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SAMMENDRAG 

Dette er konsekvensutredning for detaljregulering av nytt løp for Strømsåstunnelen og tilknyttet vegnett på hver side 
av tunnelen. Konsekvensutredningen omfatter de ikke-prissatte temaene landskapsbilde/bybilde, nærmiljø & 
friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. I tillegg er konsekvenser i anleggsfasen og forhold knyttet til 
ytre miljø beskrevet. Rapporten er en del av det komplette planforslaget, og er et vedlegg til planbeskrivelsen. 

Utredningen viser at det er begrensete negative konsekvenser knyttet til tiltaket i ferdig situasjon. På Bangeløkka har 
planforslaget ingen negative konsekvenser for disse temaene. Utvidelsen til firefelts veg i Bjørkelia gir inngrep, noe 
som har en viss negativ konsekvens for landskapsbilde, nærmiljø & friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø. Lokal 
luftkvalitet vil bedres grunnet etablering av luftetårn for begge løp. Langsgående støyvoll med skjerm vil gi en 
tilfredsstillende støysituasjon for boliger i Bjørkelia. Støysituasjonen på Bangeløkka blir uforandret.  

Det er store utfordringer knyttet til anleggsgjennomføringen. Området rundt Bangeløkkakrysset er svært komplisert 
og kompakt. Her møtes E18 og E134 i et planskilt kryss, forbundet med rundkjøringer til vegnettet i Drammen. Å 
bygge et nytt veganlegg nær eksisterende i dette området samtidig som trafikken skal gå krever god planlegging.  
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Forord 

Statens vegvesen Region sør skal bygge nytt løp for Strømsåstunnelen (E134) i Drammen kommune. 

Planen omfatter nytt tunnelløp i Strømsåsen parallelt med eksisterende tunnel, tilkobling til krysset 

på Bangeløkka og innspleising til eksisterende veg i Bjørkelia på vestsiden av tunnelen. 

Tiltaket skal konsekvensutredes. Denne rapporten er en komplett konsekvensutredningen for de ikke 

prissatte temaene landskapsbilde/bybilde, nærmiljø & friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og 

naturressurser. I tillegg er konsekvenser i anleggsfasen og forhold knyttet til ytre miljø beskrevet. 

Rapporten er en del av det komplette planforslaget, og er et vedlegg til planbeskrivelsen. For mer 

informasjon om prosjektet og saksgang se planbeskrivelsen.  

Informasjon om prosjektet finnes også på følgende nettside:  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e134stromsastunnelen 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Statens vegvesen Region sør ved: 

Nils Brandt, tlf. 32 21 43 35 / 993 86 033,  

e-post: nils.brandt@vegvesen.no 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Strømsåstunnelen ligger i Drammen kommune og forbinder Drammen og Mjøndalen. Strekningen er 

en del av vegrute 5a (E134) mellom Drammen og Haugesund. Tunnelen har ett løp med trafikk i 

begge retninger og er ca. 3,8 km lang. I åpningsåret (2001) var trafikken ca. 11 500 kjøretøyer pr. 

døgn (ÅDT). Tunnelen hadde i 2014 en ÅDT på ca. 17 600 kjt./døgn. 

Tunnelen har siden åpningen hatt problemer med kondensdannelse på vestsiden. Duggproblemene 

er varslet med eget skilt.  

Tunnelsikkerhetsforskriften/18/ trådte i kraft i 2007 som et resultat av EU-direktiv 2004/54/EF. 

Forskriften stiller krav til både nye og eksisterende tunneler med lengde over 500 meter på det 

transeuropeiske vegnettet (TERN) og på andre riksveger. I forskriftens vedlegg i pkt. 2.3.7 heter det:  

I eksisterende tunneler på mer enn 1000 meters lengde med et større trafikkvolum enn 2000 

kjøretøy per kjørefelt, skal det vurderes om det er gjennomførbart og virkningsfullt å lage nye 

nødutganger. 

Nødutganger/rømningsveger skal gjøre det mulig for trafikantene i tunnelen å forlate tunnelen uten 

kjøretøyene sine og nå et trygt sted ved ulykke eller brann. Når det finnes nødutganger skal 

avstanden mellom disse ikke være over 500 meter.  

Strømsåstunnelen har dispensasjon fra tunnelsikkerhetsforskriften fram til 30. april 2019. Innen 

denne frist må derfor rømningsmulighetene være etablert dersom ny dispensasjon ikke blir gitt.  

 

1.2 Målsettinger for prosjektet  

Hovedmålet med prosjektet er å forbedre rømningsmuligheter fra tunnelen, slik at kravene i tunnel-

sikkerhetsforskriften oppfylles. Det er også et mål å finne løsninger som er trafikksikkerhetsmessig 

gode og løsninger som bedrer framkommelighet og kapasitet (slik at kø i Strømsåstunnelen og på E18 

unngås). 

 

1.3 Fremdrift 

Prosjektet er omtalt i NTP 2014–23 som et prosjekt med bevilgning i siste del av planperioden (2018-

2023). Det jobbes for byggestart i 2018. 
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Figur 1-1: Kart over Bangeløkkaområdet Plangrensen er vist med svart stipling  

 

Figur 1-2: Kart over Bjørkeliområdet. Plangrensen er vist med svart stipling  
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2 Planprosessen 

2.1 Krav om konsekvensutredning 

Plikten til konsekvensutredning følger av «forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan 

og bygningsloven/1/». Denne planen utløser plikt til konsekvensutredning etter forskriftens § 2f. 

Denne paragrafen viser til vedlegg 1, pkt. 17, hvor vegprosjekter: 

med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kroner alltid skal konsekvensutredes. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er fastslått i forskriften: 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 

samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 

hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.  

Planen er ikke konsekvensutredet på høyere plannivå. 

Utredningskrav fastsettes gjennom planprogram. Planoppstart ble varslet 29.01.2015 sammen med 

utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn.  

 

2.2 Videre framdrift 

Detaljregulering med konsekvensutredning for tiltaket legges nå ut til offentlig ettersyn. Etter 

offentlig ettersyn revideres planen, behandles politisk og fastsettes av Drammen kommune som 

ansvarlig myndighet.  
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3 Tiltaket 

Her gis en kort gjennomgang av tiltaket. For mer detaljert beskrivelse se planbeskrivelsen og tekniske 

tegninger.  

3.1 Vegstandard og normalprofiler 

Trafikkmengde og fartsgrense tilsier dimensjoneringsklassen H91. Vegen skal bygges som firefeltsveg 

med 3,5 meter brede kjørefelt og 3 meter brede ytre skuldre, se figur 3-1. Vegen skal ha midtdeler 

med midtrekkverk. Minste avstand fra rekkverk til indre kjørebanekant skal være 0,75 meter. Det nye 

veganlegget skal som dagens ha belysning. 

 

Figur 3-1: Tverrprofil H9, 23 meter vegbredde (mål i meter). Fra håndbok N100 

Håndbok N500 Vegtunneler angir ulike dimensjoneringsklasser for tunnel basert på trafikkmengde 

(ÅDT) og tunnellengde. Det benyttes tunnelprofil T9,5 med to løp og T12,5 der det er havarinisjer 

(figur 3-2).  

   

Figur 3-2: Tunnelklasse T9,5 og T12,5. Fra håndbok N500 

3.2 Bangeløkka 

Ny veg starter i dagens rundkjøring på Bangeløkka. Eksisterende kryss/rundkjøring vil bli opprett-

holdt. Rampesystemet øst for E18 bygges om for å tilpasses høydene til ny tunnelportal, for å kunne 

brukes av modulvogntog og for å få lengre oppstillingslengde ved kø. Omtrent 200 meter inne i nytt 

østgående løp etableres avkjøringsfelt som fortsetter som filterfelt utenom rundkjøringen på Bange-

løkka, ment for trafikk fra E134 til E18 i retning Oslo. For vestgående trafikk fra rundkjøringen til 

eksisterende løp, endres feltene slik at det blir to felt ut av rundkjøringen. 

Eksisterende støymur forlenges og forhøyes med inntil 1,5 meter i høyden og 65 meter i lengden. 

Murens design om materialbruk videreføres med vertikale avtrappinger og skiferforblending. 

                                                                 
1 H9 har ved NA-rundskriv 2015/2 blitt erstattet av en ny dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t. Normalprofilet er imidlertid uendret. 
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3.3 Tunnel 

Eksisterende tunnel beholdes for å betjene trafikk i vestgående retning. Nytt løp med to kjørefelt 

etableres i 3,8 km lengde ved siden av eksisterende. Det etableres gangbare tverrslag mellom de to 

løpene i forbindelse med havarilomme/sos for hver 250. meter. Tunnelene vil da fungere som 

rømningstunneler for hverandre.  

I tilknytting til tunnelen må det bygges nye teknisk bygg. Det ene plasseres ved p-plassen ved 

Frydenhaug, mens det andre er foreslått plassert langs den nordre nødvegen i Bjørkelia.  

3.4 Bjørkelia  

I Bjørkelia vil dagens europaveg benyttes til vestgående trafikk, mens det bygges ny veg for øst-

gående trafikk sør for dagens. Deler av strekningen er planlagt med atskilt trassering, slik at ny veg vil 

ligge høyere i terrenget enn dagens. Utforming er vist i figuren under. 

 

Figur 3-3: Atskilt trassering på E134 i Bjørkelia  

Det etableres av- og påkjøringsramper på Bjørkelia, som del av fremtidig kryss for Konnerud-

forbindelsen. Frem til denne er etablert fungerer rampene som en nødveg, der kjørende i retning 

Drammen kan snu hvis Strømsåstunnelen er stengt. På begge sidene av tunnel planlegges 

vekslingsfelt som kan brukes for å lede trafikk over i motsatt løp ved midlertidig stenging av ett av 

løpene. Det vil ved en slik stenging være tovegs trafikk med redusert hastighet i ett løp.  

Plassering av viltgjerder blir som i dag. Det vil si at det settes opp viltgjerde langs hele parsellen i 

Bjørkelia. Høyden på gjerdet skal være 2,5 meter. 

Støynivået mot boligområdet på Gosen vil øke siden nytt løp for E134 blir liggende høyere enn 

dagens, samt at hastigheten øker. Det er derfor lagt inn støyskjerming på nordsiden av E134. Så langt 

det er mulig benyttes voller i stedet for tradisjonelle støyskjermer.  

3.5 Luftetårn 

Det er behov for å bygge luftetårn for tunnelen, ett for hvert løp. Luftetårn bør plassers så nær 

tunnelmunningen som mulig for å dra med seg mest mulig luft. Forslaget til plassering er vist i figur 

3-4. Luftetårnene blir anslagsvis 15 meter høye.  

På Bangeløkka er det bebyggelse ved tunnelmunningen og et godt stykke over tunneltraseen. Det er 

derfor funnet et egnet sted ved Drafnkollen. Det er noe bebyggelse i nærheten her også, men tårnet 

ligger så mye høyere enn bebyggelsen at det ikke vil oppstå problemer med luftforurensning ved 

tårnet. I Bjørkelia plasseres tårnet ved Gamlebakken. Denne lokaliteten ligger også høyt i forhold til 

nærliggende bebyggelse. Begge stedene ligger gunstig til med hensyn til bygging og vedlikehold da de 

er i nærheten av veger.  
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Figur 3-4: Plassering av luftetårn 

Tårnene må plasseres og utformes slik at det gis en visuell forankring i omgivelsene. Luftetårnene 

skal være stedstilpasset og gis god estetisk utforming. En utforming som ligner luftetårnet i 

Bragernesåsen vil være en god utforming også her, se figur 3-5. 

   

Figur 3-5: Luftetårn i Bragernesåsen 

Bangeløkka 

Bjørkelia 
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4 Konsekvenser av planforslaget 

4.1 Metode 

Tunnelsikkerhetsforskriften krever at det etableres rømningsveger fra Strømsåstunnelen. Dette løses 

best ved å bygge en ny tunnel parallelt med eksisterende. I dette prosjektet er man dermed i den 

situasjonen at bygging av ny tunnel er besluttet, og det bare foreligger ett alternativ. I henhold til 

Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser/4/ gjennomføres nytte-kostnadsanalyse som en 

del av konsekvensutredningen. Dette utføres for å vurdere forskjellige alternative løsninger mot 

hverandre, og få en samfunnsøkonomisk vurdering av tiltaket. Siden det i dette tilfellet kun foreligger 

ett alternativ og utbyggingen er besluttet, er det bestemt at det ikke nødvendig å gjennomføre en full 

samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket.  

Konsekvensutredningen utføres etter de krav stilt i planprogrammet/2/. For de ikke-prissatte tema 

som utredes benyttes metodikken i V712. For disse temaene har man da følgende trinnvis 

tilnærming: 

 Kartlegging og verdivurdering av influensområdet basert på kriterier i V712. 

 Omfanget av tiltaket målt mot 0-alternativet vurderes/kvantifiseres. 

 Konsekvenser vurderes ut fra verdi og omfang.  

Til slutt sammenstilles konsekvenser av de ulike tema. Konsekvenser måles i forhold til alternativ 0. 

Konsekvenser knyttet til anleggsperioden beskrives, men tillegges ikke vekt ved vurdering av varige 

virkninger.  

Planområdet er det området som omfattes av reguleringsplanen. Dette ligger fast for alle fagtema 

som utredes. I tillegg kan tiltaket har virkninger i et langt større område. Dette er influensområdet. 

Størrelsen av dette vil variere med tema. 

 

4.2 Alternativ 0 

Konsekvensene av prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er gjen-

nomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging (”tiltaket”) 

måles derfor i forhold til et ”alternativ 0”. Beskrivelsen av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens 

situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten prosjektet i analyseperioden. 0-alternativet 

innebærer i korte trekk at dagens vegnett beholdes uten større endringer. 

Reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons gate er under utarbeidelse og inngår i alternativ 0. Denne 

planen inneholder endringer i kryssløsninger som kan påvirke trafikken ved Bangeløkka. Trafikk-

økning som følge av øvrig utbygging i Drammen ivaretas gjennom beregninger i makromodellen RTM 

frem til 2040 og de generelle prognosene for trafikkvekst fra EFFEKT for resterende tre år. 

Referansesituasjonen gir grunnlag for sammenligning og vurderingen av konsekvensene mellom 

alternativene. Det betyr at referansesituasjonen har ingen konsekvens (0). Konsekvensene blir da 

beskrevet som differansen/endringen mot referansesituasjonen. 
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4.3 Landskapsbilde/bybilde 

4.3.1 Metode 

Planprogram 

I planprogrammet heter det:  

Utredningen skal beskrive hovedtrekkene i landskapet og gjøre en verdivurdering av landskaps-

bildet. Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte og indirekte inngrep, og vurderingen vil 

være et uttrykk for hvor store negative eller positive konsekvenser det aktuelle tiltaket vil 

medføre. Både nær- og fjernvirkning skal inngå i vurderingene. 

Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 

 Om vegens skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet 

 Om vegen medfører skjemmende sår i landskapet, eller skjemmende støytiltak 

 Om vegen bryter med strukturen i landskapet.  

 Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 

Influensområde 

Influensområde for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av vegkorridoren, 

og som dermed kan strekke seg til dels langt ut over planområdet. Influensområdet er arealer som 

kan bli påvirket av tiltaket og/eller må sees i sammenheng med arealer innenfor planområdet. Dette 

vil i praksis være hele dalen mellom Drammen og Solbergfjellet.  

Det vil kunne være mindre områder innenfor influensområdet der tiltaket ikke er synlig. Dette omfat-

ter blant annet landskapet i nedre del av dalsidene og langs dalbunnen, der vegetasjon, terreng og/ 

eller bygninger skjuler sikt i retning Bjørkelia og Bangeløkka. 

I tillegg til detaljerte registreringer innenfor planområdet er det gjort en mer overordnet registrering 

av landskapsbildet i resten av influensområdet. Hensikten med dette er å kunne gi en mer 

overordnet beskrivelse av området og vurdering av fjernvirkning.  

Verdi- og sårbarhet vurderes med hovedfokus innenfor planområdet, men områder innenfor 

influensområdet inngår også med tanke på fjernvirkning og en overordnet vurdering.  

4.3.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet og influensområdet er en del av det overordnete landskapsrommet, som defineres av 

dalsidene som danner vegger i landskapet og rammer inn det slake elverommet i dalbunnen, med 

Drammenselva som et viktig landskapselement. Strømsåsen og Bragernesåsen i øst, og Solbergfjellet 

og Strykåsen i vest står frem som markante terrengformer. Bebyggelsen ligger i dalbunnen og 

strekker seg oppover dalsidene før skogkledte åssider overtar. Vest i området finner vi også noe 

landbruksområder og mer spredt bebyggelse på begge sider av elva.  

Nibio (tidl. Norsk inst. for skog- og landskap) har delt Norge inn i 45 landskapsregioner/22/. Tre land-

skapsregioner inngår i influensområdet, se figur 4-1. 

Landskapsregion 2 Oslofjorden (rød farge) kjennetegnes av smale og markerte fjorder med bratte lier 

ned mot fjordene, eksempelvis Drammensfjorden med Drammen by innerst i fjorden. Bangeløkka 

østre del av Bragernesåsen inngår i regionen. 
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Landskapsregion 4 Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold (oransje farge), kjennetegnes av 

smale fjorder i de nederste dalen, deretter går dalbunnen over til by- og tettsted før jordbruks-

landskapet gradvis tar over. Barskogkledde lier og elver i dalbunnen. Dalen med bebyggelse og 

Drammenselva inngår i region 4.  

Landskapsregion 7. Skogtraktene på Østlandet (grønn farge) kjennetegnes med store barskogs-

områder preget av avrundede åser som gradvis stiger mot vest og nord. Toppene av åsene på hver 

side av dalen inngår i region 7. 

 

 

Figur 4-1: Landskapsregioner 

Figur 4-2 viser registreringskart for landskapsbilde. 
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Figur 4-2: Registreringskart for landskapsbilde  
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4.3.3 Dagens situasjon og verdivurdering 

Influensområdet er delt i fem landskapsområder (LA1-LA5) med enhetlig karakter. Samlet vurdering 

av verdisatte delområder er vist i figur 4-17. 

LA1 Bangeløkka 

Delområdet består av kryssområdet på Bangeløkka og avgrenses av bebyggelse mot øst, nord og 

vest. Mot sør avgrenses området av lia ovenfor med Frydenhaug gård (som inngår i landskapsområde 

LA2). Bangeløkka er et stort vegkryss med harde asfaltflater og trafikk i flere plan. Her er Bange-

løkkakrysset, dagens E134 med betongportal og rampe til/fra E18, rundkjøring i nord og gang- og 

sykkelvegbru over rundkjøringen. E18 mellom Kleivenetunnelen og motorvegbrua krysser gjennom 

delområdet. Langs avkjøringsrampe fra E18 er det en støymur av skifer. Mindre grøntområder 

mellom E134 og ramper myker opp området, som ellers er tettpakket med infrastruktur. Delområdet 

har reduserte visuelle kvaliteter. Liten verdi. 

   

Figur 4-3: Av/påkjøringsramper retning Oslo.   Figur 4-4: Eksisterende portal med betongmur til  
Grøntområdet bryter opp og demper inntrykket av  venstre i bildet 
kryssområdet 

   

Figur 4-5: Støymur langs avkjøringsrampe   Figur 4-6: Bangeløkka sett fra Bragernesåsen. Kryss- 
fra E18. Muren er forblendet med skifer  området ligger lavt i landskapet og fjernvirkningen er  
       liten 

LA2 Frydenhaug gård 

Delområdet består av den gamle hovedbygningen på Frydenhaug gård med tilhørende hageanlegg og 

grøntområdet som ligger ovenfor kryssområdet på Bangeløkka. Frydenhaug gård var en av lystgård-

ene i Drammen, og har kulturhistorisk verdi. Hovedbygningen har arkitektoniske kvaliteter og er et 

landemerke med plasseringen høyt i landskapet. Et nyere skoleanlegg er bygd inntil den gamle 

hovedbygningen. Trerekken rundt hageanlegget danner en ramme for gården, og er samtidig en 
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visuell avgrensing mot veganlegget nedenfor. Til tross for nærføring av veganlegg har hovedbygning-

en og treplantingen visuelle kvaliteter som er av betydning for landskapets karakter. Middels verdi. 

   

Figur 4-7: Hovedbygningen på Frydenhaug gård Figur 4-8: Alleen  

LA3 Bjørkelia 

Delområdet består av den midtre delen av lia mellom Strømsåsen i øst til Strykberget og Ryggkollen i 

vest. Landskapet i lia har en rolig og slak terrengform uten markerte terrengformasjoner. Området 

ved tunnelutløpet i Bjørkelia og videre mot Hvitberget er skogkledd, men med flere nyere hogst-

flater. Skogen består av blandingsskog, men med stor innslag av løvskog langs vegen. Vegetasjonen 

har et frodig preg, men den begrenser utsikten. Delområdet inngår som del av den grønne bak-

veggen i landskapsrommet i dalen. Dagens veg danner en linje i landskapet, men er lite synlig fra 

omgivelsene. Portalområdet ligger tungt i terrenget, men er skjermet for innsyn fra andre siden av 

dalen. Flere mindre bekker renner nedover lia, men disse er også lite synlige. En kraftlinje går 

parallelt med E134 i lia ovenfor. Den har stor nærvirkning, men liten fjernvirkning. 

Skråningen har få tydelige terrengformer, og er uten spesielle kjennemerker. Delområdet har få land-

skapsmessige kvaliteter som skiller seg ut og framstår som monotont. Hogstflatene framstår som sår 

i landskapet. Delområdet har kvaliteter som er vanlige for regionen, men på grensen til reduserte 

visuelle kvaliteter. Liten til middels verdi. 

   

Figur 4-9: Portalområdet Bjørkelia Figur 4-10: Tur-/driftsveg og høyspentlinje ligger i lia 
ovenfor dagens E134 
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Figur 4-11: Bjørkelia sett fra bebyggelsen øverst på 
Åssiden. Veglinjen er skjult av vegetasjon, og sees ikke 
på avstand 

Figur 4-12: Bjørkelia sett fra Drammenselva ved 
Åssiden. Dagens veglinje er ikke synlig 

LA4 Strømsåsen–Strykåsen–Hviteberget–Solbergfjellet–Bragernesåsen 

Delområdet består av toppen av lia mellom Strømsåsen, Strykåsen, Solbergfjellet og Bragernesåsen. 

Strømsåsen danner en tydelig bratt terrengform og toppen har en høyde på ca. 350 m over havet. 

Strømsåsen har bratte lier ned mot dalbunnene og Drammen by. Denne øvre delen av skråningen på 

begge sider av dalen består av rolige, runde men tydelige terrengformasjoner som er godt synlige i 

dalrommet. Disse barskogkledde toppene følger dalens retning, og har enkelte steder markerte 

silhuetter som ved Hvitberget/Ryggkollen/Solbergfjellet der dalen snøres sammen. Åsryggene danner 

en betydelig sammenhengende vegg i dallandskapet. Solbergfjellet med stort innslag av synlige 

fjellskrenter og berg skiller seg ut med en markert form og vegg mot vest. Toppen av åsene danner 

en marker rygg og tydelig silhuett. Sammenhengen mellom de varierte terrengformene og åslinjens 

betydning som silhuett er viktig for landskapets karakter. Silhuettene sees fra stort sett hele dalen. 

Stor verdi. 

  

Figur 4-13: Åsryggen på sørsiden av dalen danner 
sammenhengende vegg i landskapet. Hvitberget til 
venstre i bildet 

Figur 4-14: Solbergfjellet på nordsiden av dalen 
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Figur 4-15: Denne øvre delen av skråningen på begge sider av dalen består av rolige, runde men tydelige 
terrengformasjoner som er godt synlige i dalrommet 

LA5 Dalsiden og dalbunnen Solbergelva–Åssiden–Bragernes 

Delområdet består av den midtre delen av lia mellom Bragernes og Solbergelva på nordsiden av 

dalen, samt dalbunnen med elvesletten på samme strekning. Området består av et belte med tett 

bebyggelse fra dalbunnen til omtrent midten av dalsiden. Bebyggelsen er plassert i den slakere delen 

av lia og på elvesletten. Bebyggelsen består av en blanding av eneboliger, samt mindre og større 

blokker. Enkelte høye blokker «stikker» seg ut i dalsiden. Bebyggelsen har hovedsakelig et småskala-

preg og er godt plassert i landskapet. Stort innslag av vegetasjon i og rundt bebyggelsen gir området 

et frodig preg. Fra bebyggelsen i øvre del av lia er det storslått utsikt over dalen og til Bjørkelia på 

sørsiden. Fra bebyggelsen i midtre og nedre del av lia, samt fra dalbunnene er utsikten til Bjørkelia 

begrenset av vegetasjon, bebyggelse og mindre terrengformasjoner. Fra områdene langs Drammens-

elva er det stedvis god utsikt til Bjørkelia. Lokalvegene i lia og dalbunnen har dimensjoner og 

plassering som er godt tilpasset landskapet.  

Samspillet mellom terrengform, bebyggelse og vegetasjon danner et helhetlig landskap. Landskapet 

framstår som rolig og harmonisk der landskapets elementer og skala til sammen utgjør et område 

med gode visuelle kvaliteter. Middels verdi. 

 

 

Figur 4-16: Bebyggelsen ved Åssiden sett fra Bjørkelia 
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Figur 4-17: Verdikart landskapsbilde  
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4.3.4 Omfang og konsekvenser 

Dette kapittelet gir en vurdering av omfang og konsekvens for utbyggingen innenfor hvert enkelt 

delområde for landskap. Omfang og konsekvens vurderes for hele delområdet, men med hovedfokus 

på områder som blir direkte berørt, områder der veganlegget blir liggende nær, samt områder der 

veganlegget blir godt synlig fra.  

Det er fokusert på de permanente inngrepene for driftsfasen. Anleggsfasen utgjør en kort periode, 

men det vil stedvis være et bredt anleggsbelte langs vegen i 2-3 år. Dette vil prege landskapsbilde, 

men fordi inngrepene kan variere mye under arbeidene, tillegges ikke anleggsfasen vekt i 

konsekvensvurderingene. Forhold i anleggsfasen med krav både til byggherre og entreprenør vi 

beskrives i plan for ytre miljø som skal utarbeides som en del av byggeplanen, se kap. 5 Ytre miljø.  

LA1 Bangeløkka 

Utvidelsen av E134 til fire felt mellom rundkjøringen og portalområdet vil medføre at eksisterende 

grøntområdet reduseres, og vegetasjon må fjernes. Dette er visuelt uheldig selv om vegetasjonen 

erstattes. Det er visuelt positivt at ny og eksisterende portal forblendes med skifer slik at dette 

oppfattes som en helhetlig konstruksjon. Portalkonstruksjonene danner en sammenhengende tydelig 

form/linje som binder området sammen. I materialbruk vil den være av samme type som for portalen 

til Kleivenetunnelen, noe som bidrar til å skape landskapsmessig slektskap mellom samferdsels-

konstruksjonene i området. Tiltaket medfører at påkjøringsrampe for E18 i retning Oslo må heves 

med inntil 1,5 meter. Dette medfører at eksisterende støymur må heves og forlenges, men 

endringene vil kunne tilpasses i veglandskapet. 

Verdien er liten. Omfanget vurderes som lite negativt og konsekvensen er ubetydelig til liten (0/–). 

LA2 Frydenhaug gård 

Fra delområdet vil utvidelsen av veganlegget være lite synlig på grunn av at E134 ligger lavt i land-

skapet og skjermes av E18. Utvidelsen av støymuren på østsiden og heving av rampen vil være synlig, 

men dette er underordnede elementer i landskapet. Utvidelsen til fire felt inn mot eksisterende 

rundkjøring vil kunne sees, men være lite dominerende. Nytt teknisk bygg plassert i nærheten av 

eksisterende bygg vil være det elementet som er mest synlig fra delområdet. Forutsatt at bygget får 

en tilsvarende arkitektonisk utforming som eksisterende vil det kunne tilpasses landskapet.  

Verdien er middels. Omfanget vurderes som lite negativt til intet. Tiltaket vurderes å ha ubetydelige 

konsekvenser (0) for delområdet. 

LA3 Bjørkelia 

Delområdet berøres direkte av tiltaket. Utvidelse med to felt i lia ovenfor dagens veg, ny portal med 

nødveg rundt portalområdet, teknisk bygg, støyskjerming (voll, skjerm), ny turveg og stedvis 

omlegging av dagens turveg, samt ny Gosen bru medfører store terrenginngrep i Bjørkelia. Veglinjens 

dimensjoner øker og danner et betydelig bredere vegprofil. Ny veglinje vil ligge til dels terrassert 

ovenfor dagens veg. Dette reduserer terrenginngrepene noe, og gjør det mulig å etablere en grønn 

skråning som skiller veglinjene og visuelt demper inntrykket av ny veg. De største inngrepene vil 

være rundt tunnelpåhugget sammen med etablering av nødvegen over. Mellom E134 og rampene for 

nødvegen legges det opp 1:2 skråninger som vil være grønne. En lav voll over begge portalene vil 

dempe synligheten av nødvegen sett fra E134. Utformingen rundt portal og nødveg vil kunne 

tilpasses landskapet. 

