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Figur 1 Strekningen mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Bagn i Sør-Aurdal der oppgradering av E16 skal 

gjennomføres. Kartet er reprodusert fra Statens vegvesens nettsider og siden korrigert manuelt. 

Influensområdene ved Bjørgo (øverst), Kjerringsvingen (midterst) og Bagn (nederst) er innsirklet. 7 

Figur 2. Naturverdier på strekningen Bagn -Bjørgo med omland. Områder utenfor influensområder for 

vegtraseen er stort sett unntatt. Riggene er nummerert fra 1-7, der 1 og 2 ligger innen delområde Bagn, 

3 og 4 innen delområde Kjerringsvingen og 5-7 innen delområdet sør for Bjørgo. 10 

Figur 3 Øverste bilderad viser evjene ved Bagn (t.v.) og Aurdalsfjorden sett fra sør (t.h.). Midterste bilderad 

viser den vestvendte lisiden langs E16  (t.v.) og rasmarka  (t.h.) på vestsiden av fjorden sett fra osen til 

Kjerringsvingbekken. Nederste bilderad viser juva ved Bagn (t.v. og i midten) og lavarten mjuktjafs 

(t.h.). 11 

Figur 4 Registrerte naturtyper og viltlokaliteter i influensområdet ved Bagn. Disse er beskrevet i tabell 1 og 

videre i tekst i kapitel 7.2. A2 (artsforekomst) V1 (viltbiotop) og N1 (naturtype) i Bagn har samme 

avgrensning. 13 

Figur 5. Her vil vegfyllingen i Bagn komme. Til høyre ser vi dyrkamarka der massen skal deponeres og der 

vegen skal plasseres over. 14 

Figur 6. Brokryssing Bagn. Krysningspunktet for bro sett fra vest (t.v.) og fra øst (t.h.). Kraftverkstunnelen til 

Bagn kraftverk kan skimtes i bakgrunnen. Påhugget for tunnel kommer til høyre for denne. 14 

Figur 7 Bilder fra Bagn. OV Bagn sett fra vest. OH elvestrekningen der brua vil krysse, bilde tatt fra gamlebrua 

som skal fjernes. NV Bilde tatt fra gamlebrua og vestover mot minstevannføringsstrekningen i Begna. 

NH Bilde av de mer stilleflytende partier av elva ved Bagn. 17 

Figur 8 Bilder fra massedeponerings- og riggarealet i Kjerringsvingen 22 
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Figur 9 Naturtyper og viltområder i influensområdet til Kjerringsvingen. Disse er beskrevet videre i tabell 4 og 

i teksten. 25 

Figur 10 Bildene til venstre og i midten er av lavarten mjuktjafs og til høyre lungenever 27 

Figur 11 Naturtyper og viltområder i influensområdet oppmot Bjørgo. Disse er beskrevet videre i tabell 7 og i 

teksten. 30 

 

Tabell 1 Oversikt over relevante naturtype- og viltlokaliteter i nærområdene til Bagn sentrum som kan tenkes 

å bli påvirket av tiltaket. Verdier: A = svært viktig område; B = viktig område; C =lokalt viktig område. 

Disse er metodisk beskrevet i Midteng 2010 og Andersson & Lind 2012. 15 

Tabell 2 Oversikt over registrerte rødlistede planter, sopp og lav (et utvalg av de lettest gjenkjennelige og 

mest forvaltningsrelevante) og dyr i eller utenfor influensområdet i Bagn. Dette betyr ikke nødvendigvis 

at det finnes biotoper for disse artene i tiltaks- og influensområdene. Dato for oppdatering 01.11.2011.

 18 

Tabell 3 Omfangsvurderinger i anleggsfasen og driftsfasen for tiltakene ved Bagn inkludert massedeponi, 

rigg, bro og tunnel. Omfang for anleggsfasen er satt med klammer rundt. I forhold til avrenning er 

anleggsfasen definert som når slik påvirkning opphører. 21 

Tabell 4 Oversikt over relevante viktige naturtype- og viltlokaliteter i nærområdene til Kjerringsvingane. Nr 

refererer til nummereringen i Figur 1. Verdier: A = svært viktig område; B = viktig område; C =lokalt 

viktig område. Dato for oppdatering 01.11.2012 23 

Tabell 5 Oversikt over relevante rødlistede planter, sopp og lav (et utvalg av de lettest gjenkjennelige og 

mest forvaltningsrelevante) og dyr i eller utenfor influensområdet i Kjerringsvingen. Dette betyr ikke 

nødvendigvis at det finnes biotoper for disse artene i tiltaks- og influensområdene. 26 

