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1. Bakgrunn og formål 

E134-parsellen Damåsen–Saggrenda, som åpnet sommeren 2020, avsluttes mot vest like etter 
Vollåstunnelen. Det arbeides med reguleringsplan for videreføring av E134 mot Notodden, 
strekningen Saggrenda–Elgsjø. I spleisen mellom de to vegprosjektene ligger E134 tett på 
Kobberbergselva og Kjerkebergåsen naturreservat.  

Formålet med dette notatet er å beskrive hvordan hensynet til verneområdet er ivaretatt i 
reguleringsplanen for E134 Saggrenda–Elgsjø. Videre hvilke krav og forventninger byggherren vil 
sette til anleggsgjennomføring for å minimalisere risiko for skade på verneverdiene.  

For flere detaljer vises det til reguleringsplanmaterialet, herunder temarapporter, planbeskrivelse og 
tegninger. 

 

2. Naturfaglig kunnskapsgrunnlag 

Kjerkebergåsen naturreservat er et 520 dekar stort verneområde etter naturmangfoldloven. 
Verneområdet ble opprettet i desember 2019. Innenfor kjerneområdene inngår sesongfuktige, 
kalkrike sig med litt tørkeutsatt høgstaudeskog og kalklågurtskog. Tresjiktet domineres av furu med 
stort innslag av gran på frisk mark. Langs de kalkrike sigene i området inngår urterik og kalkkrevende 
flora. Her er det også potensiale for kalkkrevende markboende sopp (1). Formålet med vernet er 
formulert slik i verneforskriften:  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en sjelden type natur 
i form av eldre barblandingsskog med forekomster av høyproduktiv lavlandsskog og kalkskog. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 

De første naturfaglige undersøkelsene vi kjenner til i området er undersøkelser i Kobberbergelvas 
nedbørfelt på slutten av 1980-tallet (2), (3). Dette ble utført i forbindelse med planer om 
kraftutbygging i vassdraget.  

Miljøfaglige Utredning ved Geir Gaarder undersøkte området mer detaljerte i forbindelse med 
konsekvensutredning for E134 Damåsen–Saggrenda i 2001 (4). Det ble da kartlagt og beskrevet to 
naturtyper innenfor det som i dag er Kjerkebergåsen naturreservat, Bramsane og Medalen vest. 
Begge har verdi viktig (B). 

BioFokus utførte naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskogs SFs 
eiendommer i 2017 (5). De to naturtypene ble undersøkt på nytt, samt at én ny ble avgrenset, 
Mørkedalsås sør (kalkbarskog, svært viktig-A). Den ligger utenfor området Miljøfaglige Utredning 
undersøkte. Figur 1 og tabell 1 viser og beskriver området og naturtypene. 

Utover artsregistreringer fra disse undersøkelsene er det kun én registrering i Artskart (6), 
innrapportering av karplanten blåmunke i 2003 (arten er ikke rødlistet eller særlig kravfull).  

Deler av Kobberbergselva innenfor verneområdet ble undersøkt for elvemusling i 2016 uten at arten 
ble funnet (7). 
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Figur 1: Naturreservat (rød skravur) og naturtyper (grønn skravur) i området. Utsnitt fra Naturbasen (1) 
 

Tabell 1: Naturtyper i det aktuelle området. Beskrivelse hentet fra Naturbasen (1) 

Nr. og navn Type Beskrivelse Verdi 
1 Bramsane Gammel 

barskog 
Arealet domineres av gammel granskog, lavlandsutforming. Dominerende 
grunntyper lågurt-svak lågurt med gradvis mer innslag av blåbærskog mot 
vest. Tresjiktet er dominert av gran, med varierende innslag av løvtrær som 
bjørk, osp, gråor, rogn og selje. Moserik lågurtskog dominerer, i veksel med 
småbregner. Krevende urter som trollbær og firblad er notert. I 2001 ble flere 
interessante marklevende sopp påvist, deriblant den rødlistede fiolgubbe (NT), 
og andre kravfulle arter som duftslørsopp og skarp rustbrunpigg. 

B 

2 Medalen 
vest 

Kalkbarskog, 
sesongfuktig 
kalkfuruskog 

Skogen har et overveiende fattig og nokså tørt preg, og med dominans av 
nøysomme og vanlige arter. På enkelte partier skiller vegetasjonen seg ut med 
til dels godt innslag av kravfulle urter. De mer kalkrike partiene er egnede 
voksesteder for kravfulle marklevende sopp. 