Portalene vil ha ulike dimensjoner da nye krav til «trompet-form» medfører at ny portal blir en 

betydelig bredere og høyere konstruksjon enn dagens portal. Dette er visuelt negativ for 
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landskapsbilde. Ny portal har i tillegg en annen vinkel ved utløpet enn dagens. Portalene ligger 

imidlertid lavt i terrenget og er ikke synlige mot andre delområder. 

Nødrampen nord for E134 vil ligge på fylling i dalsiden, og vil kunne tilpasses landskapet. Langs 

nødrampen på innsiden (sørsiden) av E134 vil det bli store skjæringer. Dette vil vær både fjell- og 

jordskjæringer. Det høyeste punktet over portalen vil bli liggende høyt og eksponert i dalsiden. 

Høyden på fjellskjæringen vil avhenge av dybden til fjell. Jordskjæringene vil på sikt revegeteres og vil 

kunne tilpasses landskapet, mens fjellskjæringer vil framstå som varige sår. 

Støyskjerming med voll vil medføre inngrep i lia nedenfor eksisterende E134, men dette vil 

revegeteres og kunne tilpasses landskapet. Støyskjerming vil hindre utsikt mot dalen fra E134, men 

utsikten er i dag begrenset av vegetasjon/lav mur, og endringen vil være liten.  

Turvegen som går i lia ovenfor E134 vil for et par strekninger måtte legges om, noe som medfører 

ytterligere terrenginngrep. Men forutsatt at sideterrenget formes og revegeteres vil omleggingen 

kunne tilpasses. 

Nye Gosen bru vil ligge 3,5 meter høyere enn dagens bru. Brua er ca. 15 meter lang og en liten 

konstruksjon som vil sees et kort øyeblikk fra E134. Ny bru vil kunne tilpasses landskapet. 

Samlet sett vil tiltakets dimensjoner, linjeføring og utforming kunne tilpasses landskapet i Bjørkelia. 

Partier med høye fjellskjæringer som på sørsiden av nødvegen vil ligge høyt i landskapet og framstå 

som varige sår.  

Verdien er middels til liten. Omfanget vurderes som middels negativt, og konsekvensen vurderes som 

liten til middels negativ (–/– –). 

LA4 Strømsåsen–Strykåsen–Hvitberget–Solbergfjellet–Bragernesåsen 

Delområdet berøres ikke direkte, men tiltaket vil i varierende grad være synlig fra turstier/utsikts-

punkt langs toppen av åsene. Fra åssidene på Strømåssiden vil veganlegget være lite synlig. Fra nord-

siden av dalen vil veganlegget være synlig, men synligheten vil variere med avstand. Fra Solbergelva 

vil veganlegget sees på stor avstand (ca. 4-6 km), og veglinjen vil være et underordnet element i land-

skapet i dalen. Fra Åssiden som ligger i mindre avstand (ca. 2-3 km) fra Bjørkelia vil tiltaket være 

bedre synlig, men ikke dominerende i landskapet. Tiltaket vil ha fjernvirkning mot delområdet, men 

det er begrenset til turstier/utsiktspunkter.  

Fra Bragernesåsen til Bangløkka er avstanden ca. 2-3 km. Selve kryssområdet ligger lavt i bybildet og 

er lite synlig fra Bragernesåsen. På denne avstanden er kryssområdet på Bangeløkka et lite visuelt 

element sett som del av byen Strømsøsiden. 

Verdien er stor. Omfanget vurderes som lite negativt til intet, og konsekvensen vurderes som liten 

negativ (–). 

LA5 Dalsiden og dalbunnen Solbergelva–Åssiden–Bragernes 

Delområdet berøres ikke direkte, men tiltaket vil i varierende grad være synlig fra bebyggelsen og 

veger mellom Solbergelva og Åssiden. Fra øvre del av bebyggelsen ved Solbergelva vil tiltaket være 

synlig på avstand 4-6 km. Veglinjen vil sees som en linje i dalsiden og være et underordnet element i 

landskapet. 

Fra Åssiden vil veganlegget være synlig fra bebyggelsen i øvre del av lia på avstand fra 2-4 km, men 

gradvis bli mindre synlig i nedre del av lia og fra bebyggelse og veger i dalbunnen. Tiltaket vil være 

mest eksponert mot bebyggelsen i øvre del av lia på nordsiden av dalen vis a vis Bjørkelia som har 

avstand ca. 2 km. Inngrepene vil være godt synlige, men ikke dominerende i landskapet. Bebyggelsen 
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på Åssiden som langs nordsiden av elva i avstand ca. 1-2 km, vil tiltaket være godt synlig ifra, og 

påvirke opplevelsen av landskapet. Men forutsatt at fyllinger langs støyvoll revegeteres vil inngrepet 

på sikt være lite synlig fra bebyggelsen langs elva. 

Verdien er middels. Omfanget vurderes som lite negativt, og konsekvensen vurderes som liten 

negativ (–).  

Alternativ 0 

Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil det mest sannsynlig påregnes noe økt trafikkbelastning på 

E134. Landskapsbildet vil bli lite påvirket av økt trafikkbelastning. Både gjengroing og aktiv hogst vil 

påvirke landskapet i Bjørkelia. Utbyggingspress til bolig- og samferdselsformål for arealene i 

nærheten av vegen vil kunne endre landskapets karakter.  

Ved Bangeløkka kan det sannsynligvis bli ytterligere utbygginger, noe som igjen kan medføre større 

press på grøntområdene. 

4.3.5 Usikkerhet 

Usikkerhet ved vurdering av landskapsbilde knyttes til utformingen av tiltaket og hvordan dette 

virker inn på de visuelle kvalitetene i landskapet. Det knyttes usikkerhet til dybden til fjell som vil 

påvirke høyden på fjellskjæringene i Bjørkelia. Høyden på fjellskjæringene kan påvirke omfang- og 

konsekvensvurderingene. 

4.3.6 Hensyn og bearbeiding i byggefasen 

Ny veg er et stort inngrep i Bjørkelia. Langs nødvegen på sørsiden av E134 bør det vurderes å legge 

inn nisjer for vegetasjon, eller utvide avstanden mellom veg og fjell for å gi plass til å etablere 

vegetasjon foran skjæringene. Dette vil dempe synligheten av inngrepet. 

4.3.7 Oppsummering 

Tiltaket berører ett delområde med liten verdi (LA1 Bangeløkka) og ett delområde med middels til 

liten verdi (LA3 Bjørkelia) direkte. Delområde LA4 og LA5 med henholdsvis stor og middels verdi 

berøres ikke direkte. 

Ved Bangeløkka vil det være positivt med en sammenhengende forblendet portal som visuelt binder 

ny og eksisterende portal sammen. Reduksjon av grøntareal, samt høyere støymur er visuelt nega-

tivt. Forutsatt at vegetasjon som går tapt erstattes vurderes endringene for landskapsbilde for små. 

For Bjørkelia der veglinjen medfører fyllinger eller jordskjæringer vil disse på sikt revegeteres og ikke 

være synlig på andre områder. Langsgående støyskjerm og voll mellom portalområdet og Gosen bru 

vil i stor grad dempe synligheten av veganlegget mot andre siden av dalen.  

For partier med inngrep høyt i lia, som der nødvegen går over portalen, vil fjellskjæringer bli synlig 

mot Åssiden og Solbergelva.  

Utvidelsen av veganlegget vil endre vegens dimensjoner og nærvirkningen av tiltaket vil være stor. 

Fjernvirkningen av veganlegget vil imidlertid være begrenset. Tiltaket vil være best synlig fra bebyg-

gelsen i lia ved Åssiden og stedvis langs Drammenselva. Fra Solbergelva vil tiltaket utgjøre et mindre 

visuelt element i landskapet. Vegen vil danne en tydeligere linje i Bjørkelia og reduser den sammen-

hengende grønnstrukturen, men fyllinger eller jordskjæringer vil revegeteres. Tiltaket vil i begrenset 

grad visuelt bryte grønnstrukturen i lia. 

Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ (–). 
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4.4 Nærmiljø og friluftsliv 

4.4.1 Metode 

Planprogram 

I planprogram heter det:  

Tiltakets barrierevirkninger og arealforbruk skal vurderes i forhold til boligområder, skole og 

fritidsaktiviteter.  

Barn og unges bruk av arealene skal synliggjøres.  

Omfang og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal vurderes ut fra følgende kriterier: 

 Bruksmuligheter for området 

 Barriere for ferdsel mellom viktige målpunkt 

 Attraktivitet 
 

Under kollektivtrafikk heter det:  

Det gjøres ingen videre vurdering av holdeplassene i dette prosjekt. 

I henhold til metodikken i V712 gjøres det under dette temaet også vurderinger rundt støy og 

luftforurensning.  

Innhenting av informasjon 

Informasjon her hentet fra egne befaringer, kart og ulike rapporter om området.  

Influensområde 

Foruten planområdet omfatter influensområdet områder som påvirkes av støy og forstyrrelse fra ny 

veg, samt boligområder som benytter stier og turområder ved planområdet. På Bangeløkka er 

støyutbredelsen så stor fra mange ulike kilder at her er influensområdet for enkelhetsskyld 

innskrenket. 

4.4.2 Dagens situasjon og verdivurdering 

Bangeløkka 

Gang- og sykkelveger 

På Bangeløkka er det et nett av gang- og sykkelveger som binder området sammen og danner en ring 

omkring Bangeløkkakrysset, se figur 4-21. Over selve rundkjøringen på Bangeløkka går en bru for 

myke trafikanter; en hovedforbindelse retning øst-vest. Brua er tilsluttet tilstøtende gang- og 

sykkelveger eller fortau på begge sider. En nord-sørgående gang- og sykkelveg går langs østsiden av 

Colletts gate. En nyanlagt gang- og sykkelveg går fra Frydenhaug skole gjennom friområdet og ned til 

kryss Colletts gate–Vestfoldveien. Det er også tilrettelagt for myke trafikanter i Anchersbakken og 

Frydenhaugveien.  

Det er i dag holdeplasser inntil/eller i umiddelbar nærhet av planområdet. Det er en holdeplass for 

lokalbussen i Colletts gate og en holdeplass for ekspressbusser på vestsiden av forbindelsesvegen 

mellom rundkjøringene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Bangeløkkarundkjøringen. 

Skoler og barnehage 

Strømsås familiebarnehage ligger i Collets gate.  



E134 Strømsåstunnelen multiconsult.no 

Konsekvensutredning ikke-prissatte tema 4 Konsekvenser av planforslaget 

 

313458-PLAN-RAP-03 30. juli 2016 Side 25 av 58 

Det er tre skoler i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Barneskolen som dekker områdets 

skolekretser er Brandengen skole (krets 607-611, 805 og 815), en skole med ca. 450 elever fra første 

til sjuende trinn. Brandengen ligger ca. 400 meter øst for Bangeløkka. En del av elevene ved denne 

skolen antas å benytte gang- og sykkelvegforbindelsene over/gjennom planområdet for å komme seg 

til og fra skolen.  

Ungdomsskolen i skolekretsene er Marienlyst skole (krets 603-611, 701-703, 805 og 810), en skole 

med ca. 560 elever fra åttende til tiende trinn. Marienlyst skole ligger rett sør for Marienlyst stadion / 

Drammenshallen. En del av elevene ved denne skolen antas å benytte gang- og 

sykkelvegforbindelsene over/gjennom planområdet for å komme seg til og fra skolen.  

 

Figur 4-18: Frydenhaug skole 

Frydenhaug skole og ressurssenter er en interkommunal grunnskole for elever med nedsatt 

funksjonsevne (første til tiende trinn). Elevene kommer fra kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, 

Røyken, Hurum, Sande og Svelvik. Disse fraktes i stor grad til skolen med forskjellige transport-

tjenester som buss og taxi, og antas dermed i mindre grad å benytte gang- og sykkelvegnettet i 

planområdet. Nåværende skole ble bygget i 2014 og danner et tun med Frydenhaug gård. Skole-

eiendommen består av hovedhuset på Frydenhaug gård, sidebygning og skolepaviljong. 

Administrasjonen og lærerarbeidsplassene er i det gamle hovedhuset på gården. Det gamle park-

anlegget til Frydenhaug gård og et mindre friområde er en del av skolens uteområde, har stor 

betydning for nærmiljøet og benyttes som nærmiljøanlegg og lekeplass. 

Boliger og nærmiljø  

Det er boliger i lia over tunnelpåhugget. Teglverkstomta ved Brandenga er et parkområde med stor 

betydning for nærmiljøet, samt bruparken, men de ligger utenfor selve planområdet.  

Boliger og andre støyømfintlige bygg utsatt for støybelastning over støyretningslinjene, samt at det 

til tider er meget dårlig luftforurensning.  
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Bjørkelia 

I Bjørkelia munner tunnelen ut i et skogsområde. Nedenfor lia ligger boligområder på Gulskogen og 

Gosen, mens Konnerud ligger på oversiden. På Gulskogen er det både jernbanestasjon og skole. 

Langs E134 går en merket tur-/sykkelveg langs Mariskoveien som forbinder Drammen og Mjøndalen 

(se figur 4-19). Den er godt opparbeidet. Om forholdene tillater det prepareres denne til skiløype 

mellom Konnerudgata og Mariskoveiens kryssing av E134 ved Øverkollen, en strekning på 6 km. Det 

er også en rekke mindre stier, tråkk og traktorveger som stikker ut fra turvegen og danner 

forbindelser mellom Konnerud og Gulskogen. Gulskogen skole benytter stier her i undervisningen, og 

har også aktivitetsområder/bålplass i området. Sikker passering av E134 skjer på driftsvegen over 

tunnelportalen og via kulvert ved Gosen. Dette området benyttes også av barn og unge. 

Figur 4-21 viser stier og turveger i området.  

 

   

Figur 4-19: Det er både merket sykkelveg og mindre stier i Bjørkelia 

   

Figur 4-20: Bebyggelse nedenfor Bjørkelia og bålplass i Bjørkelia 
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Figur 4-21: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv. Registreringer nord for Drammenselva er ikke vist. Stier og 
gang-/sykkelveger som ligger i og i nærheten av planområdet er vist med lilla, andre kun som de ligger i 
kartgrunnlaget  
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Figur 4-22: Verdikart nærmiljø og friluftsliv 
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Verdi 

Influensområdet på Bangeløkka er delt inn i fem delområder:  

Nr. 1 Gang- og sykkelvegnett. Gis her middels verdi siden de brukes og går til sentrale målpunkter 

Frydenhaug skole). Det er også en del fortauer i området som ikke er skilt ut som eget delområde. 