Tabell 6 Omfangssvurderinger i anleggsfasen og driftsfasen. Omfang for anleggsfasen er satt med klammer 

rundt. 28 

Tabell 7 Oversikt over relevante viktige naturtype- og viltlokaliteter i nærområdene oppmot Bjørgo. Nr 

refererer til nummereringen i kartvedlegg 1. Verdier: A = svært viktig område; B = viktig område; C 

=lokalt viktig område. Dato for oppdatering 01.11.2012 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden: Bilde av Begna ved Bagn (øverst) og elvegjuvet ved Kjerringsvingen (nederst) 
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1 SAMMENDRAG  

1.1 Bakgrunn for og formål med rapporten 

Veistrekningen E16 Bagn - Bjørgo har ikke tilfredsstillende standard og det er vedtatt at veien skal 

utbedres. Det er i den forbindelse gjennomført en konsekvensutredning for ny kommunedelplan for 

E16 Bagn-Bjørgo hvor ulike alternative traseer ble vurdert. Kommunedelplanen for alternativ 5d er 

vedtatt – et trasévalg som skal minimalisere miljøkonsekvensene (Midteng 2010). 

Multiconsult har på oppdrag fra Statens vegvesen region Øst gjennomført en vurdering av 

konsekvenser for naturverdier som følge av foreliggende planforslag med alternativer for ny E16 i 

Nord- og Sør-Aurdal kommuner. Det er gjort en forenklet vurdering av konsekvenser og mulige 

avbøtende tiltak for naturverdier i tiltaks- og influensområdet for riggområder, massedeponier, bro 

og tunnel. Nærmere bestemt har det blitt vurdert konsekvenser og mulige avbøtende tiltak ved 

elvesletta i Bagn sentrum, sør for Bjørgo og i Kjerringssvingen. Konsekvensvurderingen følger i 

prinsippet Statens Vegvesens konsekvensutrednings-metodikk, jf. håndbok 140.    

1.2 Datagrunnlag og metodikk 

Tilgjengelige registreringer av naturmiljø er benyttet, og ytterligere nødvendig kartlegging er 

gjennomført. Undersøkelsene omfattet kartlegging og sammenstilling av prioriterte naturtyper, 

truede vegetasjonstyper, viktige viltområder, fremmede og rødlistede arter.  

Det er fra tidligere registrert høy konsentrasjon av naturverdier på strekningen fra Bagn til Bjørgo. 

Mye av dette er knyttet til gammel lavrik skog (hovedsakelig lavarten mjuktjafs (VU)) i elvejuv og 

lisider eller elvemiljø med ørret, elvemusling (VU), vannfugl og flommarker. Langs vegtraseen er det 

også fast tilhold av den sterkt truede (EN) hubroen.  

1.3 Konsekvenser for naturverdier som følge av foreliggende planforslag 

Den største effekten av foreliggende planforslag forventes i anleggsfasen. I denne fasen kan 

influensområdet omfatte en sone på opptil 1 km rundt tiltakene på grunn av anleggsstøy og ferdsel. 

Dette gjelder spesielt for hekkende rovfugler. I anleggsfasen vil det også potensielt bli gravd og kjørt i 

flomsone til Begna, og det vil forekomme overflateavrenning fra riggområdet. Dette gir tilslamming 

og erosjon i elva som kan virke flere kilometer nedstrøms i vassdraget og påvirke elvemusling og fisk. 

Forstyrrelse og ferdsel nær elva vinterstid vil også kunne skremme overvintrende vannfugl. 

Delområde 1- Bagn sentrum 

Tettstedet Bagn er kommunesenteret i Sør-Aurdal. Tilstedeværelse av flere høyt verdisatte 

lokaliteter, viltarter og rødlistearter understreker Bagnområdets høye verdi, men dette begrenser 

seg til vassdrag med flomsone. På land er det stort sett ikke funnet verdier annet enn at dyrkamarka 

benyttes av noen rødlistede fuglearter på landskapsnivå. Flere objekter som hver for seg har stor 

verdi gir likevel dette området stor verdi totalt sett.  