B 

3 N Mørke-
dalsås sør 

Kalkbarskog, 
sesongfuktig 
kalkfuruskog 

Areal med stor andel kalkbarskog av sesongfuktig utforming i tett mosaikk 
med gammel lavlandsfuruskog på fattigere mark. Dominerende grunntyper er 
litt tørkeutsatt høgstaudeskog, bærlyngskog og blåbærskog. Langs sesong-
fuktige sig inngår urterik og kalkkrevende flora. Potensial for kalkkrevende 
markboende sopp.  

A 

 

Siden bygging av ny E134 Saggrenda–Elgsjø kan påvirke naturreservatet ble det ble utført 
supplerende kartlegginger av BioFokus høsten 2020 (8). Dette for å få detaljkunnskap om 
naturverdier der det kunne bli nye inngrep, samt nødvendig kunnskap for å vurdere mulige inngrep 
opp mot formålet med vernet og om dette kunne gi varige konsekvenser for verneformålet.  

Arbeidet ble utført av BioFokus ved Sigve Reiso 9. og 21. september 2020. Hele skråningen mellom 
E134 og Kobberbergelva ble undersøkt. Det ble fastslått at området er variert, med sterkt 
mosaikkpreg som domineres av eldre og svakt fleraldret granskog.  

• bærlyng- og blåbærskog på rygger 
• svak bærlynglågurtskog i hellinger 

1 
2 

3 
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• renere lågurtmark langs små forsenkninger 
• friskere høgstaudeskog langs fuktsig 

Høgstaudegranskog er rødlistet som nær truet (NT) (9), men finnes kun fragmentarisk og i tett 
mosaikk med lågurtgranskog som ikke er rødlistet. 

Spesielt gamle trær finnes ikke i området, men stedvis inngår noe fersk død ved av furu og gran.  

Det ble ikke funnet markboende sopp eller signalarter av fuktighetskrevende berglevende arter av 
moser og lav knyttet til skyggefulle berg i nedre del av lia og langs elva. Knappenålslav knyttet til 
tørre vedrester ble funnet på beskyttede areal under steinblokker langs elva, bl.a. rotnål (NT). 

Skogen er strukturmessig nokså lik på hele det aktuelle strekket, og det ble ikke funnet grunnlag for å 
avgrense spesielt viktige «hot spot» areal for biologisk mangfold innenfor naturtypen Bramsane. 
Imidlertid ble naturtypeavgrensningen forlenget noe vestover (se figur 4 i Biofokus notat 2020-60). 

 

3. Prosess med Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Oslo og Viken 

Det ble orientert om nærføringen til Kjerkebergåsen naturreservat i ekstern administrativ 
samarbeidsgruppe for planarbeidet med ny E134 Saggrenda–Elgsjø (møte nr. 3, 11.05.2020). Fylkes-
mannen i Oslo og Viken var ikke representert på møtet, men mottok referat. Forholdet til 
verneområdet ble drøftet i et møte mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken 
21.08.2020. Statens vegvesen hadde da allerede bestilt tilleggskartlegging av verneområdet for å øke 
kunnskapsgrunnlaget (se kap. 2). Konklusjonen i møtet var at Statens vegvesen trenger dispensasjon 
fra vernevedtaket etter naturmangfoldloven (nml) § 48, og at det vil være aktuelt å ha et diskusjons-
møte underveis i prosessen, når kunnskapsgrunnlaget er forbedret. Ev. vurderinger etter nml § 49 ble 
også omtalt i møtet.  

På bakgrunn av BioFokus notat 2020-60 (8) og en mer detaljert beskrivelse av anleggsgjennom-
føringen i det aktuelle området ble det holdt et oppfølgingsmøte med Fylkesmannen i Oslo og Viken 
25.11.2020. Dispensasjonssøknaden ble diskutert. I møtet framkom det at selve byggetiltaket er 
utenfor verneområdet og at SVV ikke planlegger ordinær anleggsaktivitet innenfor naturvern-
området. Skadepotensialet er kun knyttet til påregnelig uhellshendelser fra utenforliggende 
virksomhet, altså ved arbeider utenfor reservatet. Senere samme dag sendte Fylkesmannen ved 
saksbehandler Karoline Bredland e-post til Statens vegvesen med følgende innhold: 

Jeg har i etterkant av møtet rådført meg med Miljødirektoratet ved Gunnar Kjærstad. Etter 
en intern diskusjon i direktoratet fikk jeg tilbakemelding om at dere ikke trenger å søke om 
dispensasjon fra verneforskriften til tiltaket, så lenge veianlegget og anleggsområdet ligger 
utenfor verneområdet.  

