs kartinnsyn https://minit.dirmin.no/kart/ 
5 Grusforekomst Brastad NGU: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=46622&p_spraak=N 

https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV1653.pdf
https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV5883.pdf
https://minit.dirmin.no/kart/
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=46622&p_spraak=N
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fra. Fordi prosjektene ofte genererer egne volum masser bør det samtidig vurderes om 
masser fra utbyggingen kan benyttes internt i prosjektet, og hva som skal skje med 
masser som ikke er egnet for bruk. Planen bør også vurdere å legge til rette for 
utnyttelse av masser fra prosjektet som ikke blir utnyttet i utbyggingen, framfor å la 
disse havne på permanente deponi.   
 
Konsesjonspliktig uttak av masser 
Vi kan ikke se ut fra forelagt informasjon at planen vil omfatte uttak av masse som vil 
omfattes av mineralloven. Dersom planen likevel skal legge til rette for etablering 
masseuttak i forbindelse med utbyggingen, kan dette være konsesjonspliktig etter 
mineralloven. Tiltakshaver må ta kontakt med DMF dersom dette er en aktuell 
problemstilling. Det er DMF som er myndighet etter mineralloven og som avgjør om et 
uttak er konsesjonspliktig. 
 
Øvrige merknader 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører områder med registrerte 
bergrettigheter eller masseuttak i drift og har ikke merknader til disse temaene. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
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Asker - Lier - Uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram for 
kommunedelplan - E134 Dagslett - E18 

 
Fylkesmannen viser til brev datert 20. januar 2020 med høring av forslag til planprogram for 
kommunedelplan for E134 Dagslett – E18. 
 
Forslaget til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning gjelder fire korridorer for 
E134 fra Hekleberg/Dagslett i Asker til E18 i Lier. Fylkesmannen har tidligere uttalt seg til planvarsler 
og planer for riksvei 23 i disse områdene. Vi viser spesielt til uttalelsene datert 11 april 2011 og 15 
april 2013 til reguleringsvarsel og reguleringsplanforslaget for riksvei 23 Dagslett – Linnes, hvor vi 
blant annet har fremhevet nødvendigheten av å legge nasjonale føringer for jordvern til grunn for 
planleggingen i dette området som er blant de mest produktive jordbruksområdene i hele Norge.  
 
Programforslaget lister opp en rekke premisser for planleggingen, herunder oppdatert nasjonal 
jordvernstrategi med målet om at omdisponeringen av dyrka jord ikke må overstige 4000 dekar per 
år for landet som helhet. Vi forutsetter at også regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-
2035 blir lagt til grunn for planleggingen, med sin nullversjon for tap av jordbruksareal, målet om 
maksimal årlig omdisponering av dyrka jord på 160 dekar, og retningslinjer om økologisk 
kompensasjon som middel til å unngå netto tap av viktige jordbruksverdier når omdisponering av 
dyrka mark ikke er til å unngå.  
 
Planprogrammet legger opp til at de fire korridorene Jensvollkorridoren, Vitbankkorridoren, 
Husebykorridoren og Vikerkorridoren blir konsekvensutredet. Det er liten tvil om at Vikerkorridoren 
er den beste med hensyn på jordvern. Landbruksavdelingen forutsetter derfor at denne korridoren 
blir utredet på samme nivå som de andre, jf. prinsippet om alternativvurderinger som følger av 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Med utgangspunkt i NTP 2018-2029 forutsetter vi at trafikale utfordringer på E18 gjennom Drammen 
på sikt blir løst ved hjelp av nytt tunnelløp gjennom Strømsåsen. Dersom den forkastede 
Lierdiagonalen, på tross av dette igjen skulle bli aktualisert, kan det få konsekvenser for jordvernet 
vest for E18. Landbruksavdelingen vurderer det som ønskelig at slike konsekvenser for hvert av 
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korridoralternativene blir belyst gjennom planarbeidet.  
 
Utover dette har vi ingen konkrete merknader til innholdet i forslaget til planprogram. Vi viser likevel 
til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 
2020 av 29. januar 2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020 av 14. november 2019.  
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonsleder 

  
 
Marte Hakavik Braarud 
rådgiver 
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Offentlig ettersyn av planprogram for E134 Dagslett - E18, sak 
20/11999 

Vi viser til mottatt offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planlegging for 
E134 Dagslett – E18.  
 
Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagmyndigheter for arealplaner knyttet til kirker, 
gravplasser og der slike blir berørt, jamfør plan- og bygningsloven. Vi tatt planprogrammet 
opp med Lier kirkelige fellesråd, Den norske kirke lokalt. 
 
Vi kan ikke se at noen av de aktuelle planområdene vil ha direkte konsekvenser for de 
formelle myndighetsområdene våre; kirker, gravplasser og deres omgivelser.  
 
Vi videreformidler imidlertid innspillet fra Lier kirkelige fellesråd som fraråder at Huseby-
alternativet blir valgt, fordi det berører viktige kulturminner og nasjonale kirkelige verdier. 
(Lier kirkelige fellesråd sak 21/20, 25.2.2020.) 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Rolf Simeon Andersen  
stiftsdirektør Tove Frøvoll Thoresen 
 leder administrasjon og forvaltning 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg:  
2020.02.25 Protokoll sak 21-20.docx 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune                                 
Lier kirkelige fellesråd, Mette Sønsteby Postboks 215 3401 LIER 
Prosten i Drammen           Albums gate 8 3016 DRAMMEN 
 
Mottakere: 



   

  2 av 2 
   
 

 

Statens vegvesen                                  
 



21/20 Offentlig ettersyn av planprogram for E134 Dagslett - E18 og 
varsel om oppstart av planlegging 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lier kirkelige fellesråd 25.02.2020 21/20 

 
 
Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 25.02.2020: 

 
Møtebehandling 

Tovsen oppfordrer Fellesrådet til å gi en uttalelse på at Huseby alternativet ikke bør 
være et alternativ pga gravhaugene som ligger der og vern av kulturminnene. 
 