De planlagte tiltakene ved Bagn (vegfylling, etablering og fjerning av bro, rigg og tunnelavrenning) vil 

kunne påvirke naturmiljø på land og i Begna elv. Store areal vil beslaglegges på land og innenfor 

Begnas flomsone, spesielt i anleggsfasen, og det vil forekomme mye ferdsel og støy. Hvor langt 

nedstrøms anleggsaktivitet og avrenning vil påvirke Begna er usikkert og avhenger av konsentrasjon 

av partikler som renner ut i vassdraget. Alt dette vil medføre risiko for uheldig påvirkning på 
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vassdraget. De mange tiltakene som foregår i flomsonen til elva anses for såpass omfattende at det 

potensielt medfører et betydelig negativt omfang.  

Sammenstiller vi omfangsvurderingene med de betydelige verdiene i vassdraget med flomsone, får vi 

i anleggsfasen en middels til stor negativ konsekvens (--/---) og i driftsfasen en ubetydelig konsekvens 

(0). Konsekvensen av rigg er stor negativ (---), grunnet nærhet til og effekt på verdifull 

vassdragsnatur. Konsekvensen av øvrige tiltak i anleggsfasen spenner fra liten til middels negativ (-/--

). Forutsatt en god gjennomføring og avbøtende tiltak blir samlet konsekvens av rigg, bro, vegfylling 

og tunnel små etter anleggsfasen, men riggplassering i flomsonen til Begna medfører samtidig en 

betydelig risiko som kan føre til en varig konsekvens. 

Delområde 2- Kjerringsvingen  

Naturmiljøet i tiltaksområdet ved Kjerringsvingen har liten verdi, men nedstrøms i vassdraget og i 

elvekløfta ved Begna er det store verdier. Dette er hovedsakelig knyttet til en reirlokalitet for hubro. 

De planlagte tiltakene i Kjerringssvingen er ny vei, rigg og massedeponi. Riggen og massedeponiet i 

Kjerringsvingen vil påvirke naturmiljøet langs bekken og i Begna elv. Hvor langt nedstrøms dette vil 

påvirke Begna er usikkert. 

Ny vei og massedeponi/rigg i Kjerringsvingen har i seg selv trolig ubetydelig konsekvens i driftsfasen 

(0). Men dersom hubroterritoriet, som er et av de mest stabile territorier på Østlandet, forlates 

permanent pga. forstyrrelse i anleggsfasen, kan konsekvensen være av vesentlig negativ karakter 

også etter anleggsfasen. Anleggsfasen byr på utfordringer knyttet til forurensning og forstyrrelse, der 

spesielt rigg vil forsterke det negative omfanget. Utreder mener at dette vanskelig kan avbøtes, og at 

konsekvensen i anleggsfasen vil kunne være stor negativ (- - -). Forutsatt en god gjennomføring og 

ytterligere avbøtende tiltak kan imidlertid konsekvensen av massedeponi og rigg dempes.  

Delområde 3 -sør for Bjørgo 

Sør for Bjørgo planlegges tre riggområder (nummer 5-7) hvor det vil foregå diverse aktivitet. I 

influensområdet er det flere små og noen store skoglokaliteter med lavarten mjuktjafs (VU) og andre 

gammelskogsarter som er høyt verdsatt, samt et naturreservat. Her finnes hekkeområde for 

hønsehauk (NT), og flere andre viltarter holder til i skogene. To av de planlagte riggene legger ikke 

direkte beslag på verdisatt natur. Den øvre riggen (nummer 7) kan skape konflikt ved nedbygging av 

en lokalt viktig gammelskogslokalitet. Likevel vil alle tre riggene kunne påvirke omgivelsene ved 

kanteffekter, og noe som kan føre til betydelige negative effekter for naturverdier. Forstyrrelse og 

ferdsel vil på linje med i Bagn være et problem. Konsekvensen for dette området er samlet sett 

vurdert som liten til middels negativ (- / - -) i anleggsfasen, og dette er en også konsekvens i 

driftsfasen, men dog mindre.  