Videre behandling vil skje gjennom reguleringsplanarbeidet. Naturmangfoldloven § 49 kan 
komme til anvendelse. 

Statens vegvesen la dermed til grunn at reguleringsplanen må beskrive påvirkningen av området og 
verneverdiene ved bygging i nærliggende området. Statsforvalteren vil ta stilling til dette grunnlaget i 
høringen. Det foreliggende notatet samler kunnskapen som trengs for å belyse forholdet til natur-
vernområdet og ev. påvirkning av verneområdet fra «utenforliggende virksomhet», jf. nml § 49.  
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4. Eksisterende situasjon og tidligere inngrep 

Dagens E134 med tilgrensende gang- og sykkelveg passerer på sørsiden av reservatet med en 
avstand på mellom ca. 10 og 20 meter mellom reservatgrensa og asfaltkanten. På ett punkt helt i vest 
tangerer skråningsutslaget fra gang- og sykkelvegen reservatgrensa (se figur 2 og figur 3).  

 

Figur 2: Ny E134 sett mot Notodden. Kjerkebergåsen NR ligger til høyre for vegen. Dronebilde tatt 
september 2020 (foto ScanSurvey). 

 

Figur 3: Eksisterende situasjon. Grensa til Kjerkebergåsen naturreservat er vist med grønn strek 
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Tidligere vegrelatert anleggsvirksomhet har påvirket reservatet. De første påvirkningene er en del år 
gamle (trolig fra før verneprosessen startet), og omfatter nedfall av betongstabber og rekkverksdeler 
fra arbeid med utskiftning av vegrekkverket. Byggingen av E134 Damåsen–Saggrenda hadde hoved-
sprengning i det aktuelle området i tidsrommet juni 2017 til mai 2018. Dette medførte utrasing av 
stein og løsmasser i en del av området, se figur 4 og figur 5. Masser har rast helt ned til elva. Denne 
aktiviteten har trolig også flyttet på betongstabber og rekkverksdeler fra tidligere arbeider. En del av 
de utraste massene støttes delvis opp av trær. I forbindelse med anleggsarbeid er det tilført nærings-
rike masser infisert av den fremmede arten hagelupin i vegens sidearealer – men ikke innenfor 
reservatet (se figur 6).  

 

Figur 4: Område der masser har rast inn i reservatet er markert med rød sirkel. Dronebilde tatt 
september 2020 (foto ScanSurvey).  
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Figur 5: Steinmasser innenfor reservatet. Foto: BioFokus (september 2020) 
 

 

Figur 6: Skråning utenfor reservatet. Tilførte toppmasser med oppslag av hagelupin. Foto: BioFokus 
(september 2020) 
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5. Ny situasjon, reguleringsplan E134 Saggrenda–Elgsjø 

Figur 7 viser hovedgrepet i ny, permanent situasjon slik den framkommer av plan- og profiltegninger 
til reguleringsplanen pr. desember 2020. 

 

Figur 7: Plan- og profiltegning. Merk at nord peker nedover 
 

Vollåstunnelen låser mulighetsrommet for ny E134-trasé. Ny E134 er lagt så langt sør som mulig 
innenfor geometrikrav for bygging av denne typen veger – d.v.s. så langt vekk fra verneområdet som 
mulig. I tillegg er ny lokalveg gjennomgående lagt så nær ny E134 som mulig. Realisering av framtidig 
E134 gjør likevel en liten utvidelse i retning naturreservatet nødvendig. Figur 8 viser detaljer i 
planlagt inngrep. Det er planlagt mur på kritisk strekning øst i det aktuelle nærføringsområdet til 
verneområdet. Denne muren («Vollåsen støttemur») er planlagt mellom profil 61 og 140. Lenger vest 
planlegges det ordnet steinfylling fra ny lokalveg (profil 150–250). For å minimalisere inngrepet i lia 
er denne steinfyllingen strammet opp så mye som mulig, dvs. til en helningsgrad på 1:1,25.  