Faksvåg stiller spørsmål om hva Fellesrådet skal ta stilling til, prinsipielt sett. 
Forvaltningsansvar mtp miljøhensyn, bærekraft mv. 
 
 
Votering 

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Lier kirkelige fellesråds vedtak/innstilling  

Lier kirkelige fellesråd vil fraråde at Huseby alternativet blir valgt, fordi det berører 
viktige kulturminner og nasjonale kirkelige verdier.  
 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 
Forslag til vedtak 

 
Lier kirkelige fellesråd vi følge opp forhold til videre planprosess når det gjelder 
kulturminner.  Lier kirkelige fellesråd vil bli informert dersom planprosessen medfører 
inngripen i kulturhistoriske verdier knyttet til St Hallvard og 1000-års stedet på 
Huseby.  
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Lier og Asker kommune - kommunedelplan -E1 34 Dagslett - E1 8 - 
offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planlegging 
 

Det vises til brev av 20.01.2020. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 
Viken fylkeskommune har følgende merknader til varselet: 

Kort om saken 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning 
for strekningen ny E-134 fra Dagslett i Asker kommune til E-18 i Lier kommune. Formålet med 
konsekvensutredningen er å få fram de viktigste konsekvensene til de ulike veialternativene i 
forhold til økonomi, miljø og samfunn. Konsekvensvurderingene og analysen vil danne 
grunnlaget for et vedtak av kommuneplanen. 

Det foreligger allerede en reguleringsplan for strekningen Dagslett – Linnes fra 2014. Det 
foreligger også en vedtatt reguleringsplan for et tverrslag som for å gjøre det mulig med en 
mer effektiv tunneldrift. Denne løsningen er allerede bygget i henhold til vedtatt 
reguleringsplan, vedtatt 24.05.2016. Den opprinnelige planen for hele strekningen ble ikke 
gjennomført på grunn av økte kostnader og uforutsette tekniske problemer bl.a. knyttet til 
vanskelige grunnforhold i Spikkestadområdet.  Grunnet utfordringer med grunnforholdene 
var det ikke mulig å benytte fyllinger, og fyllingene må derfor erstattes med konstruksjoner. 

Nå startes planarbeidet opp på nytt med endrede forutsetninger gitt av 
Samferdselsdepartementet. Det betyr at det skal utarbeides kommunedelplan for hele 
strekningen fra Dagslett i Asker til E-18 i Lier. Fire ulike alternativ skal utredes. 
Kommunedelplanen vil gi grunnlag for valg av anbefalt alternativ, og resultatet av 
kommunedelplanen vil gi grunnlaget for oppstart av reguleringsplanen. Hele prosjektet skal 
sees under ett for hele strekningen avviker fra tidligere løsninger. Hele prosjektet vurderes på 
nytt og det legges ikke vekt på vedtatte planer. Når ny plan foreligger vil det være grunnlag 
for å oppheve gjeldende plan.  

 

Hovedmål med planlegging 



2 

Regjeringens overordna mål for transportplanlegging skal legges grunn, og dette er følgende: 
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidra til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 

Delmål 

Veinormalene legges til grunn, og det vil si at det planlegges ny 4-felts vei. Tunnel bygges med 
to separate løp. 

Følgende delmål er fastsatt for ny firefeltsvei: 

1. Best mulig samfunnsøkonomisk nytte 

2. Redusert og forutsigbar kjøretid og kortere vei å kjøre 

3. Redusert fare for møteulykker alle redusert skadeomfanget utforkjøringer 

4. Gode koblinger mellom overordnet og lokalt veinett 

5. Sammenhengende god standard på hele E-134 

6. Minst mulig tap av dyrket og dyrkbar mark til vegarealet i tråd med nasjonale mål 
jordvernstrategi 

7. Begrensede negative konsekvenser for miljøet og omgivelsene. Dette gjelder 
spesielt støybelastning, luftforurensning, barrierevirkning og visuell virkning 

8. Godt ivaretatt fremkommelighet for kollektivtrafikk og gang- og sykkel gjennom 
planområdet. 

I utarbeidingen av planen legges det vekt på å oppnå disse målene. Gjennom 
utredningsprogram av de ulike utredningene må det synliggjøres om det er mulig å oppnå mål 
og delmål.  

Utredning av alternative korridorer 

En del av hensikten med planprogrammet er å beskrive de ulike korridorene og de temaene 
som skal utredes. Hensikten nå er å sørge for at de ulike temaene blir godt nok belyst og 
utredet.  

Det er ikke grunnlag ut ifra den informasjonen som foreligger nå å anbefale et 
korridoralternativ, og det er heller ikke målet med planprogrammet. 

Kommentarer til delmålene: 

Viken Fylkeskommune ber om en beskrivelse av hvordan delmålene skal benyttes i prosessen 
med å anbefale korridorer. Håndbok V712 beskriver under punkt 3.10 Fylkeskommunen ber 
om en presisering av dette og hvorvidt delmålene er rangert fra 1-8.  Delmål 4 burde også ta 
med seg mål om gode koblinger til eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier gjennom 
planområdet. 
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Kulturminner 

Overordnede planfaglige føringer 

- Regional plan for kulturminner; kulturminnekompasset vedtatt 2017 

- Lier kommunes temaplan for kulturminner og kulturmiljøer; vern gjennom bruk vedtatt 2015 

Vurdering av traseenes innvirkning på kulturminner 

Viken fylkeskommunen gjør oppmerksom på at det knytter seg kulturminneinteresser til 
planområdet, både av nasjonal og lokal verdi. Vi redegjør her for planens innvirkning på 
automatisk fredete arkeologiske kulturminner og for dens innvirkning på kulturminner fra 
nyere tid. 