Nr. 2 Frydenhaug skole. Omfatter også uteområder og park. Stor verdi. 

Nr. 3 Anchersbakken. Lite boligområde. Nærhet til E18 Begrenser verdien som settes til liten til 

middels. 

Nr. 4 Boligområde Frydenhaug. Omfatter boliger i lia over Frydenhaug. Avgrensning i sør er satt i 

Styrmoes vei. Verdien er liten til middels.  

Nr. 5 Andre arealer. Stort sett vegarealer og industri. Liten verdi. 

På Bjørkelia er det avgrenset tre delområder: 

Nr. 6 Gulskogen. Boligområde nord for E134. Ligger nær jernbanestasjon. Nordlig avgrensning er satt 

i jernbanen. Verdien er middels.  

Nr. 7 Turveger. Den gjennomgående traseen mellom Konnerud og Mjøndalen er merket og i god 

stand. I tillegg er tverrforbindelse ned til Gulskogen/Gosen som gir trygg passering av E134 tatt med. 

Verdien er middels til stor.  

Nr. 8 Bjørkelia. Omfatter skogsområdene i lia på begge sider av E134. I sør er avgrensningen satt i 

Konnerudgata. Dette området er brukt som nærturområdet, og det er også en del mindre stier her. 

Områdene nord for E134 er nok mindre i bruk, men de er en del av grøntstrukturen for Gulskogen. 

Hele Bjørkelia er gitt middels verdi. Deler av området har nok mindre verdi enn dette, f.eks. E134 og 

arealer nær denne, men siden dette er et sammenhengende området benyttes den høyeste verdien 

for hele området.  

4.4.3 Omfang og konsekvenser 

Nr. 1 Gang- og sykkelvegnett 

Alle gang- og sykkelveger skal opprettholdes. Omfanget er intet og konsekvensen er ubetydelig (0).  

Nr. 2 Frydenhaug skole 

Skolen med uteområde er gitt stor verd. Området berøres ikke av tiltaket. Omfanget er intet og 

konsekvensen er ubetydelig (0).  

Nr. 3 Anchersbakken 

Boligområdet vil bestå som i dag, og ikke merke endringer. Støysituasjonen blir som i dag. Verdien er 

liten til middels. Omfanget er intet til lite negativt, og konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ 

(0/–). 

Nr. 4 Boligområde Frydenhaug 

Boligene i lia vil ikke bli påvirket av tiltaket. Støysituasjonen endres ikke. Med luftetårn vil den lokale 

luftkvaliteten i området bedres. Av den grunn bedømmes omfanget å være litt positivt. Verdien er 

liten til middels, og konsekvensen blir dermed ubetydelig til liten positiv (0/+).  

Nr. 5 Andre arealer 

«Restarealene» vil bli berørt av ny veg. Verdien er meget begrenset. Omfanget bedømmes derfor 

som intet og konsekvensen ubetydelig (0). 
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Nr. 6 Gulskogen 

Siden utvidet E134 legges på sørsiden av dagens og det vil bli ny støyskjerming vil støyforholdene for 

Gulskogen bli bedre enn i dag. På bakgrunn av dette bedømmes omfanget å være litt positivt. 

Verdien er middels, og konsekvensen blir dermed liten positiv (+).  

Nr. 7 Turveger 

Alle turvegtraseer vil opprettholdes. Ny E134 blir imidlertid et nytt stort inngrep som medfører at 

europavegen kommer nærmere turvegen med økt støy og forstyrrelse. Verdien er middels til stor, 

omfanget bedømmes å være lite negativt. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).  

Nr. 8 Bjørkelia 

Ny E134 utvider inngrepet i Bjørkelia, og turområdet blir dermed noe mindre. På nordsiden vil støy-

skjerming begrense støyutbredelsen, og dermed gi en bedre støysituasjon enn i dag. På sørsiden vil 

vegtrafikkstøy og forstyrrelse forringe turopplevelsen mer enn i dag. Ny turveg i foten av støyvollen 

er positivt. Omfanget bedømmes som liten til middels negativt. Årsaken til at det ikke vurderes høy-

ere er at E134 går gjennom området i dag. Om tiltaket hadde vært en ny veg ville omfanget ha blitt 

bedømt mer negativt. Verdien er middels, og konsekvensen blir da liten til middels negativ (–/– –).  

Alternativ 0 

Trafikken vil øke, og med det vil luftforurensningssituasjonen bli dårligere og støybelastningen øke 

om det ikke gjennomføres tiltak.  

4.4.4 Usikkerhet 

Det er ingen vesentlige usikkerheter knyttet til dette temaet. Det vil bli foretatt mer nøyaktige 

støyberegninger som en del av byggeplanen i forbindelse med støytiltak.  

4.4.5 Hensyn og bearbeiding i byggefasen 

Tilgangen til friområdene bør sikres i anleggsperioden der dette er mulig. Det gjelder spesielt 

tilgangen til Mariskoveien via undergangen på Gosen, over tunnelportalen og via Skogliveien.  

4.4.6 Oppsummering 

Tiltaket vil i liten grad påvirke nærmiljøet på Bangeløkka. Ny veg og tunnelportal blir lagt inntil 

eksisterende veg. Inngrepet blir svært lite og griper kun inn i regulert vegformål. De opparbeidede, 

grønne områdene i Bangeløkkakrysset blir mindre som følge av ny veg. Ny veg vil trolig medføre 

bedre luftkvalitet grunnet luftetårn. Støysituasjonen blir som i dag. 

Ved Bjørkelia vil en turveg og mindre stier bli berørt av den nye vegen. Hovedtyngden av inngrepet 

vil være på sørsiden av eksisterende veg, men deler av vegen, en omkjøringsveg, vil komme nærmere 

eksisterende boliger i Bjørkelia. Bjørkelia som turområde vil som i dag påvirkes negativt av støy og 

forstyrrelser, men ny veg vil medføre økt støy grunnet økt hastighet. Boliger skjermes, og vil få en 

bedre situasjon enn i dag.  

Samlet sett gir planen liten negativ konsekvens (–) for dette temaet.  
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4.5 Naturmangfold 

4.5.1 Metode 

Planprogram 

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturmangfold/2/. 

Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens 

dokumentasjonskrav etter §§ 8-12 som omhandler «kunnskapsgrunnlaget», «føre-var-

prinsippet», «økosystemtilnærming og samlet belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver», «miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». Faren for spredning av 

fremmede arter utredes, og tiltak for å begrense faren beskrives. 

Naturmangfoldet skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk. 

Utredningen skal belyse tiltakets omfang med henblikk på arealbeslag, forurensning og 

oppsplitting av naturområder. Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper 

i henhold til Naturmangfoldloven må avklares og belyses. 

Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 Egen befaring.  

 Kommunens vilt- og naturtypekartlegging.  

 Bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet. 
Kilder er oppgitt i teksten. 

Influensområde 

For naturtyper og MiS-lokaliteter er influensområdet tilnærmet det arealet det vil bil gjort inngrep i, 

det vil si planområdet. Tiltaket vil imidlertid ha virkninger for dyrelivet grunnet støy og forstyrrelser 

over et større område. På Bangeløkka er influensområdet satt til planområdet pluss naturlige 

avgrensninger. I nord er influensområdet avgrenset av Bjørnstjerne Bjørnsons gate, i vest av Colletts 

gate, i sør av jernbanen og i øst av Frydenhaugveien. På Bjørkelia er avgrensningen satt i grensen til 

bebyggelsen i nord. I sør er et arealer på omtrent 400 meter ut fra dagens veg inkludert i 

influensområdet. Dette samsvarer omtrent med utstrekningen av gul støysone. 

Tunneldriving kan medføre senkning av grunnvann og med det gi endringer i naturgrunnlaget over 

tunnelen. I verste fall kan også tjern og dammer i tunnelsonen dreneres. Tunnelsonen er ikke 

inkludert i influensområdet. Dette forutsettes at det blir stilt så strenge krav til innlekkasje til 

tunnelen at naturmiljøet over tunnelen ikke påvirkes.  

Influensområdet er vist på verdikart naturmangfold (figur 4-26). 

Begreper 

Naturtyper er den viktigste biologiske kartleggingsenhet slik det er definert i DN-håndbok 13 ”Kart-

legging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold”/6/. De kartlagte lokalitetene er videre 

verdsatt etter Miljødirektoratets system som deler lokalitetene i svært viktige (A), viktige (B) og 

områder med lokal betydning (C).  

Alle naturtyper er vurdert i en egen rødliste fra 2011/11/. Den har de samme rødlistekategorier som 

rødlista for arter, se tabell 4-1. Det er også laget en egen oversikt over truete og hensynskrevende 

vegetasjonstyper i Norge/9/.  
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Rødlistearter 

Nasjonal rødliste for truete arter i Norge er fra 2010/8/. Rødlistekategoriene er vist i tabell 4-1. For alle 

rødlistete arter som er omtalt er rødlistekategorien tatt med i parentes etter artsnavnet.  

Tabell 4-1: Rødlistekategorier/8/ 

Rødlistekategorier Rødliste 2010 

EX Utdødd (Extinct) En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. 

EW Utdødd i vill tilstand  
(Extinct in the Wild) 

Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager 
og lignende. 

RE Lokalt utryddet 
(Regionally extinct) 

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). 
For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet (Critically 
endangered)  

En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk truet er 
oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing. 

EN Sterkt truet (Endangered) En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt truet er 
oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing. 

VU Sårbar  
(Vulnerable) 

En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. 
Arten har da høy risiko for utdøing 

NT Nær truet 
(Near threatened) 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å 
tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid. 

DD Datamangel (Data 
deficient) 

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, 
og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med livskraftig (LC). 

Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående bestandsreduksjon, 
D-svært liten eller arealmessig meget begrenset populasjon og E-kvantitativ analyse 

 

Fremmede arter 

Det er gjort økologiske risikovurderinger av fremmed arter i Norge/12/. Med økologisk risiko menes 

om arten kan ha negative effekter på økosystemer, stedegne arter, genotyper eller kan være vektor 

for andre arter (parasitter og sykdommer) som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold. 

Tabell 4-2 viser risikokategorien disse artene er vurdert etter. Arter innenfor svært høy risiko og høy 

risiko er svartlistet.  

Tabell 4-2: Risikokategorier for fremmede arter/12/ 

Kategori Beskrivelse 

SE  Svært høy risiko  
Severe impact 

Fremmede arter med en svært høy risiko er faktiske eller potensielle økologiske skadegjørere og 
har potensial til å etablere seg over store områder.  

HI Høy risiko  
High impact 

Fremmede arter med høy risiko er kjennetegnet ved en kombinasjon av risikoer. De har enten en 
begrenset/moderat evne til spredning, men utøver minst en middels økologisk effekt; alternativt 
har de bare små økologiske effekter, men et stort invasjonspotensial. 

PH Potensielt høy risiko  
Potentially high impact 

Fremmede arter med potensielt høy risiko har enten store økologiske effekter, kombinert med et 
lite invasjonspotensial, eller et stort invasjonspotensial, men ingen kjente økologiske effekter.  

LO Lav risiko  
Low impact 

Fremmede arter med lav risiko er ikke dokumentert å ha noen vesentlig negativ påvirkning på 
norsk natur. 

NK Ingen kjent risiko  
No known impact 

Fremmede arter som ikke utgjør noen kjent risiko. 

 

4.5.2 Dagens situasjon og verdivurdering 

Bangeløkka 

Planområdet på Bangeløkka består for en stor del av trafikkareal og grøntanlegg tilknyttet vegene 

(plen, hekk, trær). Det er plantet en god del fremmede arter i området som en del av veganlegget. 

Like utenfor planområdet er det parkpreg knyttet til Frydenhaug gård, bl.a. med lindeallé. Her står 
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også en eik med omkrets på godt over to meter, og den faller således inn under forskrift om utvalgte 

naturtyper. Artskart har registreringer av planten nattsmelle i området (Bjørnstjerne Bjørnsons gate 

110). Den er rødlistet som nær truet (NT). Det er ikke registrert naturtyper eller viltområder i 

planområdet i Naturbasen/7/. 

Det er en rekke registreringer av fremmede arter på Bangeløkka, bl.a. hvitsteinkløver, kanadagullris 

og vinterkarse/10/. Alle disse artene er i kategorien svært høy risiko (SE).  

 

Figur 4-23: Planområdet på Bangeløkkasiden er preget av dagens veganlegg 

   

Figur 4-24: Fra parkanlegget på Frydenhaug. Treet midt i venstre bildet er den omtalte hule eika. Lindeallé til 
høyre 

Bjørkelia  

Bjørkelia består av blandingsskog. Barskog med høy bonitet dominerer, men det er også innslag av 

lauvskog, spesielt ved E134. Det har nylig vært hogst i deler av området. 

Det er også en rekke registreringer av fremmede arter i Bjørkelia er bl.a. hvitsteinkløver, kanadagull-

ris og parkslirekne registrert i vegkanten. Alle disse artene er i kategorien svært høy risiko. I lia finnes 

forekomster av rødlisteartene barlind, ask og alm, alle NT/10/.  

I dette området er det registrert tre naturtyper/7/ (se også figur 4-25). Beskrivelsene nedenfor er 

hentet fra naturbasen/7/:  
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Gosenbekken, viktig bekkedrag (N1) 

Et bekkeleie som går gjennom et hogstpreget skogområde. Selve bekkeleiet er i all hovedsak skjerm-

et for hogst. De nedre delene er rørlagt over jordene helt opp til skoggrensen. Hovedløpet kommer 

fra Vannverksdammen. På den nederste, åpne strekningen renner bekken i småstryk gjennom rik løv-

skog. I de nedre delene av bekken hekker høyst sannsynlig vintererle, og den rødlistede arten kryp-

jonsokkoll (EN) forekommer. Inntaksdam (N2) ligger øverst i bekkeleiet. Bekkedraget er gitt verdi A – 

svært viktig. Denne verdien kan nok diskuteres. Det har vært drevet hogst i området, og bygging av 

E134 har også påvirket den negativt. Men selv om den vurderes som en B-lokalitet, vil den likevel på 

stor verdi iht. Statens vegvesens metodikk. 

Inntaksdammen, dam (N2) 

Inntaksdammen liggere utenfor influensområdet for tiltaket, men er likevel beskrevet siden den 

grenser til Gosenbekken, og er viktig for denne. Dammen ligger nær toppen av Konnerudbakkene. 