Arealet mellom profil 150 og 250 vil være påvirket av anlegget, da det bygges ny veg/vegskråning i 
dette området. Som Figur 7 og Figur 8 viser vil det fysiske fotavtrykket i all hovedsak berøre et areal 
som tilsvarer dagens veg med vegskråning. Fyllingsfoten vil nærme seg reservatgrensa noe, men det 
er ikke inngrep innenfor reservatet. Vegetasjon på vegskråningen vil fjernes i anleggsperioden, men 
det vil legges til rette for reetablering av vegetasjon på vegskråningen på lengre sikt.  
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Figur 8: Nødvendig tiltak nær naturreservatet i ny situasjon (verneområdet er vist med rød skravur) 

6. Anleggsgjennomføring 

Anleggsgjennomføringen er planlagt gjort ovenfra, altså uten anleggsmaskiner på sidene ned i 
reservatet. Først legges eksisterende E134 om, helt inn i fjellskjæringa i sør og trafikken ledes dit. Når 
trafikken er fjernet senkes dagens veg ved utgraving av eksisterende vegfylling ned til fast fjell for å gi 
atkomst til anleggsområdet på utsiden. Arbeidet starter i vest og det jobbes suksessivt mot øst med å 
etablere fundament for vegfylling og støttemur fram til profil 61. Hogst og vegetasjonsrydding skjer 
fra dagens veg til fyllingsfot, eventuelt grensen til naturreservatet.  

Ordnet steinfylling 
Etter at vegetasjon og løsmasser er fjernet etableres steinfyllingen. Det brukes tilførte masser av 
sprengstein. Fyllinga legges ut med gravemaskin fra oversiden. Sprengsteinsfylling legges med en 
helling på 1:1,25 i profil 150-250 og ny vegfylling etableres over. Denne vegen vil fungere som 
atkomstveg til området lenger øst der det skal etableres støttemur. 

Støttemur  
Støttemuren bygges i et svært utfordrende terreng. Høydeforskjellen mellom dagens veg og elva er 
her nesten 40 meter, og det er svært bratt. Det forutsettes likevel at arbeid kan skje fra oversiden 
også her. Først blir det utført utgraving og rensk ned til fast/stabilt berg for å få et fast og stabilt 
planum å arbeide på (profil 61-140). Det ligger mye rasmasse i denne skråningen.  

Det er antatt at rensk stort sett kan skje med pigging, men en må også forvente noe sprengning. 
Sikring av oppsprukket berg ved boring og bolting kan også bli nødvendig. I denne perioden må det 
påregnes støv fra både pigging, boring og sprenging, og at noe mindre stein raser ned. Dette kan også 
føre til at allerede løse steiner og blokker i skråningen raser lengre ned. Ved sprenging vil området 
dekkes med skytematter. De forankres med wire i overliggende berg/terreng. Når en har fått rensket 

Ordnet steinfylling 

Støttemur 
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området og kommet seg ned til fast berg starter arbeidet med å bygge støttemuren med fundament. 
Det etableres en liten riggplass på innsiden av framtidig støttemur. 

Deretter blir det bygd forskaling med armering og muren støpes. Høyden blir inntil 6 meter. Dette 
arbeidet forventes ikke å ha særlig risiko for påvirkning av reservatet. For å sikre og forankre 
støttemuren må det trolig bores inn i berg for bolter og stag. Til slutt rives forskaling og det blir 
mindre terrengarbeider med oppussing/utflating på utsiden mur og sikring/plastring ved avslutning 
av mur mot øst. 

Figur 9 viser et tverrprofil av støttemuren. 

 

 

Figur 9: Tverrprofil for støttemur 
 

Usikkerheter 
Det er utført grunnboringer flere steder, og antatt bergoverflate er lagt inn i modell. Det er imidlertid 
ikke mulig å få full oversikt over bergoverflaten. Berget i området er løst og oppsprukket og med 
steile blokker. Det kommer også et lite bekkeløp ned lia på det bratteste stedet, og dette munner ut 
gjennom en stikkrenne i vegfyllinga. Under (delvis utraste) løsmasser i lia kan det være en kløft for 
dette bekkeløpet.  