Husebykorridoren vil komme svært tett inn på tunet på Huseby. Her finnes et kulturmiljø som 
er valgt ut som et av Lier kommunes viktigste kulturmiljøer i kommunedelplan for 
kulturminner. Huseby er også valgt ut som et regionalt viktig kulturmiljø i fylkeskommunens 
regionale plan for kulturminner, kulturminnekompasset. 

Huseby var i vikingtid/tidlig middelalder kongsgård og administrativt senter. Legenden om St. 
Halvard er også knyttet til dette kulturmiljøet. St. Halvard var i middelalder en av regionens 
viktigste helgenfigurer. Han er skytshelgen for Oslo og legenden er fremdeles i dag et viktig 
bidrag til både Lier og Oslos kulturelle identitet. Kulturmiljøet er i dag en del av pilegrimsleden 
mellom Tønsberg og Oslo. Ved tunet finnes automatisk fredete gravhauger (Id 39109 og Id 
62755), automatisk fredet kirkested (Id 84667) og automatisk fredet tradisjonslokalitet (Id 
39110). 

Traseen vil direkte berøre tunet på Haga (Ringeriksveien 35, gbnr 17/5). På tunet står det et 
våningshus og en enhetslåve som er vurdert til å ha verneverdi i kommunens temaplan for 
kulturminner og kulturmiljøer. 

Vitbankkorridoren Traseen vil komme svært tett inn på kulturmiljøet på Huseby, og vil derfor 
kunne redusere opplevelsen av kulturmiljøet. Traseen vil direkte berøre den verneverdige 
bebyggelsen på tunet på Haga (Ringeriksveien 35, gbnr 17/5).  

Jensvollkorridoren vil kunne virke inn på nyere tids kulturminner og kulturmiljøer på 
Lierstranda, Jensvoll, Frydenlund, Gilhus. Ingen av disse vil bli direkte berørt av korridoren. To 
lokaliteter med automatisk fredete kulturminner vil kunne bli berørt (Id 90268 og id 150990). 
Disse ligger i dag under dyrka mark, og har derfor en svært begrenset opplevelsesverdi. 
Fylkeskommunen vil ha myndighet til å gi dispensasjon fra kulturminnelovens dersom disse 
lokalitetene blir berørt. 

Vikerkorridoren vil virke inn på den vedtaksfredete delen av Lierbakkene (id129028). Ut over 
dette vil den ikke virke inn på kjente kulturminneverdier. 

 

Kulturminnefaglige merknader 
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Fylkeskommunen forventer at det tas hensyn til kulturminneinteressene i det videre 
planarbeidet og at det utarbeides konsekvensutredninger når det gjelder 
kulturminner/kulturmiljøer og landskapsbilde. Tiltaket vil kunne medføre store inngrep i 
omgivelsene. Det er derfor viktig at konsekvensene og virkningene av tiltaket blir godt utredet 
– også de visuelle konsekvensene. Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig 
å vurdere.  

Fylkeskommunen har vanskelig for å se hvordan det vil være mulig å planlegge en 4-felts 
motorvei tett opp til kulturmiljøet på Huseby uten at dette vil medføre en fullstendig 
ødeleggelse av stedets opplevelsesverdi. Vi har vanskelig for å se hvordan vi skal kunne stille 
oss bak et planforslag som legger opp til bruk av disse traseene. Viken fylkeskommune vil som 
regional kulturminnemyndighet være nødt til å vurdere innsigelse til et planforslag vi mener 
ikke tar tilstrekkelig hensynet til et så verdifullt kulturmiljø. 

Arkeologiske registreringer 

Innenfor planområdet er det registrert fire lokaliteter med automatisk fredete kulturminner 
(ID 39108, 90268, 150990 og 151201). Det er videre gjort funn av flere arkeologiske 
gjenstander, og det er også gjort funn av strukturer av usikker alder som indikerer at det kan 
være flere automatisk fredete kulturminnelokaliteter inne i planområdet. Det er vanskelig å 
forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått arealbruk og kulturminner. 
Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere omfanget av denne typen 
konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens §§ 8 og 9. Forholdet til 
automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved gjennomføring 
av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens §9. Dersom det er ønskelig med en 
avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet 
påbegynnes, vil fylkeskommunen kunne bistå med dette. 

Landskapsbilde 

Lierdalen er en åpen dal med storskala landskap. Det store landskapsrommet avgrenses av 
skogkledte, lave åser med mye av boligbebyggelsen i nedre del av åssidene, mens selve 
Liersletta domineres av landbruk, næringsvirksomhet og kryssende infrastruktur. Jernbanen 
og større veianlegg krysser gjennom dalen og deler opp det store landskapsrommet. Disse 
utgjør store visuelle og fysiske barrierer som reduserer kontakten mellom Lierdalen og 
fjorden. 

Tre av fire alternative korridorer vil måtte krysse over den åpne Liersletta. At landskapet er så 
åpent gjør det sårbart for inngrep da det er vanskelig å innlemme tiltaket i eksisterende linjer 
og former i landskapet. For å bøte på dette bør man se på løsninger som legger veianlegget 
ned i terrenget, og om mulig nedgravde løsninger.  Dersom veien legges på konstruksjoner vil 
tiltaket bli svært dominerende, både sett fra avstand og fra nært hold, og veien vil i enda 
større grad utgjøre en visuell barriere. 