Dammen er relativt stor, ca. 50 dekar. Vegetasjonen under demningen og rundt bekken, som renner 

inn i dammen, er rikest, tettest og minst berørt av ferdsel og hogst. Bredden er steinete og med lite 

vegetasjon, både på grunn av vanskelige vekstforhold og store variasjoner i vannstanden. Omgivels-

ene rundt dammen domineres av knausskog, lavskog og blåbærskog. Det finnes noe vannvegetasjon, 

spesielt rundt innoset, hvor en del nøkkerose og tjønnaks forekommer. Den tidligere rødlistede arten 

småsalamander har forekommet uregelmessig i dammen i lengre tid. Jevnlige forsøk med fiske-

utsettinger og varierende vannstand kan være årsakene til disse svingningene. I perioden 1995-2005 

ble småsalamander kun registrert sommeren 2005. Demningen er restaurert og tilrettelagt for 

bading og fiske. Det er mye ferdsel rundt dammen, og et boligfelt er etablert rett i nærheten. 

Dammen er gitt verdi B – viktig.  

Dam ved Stormoen gård, dam (N3) 

Oppdemt, fisketom dam som ligger noen hundre meter ovenfor Stormoen gård. Dammen er middels 

næringsrik. Langs dammen er det tett vegetasjon dominert av gråor og lønn. Vegetasjonen i strand-

linja er stedvis rik, dominert av starr og gress. I strandsonen dominerer stedvis også bladmose. 

Tidligere har frosk blitt observert jevnlig i dammen. Det foreligger også en registrering av salamander 

fra 1997. Fuglefaunaen er relativt rik. Karakterarter er jernspurv, svarttrost, nøttekråke, gransanger 

måltrost, munk, hagesanger, løvsanger og fuglekonge. Ingen direkte vanntilknyttede arter ble 

registrert. Skogen rett ved dammen er dominert av løvskog bestående av gråor, selje, noe bjørk og 

den rødlistede arten ask (NT). Gress- og feltsjiktet er preget av ormetelg, skogsnelle, rogn, bringebær 

og bekkekarse. Dammen er gitt verdi B – viktig. 

Miljøregistreringer i skogbruket 

Gjennom skogbrukskartlegging er det avgrenset noen enheter i området, se figur 4-25 og tabell 4-3. 

Det ligger tre ved tunnelportalen, og to litt lengre vest/17/.  

Tabell 4-3: Enheter kartlagt gjennom miljøregistreringer i skogbruket (MiS)/17/ 

Nr. Livsmiljø Vegetasjonstype Topografi Areal 
(dekar) 

1 Rikbarkstrær Småbregneskog, tørr og rik Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 3,86 

2 Rikbarkstrær/eldre lauvsuksesjon Småbregneskog, tørr og rik Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 4,98 

3 Eldre lauvsuksesjon Småbregneskog, fuktig og rik Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 3,17 

4 Eldre lauvsuksesjon Småbregneskog, typisk Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 6,21 

5 Liggende død ved Blåbærskog, fuktig og fattig Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 2,17 
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Figur 4-25: Registreringskart naturmangfold 



E134 Strømsåstunnelen multiconsult.no 

Konsekvensutredning ikke-prissatte tema 4 Konsekvenser av planforslaget 

 

313458-PLAN-RAP-03 30. juli 2016 Side 36 av 58 

Verdi 

Influensområdet er delt i fem delområder. På Bangeløkka er Frydenhaug skilt ut med middels verdi 

grunnet at dette er et parkområde med lindeallé og hul eik (nr. 1). Resten av dette området er kalt 

Bangeløkka (nr. 2) og gitt liten verdi. 

I Bjørkelia er den del av naturtypen Gosenbekken som ligger innenfor influensområdet gitt stor verdi 

(nr. 4). Dam ved Stormoen gård (nr. 5) er også inkludert i influensområdet. Den er gitt middels verd. 

Resten av den skogkledde lia (nr. 3) gis liten til middels verdi.  

 

Figur 4-26: Verdikart naturmangfold 



E134 Strømsåstunnelen multiconsult.no 

Konsekvensutredning ikke-prissatte tema 4 Konsekvenser av planforslaget 

 

313458-PLAN-RAP-03 30. juli 2016 Side 37 av 58 

4.5.3 Omfang og konsekvenser 

Delområde 1. Frydenhaug  

Tiltaket gir ikke direkte inngrep i delområdet. En trafikkøkning og dermed økt luftforurensning vil 

være negativt for parkområdet og hul eik, spesielt lav er sårbar for dette. Tiltaket vil imidlertid ikke 

medføre mer trafikkøkning enn alternativ 0, og luftetårn vil bedre luftkvaliteten. Verdien er middels. 

Omfanget vurderes som intet og konsekvensen er ubetydelig (0). 

Delområde 2. Bangeløkka 

Inngrepene på Bangeløkka skjer i et vegområde. Verdien er liten. Omfanget vurderes som intet og 

konsekvensen er ubetydelig (0). 

Delområde 3 Bjørkelia 

I Bjørkelia vil de registrerte MiS-enhetene ved tunnelpåhugget ødelegges. Det er ikke knyttet store 

verdier til disse, det negative omfanget er derfor begrenset. Tiltaket medfører videre varig beslag av 

skog, og med det vil leveområder for arter ødelegges og forringes. Utvidelse til fire felt vil ikke øke 

barriereeffekten. Den er i dag nærmest absolutt med viltgjerde på en siden av vegen. Verdien er liten 

til middels. Omfanget vurderes til middels negativt og konsekvensen liten til middels negativ (–/– –).  

Delområde 4 Gosenbekken  

Den nedre del av Gosenbekken berøres av tiltaket. I dette området er bekken allerede påvirket av 

E134, men inngrepet vil øke. Verdien er stor. Omfanget for naturtypen er lite negativt og 

konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).  

Delområde 5 Dam ved Stormoen gård 

Dammen berøres ikke av tiltaket. Det er heller ikke sannsynlig at arbeidet vil medføre drenering av 

den. Verdien er middels. Omfanget vurderes til intet og konsekvensen ubetydelig (0).  

Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen spesielle konsekvenser for dette temaet.  

Forholdet til naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser som er relevante for arealinngrep som vegbygging. 

§ 4 og § 5 har forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter. I § 6 slås det fast at enhver er 

pliktig til å opptre aktsomt og unngå å skade naturmiljøet.  

Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 

beslutningstaking (§§ 8–12).  

I § 8, kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre var prinsippet heter det at beslutninger som berører natur-

mangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap. Kunnskap om det biologiske 

mangfoldet og vurderinger av konsekvenser av tiltaket er med andre ord vesentlig. Gjennom det 

arbeidet som er gjort i forbindelse med denne konsekvensutredningen dokumenteres både dagens 

situasjon og forventet konsekvens av ny E134.  

§ 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som øko-

systemet er eller vil bli utsatt for. Området er allerede sterkt påvirket av utbygging og veger. En 

ytterligere belastning vil ikke ha betydning på Bangeløkka, her blir det meget små nye arealinngrep. 

På Bjørkelia vil tiltaket medføre avvirkning av skog, og en del av skogen i Bjørkelia går over til 
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vegformål. Det er imidlertid ingen spesielle naturtyper som i lokal, regional eller nasjonal 

sammenheng har stor belastning her, slik at bestemmelsen ikke slår inn.  

§ 11 sier at det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre/begrense skade på natur-

miljøet og § 12 sier at det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode. Siden tiltaket for 

en stor del er tunnel er det begrenset med aktuelle tiltak for å begrense negative virkninger. Alt 

vaskevann fra tunnel skal behandles før det slippes ut i resipient. Masseoverskuddet vil bli stort. Per i 

dag er bruk/deponering av disse ikke avklart, men de vil sannsynligvis deponeres i Drammen havn på 

områder som er godkjent for dette.  

Bestemmelsene i naturmangfoldloven er derfor fulgt både når det gjelder kunnskapsgrunnlag, 

aktsomhetsplikt og plikt til å ta hensyn til naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget bedømmes derfor 

å være godt og tilstrekkelig for å fatte en beslutning om en skal bygge ny E134.  

Loven har også krav til aktsomhet i forhold til fremmede organismer. § 28 sier bl.a. 

Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av levende 

eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig utstrekning 

treffe tiltak for å hindre dette. 

Vegbygging medfører alltid fare for spredning av fremmede arter. Det forekommer i dag fremmede 

arter langs vegen, og anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til at disse spres til nye områder. 

Tiltak for å forhindre dette må behandles mer detaljert i senere planfaser, bl.a. gjennom plan for Ytre 

Miljø.  

Forholdet til forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). 

Hovedformålet med rammedirektivet for vann er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i 

ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Forskriften fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:  

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte 

på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand … […]  

I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep heter det: 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at 

miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes  

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en 

grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra 

svært god tilstand til god tilstand.  

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:  

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand,  

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av 

miljøkvalitet, og  

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 

gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med andre 

midler som miljømessig er vesentlig bedre.  

Det overgripende målet for vannforvaltningen i Norge er at alt vann skal ha minst god tilstand innen 

2021. Det er ingen forhold som tilsier at bygging av ny tunnel vil påvirke vannforekomsten på en slik 
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grad at målet om å nå en god tilstand vanskeliggjøres. Vegbyggingen berører noen mindre bekker i 

Bjørkelia, men det kan ikke sies å være et problem i forhold til målet. Vaskevann fra tunnel renses.  

Ny veg vil også bli mer trafikksikker, noe som medfører en senket risiko for forurensning knyttet til 

ulykker (eksempelvis tankbilvelt).  

Anleggsfasen gir alltid risiko for forurensning. Dette er behandlet under kap. 4.9 Konsekvenser i 

anleggsfasen. 

4.5.4 Usikkerhet 

Det er alltid en risiko for at det finnes sårbare/sjelden arter som ikke er kjent. I dette tilfellet 

bedømmes denne usikkerheten å være liten. Influensområdet er sterkt påvirket av tidligere inngrep, 

og det er lite sannsynlig at det er store verdier her.  

4.5.5 Hensyn og bearbeiding i byggefasen 

Grunnet hensynet til fugl bør det ikke avvirkes skog i anleggsbeltet i hekkeperioden (april–juni).  

4.5.6 Oppsummering 

På Bangeløkka har planen ingen konsekvens for naturmangfold. I Bjørkelia gir ny veg inngrep i 

skogsvegetasjon, og utkanten av Gosenbekken som er en registret naturtype berøres. Det negative 

omfanget er begrenset siden det allerede er et stort inngrep i form av dagens E134 her. Samlet sett 

har planforslaget liten negativ konsekvens (–) for tema naturmangfold. 

 

   

Figur 4-27: Gosenbekken og ryddebelte under kraftledningen 
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4.6 Kulturmiljø 

4.6.1 Metode 

Planprogram 

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet kulturmiljø/2/: 

Utredningen skal omhandle automatiske fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) og 

nyere tids kulturminner og kulturmiljøer. Beskrivelsen og registreringen skjer gjennom bruk av 

kartdatabaser (f. eks. Askeladden), andre kulturhistoriske kilder og befaring. Omfang og 

konsekvens av tiltaket skal vurderes med hensyn til arealbeslag av verdifulle kulturminner eller 

kulturmiljø og nærføring som reduserer verdien av kulturmiljø. 

Arkeologiske undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 skal gjennomføres. 

Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 Askeladden, nasjonal kulturminnedatabase for fredete kulturminner, automatisk fredete 

(fornminner) og vedtaksfredete.  

 SEFRAK-registeret for bygninger, gjelder i hovedsak hus eldre enn 1900. 

 Kommunens egne kartlegginger. 

 Arkeologiske registreringer utført av Buskerud fylkeskommune i 2015. 

Influensområde 

For dette temaet er influensområdet identisk med planområdet. Dette siden det ikke ligger 

kulturminner eller -miljøer utenfor planområdet som kan bli påvirket av tiltaket.  

4.6.2 Dagens situasjon og verdivurdering 

Bangeløkka 

Selve planområdet er nedbygd og har ingen kulturverdier. Rett utenfor planområdet er Frydenhaug 

gård et kulturhistorisk anlegg. I følge blått skilt ble anlegget oppført rundt 1785 som lystgård for Job 

Arveschoug. Bygningsmassen består av tre byggetrinn som ble oppført i perioden 1785-1848. Midt-

partier er fra 1795. Anlegget ble ombygd 1848 for grosserer Niels Kiær. Hovedhuset fremstår som en 

av byens best bevarte lystgårder. Sidebygningen, Drengestua, er trolig oppført i 1790-årene. Den er 

oppgradert og bygget om flere ganger. Bygningens laftekjerne og bindingsverkskonstruksjon inkl. tak 

er det som gjenstår som originalt. Drengestua har likevel høy verneverdi. Bygningene er ikke fredet i 

henhold til kulturminneloven. I kommunens kulturminneregistrering er Drengestua og Frydenhaug 

skole vist med hhv. høy bevaringsverdi og svært høy bevaringsverdi. Hagen er ikke nevnt. 

I Askeladden/15/ er boligbebyggelsen mellom Frydenhaugveien og Bangeløkkakrysset markert som et 

kulturminneområde (nr. 155202), se figur 4-28. I beskrivelsen av dette området går det imidlertid 

tydelig fram at registreringen omfatter hageanlegget på Frydenhaug gård, og avgrensningen må være 

feil. Om hageanlegget heter det i Askeladden:  

Symmetrisk landskapshage med regelmessig ovalt omriss markert av sammenhengende 

lindeplantning. Spasergangene var ordnet symmetrisk omkring sentralaksen. Det sirlige stilpreg 

var beholdt opp til 1916. Deretter ble hagen omlagt i en noe tørr, geometrisk utforming.  

Frydenhaugveien 19 og 21 er foruten Frydenhaug skole og Drengestua SEFRAK-registrert.  
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Figur 4-28: Fra Askeladden. Kulturmiljø 155202 må være feilplassert, og skal omfatte Frydenhaug. Røde og gule 
trekanter er SEFRAK-bygg 

Bebyggelsen ved Frydenhaugveien 39 var tidligere regulert til spesialområde bevaring av bygning, 

men reguleringsplan for Frydenhaug skole fra 2012 viser dette som parkeringsareal. Den samme 

planen viser sikringssone bevaring kulturmiljø på Frydenhaug gård.  

I kommunens kulturminneregistrering (se figur 4-30) er næringslokale Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 

110 (Ibsenhuset) og en bolig i Frydenhaugveien 20 og vist med høy bevaringsverdi. 

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 ble reist for Bilhuset/Harald Ibsens bilforretning i 1962. Anlegget ble 

tegnet av arkitektene Ljøterud og Ødegård i stram, modernistisk stil. Østfløyen (mot Anchersbakken) 

er på det nærmeste urørt, mens vestfløyen opprinnelig ser ut til å ha vært i én etasje, men har senere 

fått påbygd en andre etasje. Bevaringsinteressen er primært knyttet til disse to bygningskroppene. 