Det er for øvrig en stor sjanse for ytterligere utrasing og steinsprang i dette området, også uten 
planlagte tiltak.   
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7. Virkningen for naturverdier og verneformål 

BioFokus’ oppfølgende undersøkelser bekrefter at høyproduktiv lavlandsskog finnes i hele den 
nordvendte lisiden som ligger nær E134 (8). Formålet med vernet (se kap. 1) er nettopp å bevare 
denne skogstypen i mest mulig urørt tilstand. Det er derfor en risiko for at det nye tiltaket kan være i 
strid med verneformålet.  

 

Nærføring og fysiske tiltak ved anleggsgjennomføring 
Ny veg skal bygges uten varige inngrep i naturreservatet. Det legges heller ikke opp til midlertidig 
arbeider innenfor reservatgrensene, slik gjennomgangen i kap. 6 belyser. Det er imidlertid en fare for 
at stein og andre masser raser ned i det bratteste partiet (profil 50-150). Dette kan også flytte på 
masser som allerede ligger der, slik at de kommer i bevegelse. Det anses ikke å være en risiko for at 
store mengder masser havner ut i Kobberbergselva slik at dette kan gi en lokal oppdemming eller 
endringer i elveløpet.  

Området på nedsiden av profil 50-150 er allerede sterkt påvirket av tidligere utrasinger, og 
naturverdiene er omtrent fraværende. Det vil settes i verk tiltak for å minimalisere konfliktene og 
sørge for at skånsom opprydding kan skje, se kap. 8. Noen masser kan likevel bli liggende i reservatet 
permanent, da en fullstendig opprydding vil bety omfattende maskinarbeid i dette området – og 
m.a.o. vil påføre en skade som er større enn en begrenset tilførsel av masser. 

Tilførsel av masser, hovedsakelig stein, er selvsagt uheldig. Det vil likevel være en stor sannsynlighet 
for at ny vegetasjon som likner vegetasjonen for øvrig i dette området etablerer seg på sikt. Dette 
området er fra naturens side ustabilt og rasutsatt. Basert på en totalvurdering mener vi at framtidig 
situasjon vil være lite påvirket av vegbyggingen i det mest kritiske området.  

Den ordnede steinfyllingen ligger nesten helt inntil reservatgrensen i profil 150-250. Det vil derfor bli 
felling av trær og vegetasjonsavdekking helt inntil reservatet. Dette vil lokalt endre lysforhold 
(solinnstråling), temperatur, vind og fuktighet (kanteffekter) i den sonen av reservatet som ligger 
nærmest vegen. Det kan heller ikke utelukkes at et og annet tre innenfor reservatet stormfelles som 
følge av hogsten i naboarealet. Etter hvert vil det gro til med vegetasjon langs ny veg, slik at disse 
effektene vil avta. Vi kan ikke se at en slik påvirkning på lang sikt vil forringe naturverdiene i 
tilgrensende området. Også vest for det bratteste partiet (profil 150-250) er det en fare for at 
enkeltsteiner ruller ned i reservatet. Om det skjer vil det mest sannsynlig være mest fornuftig å la 
steinene ligge. Fjerning av steiner vil føre til skade på trær og bunnvegetasjon, og muligens behov for 
felling. Dette vil være mer skadelig for reservatet enn om det blir liggende noen få steiner der.  

 

Spredning av fremmede arter (lupin) 
Lupin har nylig etablert seg i vegkanten langs E134, trolig ved tilførsel av næringsrike masser med 
frø/ planterester. Lupin er vurdert med svært høy økologisk risiko (SE) på fremmedartslista (10). 
Arten kan fortrenge mange hjemlige arter, særlig konkurransesvake. Som andre erteplanter er den 
nitrogenfikserende, og øker derved jordens næringsinnhold slik at mer nitrogenkrevende og 
konkurransesterke arter kan etablere seg. Vegetasjonen kan på denne måten endres gradvis i 
artssammensetning og struktur. Lupinbestanden har stor evne til å vokse siden hver enkelt plante 
kan produsere en stor mengde frø. Frøene har i seg selv ikke stor spredningsevne, de er tunge og 
faller ned ved morplanten. De spres imidlertid lett med kjøretøyer og transport av jordmasser. 
Frøene danner en langvarig frøbank, de kan ligge i jorden i mer enn 50 år uten å miste spireevnen. 
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Arten sprer seg også ved vassdrag, og etablere seg lett på steinete elveører (11). Det er fare for at 
arten vil kunne spre seg til reservatet. Det er mye skog i området, og få åpne områder der arten kan 
etablere seg, men den kan likefullt spre seg fra vegkanten og inn i reservatet siden avstanden mellom 
vegkant og reservat er liten. Faren for at den skal etablere seg langs elva anses som mindre. Det er 
mye grov blokk i elva akkurat her, og få elveører der arten kan vokse i stort omfang.  