Veiens skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet bør vektlegges. Plassering, 
størrelse og utforming av kryss vil også være svært avgjørende for om tiltaket vil bryte med 
skalaen i området. Viken fylkeskommunen vil påpeke viktigheten av at kryssutforming og 
plassering av kryss skal illustreres i konsekvensutredningen, slik at konsekvensene for 
landskapsbildet kommer godt frem.  
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Samferdsel 

Forholdet til fylkesveier 

To alternativ berør FV-282 ved at forslåtte alternativ, Jensvoll og Vitbank krysser fylkesveien. 
må også krysses med bru. Kryssing av både fylkesveger og jernbanelinjer. Kryssing av 
fylkesveien må på anlegges en akseptabel og sikker måte.  

Et viktig element som bør utredes er kryssløsninger og tilknytning til fylkesveinettet. 
Tilknytningen til fylkesveinettet må utredes slik at konsekvensene for fylkesveinettet kan 
belyses. Det avgjørende for Viken fylkeskommune er å få belyst dette temaet, og ikke minst 
hva som vil være igjen av resttrafikk på fylkesveinettet. 

 

Trafikk på eksisterende og avlasta veinett 

Når det planlegges en ny firefeltsvei, er det av stor betydning at den nye veien avlaster 
eksisterende veinett i størst mulig grad. Det er viktig at utarbeidelse trafikkmodeller for ulike 
alternativene gjør det mulig å sammenligne alternativene i forhold til det alternativet som 
kommer best ut i forhold til avlastning av eksisterende veinett. 

Eksisterende riksvei vil sannsynlig vil bli nedklassifisert til fylkesvei, som gjør at Viken 
fylkeskommune blir eier og forvalter av nedklassifisert vei. Viken fylkeskommune vil ikke 
kunne akseptere at veier som skal overtas har en stor resttrafikk. Før fylkeskommunen kan 
overta veien må den også være i en stand som kreves av fylkeskommunen ved overtakelse.  

Uten at det foreligger trafikkberegninger, er det knyttet størst usikkerhet til Vikeralternativet i 
forhold til avlastningen av eksisterende veinett. Størstedelen av trafikken vil gå i retning 
Drammen. Det vil si at mye av trafikken må følge E-18 fra planfritt kryss ved Viker til 
Drammen. Strekningen fra krysset ved Viker til Drammen vil også være betydelig lengre enn 
de andre alternativene. E- 18 på denne strekningen vil også bli tilført en stor del av blandet 
trafikk, og på overordna veinett, som E-18, er det ikke akseptabelt med blandet trafikk. 

Det er derfor usikkert hvorvidt Vikeralternativet vil avlaste eksisterende og nedklassifisert 
veinett. Det er derfor viktig at dette kommer fram i modellberegningene. 

Finansiering av prosjektet 

I planprogrammet kommer det ikke fram hvordan en eventuell ny vei skal finansieres. Det 
antas at prosjektet vil bli delvis finansiert gjennom brukerfinansiering.  Det er viktig at det 
kommer fram hvordan prosjektet skal finansieres, og at det også vurderes hvor bomstasjon 
skal plasseres. De siste retningslinjene fra Samferdselsdepartementet tilsier at de ikke er 
aktuelt med å kreve inn bompenger på avlastet veinett.  Dette betyr at det ikke kan plasseres 
bomstasjon på påkjøringsrampe eller og utkjøringsrampe i forhold til den nye europaveien. 
Plassering av bompengetverrsnittet vil ha betydning for hvor stor resttrafikk det vil bli på 
avlastet veinett. Igjen er det viktig å påpeke at Viken fylkeskommune ikke kan akseptere en 
stor andel av resttrafikk på avlastet veinett, som eventuelt vil en del av fylkesveinettet.  
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Det er derfor viktig at finansiering og innkreving av brukerfinansiering, samt resttrafikk at 
dette blir utredet som en del av utredningsprogrammet. Dersom det er aktuelt med 
brukerfinansiering vil dette kreve en egen prosess. 

 

Forholdet til gang- og sykkelveier og regionale sykkelruter 

Viken fylkeskommune ber om at det i planbeskrivelsens punkt 5.5.1 Trafikkbelastning og 
trafikksikkerhet, under kulepunkt «vurdere plassering og utforming av kryss» også tenker på 
syklende og gående helt fra starten. Med det mener vi at man ikke kun skal vurdere 
løsningenes konsekvenser for syklende og gående i etterkant, men planlegge for løsninger der 
syklende og gående er integrert/tatt hånd om fra første stund, og ikke ender opp med tunge 
omveier m.v. 

Det er vanskelig å unngå at en ny vei skaper nye barrierer for gående og syklende. For å 
redusere barrierevirkning av fremtidig veianlegg ber fylkeskommunen vegvesenet om å legge 
til rette for krysninger for gående og syklende i forlengelsen av naturlige ferdselsårer, og 
opprettholder eller gjenskaper grønne korridorer.  

Videre viser Viken fylkeskommune til ATP Buskerudbyen 2013-2023: «Sykkel skal utvikles til et 
attraktivt transportmiddel i Buskerudbyen og slik at sykkel i kombinasjon med buss og tog 
fremstår som konkurransedyktige transportalternativer til privatbil. De viktigste grunnene til å 
satse på økt sykling er at det gir bedre helse, og at det bidrar til et bedre miljø». «Sykkel må 
gis større prioritet og aksept som transportmiddel». 

Viken fylkeskommune ber også vegvesenet om å se til utredningen «Regionale sykkelruter 
nord og sør for Drammenselva», utarbeidet av Statens vegvesen og vedtatt i ATM-utvalget i 
Buskerudbyen i 2018. Det er viktig at vegvesenet ser på de regionale sykkelrutene og 
tilstreber gode koblinger til eksisterende og planlagt sykkelveinett. Dette også i lys av at 
prosjektet berører skjæringspunktet mellom de to riksveirutene E-134 og E-18. 