Sammenstilling for de tre delområdene 

Delområde Konsekvens i anleggsfasen Konsekvens i driftsfasen 

1 (- -/ - - -) (0) 

2 (- - -) (0) 

3 (- / - -) (-) 
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1.4 Forslag til avbøtende tiltak 

Det er foreslått en rekke avbøtende tiltak for å dempe miljøkonsekvenser både ved Bagn, sør for 

Bjørgo og i Kjerringsvingen. Disse anbefales implementert i detaljplanleggingen av tiltakene. De ulike 

utbyggingsalternativene berører i stor grad viktige eller svært viktige naturverdier på land og i vann. 

Det bør derfor utarbeides detaljerte planer for avbøtende tiltak, og det gis forslag til utforming av 

disse i denne rapporten. Med avbøtende tiltak kan de negative konsekvensene dempes betraktelig. 

Det finnes også tiltak som kan gi en betydelig positiv effekt, for eksempel optimalisering av 

miljøvariasjon og strømningsforhold i Begna eller etablering av kantsoner og våtmark.  
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2 FORORD 

Multiconsult har på oppdrag fra Statens vegvesen region Øst vurdert konsekvenser for naturverdier i 

tiltaks- og influensområdet for riggområder, massedeponier, bro og tunnel i tilknytning til ny E16 i 

Nord- og Sør-Aurdal kommuner. Forut for og samtidig med dette arbeidet har Asplan Viak (2009-

2010) og Norconsult (2011-12) gjort undersøkelser av naturmiljø som ligger til grunn for våre 

vurderinger.  

Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Harald Lødemel, mens Finn Gregersen har gjennomført 

feltarbeid, befaring, møter og rapportering. I tillegg rettes en spesiell takk til alle som har bidratt med 

informasjon underveis. Arbeidet er kvalitetssikret av Randi Osen. Kontaktperson hos oppdragsgiver 

har vært Live Hesthagen som skal ha takk for informativ befaring langs den planlagte vegtraseen 

mellom Bagn og Bjørgo og for en god dialog underveis. 

 

 

 

 

Finn Gregersen 

Rapportforfatter 
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3 INNLEDNING 

3.1 Nasjonale føringer 

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001), plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven pålegger den 

enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder og ha 

et oppdatert kunnskapsgrunnlag å forholde seg til i forvaltningssammenheng. Naturmangfoldloven 

har som formål at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. I naturmangfoldlovens §§4 & 5 står 

det om naturtyper og arter: 

 ”Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde 

og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte 

naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så 

langt det anses rimelig.” 

”Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er 

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de 

øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.” 

Tiltakshaver skal etablere et godt nok kunnskapsgrunnlag til å gjennomføre tiltak på en best mulig 

måte i tråd med lovens prinsipper. I Naturmangfoldloven står det:  

”Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

” Prinsippene i §§ 8 til 12 i NML skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 

fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”  

3.2 Bakgrunn 

Veistrekningen E16 Bagn - Bjørgo har ikke tilfredsstillende standard og det er vedtatt at strekningen 

skal utbedres. Det er i den forbindelse gjennomført en konsekvensutredning (Asplan Viak) for ny 

kommunedelplan for E16 Bagn-Bjørgo hvor ulike alternative traseer ble vurdert. Kommunedelplanen 

for alternativ 5d er vedtatt – et trasévalg som skal minimalisere miljøkonsekvensene (Midteng 2010). 

Antatt byggestart på strekningen er 2014.  

Arbeidet med reguleringsplanen for denne strekningen er påbegynt og planlagt ferdigstilt i løpet av 

2012. Prosjektet er beskrevet med oppdatert informasjon på Statens Vegvesens nettsider 

(www.vegvesen.no) og tekniske detaljer finnes vedlagt reguleringsplanen.  

3.1 Rapportens formål og innretning 

Denne rapporten har til formål å oppfylle de krav som myndighetene stiller til sammenstilling av 

kunnskapsgrunnlaget og vurdering av konsekvenser for naturverdier i forkant av en slik type 

http://www.vegvesen.no/
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infrastrukturprosjekt. Oppdragsgiver Statens Vegvesen sør har spesielt bedt om en vurdering av 

foreliggende planforslag med alternativer, samt forslag til avbøtende tiltak.  