Uten tiltak mot videre spredning av lupin vurderer vi at spredning av fremmede arter utgjør en større 
potensiell trussel mot verneformålet enn den ytterligere tilføringen av masser som skjer gjennom de 
beskrevne utrasingene. Relevante tiltak er beskrevet i kapittel 8.  

 
Samlet vurdering av påvirkning 
En totalvurdering av påvirkningen som følger av anleggsarbeidet tilsier at naturverdiene i reservatet 
påvirkes lite. Dersom anleggsarbeidet gjennomføres slik det er beskrevet i notatets tidligere kapitler, 
kan vi ikke se at verdiene som er grunnlaget for vern forringes i nevneverdig grad. Spredning av 
fremmede arter representerer en langsiktig trussel som, uten tiltak, kan være uforenlig med 
verneformålet. Tiltak som er planlagt for å redusere risiko for miljøskade, bl.a. bekjempelse av lupin, 
er beskrevet i kapittel 8. Under forutsetning av at videre miljøoppfølging følger opp de tiltak som er 
beskrevet der mener vi at verneverdiene kan opprettholdes i Kjerkebergåsen naturreservat, og at 
den planlagte vegbyggingen dermed ikke er i konflikt med verneformålet.  

 

8. Tiltak for å minimalisere konflikter 

Målet er at arbeidet skal skje uten at naturverdier i naturreservatet påvirkes. Under er det beskrevet 
hvilke tiltak som skal sikre dette. I prosjektets videre miljøoppfølging vil minimalisering av miljørisiko i 
dette området ha høyt fokus. Revisjon av Miljøoppfølgingsprogram/plan for Ytre miljø vil 
konkretisere tiltak, som grunnlag for arbeidsbeskrivelser i entreprisen.  

 

Tiltak utenfor reservatet 
I reguleringsplanen er sonen umiddelbart utenfor reservatet regulert til Annen veggrunn tekniske 
anlegg (o-SVT). Til det konkrete bestemmelsesområdet (o-SVT2, jf. Figur 10) er det knyttet 
bestemmelser som skal sikre at minst mulig skade skjer gjennom anleggsperioden:  

Innenfor felt o_SVT2 skal anleggsgjennomføring og tiltak skje med minst mulig skade i tilliggende 
Kjerkebergåsen naturreservat. Det skal gjennomføres tiltak for å minimalisere nærføringen til 
naturreservatet og sikre reservatet mot påvirkning i anleggsperioden.  

I plan for ytre miljø (reguleringsplanfase) er følgende miljøkrav formulert: 

Minimalisere kort- og langvarig skade i Kjerkebergåsen NR, hindre motstrid mot formålet med vern jf. 
verneforskriften. Overholde forskrift om fremmede organismer. 

For aktiviteter utenfor reservatet nevner YM-planen (i) sikring mot nedfall av stein/løsmasser inn i 
reservatet (jf. også reguleringsbestemmelsen), (ii) revegetering av ny vegskråning uten tilførte 
masser, kun tynt lag med lokal masse, (iii) ingen tilsåing og (iii) bekjemping av hagelupin på 
vegskråningen utenfor reservatet uten bruk av kjemiske plantevernmidler.  
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Mer konkret er det aktuelt å stille krav til anleggs-/sikringsgjerde før oppstart av gravearbeider langs 
steinfyllinga ved profil 150-250. Tilsvarende sikring er også vurdert lenger øst, i området for 
etablering av støttemur, der faren for ras er større. Dette anses som svært komplisert i dette 
området som er svært bratt med ustabile masser. Ut fra risiko knyttet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø ble dette derfor forkastet.  

Bekjemping av fremmede arter (hagelupin) kan startes opp før anleggsarbeidet for ny E134. 