Forholdet til kollektivtrafikken. 5.5.3 

Strekningen fra Dagslett i Røyken til Lier er viktig som ferdselsåre for kollektivtrafikken fra 
Hurumhalvøya til Drammen. Rute 81 fra Røyken stasjon til Drammen sentrum er en svært 
viktig rute. Ny E-134 fra Hekleberg i Røyken til Lier vil bli kortere en eksisterende. Det 
resulterer i at reisetiden kan kortes ned. Et alternativ kan være å sette opp ekspressbusser fra 
Røyken stasjon til Drammen. I tillegg til Drammen sentrum vil det nye sykehuset på Brakerøya 
være et viktig målpunkt for kollektivtrafikken på denne strekningen. Samtlige busser på denne 
strekningen forventes å kjøre innom det nye sykehuset. 

Det framtidige kollektivtilbudet på denne strekningen må utredes med tanke på framtidig 
tilbud. Lier kommune legger opp til en relativ stor utbygging på Gullaug. Dette området bør 
også dekkes av et godt kollektivtilbud. Et framtidig tilbud med ekspressbuss bør også 
vurderes. En kollektivutredning bør ha et relativt stort influensområde som dekker hele nedre 
Lier, Lierstranda, sykehuset på Brakerøya. 
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Vikeralternativet avviker fra de andre alternativene ved at det ligger lenger øst òg gjør at 
dette alternativet vil være mindre aktuelt i forhold til kollektivtrafikk. De andre alternativene 
er mer gunstige pga. kortere reiseavstand til Drammen. Løsninger og tilknytning til 
fylkesveinettet er en viktig faktor i vurderingen av løsninger forhold til kollektivtrafikk. 

Lokal og regional utvikling. Punkt 5.6 

Planprogrammet beskriver at utredningen av temaet lokal og regional utvikling skal skje i nært 
samarbeid med Lier og Røyken kommune, samt Viken fylkeskommune som regional 
myndighet. 

Arealplaner innenfor influensområdet 

Innenfor veiens influensområde er det en rekke store og viktige utbyggingsprosjekt, sykehuset 
på Brakerøya, planlegging av et område for bolig og næring Gullaug i Lier (Dynotomta), 
Lierstranda (Fjordbyen) og en rekke utbyggingsprosjekt på Spikkestad. Mange av disse 
områdene vil skape trafikk i forhold til planlagt vei og eksisterende fylkesveinett. Det er viktig 
at trafikkmodeller og trafikkberegningene tar hensyn til trafikkmengden fra de aktuelle 
områdene. I denne sammenhengen er det viktig å vurdere hvordan områdene kobles til 
overordna veinett, fylkesveier og riksveier. 

Sykehuset på Brakerøya vil være et viktig målpunkt for mange reiser. Deler av veisystemet til 
sykehuset ligger allerede inne i eksisterende reguleringsplaner, men en god del av det 
tilknytta området på Lierstranda er ikke ferdig planlagt. Det foreslått en rekke alternativ og 
videre planlegging av E-134 og kobling av til E-18 må ta hensyn til dette. 

Friluftsliv og forholdet til barn og unge 

Avsnitt 5.4.3 omhandler friluftsliv/ by og bygdeliv, inkludert barn og unges interesser. 
Innenfor influensområdet er det i dag en barneskole. En ny vei vil ha store konsekvenser for 
barnas skolevei. Sannsynligvis vil det bety at deler av skoleveien må legges om slik at 
skoleveien blir trygg. Omlegging av skolevei kan ha betydning for fylkesveiene. Viken 
fylkeskommune vil påpeke at det er viktig å få fram konsekvensene tiltaket har for barn og 
unge. 

I tillegg til Gullaug skole  er det flere skoler som vil kunne bli sterkt påvirket av ny vei, som 
Høvik skole, Lier vgs., St. Hallvard vgs.,Hegg skole  og Lierbyen skole. Lier kommune har sendt 
ut utkast til ny skolestruktur ut til høring. Endringene av grensene kan influere på elvenes 
skolevei. 

Området som er mest benyttet til friluftsliv er strekningen langs den gamle jernbanelinja fra 
Spikkestad til Lier. Den gamle jernbanelinja er godt tilrettelagt for gående og syklende, og 
benyttes til skiløype om vinteren. Det er foretatt sikringsarbeid av skjæringer og tuneller. Det 
er viktig at forbindelseslinjer fra tilgrensende boligområder ikke blir brutt. 

Viken fylkeskommune ber om at Statens vegvesen legger kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder etter Miljødirektoratets metode (M98) til grunn, som Lier kommune har utført 
i samarbeid med tidligere BFK. Videre bør barnetråkk benyttes som metode der eksisterende 
kunnskapsgrunnlag er for dårlig eller utdatert. 
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5.4.6 Naturressurser og sikring av jordressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, jordbruk, skog og andre utmarksressurser som fisk, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler. Formålet med analysen er å frambringe kunnskap 
om verdifulle områder for tema naturressurser, og belyse konsekvensene av de ulike 
alternativene.  

Landbruksarealene i Lier er nasjonalt viktige arealer når det gjelder produksjon av grønnsaker. 
En stor del av norske grønnsaker produseres i Lier. Mye av grunnen det til ligger i de meget 
gode lokalklimatiske forholdene, og god tilgang på kunstig vanning, blant annet fra Lierelva. 
Dersom landbruksarealer beslaglegges til veiformål, må tapet av areal kompenseres. Ved flere 
store, statlige samferdselsprosjekt er det blitt vanlig med kompensasjon for tap av dyrka og 
dyrkbar mark. Dette er hjemlet i naturmangfoldloven. Kompensasjonsfaktoren bør fastsettes 
så tidlig som mulig i planleggingen. 

Naturmangfold 

Tre av alternativene berør Lierelva. Ett av de omfatter dagens vei. Dersom eksisterende vei 
skal benyttes må veien utvides med to til 4 felt, dvs. at en ny bru parallell til den gamle må 
bygges. 