Utfordringene man står overfor er plasseringen av over 500 000 m3 tunnelmasse, lokalisering av 

riggområder og utformingen på brospenn over Begna i Bagn sentrum – som har til hensikt å 

minimalisere de negative miljøeffektene. Mesteparten av aktiviteten vil foregå i områdene: Bagn 

sentrum, Kjerringssvingen og sør for Bjørgo. Dette utgjør også aktuelt utredningsområde for denne 

rapporten.   

Det legges i denne rapporten frem et kunnskapsgrunnlag for naturverdiene i tiltaks- og 

influensområdet for riggområder, massedeponier, bro og tunnel i tilknytning til ny E16 på 

strekningen Bagn-Bjørgo, med tilhørende vurdering av konsekvenser i anleggs- og driftsfasen. 

Nærmere bestemt gjelder dette følgende områder: elvesletta i Bagn sentrum, sør for Bjørgo og i 

Kjerringssvingen, se figur 1.  

Tre hovedområder er utpekt som aktuelle for massedeponier: der gammel bro skal fjernes, der ny 

bro skal etableres og der riggområder skal etableres. De foreslåtte riggene er nummerert fra 1-7, der 

1 og 2 ligger innen delområde Bagn, 3 og 4 innen delområde Kjerringsvingen og 5-7 innen 

delområdet sør for Bjørg, (se Figur 2). Vurderinger av konsekvens er gjennomført på grunnlag av de 

tekniske detaljene i prosjektet og hydrologiske beregninger som er vedlagt reguleringsplanen. Det 

skisseres også tiltak som kan virke avbøtende på de negative konsekvensene.  
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Figur 1 Strekningen mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Bagn i Sør-Aurdal der oppgradering av E16 skal 

gjennomføres. Kartet er reprodusert fra Statens vegvesens nettsider og siden korrigert manuelt. 

Influensområdene ved Bjørgo (øverst), Kjerringsvingen (midterst) og Bagn (nederst) er innsirklet. 
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4 METODE OG DATAGRUNNLAG 

4.1 Metodikk 

Denne konsekvensutredningen følger i prinsippet en ”standardisert” og systematisk tre-trinns 

prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere 

å etterprøve (jf. håndbok 140, Statens Vegvesen). Likevel vil deler av begrepsapparatet og vurdering 

av verdier, omfang og konsekvens avvike for å være bedre harmonisert til rådende 

forvaltningspraksis og nyere kunnskap. 

Det første trinnet i konsekvensvurderingene er å beskrive og vurdere området sine karaktertrekk og 

verdier innenfor de ulike temaene. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til 

stor verdi.   

Trinn 2 består i å beskrive og vurdere konsekvensenes omfang. Konsekvensene blir bl.a. vurdert ut 

fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Konsekvensene blir vurdert både for 

den kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige driftsfasen. Omfanget blir vurdert langs en skala fra 

stort negativt omfang til stort positivt omfang (se eksemplet i vedlegg 14.1). 

Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av området og 

omfanget av konsekvensene for å få den samlede konsekvensvurderingen. Denne sammenstillingen 

gir et resultat langs en skala fra svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv konsekvens (se 

Error! Reference source not found.). De ulike konsekvenskategoriene er illustrert ved å benytte 

symbolene ”+” og ”-”. 

 

Hovedpoenget med å strukturere vurderingen av konsekvenser på denne måten, er få fram en 

nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av et tiltak. Dette vil også gi en rangering av 

konsekvensene etter deres viktighet. En slik rangering kan på samme tid fungere som en 

prioriteringsliste for hvor man bør sette inn ressursene når det gjelder avbøtende tiltak og 

overvåkning. 

4.2 Datainnsamling 

Opplysninger om biologisk mangfold er hentet fra: 

 Søk i litteratur 

 Søk i databaser (Artskart, Naturbase) 

 Intervju med lokalkjente 

 Egne feltregistreringer 

Tiltakssoner er klart definert som avgrensede områder med rigg- og anleggsaktivitet (se Figur 2). 

Influensområder kan være litt mer utfordrende å avgrense, spesielt i anleggsfasen. Disse strekker seg 

minst i en 100 meters sone rundt selve deponiet og riggområdene, og et godt stykke nedstrøms i 

vassdragene. 