I driftskontrakter kan det også være aktuelt å sette spesielle krav til skjøtselen av veikantene forbi 
reservatet. Det kan være å fjerne gress/nedkapp etter kantslått for å opprettholde et fattig 
jordsmonn og manuell luking av lupiner.  

 

Tiltak innenfor reservatet  
I reguleringsplanen er den delen av naturreservatet som kan bli berørt vist med hensynsone H720, 
båndlegging etter lov om naturvern (figur 10). Innenfor hensynssonen slår bestemmelsene fast at 
forskrift om vern av Kjerkebergåsen naturreservat gjelder. Bestemmelsene åpner for at steiner, 
blokker og avfall som har rast inn i naturreservatet kan fjernes. Kjøring med maskiner innenfor 
hensynsonen tillattes ikke. 

 

Figur 10: Utsnitt fra plankart. De to arealene som er omtalt i tekst er understreket med rødt. Dette 
gjelder en del av «annen veggrunn» (grått) og hensynssonen H720 (kryss-skravur).  
 

Plan for ytre miljø (YM-plan for reguleringsplanfase) nevner oppryddingstiltak, og dette må 
spesifiseres i senere versjoner av YM-planen. Tiltak for opprydding av stein og blokker som ev. raser 
ned må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke mulig å komme ned med anleggsmaskiner. Det er 
også vanskelig å hente opp igjen utraste masser, selv med mobilkran. En må gå ned med sele/tau i et 
ustabilt/usikret område, noe som kan være uforsvarlig med tanke på sikkerhet. Som nevnt i kap. 7 vil 
omfattende opprydding kunne påføre verneverdien ulemper som er større enn gevinsten. Omfang og 
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metode for opprydding må derfor vurderes fortløpende av fagperson i samråd med byggherre og 
entreprenør.  

Med tanke på avfall er det ønskelig at alt egenprodusert avfall skal fjernes. Siden det innebærer risiko 
ved å oppholde seg i det bratteste området vil det legges ekstra vekt på å sikre at avfall ikke havner i 
reservatet. Dette er spesielt aktuelt ved riving av forskaling for støttemuren. Her må det iverksettes 
gode rutiner. Det samme er tilfelle med opprydding av gammelt avfall som har havnet i reservatet. 
Ideelt skulle dette ha vært fjernet, men det må vurderes ut fra sikkerhetshensyn. Så lenge dette ikke 
er miljøskadelig avfall, men inert avfall (betong) vil det heller ikke utgjøre en særlig trussel mot 
verneverdiene.  

Til sist vil Byggherre sørge for en naturfaglig gjennomgang av området etter endt anleggsperiode, 
med en ev. beskrivelse av nødvendige tiltak. 

 

9. Forholdet til naturmangfoldloven 

Planbeskrivelsen og temarapport naturmangfold har en grundig gjennomgang av forholdet til 
naturmangfoldloven, og det vises til disse dokumentene for utfyllende omtale.  

Inngrepene i Kjerkebergåsen er små og lokale, og vil ikke påvirke naturtyper, økosystemer eller arter. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som svært godt når det gjelder naturmangfold. Det er gjort 
oppfølgende detaljundersøkelser av BioFokus i området. Kunnskapen om det planlagte tiltaket er 
også god, men her er det usikkerheter knyttet til hva anleggsarbeidet kan medføre av påvirkning av 
naturreservatet grunnet et svært bratt, rasutsatt og utfordrende terreng med mye ustabile løsmasser  

Naturmangfoldloven §§ 48 og 49 omtaler dispensasjon fra vernevedtak (§ 48) og utenforliggende 
virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde (§ 49). Som forklart i notatets kap. 3 krever 
vernemyndigheten i dette tilfellet ikke dispensasjon fra vernevedtaket. Det foreliggende notatet 
belyser detaljert sannsynligheten for påvirkning av reservatet fra tiltak i tilgrensende areal, og 
påregnelige virkninger av dette. Notatet sammenfatter også de hensyn som er tatt i utarbeidelse av 
reguleringsplanen, herunder bestemmelser. Videre hvilke forventninger og krav som overleveres til 
neste prosjektfase. Statens vegvesen mener på dette grunnlag at planen ikke er i konflikt med 
verneformålet. Kunnskapsgrunnlaget som legges fram bør gi et godt grunnlag for å vurdere inngrepet 
i reguleringsplanfasen.  
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