Under punkt 5.4.4. kommer, hva som defineres som naturmangfold, dvs. forhold som 
omfattes av alle terrestiske, limnologiske og marine forekomster, og biologisk mangfold 
knyttet til disse. Det kan med fordel presiseres at fremmede arter vil bli vurdert under dette 
punktet, og at utredningene også gjelder for midlertid anleggsvirksomhet og masseflytting. 
Det er positivt at det er tatt med at tiltak skal vurderes etter vannforskriftens § 12. 

Lierelva er både utsatt for flom og de nedre delene påvirkes av flo og fjære, og disse 
elementene påvirker det biologiske mangfoldet. Videre er det viktig å ta vare på elvas 
sidevegetasjon. 

Oppsummering og konklusjon 

Planprogrammet er gjennomgått, og Viken fylkeskommune har kommet med en del 
anbefalinger og merknader til utredningstema. Merknadene krever oppfølging gjennom ulike 
utredninger. Med en del forbedringer gir planprogrammet et godt utgangspunkt for å komme 
fram til et anbefalt alternativ som vil gi grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplan. 

Følgende punkter bør følges opp og utredes: 

- Utrede resttrafikk på nedklassifisert veinett ved bruk av trafikkanalyser 
- Utrede konsekvenser for kollektivtrafikken 
- Utrede landskapsmessige konsekvensene av veianlegget, vektlegge at veianlegget får 

en gunstig plassering i terrenget og redusere barriervirkninger 
- ta stilling til kompensasjon for tap av dyrka og dyrkbar mark, eventuelt fastsette 

kompensasjonsfaktor 
- utrede hvilke konsekvenser veianlegget får for gang og sykkelveier og komme fram til 

avbøtende tiltak. 
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Viken fylkeskommunen vil som regional kulturminnemyndighet være tvunget til å vurdere 
innsigelse til Husebyalternativet, dersom vi mener at hensynet til et så verdifullt kulturmiljø 
ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Vennlig hilsen 

 

Per Albert Kierulf Terje Øverland Lønseth 

avdelingssjef Rådgiver 

 

Saksbehandler kulturminner:   Lars Hovland 
Saksbehandler infrastruktur og samferdsel: Svein Ove Pettersen 
Saksbehandler klima:    Tonje Rundbråten 
Saksbehandler Plan:    Terje Øverland Lønseth 
 

 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

Statens vegvesen 
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NVEs innspill til oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 - 

Lier og Asker kommuner 

Vi viser til brev av 20.01.2020 med varsel om oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan 

for E134 Dagslett – E18. NVE har tidligere deltatt i planprosessen både ved rv23 Dagslett – Linnes, rv 

23 Linnes – E18 og Rv23 Linnes – E18 Lianåsen. Vi ber om at innspillene vi har gitt i tidligere saker tas 

med videre. Vi viser også til kontakt med saksbehandler der vi fikk noe utsatt frist til å gi innspill.  

Formålet med planen er å regulere en strekning for E134 fra Dagslett til E18. Det er i planprogrammet 

skissert 4 korridorer. Alle 4 korridorene krysser Dauerudbekken og 3 korridorer krysser Lierelva som de 

største vassdragene i planområdet.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom- 

og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 

hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

NVE oppfordrer generelt til å unngå inngrep i vassdrag 

Alle korridorene krysser vassdrag. NVE oppfordrer generelt til at dere i planarbeidet unngår alternativ 

med inngrep i vassdrag. Vassdragene bør krysses med bru, og vi ber særlig om at Lierelva og 

Daueruddalen tas særlig hensyn til.  

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik 

måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er 

godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette 

forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i vannressursloven blir ivaretatt. Selv om det 

først er på reguleringsplannivå vi kan gjøre en slik samordning er det viktig at det nå i 

kommunedelplanen legges føringer som gjør det mulig å samordne på neste plannivå. Vi ber derfor om 

at det i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen går tydelig og konkret fram om, og hvordan 

planen/alternativet medfører inngrep i vassdrag. Hvilke konsekvenser eventuelle tiltak kan få for 
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allmenne interesser må vurderes. Eksempel på allmenne interesser kan være fisk, allmenn ferdsel, 

naturvern, biologisk mangfold, kultur og landskapshensyn, jordvern, omsyn til flom og skred osv.  

Det er også viktig å få fram mulige avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser. De allmenne 

interessene i vassdrag blir ofte dekket innenfor vanlig KU metodikk, men der blir de ofte framstilt 

fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Vi ber derfor om å få en oversikt over hvilke tiltak og inngrep som 

planlegges i vassdragene og vassdragsnære områder.   

Flomfare og overvann 

Det er en planoppgave å sørge for en helhetlig forvaltning av vannets kretsløp og å gjøre tilpasning til 

forventa klimaendringer, jf. pbl §3-1, første ledd bokstav i) og g). Den statlige planretningslinjen for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 med veiledning skal bidra til at 

samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringer.  

Transformasjon av naturområder til blant annet samferdselsområder bidrar til økt andel med harde flater 

og endrer avrenningen. Dette vil kunne gi økte og mer spissete flommer i vassdragene og 

oversvømmelser (overvann) i byggeområdene. Det er derfor viktig allerede i en tidlig planfase å ha en 

høy bevissthet rundt hvilke arealer som er best egnet til innfiltrering og fordrøyning av vann, hvilke 

arealer som kan sikre trygg bortledning av vann og hvilke arealer som er best egnet til å bygge på. Ved 

vurderingen av de nye korridorene må dette vurderes.   