”Tårnet” mellom de to fløyene er av senere dato. Bevaringsverdien er begrunnet med at dette er et 

forretnings-/næringsbygg i gjennomført, karakteristisk 1960-tallsstil. Arkitektene var viktige bidrags-

ytere til utformingen av bybildet i denne epoken/16/.  

Frydenhaugveien 20 (gnr/bnr. 111/215) er oppført i 1936 i funkisstil for Dropsmester Harald Hansen 

som tremannsbolig. Boligen er tegnet av Martin Simensen, og framstår som lite endret. Simensen 

hadde en betydelig produksjon i mellomkrigstiden, først i tradisjonell stil, senere i funkis/16/. 

   

Figur 4-29: Frydenhaug gård og Drengstua 
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Figur 4-30: Utsnitt fra registreringskart kulturminner/14/. Hovedhuset (A) og Drengstua (B) på Frydenhaug er 
markert. Det samme er næringsbygg i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 (C) bolig i Frydenhaugveien 20 (D) 

Bjørkelia 

Ca. 200 meter vest for tunnelportalen er det gjort et løsfunn fra steinalder. Det er en øks av brungul 

bergart med atypisk utforming/15/.  

Undersøkelse i 2015 avdekket tre automatisk fredete kulturminner, alle hulveier. Det ble også funnet 

nyere tids kulturminner som steinbrudd, demninger, steingjerder, rydningsrøyser, mulig tuft, 

grensestein, fegate etc. i området/23/. Disse er beskrevet i tabell 4-4 og tabell 4-5 og vist i figur 4-31. 

Tabell 4-4: Automatisk fredete kulturminner i planområdet kartlagt av Buskerud fylkeskommune i 2015 

ID Beskrivelse 

216118 Hulveg som består av tre deler der midtre om nordre del ligger nord for E134, mens søndre del ligger på sørsiden. Hulveien er 
altså delt av europavegen  

216113 Hulveg. Går skrått i hellende terreng parallelt med traktorvei i vest og et steingjerde noen meter unna i øst. Utenfor 
planområdet 

216117 Også denne hulvegen er tredelt. Den er dårlig bevart og veldig utydelig  

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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Tabell 4-5: Kulturminner fra nyere tid i og ved planområdet kartlagt av Buskerud fylkeskommune i 2015 

ID Beskrivelse 

216097 til 
216105 

Ni steinbrudd av varierende størrelse  

216109 Liten demning som ligger sørøst på planområdet 

216110, 
111, 112-1 
og 113 

Flere steingjerder går innenfor planområdet. Noen går parallelt med eldre veifar og hulvei. De fleste steingjerdene går 
langs dagens grenselinjer, og på eldre flyfoto fra 1939 går de på grensa mellom innmark og utmark 

216107 Rydningsrøys om ligger ved mulig tuft 

216108 Mulig tuft ligger ca. 9 meter sørøst for rydningsrøys 

216114 Rester etter det som trolig er husmannsplassen Röedsmyren. Restene består av en grop etter mulig kjeller, to steinmurer 
og to stolper (diameter: 30 cm). Mesteparten av murkonstruksjonen var forfalt og dekket av løsmasser, så det var 
vanskelig å bedømme utstrekningen. En høyspenttrase i sør kan ha ødelagt deler av husmannsplassen 

216115 Grenestein som ligger på dagens grenselinje 

216106 Fegate som ligger vest i planområdet, sør for E134 og nord for gang- og sykkelvei  

216112-2 
og 3 

To vegfar som ligger inntil og går parallelt med steingjerde (216112-1). Vegfarene har et kasseformet preg, noe som trolig 
kommer av at det er brukt hest og kjerre der, hvor bredden på vognen vil skjære et kasseformet snitt ned i undergrunnen. 
Begge farene er merket av på kart fra 1914, og tolket som fra nyere tid 

216116 Vegfar i hogstfelt, der deler er synlig. Da veifaret er merket av på kart fra 1914, er det tolket som fra nyere tid 

216119 Større renne inn i fjellet (skjerp) 

 

 

Figur 4-31: Kulturminner i Bjørkelia 

 

Verdi 

Innenfor influensområdet er det skilt ut og verdisatt elleve kulturmiljøer:  

KM 1 Frydenhaug gård med hageanlegg gis stor verdi.  
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KM 2 Ibsenhuset og KM 3 Frydenhaugveien 20 gis begge middels verdi.  

KM 4 Röedsmyren. Delområdet består husmannsplassen Röedsmyren (ID216114) og andre kultur-

minner. Et lengre steingjerde som går over dagens tunnelportal (ID216110), steinbrudd (ID216104 og 

-103), mulig tuft (ID216108) og rydningsrøys (ID216107). Verdien er middels. 

KM 5 Steingjerde. Kulturmiljøet er et steingjerde (ID216111) fra nyere tid. Et funnsted av øks fra 

steinalder(ID158186) inngår også i delområdet. Verdien settes til liten. 

KM 6 Vegfar m.m. Området består av et litt større kulturmiljø med steingjerde (ID216112-1), to 

vegfar (ID216112-2 og -3) og steinbrudd (ID216098). Alle fra nyere tid, og verdien settes til liten.  

KM 7 Hulveg (ID216117) som er dårlig bevart og veldig utydelig. Kulturminnet er automatisk fredet. 

Verdien settes til liten. 

KM 8 Vegfar som ligger i hogstfelt, der deler er synlig (ID216116). Fra nyere tid. Verdien er liten.  

KM 9 Grensestein. Kulturmiljøet omfatter grensestein (ID216115) som ligger på dagens grenselinje og 

steinbrudd (ID 216097). Begge fra nyere tid, og verdien er liten. 

KM 10 Fegate. Kulturminne (ID216106) fra nyere tid. Verdien er liten. 

KM 11 Hulveg. Delområdet består av en hulveg som består av tre deler der midtre om nordre del 

ligger nord for E134, mens søndre del ligger på sørsiden. (ID216118). Hulveien er altså delt av 

europavegen. Verdien settes til middels.  

4.6.3 Omfang og konsekvenser 

KM 1-3 (Bangeløkka) 

Frydenhaug skole eller hageanlegget berøres ikke av tiltaket. Heller ikke de andre registrerte kultur-

verdier på Bangeløkka berøres. Tiltaket er heller ikke av en slik art at kulturmiljøer berøres visuelt.  

Omfanget er lite negativt til intet. Konsekvensen er ubetydelig (0) for alle disse kulturmiljøene.  

KM 4 Röedsmyren 

Tiltaket vil ødelegge steingjerde over dagens tunnelportal. Selve husmannsplassen og de andre 

kulturminnene innenfor planområdet påvirkes ikke. Omfanget er lite negativt og konsekvensen liten 

negativ (–).  

KM 5 Steingjerde 

Omtrent halvparten av steingjerde ligger innenfor området for nytt vegareal, mens det resterende 

ligger innenfor riggområdet. Steingjerdet er trolig allerede sterkt forringet av dagens veg, mens 

utvidelsen tar en stor del av det som står igjen. Funnsted av steinalderøks ligger også innenfor 

anleggsområdet, men siden dette er et løsfunn er det uten betydning. Omfanget er middels negativt, 

og konsekvensen bedømmes til liten negativ (–).  

KM 6 Vegfar m.m. 

De to vegfarene og steingjerde kommer i direkte berøring med den nye veganlegget, og de søndre 

delene vil ødelegges. Som for KM 5 har dagens veg allerede ødelagt dette kulturminnet, men det vil 

nå bli ytterligere forringet. Steinbruddet ligger utenfor planområdet og berøre ikke. Omfanget er 

middels negativt og konsekvensen liten negativ (–).  
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Figur 4-32: Verdikart kulturmiljø 
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KM 7 Hulveg  

Tiltaket gir direkte inngrep i dette automatisk fredete kulturminnet, slik at de bevart del får mindre 

utstrekning. Omfanget er middels negativt og konsekvensen liten negativ (–). 

KM 8 Vegfar 

Tiltaket har direkte inngrep i deler av vegfaret. Omfanget er middels negativt og konsekvens liten 

negativ (–). 

KM 9 Grensestein  

Grensesteinen ligger så vidt innenfor skråningsutslaget for ny veg. Denne tas vare på i anleggsfasen 

og settes tilbake på riktig plass. Steinbruddet som også inngår i kulturminnet ligger innenfor anleggs-

området, og bør kunne bevares gjennom anleggsfasen. Med disse forutsetningene gis tiltaket lite 

negativt til intet omfang og ubetydelig konsekvens (0). 

KM 10 Fegate  

Fegata ligger like ved skråningsutslaget for ny veg, og innenfor formål annen veggrunn (grøntareal). 

Kulturminnet vil mest sannsynlig ødelegges. Omfanget blir dermed stort negativt, og konsekvensen 

liten til middels negativ (–/– –).  

KM 11 Hulveg 

Hulvegen helt vest i planområdet er allerede delt av europavegen, men vil nå bli ytterligere negativt 

påvirket, slik at bare rester i begge ender bevares. Omfanget er stort negativ og konsekvensen 

middels negativ (– –).  

Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen spesielle konsekvenser for dette temaet.  

4.6.4 Hensyn og bearbeiding i byggefasen 

Merking av kulturminner i anleggsfasen for å unngå unødvendig ødeleggelse.  

4.6.5 Usikkerhet 

Det er en viss usikkerhet knyttet til hva som kan bevares av kulturminner i Bjørkelia, pga. usikkerhet 

omkring dybden til fjell og dermed størrelsen på vegtiltaket. I den videre prosjekteringen kan det 

gjøres justeringer slik at minnene blir mindre påvirket.  

4.6.6 Oppsummering 

På Bangeløkka har planen ingen negative konsekvenser for kulturmiljø.  

På Bjørkelia har nyere undersøkelser avdekket en rekke kulturminner. Bortsett fra tre hulveger er alle 

fra nyere tid. To av disse hulvegene vil bli berørt, noe som krever dispensasjon etter kulturminne-

lovens § 8. Kulturminner fra nyere tid vil også berøres i Bjørkelia, steingjerder, vegfar, fegate og 

grensetein. De fleste kulturminnene her er allerede påvirket av dagens veganlegg. Dette er også 

vanlige kulturminner. Dette begrenser de negative konsekvensene noe. Samlet sett er planen gitt 

liten negativ konsekvens (–). 
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4.7 Naturressurser 

4.7.1 Metode 

Planprogram 

Planprogrammet har følgende utredningskrav til dette temaet.  

Kartlegging av brønner skal gjøres før anleggsstart som en del av byggeplanen. Dette vil avdekke 

behovet for å etablere nye brønner. Teknisk løsning for håndtering av utslipp som vaskevann skal 

beskrives. Forekomst av forurenset grunn i planområdet må kartlegges, og om tiltaket kommer i 

berøring med forurenset grunn må det utarbeides tiltaksplaner som sikrer sikker håndtering av 

denne typen masser.  

Innhenting av informasjon 

Informasjon om dette temaet er hentet fra kartbaser til Norges geologiske undersøkelser, rapporter 

rundt forurenset grunn og gjennomgang av driften av eks. tunnel. 

Influensområde 

Influensområdet omfatter planområdet samt en sone over tunneltaket.  

4.7.2 Dagens situasjon 

Brønner 

Ved bygging av Frydenhaug skole ble det boret 13 stk. 250 meter dype energibrønner ikke langt fra 

planområdet. Det finnes også andre spredte energibrønner knyttet til bebyggelse i området, men 

avstanden til tunnelen er forholdsvis stor, se figur 4-33. Den nærmeste brønnen ligger ca. 170 meter 

fra tunnelsonen. Brønnene i nærheten er energibrønner. 

 

Figur 4-33: Utsnitt fra Granada/21/. Grunnvannsborehull er vist med blå sirkel. Brønner ved Frydenhaug skole er 
ikke vist 

Forurenset grunn 

Det har tidligere vært en søppelfylling på Bangeløkka. Gjennom bygging av dagens veg ble det utført 

kartlegginger i 1997/98. De viste at massene jevnt over hadde et høyt innhold av tungmetallene bly, 
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kobber og sink og tjæreforurensning ble funnet. Det ble gitt tillatelse til å grave i massene. Den første 

fasen med arbeid i disse massene skjede i 1999 med ombygging av VA-anlegg og gang- og 

sykklvegbru. Da ble da skipet ut 14 103 tonn masser som gikk til Langøya for deponering/jordvasking. 

For å minimere mengede forurenset masse som måtte transporteres bort ble det benyttet to lag med 

jordarmeringsnett/19/.  

Fase 2 var bygging av betongkulvert med ny veg i det forurensete området. I 2000 ble det skipet ut 

1180 tonn forurenset masse. Fase 3 var utvidelse av ramper i 2001. Da ble 2505 tonn fraktet til 

Langøya.  

I forbindelse med dette arbeidet ble i alt nærmere 18 000 tonn ble fraktet til Langøya. Utgraving viste 

at fyllingen inneholdt blandet næringsavfall/kommunalt avfall med bl.a. glas, treavfall og bildekk. Det 

ble også funnet rustne flatklemte tomme oljefat, tønner og malingsspann. Alder ble anslått til 1940-

50 tallet. Det ble funnet en tønne med farlig avfall (kreosot)/19/.  

Tabell 4-6: Oversikt for rapporter utarbeidet ifm. forurenset grunn på Bangeløkka 

Tunnelvaskevann 

Strømsåstunnelen har drensledning og hjelpedrens gjennomgående i hele tunnelen. Drensledning, 

overvannsledning og trykkledning går til pumpestasjon. Vannet pumpes fra tunnelen opp til et 

sedimentasjonsbasseng som ligger i fyllingen utenfor portalen til Kleivenetunnelen. Sedimentasjons-

bassenget sedimenterer partikler og har en oppholdstid på 14 dager om sommeren og 25 dager om 

vinteren. 

Skogbruk 

Det er drivverdig granskog på begge sider av E134 i Bjørkelia. Det aller meste har høy bonitet. Noe 

løvskog inngår også. På sørsiden av Europaveien føre høyspentledningen til at skogressurser i 

ryddebeltet ikke kan utnyttes.  

Verdisetting 

Bjørkelia har ingen spesielle naturressurser, og følgelig ingen verdi. Berggrunnen har et visst 

potensial for jordvarme, uten at det verdsettes her. I Bjørkelia er det skog som har en viss verdi som 

ressurs. Det er ikke utarbeidet verdikart for dette temaet.  

4.7.3 Omfang og konsekvenser 

Brønner 

Tunnel medfører at en sone blir utilgjengelig for å bore energi- og vannbrønner. Eksisterende tunnel 

gir denne restriksjonene, men sonen blir noe breiere.  