De aktuelle tiltaks- og influensområdene er relativt bra kartlagt når det gjelder biologisk mangfold 

som følge av arbeid med konsekvensutredningen for ny kommunedelplan for E16 Bagn-Bjørgo 

(Midteng 2010), prosjektet ”Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland”, 
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elvemuslingovervåkningen (Mejdell Larsen 2004) og ved MIS-kartlegginger. Norconsult har 

gjennomført kartlegginger av rødlistearter, fremmede arter på land og elvemusling og fisk i Begna 

ved Bagn i forbindelse med denne reguleringsplanen (Andersson & Lind 2012). Denne kartleggingen 

begrenser seg imidlertid til den umiddelbare nærhet til planlagt E16, og trolig ville en ny bredere 

kartlegging i området kunne fanget opp flere arter. Videre er det gjennomført en egen kartlegging av 

hubrorevir i 2012 (Høitomt 2012). 

Det ble samlet inn opplysninger fra de offentlige databasene innenfor en ca. 1 km bred sone rundt 

planlagt E16, mens feltinventeringer ble foretatt i og rundt tiltaksområdene for massedeponi, rigger 

og ny bru. Feltbefaring ble gjennomført 24. juni og 16. august 2011. Det ble gått flere runder 

gjennom hele dette området, og flere punktstopp ble foretatt langs vegen og stikkveger for å lytte 

etter fugl og søke etter vilt, og for å få et inntrykk av vegetasjonen. Omliggende landareal 

(nærområdene) har også blitt befart og synfart med kikkert for å finne potensielle prioriterte 

naturtyper eller viktige viltområder.  

Riggene sør for Bjørgo (riggområde 5-7, se figur 2) er ikke befart i forbindelse med utarbeidelsen av 

denne rapporten. Dette området er bare sporadisk besøkt og observert fra vei. Dette skyldes at disse 

alternativene ikke kom inn i planene før sent på høsten 2012. Det samme gjelder riggområde 3 ved 

Klosbøle.  

4.3 Kvaliteten på datagrunnlaget 

Datagrunnlaget i denne rapporten vurderes som godt (2) for de mest relevante artsgruppene og for 

fordelingen av naturverdier. Kunnskapsgrunnlaget for fordeling og tetthet av elvemusling i aktuelle 

influensområder er mindre tilfredsstillende. Selv om flommarkene ved Bagn er med i naturtyper og 

viltbiotoper har floraen her ikke blitt undersøkt spesielt. Det er forventninger om at det kan være 

rødlistede plantearter her. Det er potensial for pusleplantesamfunn og flommarksvegetasjon som 

begge klassifiseres som egne naturtyper. Dette gjør at det legges til grunn en føre-var tenkning ved 

verdisetting og vurdering av konsekvenser i mangel på kunnskap. 

5 UTBYGGINGSPLANER OG RESULTATER 

5.1 Generelt 

Det er fra tidligere registrert store konsentrasjoner av naturverdier på strekningen Bagn til Bjørgo og 

omland (Figur 2). Mye av dette er knyttet til gammel lavrik skog (hovedsakelig lavarten mjuktjafs 

(VU)) i elvejuv, eller til elvemiljøet med ørret, elvemusling (VU), rødlistet fugl og flommarker (se Figur 

3). Langs vegtaseen er det også fast tilhold av den sterkt truede hubroen (EN). Det er hovedsakelig de 

tre områdene Bagn sentrum, Kjerringsvingen og sør for Bjørgo er aktiviteten skal foregå. Dette utgjør 

også aktuelt utredningsområde for denne rapporten.  

Den største effekten av foreliggende planforslag forventes i anleggsfasen. I denne fasen kan 

influensområdet omfatte en sone på opptil 1 km rundt tiltakene på grunn av anleggsstøy og ferdsel. 

Dette gjelder spesielt for hekkende rovfugler. I anleggsfasen vil det også potensielt bli gravd og kjørt i 

flomsone til Begna, og det vil forekomme overflateavrenning fra riggområdet. Dette gir tilslamming 

og erosjon i elva som kan virke flere kilometer nedstrøms i vassdraget og påvirke elvemusling og fisk. 