Kryssing av elver og utfylling i vassdrag/flomsoner kan medføre økt flom- og erosjonsfare for 

tilstøtende areal. I elver kan inngrep i vassdraget og flomsona stuve opp vann og/eller endre 

strømforholdene og dermed øke flom- og erosjonsfaren i området. Det må planlegges slik at tiltaket ikke 

medfører økt fare og ulempe for omkringliggende områder. Vi viser til den generelle aktsomhetsplikten i 

vrl. §5, og Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-1, 2. ledd. Avbøtende tiltak for å unngå slike 

konsekvenser kan gi store økte kostnader. NVE anbefaler derfor at det på et tidlige tidspunkt gjøres 

vurderinger av flomfare og hvilke konsekvenser tiltak i og ved vassdragene får. NVE anbefaler at alle 

vassdrag og kantsoner reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf pbl §11-7 nr. 6. 

Prosjektet har fått oversendt flomberegningene som er gjort for Lierelva. I flomsonekartet fra 2007 er 

det ikke gjort vurderinger av klimaendringer. Vi viser til Klimaprofil for Buskerud for mer informasjon 

om dette. 

Skredfare 

I tidligere arbeid med rv 23 i dette området er det gjort utredninger av fare for kvikkleireskred. Det er 

flere kjente kvikkleiresoner i området. Det bør allerede nå på kommunedelplannivå gjøres vurderinger 

av stabiliteten i de ulike korridorene og at dette blir med i grunnlaget for å vurdere hvilken korridor som 

skal velges. Sikring mot kvikkleireskefare kan være svært kostbare tiltak. Dersom det er aktuelt med 

motfyllinger i vassdrag eller i vassdragsnære områder må forholdet til vannressursloven vurderes.  

Ved skjæringer i bratt terreng er det viktig å vurdere sikkerhet mot skred. Videre er vannhåndteringen 

her svært viktig. Avskjæring av vannveier kan medføre vann på avveie og videre fare for erosjon og 

skred.  

Massebalanse 

I planprogrammet står det ikke noe om håndtering av overskuddsmasser. NVE er opptatt av at dette ikke 

blir fylt i raviner og bekkedaler. Det bør derfor tidlig i planarbeidet legges føringer for håndtering av 

overskuddsmasser.   

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler%2Fklimaprofil-buskerud
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Generelle råd 

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

 NVE sine karttjenester viser oppdatert informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og 

energianlegg innenfor det aktuelle planområdet.  

 NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan disse interessene bør tas inn i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

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

 

Vi ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og hjelper gjerne til med ytterligere råd og 

veiledning knyttet til våre tema.  

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

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

   

   

   
 

  

Kopi til: 

Asker kommune 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

Lier kommune 
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http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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http://www.nve.no/arealplan


Fra: Gert Myhren <Gert.Myhren@drammen.kommune.no>
Sendt: 11. februar 2020 14:30
Til: Firmapost
Kopi: Brandt Nils; Haga Marianne Harstad; Richard Sletten Nilsen
Emne: Planprogram for E134 Dagslett - E18 - forespørsel om utsatt høringsfrist

Drammen kommune har i brev av 20.01.2020 mottatt forslag til planprogram for kommunedelplan
for E134 Dagslett – E18 på høring. Høringsfristen er satt til 8. mars 2020.

Vi har behov for å behandle kommunens høringsuttalelse politisk. Første mulighet for behandling er i
mars måned. Vi antar at saken vil bli behandlet i formannskapet. De har møte 17. mars. Dersom
saken også skal behandles av kommunestyret, vil det bli i deres møte 24. mars. Vi ber med dette om
utsettelse av høringsfristen til etter den politiske behandlingen.

Sakspapirene og rådmannens innstilling i saken vil være tilgjengelig på kommunens internettside i
forkant av behandlingen, etter planen fra 6. mars.

Samferdsel, vei og park
Samferdsel, vei-og parkforvaltning

Gert Myhren
Overingeniør

Telefon: 994 21 355
E-post: gert.myhren@drammen.kommune.no
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
Besøksadresse: Drammen rådhus, Engene 1, 3015 Drammen

mailto:gert.myhren@drammen.kommune.no


Arealplan

Overordnet planlegging Postadresse Besøksadresse Telefon
Organisasjonsnummer

Statens Vegvesen Region Sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Dato:
Saksnr.:
Deres ref.:

27.03.2020
PLAN-20/01316-4

Oversendelse av Høringsuttalelse av planprogram for E134 Dagslett - E18 fra Drammen
kommune

Viser Høring av planprogram for E134 Dagslett. Denne uttalelsen skulle vært behandlet av
formannskapet 17/3 2020, men grunnet Koronakrisen er alle politiske møter midlertidig avlyst i
Drammen kommune. Kommunen har allerede fått utsatt høringsfristen fra 8.mars til etter politisk
behandling av uttalelsen. Da det nå er usikkert når uttalelsen vil bli behandlet, velger vi å oversende
høringsuttalelsen slik den foreligger før politisk behandling.

Det tas forbehold om eventuelle endringer som kan komme ved politisk behandling av saken. Eventuelle
endringer vil bli varslet Statens vegvesen umiddelbart etter behandlingen i formannskapet.

Med hilsen

Richard Sletten Nilsen
Avdelingsleder Arealplan og miljø

Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift

Vedlegg: Høring av planprogram for E134 Dagslett – E18
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Arkivsak-dok. PLAN-20/01316-3
Saksbehandler Richard Sletten Nilsen

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksfremlegg

Høring av planprogram for E134 Dagslett – E18

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Drammen kommune støtter en bred utredning av mulige alternativ for E134 Dagslett – E18 i
tråd med Samferdselsdepartementets føringer og Lier kommunes ønsker, slik planprogrammet
legger opp til.