Tidspunkt Type Nr. Beskrivelse 

13.10.1997  Undersøkelse/risikovurdering 974028-1 Miljøteknisk grunnundersøkelse av Bangeløkka, NGI 

18.02.1998 Tiltaksplan 974028-2 Tiltaksplan for håndtering av tjære- og tungmetallforurensning, NGI 

  974028-3 Sikkerhets- og beredskapsplan ved utgraving av forurenset masse 

22.10.1999 Undersøkelse/risikovurdering 994071-1 Sjakting og analyse, Bangeløkka-Brakerøya. Miljøundersøkelse for E18 
motorveibru, Drammen 

08.05.2002 Tiltaksrapport 978375 Rapport E 134 Drammen-Mjøndalen, kryss Bangeløkka Utgraving av 
forurenset masse, Statens vegvesen Buskerud 
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Forurenset grunn 

Håndtering av forurensede masser forutsettes skje på en måte som ikke medfører at forurensning 

spres til omgivelsene. Dette er uproblematisk.  

Forurensning 

Det vil bli et separat system for drensvann og vaskevann i tunnelen. Overvann og vaskevann vil 

fanges opp av de tette flatene i tunnelen og renne til sluk. Drensvann vil tas inn via en langsgående 

drensledning i lavpunktet til traubunnen. Vannet vil samles i pumpesumpen utenfor tunnelen og 

pumpes ut til eksisterende kum ved rundkjøringen. Herfra går vannet via eksisterende ledningstrasé 

til Drammenselva.  

Ved de ulike situasjonene følger vannet følgende trinn:  

Vasking: sandfang → slamfang → oljeutskiller → sedimentering (med oppholdstid) → pumping. 

Vannstrøm utenom vasking av tunnel: sandfang → slamfang → oljeutskiller → pumping 

Drensvann: drensledning → sandfang → pumping. 

Sandfangene langs vegbanen inne i tunnelen vil fange grove partikler som sand og grus i vaske-

vannet. I tillegg bør det være en større slamutskiller før oljeutskilleren. Dette vil bidra til å øke 

levetiden til oljeutskilleren og pumpene og bidra til å sikre rensegraden til oljeutskilleren.  

En oljeutskiller fjerner oljedråper fra vaskevannet og overvannet. Forurensningsforskriften stiller krav 

for oljeutskillere, og utslipp skal være < 50 mg/l (THC).  

En renseløsning skal kunne fjerne partikler og bryte ned såpevannskomponenter. Både for sedimen-

tering og nedbrytning av såpevannskomponenter er oppholdstiden viktig. Den skal være minimum 14 

dager.  

Hvis det skulle skje et tankbiluhell med oljeholdig væske kan oljeutskilleren stenges, og væsken vil da 

bli stående inne i tunnelens lavpunkt og ikke slippes ut. Ulempen er at det vil stå i vegbanen, men i et 

slikt tilfelle vil uansett tunnelen måtte stenges å rengjøres. 

Skog 

Ny E134 beslaglegger drivverdig skog. Dette vektlegges ikke i stor grad her, og bedømmes å ha en 

liten negativ konsekvens.  

Oppsummering 

Planen har ingen spesielle negativt konsekvenser for dette temaet utover beslag av noe skog. 

Konsekvensen bedømmes å være ubetydelig til liten negativ (0/–).  

Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen spesielle konsekvenser for dette temaet.  

4.7.4 Hensyn og bearbeiding i byggefasen 

Det foreslås ingen avbøtende tiltak for dette temaet.  

4.7.5 Usikkerhet 

Det er ikke knyttet spesielle usikkerheter til dette temaet. Oversikten over brønner er trolig 

ufullstendig. Det er også knyttet en viss utsikkerhet til forekomsten av forurenset grunn.  
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4.8 Luftetårn  

Resultater fra modellering av utslipp av luftforurensning/24/ viser at etablering av et nytt tunnelløp 

uten noen luftetårn vil gi en utbredelse av rød og gul luftforurensningssone for NO2 som vil omfatte 

totalt 10-12 boliger ved tunnelportalene. Sonene for PM10 har noe mindre utbredelse. 

Ved bygging med luftetårn, som vil ventilere mesteparten av luften i tunnelen, vil ingen boliger bli 

liggende i rød eller gul luftforurensningssone som følge av utslipp fra tunnelen.  

Det bygges derfor luftetårn for begge tunnelløpene. Dette gir bedre luftkvalitet for de som bor eller 

oppholder seg i nærhetene av disse områdene. Den forurensede luften slippes ut gjennom luftetårn 

minst ti meter over bakkenivå. Fordelen med et luftetårn fremfor utslipp gjennom tunnelportalene er 

at den forurensede luften blir sluppet ut med høyere hastighet høyere over bakken. Vind og vær 

bidrar da til å spre og fortynne forurensingen slik at konsentrasjonen ikke blir skadelig for 

mennesker, dyr elle planter. Lokal luftkvalitet ved tårnene vil fortsatt være god. 

Strengt tatt skulle konsekvens av luftetårnene blitt utredet på lik linje som de andre vegelementene 

under de ikke-prissatte temaene. For enkelthetsskyld er konsekvenser av luftetårn vurdert her for 

alle tema, siden disse ligger noe isolert og ikke er innenfor det området der det bygges ny veg. 

Plassering er gitt av figur 3-4 og plankart. Utforming vil bli omtrent som for luftetårn for Bragernes-

tunnelen (se figur 3-5). Tårnet for Bragernestunnelen har for øvrig ikke atkomstveg.  

For naturmangfold er det ingen registreringer av naturtyper, leveområder for vilt eller rødlistearter 

for de to områdene. Luftetårn vil dermed ha meget begrensende konsekvenser. For tema landskaps-

bilde er en plassering i skogen som foreslått gunstig. Tårnet for Bragernestunnelen er i dag knapt 

synlig siden det ligger omkranset av høyvokst barskog. Om det er behov for å øke høyden over 

tretopper kan det imidlertid ble synlig i terrenget. Material- og fargebruk som på Bragernestunnel-

tårnet er gunstig. Bruk av brun/tjærefarget maling på en trekonstruksjon glir godt inn i et 

skogslandskap.  

På Drafnkollen er det idrettsanlegg, turstier og ski-/lysløyper. For nærmiljø og friluftsliv er imidlertid 

konsekvensen som for landskapsbilde stort sett knyttet til synlighet. Et luftetårn vil ikke ødelegge 

muligheten for friluftsliv og idrett, men om det blir synlig kan det forringe friluftsopplevelsen. For 

kulturmiljø er det umulig å bedømme konsekvensen uten undersøkelser. Arkeologisk befaring vil 

avdekke om det er fornminner i området. Om så er tilfeller er det trolig enkelt å justere plasseringen 

slik at det ikke oppstår konflikt.  

For naturressurser er konsekvensen begrenset til et lite beslag av drivverdig skog.  
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4.9 Konsekvenser i anleggsfasen 

4.9.1 Metode 

Planprogram 

Planprogrammet sier:  

Konsekvensutredningen skal redegjøre for konsekvenser knyttet til anleggsperioden for følgende 

forhold: 

 Utslipp til vassdrag og grunn 

 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper (inkl. gangadkomst mellom 

ekspress og lokalbussholdeplasser). 

 Trafikkbelastning på lokalvegnett som følge av anleggstrafikk og omlagt trafikk. 

 Pendlerparkering og adkomst til denne. 

 Støy/støv i forhold til nærmiljø og friluftsliv 

 Anleggstrafikk i forhold til skoleveger og lokaltrafikk 

 I anleggsperioden vil gs-trafikken bli berørt i begge ender av tunnelen. Tiltak må vurderes. 

 Deponi- og riggområder 

 Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster 

 Faren for spredning av fremmende arter. 

 Eventuelle konsekvenser for friluftslivet i anleggsperioden skal beskrives. 

4.9.2 Planlagt anleggsgjennomføring 

Bangeløkka 

På Bangeløkka vil det innledningsvis være omfattende trafikkomleggings- og betongarbeider (løs-

massetunnel) før fjellarbeidene kan påbegynnes. Trafikkavvikling for E18 på og ved anleggsstedet 

faseomlegges flere ganger for å sikre kontinuerlig gjennomgangstrafikk, og løsmassetunnelen må 

etableres i flere etapper, tilpasset faseomlegginger. Av- og pårampe for E18 nordgående løp må i 

perioder stenges. E134 Strømsåstunnelen må også mest sannsynlig stenges i perioder under 

anleggsgjennomføringen. 

Bjørkelia 

Anleggstrafikken får tilkomst til E134 på Bjørkelia (av- og påkjøringsramper på begge sider nord for 

eksisterende tunnelportal, nødvegen opparbeides som en omkjøringsveg for å unngå kryssing over 

eksisterende E134). Det bør vurderes å sette opp fysisk skille mellom kjørebanene i området på 

utsiden av tunnelportalen i retning Bjørkelia. Anleggstrafikken skal kjøre over tunnelportalen, slik at 

en unngår kryssing av E134 i plan.  

Massetransport og -deponi 

Massetransporten fra tunneldriften vil foregå med bruk av lastebiler/tippsemi. Massene hentes på 

stuff. Det er få/ingen muligheter for omlasting i dagen siden det ikke finnes tilgjengelige arealer til 

dette. Sprengsteinsmassene skal deretter fraktes videre ut på offentlig vegnett til mottak. Planen 

regulerer ikke massedeponier for steinmasser. Det er flere aktuelle utfyllingsområder i Drammens-

området. Tunnelmassene vil sannsynligvis transporteres til utfyllingsområder i fjorden innen Lier og 

Drammen kommuner.  

 



E134 Strømsåstunnelen multiconsult.no 

Konsekvensutredning ikke-prissatte tema 4 Konsekvenser av planforslaget 

 

313458-PLAN-RAP-03 30. juli 2016 Side 52 av 58 

 

Figur 4-34: Nødveg over tunnelportalen. Stipling viser mulig kryssing av E134  

En tunnellengde på 3 800 meter med tverrsnitt på 71 m2 tverrsnitt gir anslagsvis 275 000 m3 fast fjell. 

Det blir omtrent 400 000 m3 anbragt (løst) fjell. En lastebil frakter i størrelsesorden 10–15 m3 anbragt 

fjell (bil + henger). Dette betyr at anlegget vil generere anslagsvis 25 000 turer med lastebil for 

massetransporten.  

En normal salve tunnelstein vil utgjøre i størrelsesorden 50 lastebillass. Normal inndrift i tunnel, gitt 

akseptable fjellforhold er 40-60 meter pr uke (det vil si mellom 8 og 12 repetisjoner med salvekjøring 

pr. uke). Med to salvekjøringer i snitt pr. arbeidsdag (mandag til fredag) gir dette anslagsvis 75-100 

lastebillass i snitt pr. dag. Noen færre lastebillass blir det om det kjøres med bil + henger. 

Salvesyklusen bør tilrettelegge for sprengning ca. kl. 09:00, og ca. kl. 19:00 for å unngå rush-

periodene for uttransport av tunnelstein. Steinen kjøres fortrinnsvis ut på Bjørkelia og blir da 

transportert gjennom eksisterende Strømsåstunnel og videre ut på det offentlige vegnettet til 

mottak. Det vil være betydelige utfordringer tilknyttet tunneldrift fra Bangeløkka retning Bjørkelia, 

spesielt innledningsvis.  

Noe løs- og vegetasjonsmasser vil bli brukt til utslaking av fyllingsskråninger og landskapstilpassinger 

langs veglinjen, men det vil også bli behov for deponering i egne massedeponier. Langs veglinjen vil 

det være ett mindre deponi langs nødvegen på nordsiden i Bjørkelia. Varige deponi utformes med 

tanke på at de skal harmonerer med landskapsformene i området. Deponiene vegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjonen skal følge det overordnede vegetasjonsmønsteret i området.  

Byggeperiode 

Driving av tunnel er den mest tidkrevende delen av prosjektet, og vil være styrende for byggetiden. 

Med normal drivetid vil byggetid med drift kun fra Bjørkelia mot Bangeløkka blir anslagsvis to år. 

Med i snitt 10 meter inndrift pr. dag gir dette omtrent 50 meter pr. uke og 200 meter pr. måned. 

Inklusive litt plunder og heft gir dette to års drivetid.  

Tunnelinstallasjonene vil etter drivefasen kunne påbegynnes og bygges (vann- og frostsikring, 

elektro, vann og avløp, vegfundament og skilt med mer). Da tunneltverrsnittet er forholdsvis lite 

frarådes det å planlegge med for mange aktiviteter bak stuff samtidig med drivearbeidene. I sum vil 
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byggetiden anslagsvis være minimum tre år for ny Strømsåstunnel. Etter dette må eksisterende 

Strømsåstunnel rehabiliteres. Dette kommer i tillegg, og er ikke medregnet i anslått byggetid på 

minimum tre år. 

Ved inndrift fra Bangeløkka og/eller via tverrslag kan tunneldrivetida reduseres. Tverrslag er lite 

sannsynlig på grunn av den eksisterende Strømsåstunnelen er en barriere og at lokalvegnettet ikke 

tåler belastningen av massetransport. På Bangeløkka vil det innledningsvis være omfattende 

betongarbeider, slik at det vil ta lang tid før det kan være mulig å drive herifra i retning Bjørkelia.  

Riggområder og anleggsveger 

Det er mulig å etablere anleggsrigg på Bangeløkka. Statens vegvesen eier et område her. I Bjørkelia er 

arealet mellom tunnelportal og Konnerudnedføringen godt egnet som riggområde. Dette arealet vil 

mest sannsynlig senere bli benyttet til Konnerudnedføringen. Planer for Konnerudnedføringen (fra 

2001) viser at det kan bli aktuelt å plassere en rundkjøring/tunnelportal her. 

Andre praktisk tilrettelagte riggområder finnes ikke i tilknytning til anlegget, men det kan tenkes at 

entreprenøren vil kunne finne andre nærliggende, hensiktsmessig riggområder (private avtaler). 

Ved etablering av riggområde i Bjørkelia skal dette gjøres på en slik måte at det medfører minst mulig 

inngrep i landskapet. Det er viktig å opptre med forsiktighet i landskapet og å unngå inngrep som vil 

framstås om varige sår.  

4.9.3 Vurdering 

Utslipp til vann og grunn 

Dette er behandlet under kap 5 Ytre miljø, avsnitt 5.4 Forurensning av jord og vann på side 56.  

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet 

I Bjørkelia vil anleggstrafikken ikke medføre endringer på dagens kjøremønster. Det vil bli betydelig 

anleggstrafikk på E134, spesielt knyttet til massetransport. Det blir ingen kryssing av europavegen i 

plan siden det vil skje over tunnelportalen. Arbeider ved trafikkert veg ifm. forskjæring og tunnel-

portal og videre to nye felt på E134 medfører utfordringer. Det vil imidlertid bli perioder med 

stengning av vegen ifm. sprengninger og annet arbeidet. Merket gang- og sykkelveg må legges om 

slikt at muligheten for bruk opprettholdes i anleggsfasen.  