2. Drammen kommune støtter prosjektets mål slik disse fremgår av planprogrammets kapittel 1.4.
Prosjektmål.

3. Nytt sykehus bygges på Brakerøya. For Drammen kommune er det viktig at atkomsten til
sykehuset er god, inkludert tilknytning til overordnet veinett. Konsekvensutredningen må belyse
virkningen av de ulike alternative for ny E134 Dagslett – E18 for atkomsten til sykehuset,
inkludert konsekvenser for fv./ rv. 282 Strandveien og E18.

4. Virkninger for fremkommeligheten på E18 må belyses, og god flyt i trafikken på det overordnede
veinettet må sikres.

5. Eventuelle trafikale virkninger av ny E134 Dagslett – E18 på innfartene til Drammen, via E18 med
Brakerøyakrysset og Bangeløkkakrysset, og fv./ rv. 282 Strandveien, må belyses.

6. Eventuelle virkninger av E134 Dagslett – E18 på trafikk inne i Drammen må belyses.
7. I planprogrammets kapittel 1.5.3 Regionale planer og føringer er Buskerudbypakke 2 oppført.

Etter at Buskerudbypakke 2 falt politisk våren 2019, kan ikke lenger tiltakene i pakka legges til
grunn for planleggingen. Samtidig må nullvekstmålet for persontransportveksten i byområder
ligge til grunn for løsningene som velges.

8. Konsekvensutredningen for E134 Dagslett – E18 må belyse eventuelle trafikale og
sikkerhetsmessige konsekvenser for E134 Strømsåstunnelen og Fv 282 Bragernestunnelen.

9. Planprogrammets kapittel 5.2.2 Referansealternativet (alternativ 0) er holdt i generelle
vendinger. Her må det presiseres nærmere hvilke forutsetninger som legges til grunn, både med
hensyn til vei- og jernbaneprosjekter og store utbyggingsprosjekter som Fjordbyen og nytt
sykehus med tilhørende helsepark.
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Hensikt  

Hensikten med saken er å vedta Drammen kommunes uttalelse til forslag til planprogram for E134 
Dagslett-E18. 
 

Saksutredning 

Bakgrunn 

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

Planprogrammets innhold 

Planprogrammet legger opp til en bred utredning av veikorridorer i tråd med føringene fra 
Samferselsdepartementet. Kartet nedenfor viser planområdet. Alle løsninger ligger i kommunene Asker 
og Lier. Drammen kommune berøres ikke direkte.  
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Veien som planlegges er en firefeltsvei. Veitype og trafikkmengde tilsier i utgangspunktet fartsgrense 
110 km/t etter Vegvesenets håndbok for veiutforming. Prosjektet vil søke Vegdirektoratet om fravik for 
å få lov til å bygge en vei for fartsgrense 80 km/t for at veien skal være tilpasset eksisterende plan for 
Dagslett og E134 videre mot Oslofjordtunnelen. Tunneler blir planlagt med to løp med to felt i hvert løp.  
 
Drammen kommune berøres ikke fysisk av veitiltaket, men det kan bli trafikale virkninger i Drammen. 
Derfor er det viktig at disse virkningene bli godt belyst i utredningen. Følgende trafikale konsekvenser er 
av særlig interesse for Drammen kommune: 

• God atkomst til det nye sykehuset på Brakerøya, inkludert atkomst til overordnet veinett.  

• Virkninger for fremkommeligheten på E18. 

• Trafikale virkninger på innfartene til Drammen, via E18 med Brakerøyakrysset og 

Bangeløkkakrysset, og via fv./rv. 282 Strandveien. 

• Eventuelle virkninger av E134 Dagslett – E18 på trafikkbelastningen inne i Drammen. 

• Eventuelle virkninger på trafikkmengden i E134 Strømsåstunnelen. Tunnelen tilfredsstiller ikke 

kravene til sikkerhet på grunn av høy trafikkmengde. 

• Eventuelle trafikale og sikkerhetsmessige konsekvenser for Bragernestunnelen. 

Videre må nullvekstmålet, som sier at persontransportveksten i byområder skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange, ligge til grunn for løsningene som velges. Dette målet ligger til grunn 
både i nasjonal transportplan, i Buskerudbysamarbeidet og i kommunen. 
 
I prosjektmålene (planprogrammets kapittel 1.4) inngår samfunnsøkonomisk nytte, redusert og 
forutsigbar kjøretid og -lengde, trafikksikerhet, gode koblinger mellom overordnet og lokalt veinett, og 
sammenhengende god standard på E134. Videre inngår mål om minst mulig tap av dyrket og dyrkbar 
mark, begrensning av negative konsekvenser for miljøet og omgivelsene, samt godt ivaretatt 
fremkommelighet for kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk gjennom planområdet. Dette vurderes å 
være gode mål som både dekker de trafikale hensiktene med prosjektet og legger opp til at omgivelsene 
skal ivaretas på best mulig måte. 
 
Planprogrammets kapittel 5.2.2 Referansealternativet (alternativ 0) er holdt i generelle vendinger. 
Referansealternativet angir hvilke forutsetninger man legger til grunn for utredningen, og alle alternativ 
for ny vei vurderes i forhold til referansealternativet (alternativ 0). For Drammen kommune er det viktig 
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at det presiseres nærmere hvilke forutsetninger som legges til grunn for utredningen, både med hensyn 
til vei- og jernbaneprosjekter og store utbyggingsprosjekter som Fjordbyen og nytt sykehus med 
tilhørende helsepark. 
 
I planprogrammets kapittel 1.5.3 Regionale planer og føringer er Buskerudbypakke 2 oppført. Etter at 
Buskerudbypakke 2 falt politisk våren 2019, kan ikke lenger tiltakene i pakka legges til grunn for 
planleggingen. 
 
 

Vurdering og konklusjon 

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

Vedlegg 

1. E134 Dagslett – E18. Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Høringsutgave datert 17.01.20. 
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