På Bangeløkka medfører tiltaket store trafikale utfordringer. Anleggsgjennomføringen krever nøye 

faseplanlegging med hensyn til trafikkavvikling og -omlegging. Det er utarbeidet egne forslag til fase-

planer. Mål er at det skal være minst ett felt gjennomgående trafikk for E18 N (retning Oslo), og to 

felt gjennomgående E18 S (retning Larvik).  

 Av- og påkjøringsramper for E18 N må nødvendigvis stenges i enkelte faser. 

 Av- og påkjøringsramper for E18 S opprettholdes i drift gjennom hele anleggsperioden. 

 E134 Strømsåstunnelen stenges i perioder i flere faser. 

 Frydenhaugveien og Frydenhaug bru stenges når arbeid skal utføres i tilknytning til bruas 

fundamenter. 

Anleggsarbeidet skal i utgangspunktet ikke medføre økt trafikk på lokalvegnettet. Ved midlertidige 

trafikkomlegginger og stengninger av E134 og deler av E18 i anleggsfasen kan det blir trafikklekkasje 

til lokalvegnettet. Dette vegnettet har dårlig kapasitet, og slike situasjoner kan gi utfordringer mtp. 

trafikksikkerhet. Se faseplaner for nærmere beskrivelse.  
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Alle tilbud for myke trafikanter vil opprettholdes i anleggsfasen, inkl. gangatkomst mellom ekspress- 

og bussholdeplass. Det vil bli behov for en midlertidig omlegging ved Anchersbakken i anleggsfasen. 

Her kan det etableres et tilbud langs Frydenhaugveien.  

Det vil trolig settes begrensninger for sprengningsarbeider i en sone ved Vestfoldbanen.  

Pendlerparkering og atkomst til denne 

Tiltaket påvirker ikke pendlerparkering.  

Støy/støv i forhold til nærmiljø og friluftsliv 

Det meste av tiltaket er tunnel. Når den er etablert vil tunnelarbeidet ikke medføre støy, men 

rystelser kan merkes. Uttransport av masser skjer på overordnet vegnett, og gir ikke en ny støy-

situasjon. I Bjørkelia vil anleggsarbeid med tunnelportal, bygging av ny veg og konstruksjoner gi støy. 

Bjørkelia som friluftsområde er i dag støypåvirket av vegtrafikk, men støyende anleggsaktivitet vil øke 

dette støybildet. Dette sammen med arealinngrep og omlegging av turstier vil medføre at Bjørkelia 

vil bli mindre attraktivt i anleggsfasen.  

Som tidligere skrevet kan midlertidige trafikkomlegginger og stengninger gi trafikklekkasje til 

lokalvegnettet. Om dette skjer vil det bli en belastning både med tanke på støy, forstyrrelser og 

sikkerhet for nærmiljøet.  

Uttransport av masser fra tunnelen gi tilsøling og støvplager på vegnettet. Ved tiltak (vasking av hjul 

og tildekking av lass) vil problemet være begrenset.  

Deponi og riggområder 

Det er ikke regulert inn massedeponier. Det er flere aktuelle utfyllingsområder i Drammensområdet. 

Tunnelmassene vil sannsynligvis transporteres til utfyllingsområder i fjorden innen Lier og Drammen 

kommuner. Det er få muligheter for mellomlagring av større mengder masser i planområdet. 

Massene fra tunneldrivingen må derfor mest sannsynlig kjøres rett til deponi. 

Ellers vil masser skal så langt det er mulig benyttes i anlegget (støyvoller, bearbeiding av sideterreng).  

Riggområder er beskrevet i kap. 0.  

Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster 

Gosenbekken er registret som en naturtype nesten ned til Europavegen. I anleggsperioden må det 

settes fokus på begrense inngrep her så langt det er mulig. Det er flere kulturminner som vil bli delvis 

berørt av tiltaket. For å unngå unødvendig påvirkning utover dette av disse må de merkes og 

anleggsarbeidene må gjøres oppmerksom på verdiene.  

Fremmede arter 

Anleggsarbeid medfører alltid en fare for spredning av fremmede arter med massetransport og ved 

at frø og planterester kommer inn i området ved dårlig rengjorte anleggsmaskiner. I dette prosjektet 

som for en stor del er tunnel er faren for dette liten. Bangeløkka er et utbygd område, og det er liten 

risiko knyttet til fremmede arter her selv om det er brukt mange fremmede arter i veganlegget her.  

Det er flere registreringer av fremmede arter med høy risiko i vegkanten på Bjørkeliasiden. Om 

vegetasjonsmasser med fremmede arter transporteres ut av området må videre disponering gjøres 

på en måte slik at artene ikke spres til nye området. Det kan være levering til godkjent deponi, 

nedgraving slik at fremmede arter ikke spirer eller bruk i anlegg som skjøttes jevnlig. Om det skal tas 

jordmasser inn i anlegget må det påses at disse ikke inneholder før eller planterester fra fremmede 
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arter. Statens vegvesens egen handlingsplan mot fremmede skadelige arter/13/ må benyttes i det 

videre arbeidet.  

Nærmiljø og friluftsliv 

I Bjørkelia vil støyende anleggsaktivitet gi forstyrrelse for friluftslivet. Stier/turveg skal legges om, noe 

som også gir forbigåeden ulemper. I denne perioden må midlertidige forbindelser etableres og skiltet 

godt. Forholdet til nærmiljø er beskrevet tidligere.  

 

4.10 Sammenstilling 

De utredninger som er gjort her viser at tiltaket har begrensede negative konsekvenser. Bangeløkka 

er i dag et utbygd område med mye trafikk, og utvidelsen her er liten betydning. Ingen av 

utredningstemaene peker på spesielle konsekvenser her.  

Ny tunnel har heller ingen betydning for de ikke prissatte-konsekvenser, men unntak av at den kan 

påvirke energibrønner.  

I Bjørkelia blir det større inngrep. Utvidelsen av veganlegget vil endre vegens dimensjoner og 

nærvirkningen av tiltaket være stor. Fjernvirkningen av veganlegget vil imidlertid være begrenset. 

Tiltaket vil være best synlig fra bebyggelsen i lia ved Åssiden og stedvis langs Drammenselva. Vegen 

vil danne en tydeligere linje i Bjørkelia og reduserer den sammenhengende grønnstrukturen. Tiltaket 

vil gi inngrep i områder som benyttes til friluftsliv. På samme måte vil registrerte naturverdier og 

kulturminner påvirkes av den nye vegen. Den gir inngrep i Gosenbekken som er en viktig naturtype 

og automatisk fredete hulveier. De negative konsekvensene begrenses av at dagens E134 allerede 

går i området. De største negative konsekvenser er knyttet til at den ble etablert. En utvidelse er 

mindre negativt. Planen er samlet sett gitt liten negativ konsekvens for de ikke-prissatte temaene. 

 

 

Figur 4-35: Trafikk på E134 i Bjørkelia 
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5 Ytre miljø 

Det er ingen krav om at det skal utarbeides plan for ytre miljø til reguleringsplaner. For byggeplaner 

over en viss størrelse krever Statens vegvesen at det utarbeides en egen plan for ytre miljø. YM‐

planen skal følge temainndelingen i Vegvesenets mal og veileder for YM‐planer. Planen skal gi 

konkrete føringer for anleggsperioden og danner grunnlag for entreprisen. YM-planen skal også 

påpeke områder og aktiviteter hvor det skal tas hensyn til ytre miljø i driftsfasen. Noen av Ytre 

miljøtemaene i anleggsfasen er allerede inngående vurdert i forrige kapittel. I dette kapitelet tas det 

en kort gjennomgang av Ytre miljø-tema. Dette vil danne basis for YM-plan for neste fase.  

5.1 Støy 

Støyretningslinjen (T-1442) setter grenser for støy i både anleggs- og driftsfasen. I den videre plan-

leggingen må støytiltak (både lokale og langsgående skjerming) detaljeres. Det må ses på muligheten 

for å få utført lokale støytiltak slik at disse også vil skjerme i anleggsfasen. Behovet for spesielle 

støybegrensninger i anleggsfasen for å begrense belastningen på skole og boliger må vurderes.  

5.2 Vibrasjoner 

Utfordringer knyttet til vibrasjoner er i hovedsak knyttet til forstyrrelser og mulig påvirkning av 

byggverk knyttet til boring og sprengning. I den videre planleggingen må det undersøkes om bygg 

ligger slik til at de kan skades. Det bør i så fall utføres tilstandsvurdering av disse. Videre må det 

settes bestemmelser til tidspunkt for aktiviteter som kan gi forstyrrende vibrasjoner.  

5.3 Luftforurensning 

I driftsfasen er luftforurensning knyttet til tunnelluft og luftetårn. I anleggsfasen er dette knyttet til 

støv fra anlegget og økt trafikk langs transportvegen. Støvbelastning pga. anleggstrafikk og ellers 

støvbelastning utenfor tunnelen (dagsone) skal vurderes i videre prosjektfase. Personer i nærmiljø 

skal ikke utsettes for luftforurensning som overstiger Folkehelseinstituttets og Miljødirektoratets 

anbefalte luftkvalitetskriterier. Eventuelle støvreduserende tiltak skal beskrives i YM- planen.  

5.4 Forurensning av jord og vann 

Anleggsfasen medfører alltid en fare for forurensing ved utslipp fra maskiner ved uhell eller dårlig 

vedlikehold, utslipp av tunneldrivevann, erosjon og avrenning o.l. De første punktene håndteres 

gjennom gode anleggsrutiner og godt vedlikehold. Det vil bli stilt krav til rensing av drivevann fra 

tunnel. Dette renses forholdsvis enkelt via containerløsninger. Det vil bli stilt krav til vannkvalitet, 

påslippspunkt, metode osv. gjennom arbeidet med byggeplan. Det kan bli problemer med erosjon og 

avrenning til bekker i Bjørkelia. Utfordringene er ikke spesielt store og det er lett å kontrollerer 

vannstrømmene siden mesteparten av arbeidet skjer oppstrøms dagens E134.  

Forurensningsloven § 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensninger sier at «vanlig 

forurensning» fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt uten særskilt utslippstillatelse. Normale 

veganlegg er heller ikke omfattet av kravet om utslippstillatelse. Utslipp fra virksomhet i forbindelse 

med tunnelanlegg anses imidlertid som en gråsone. I videre prosjekteringsfase må det derfor 

avklares med forurensningsmyndighet om utslipp av anleggsvann for ny tunnelløp er søknadspliktig 

etter forurensningsloven. Om det er tilfelle må det utarbeides utslippssøknad for anleggsfasen. Ut-

slippssøknad kan kreve et større omfang av «før»-kartlegging av berørte resipienter og 

avrenningsarealer som grunnlag for konsekvensvurdering av utslippet til resipient.  

Anleggsarbeid på Bangeløkka kan komme i berøring med forurenset grunn. Mye av forurensningen er 

fjernet og deponert på Langøya, men det skal ligge igjen forurensede masser på delarealer. Dette må 
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undersøkes i den videre planleggingen, supplerende prøvetaking må vurderes. Håndtering av grunn-

forurensning ved terrenginngrep er regulert gjennom krav i Forurensningsforskrift kap. 2. I prosjek-

teringsfase skal det derfor utarbeides en tiltaksplan som beskriver håndtering og disponering av 

forurenset grunn. Tiltaksplanen må sendes til Drammen kommune for godkjenning før anleggsstart.  

I dagsone ved Bjørkelia foreligger det ikke mistanke om grunnforurensning, og det er lite sannsynlig 

at det har vært aktivitet her som har gitt forurensning. Diffus forurensning fra trafikk kan imidlertid 

ha gitt lettere forurensning i umiddelbar nærhet til E134 både her og på Bangeløkka. I byggeplanen 

må det vurderes om det er behov for å iverksette spesielle tiltak knyttet til disse massene.  

Deponering av tunnel masser medfører avrenning av nitrogen etter uomsatt sprengstoff. Disponering 

av overskuddsmasser fra anlegget er ikke avklart. En mulig løsning er Drammen havn mellomlagre 

steinmassene inntil endelig disponering er avklart. Uansett hvor steinmassene blir deponert eller 

brukt må byggherre sikre seg at disponering skjer på måte som er forsvarlig for det ytre miljøet.  

I driftsfasen er det utfordringer knyttet til behandling av vaskevann fra tunnel. Dette vannet kan 

være svært forurenset. Dette løses ved å etablere bassenger med sedimentering og nedbryting av 

vaskevannet før utslipp til resipient. Utslipp av vaskevann til resipient krever utslippstillatelse fra 

Fylkesmann i Buskerud. I videre prosjekteringsfase må det derfor utarbeides utslippssøknad for 

driftsvann for ny tunnelløp. 

5.5 Landskapsbilde/bybilde 

Gjennom anleggsfasen skal anleggsområdet holdes ryddig. Midlertidige inngrep begrenses i areal og 

tid og gjøres så skånsomt som mulig. 

5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Hovedfokus innenfor dette området er knyttet til å opprettholde atkomster gjennom anleggsfasen. 

Det må lage detaljerte faseplaner som tar hensyn til myke trafikanter og opprettholder turstier i 

området. Omlagte og midlertidige ruter skal skiltes.  

5.7 Naturmangfold 

Det er viktig at det inngrepene knyttet til bygging av ny veg begrenses så mye som mulig ved de regi-

strerte naturtypene. Videre bør avvirkning av skog i Bjørkelia skje utenom hekketida for fugler (april-

juni). Strategi rundt fremmede skadelige arter må avklares, og nødvendig tiltak iverksettes (se avsnit-

tet «Fremmede arter» på side 54). Det bør undersøkes om det finnes salamander i området. 

5.8 Kulturmiljø 

Arkeologiske undersøkelser har påvist automatiske kulturminner i planområdet. Det må søkes om 

frigivning for deler av disse (hulveger). Det er også påvist nyere tids kulturminner som kan spares. 

Disse må sikres gjennom anleggsfasen slik at de ikke ødelegges i vanvare.  

5.9 Energibruk 

Energibruken på anlegget skal begrenses så langt det er praktisk mulig. Dette gjelder alle områder, 

fra strømbruk på brakkerigg til bruk av anleggsmaskiner. 

5.10 Materialvalg og avfallshåndtering  

I den videre planlegging må det settes mål for sortering av avfall i anleggsfasen. Det må ses på 

muligheten for gjenbruk av avfall (asfalt, betong og rekkverk/skilt). Ved valg av materialvalg skal det 

gjøres vurdering av livssykluskostnader.  
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