Forstyrrelse og ferdsel nær elva vinterstid vil også kunne skremme overvintrende vannfugl. 
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Figur 2. Naturverdier på strekningen Bagn -Bjørgo med omland. Områder utenfor influensområder for 

vegtraseen er stort sett unntatt. Riggene er nummerert fra 1-7, der 1 og 2 ligger innen delområde 

Bagn, 3 og 4 innen delområde Kjerringsvingen og 5-7 innen delområdet sør for Bjørgo. 
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Figur 3 Øverste bilderad viser evjene ved Bagn (t.v.) og Aurdalsfjorden sett fra sør (t.h.). Midterste 

bilderad viser den vestvendte lisiden langs E16  (t.v.) og rasmarka  (t.h.) på vestsiden av fjorden sett 

fra osen til Kjerringsvingbekken. Nederste bilderad viser juva ved Bagn (t.v. og i midten) og lavarten 

mjuktjafs (t.h.). 

5.2 Delområde 1 - Bagn 

5.2.1 Tiltak 

På elvesletta i Bagn er det foreslått å etablere lang eller kort vegfylling, bro med eller uten bropilar i 

Begna, tunnelpåhugg og hovedriggplass (riggområde 1, se Figur 4). Det er også planlagt ytterligere en 

rigg ved påhugget for tunnel på østsiden av Begna (riggområde 2). 
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Totalarealet på dyrkamarka nordøst for E16 er 24 mål. Dette skal benyttes som anleggsrigg i Bagn 

(Figur 5). Det skal etableres en buffer på 10-20 meter mot vassdraget og overflatevann skal dreneres 

til sedimentasjonsbasseng. Det legges opp til at det ikke skal foregå aktivitet i flomsoner, men dette 

synes vanskelig å overholde da alt ligger innen 50+ års flomsonen til Begna (Bramslev 2012). 

Hydrologirapporten konkluderer med at denne riggens plassering i utgangspunktet er «uakseptabel»  

som følge av høy hyppighet i forhold til potensielle miljøskader ved oversvømmelse av riggområde. 

Det anbefales derfor i hydrologirapporten å bygge opp området med i størrelsesorden 1 meter.  

Detaljer om plassering og eventuelt håndtering av avrenning implementeres på et senere tidspunkt. 

Her vil det ligge en rigg i tilknytning til tunnelpåhugget (Figur 4). Denne er tidligere benyttet ved 

oppgradering av Bagn kraftverk. 
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Figur 4 Registrerte naturtyper og viltlokaliteter i influensområdet ved Bagn. Disse er beskrevet i tabell 

1 og videre i tekst i kapitel 5.2.4.  A2 (artsforekomst) V1 (viltbiotop) og N1 (naturtype) i Bagn har 

samme avgrensning. 
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5.2.2 Vegfylling (massedeponi) i Bagn sentrum 

Det er foreslått en vegfylling på et jorde ved Begna nordøst for E16 som et fundament for vegen og 

brua (Figur 4 og Figur 5). Lokaliteten ligger i umiddelbar nærhet til Begna. På det meste er det snakk 

om å legge opptil 75 000 m3 masse her. Størrelsen på vegfyllingen, og arealet den dekker, er 

avhengig av om den er kort eller lang.  De hydrologiske effektene av disse konstruksjonene er blitt 

vurdert i egen rapport (Bramslev 2012). Den hydrologiske rapporten konkluderer med at verken lang 

eller kort fylling har noen hydrologiske effekter. Dette skyldes at de ikke medfører særlig 

oppstuvingseffekter ved flom. 

  

Figur 5. Her vil vegfyllingen i Bagn komme. Til høyre ser vi dyrkamarka der massen skal deponeres og 

der vegen skal plasseres over.  

5.2.3 Bro over Begna.  

Det etableres bro på samme sted som vegfyllingen beskrevet over, med krysningspunkt over elven 

øst for utløpet av Bagn kraftverk (Figur 4; Figur 6). Broen ligger rett ved og starter på vegfyllingen i 

Bagn sentrum. Det er utredet fire alternative broutforminger: med eller uten bropilar i elv og på lang 

eller kort fylling (se tekniske planer). Samtidig med at det skal etableres ny bro i området skal den 

gamle fjernes. Gammel bro ligger på minstevannføringsstrekningen like ovenfor utløpet av Bagn 

kraftverk. 

  

Figur 6. Krysningspunktet for bro ved Bagn sett fra vest (t.v.) og fra øst (t.h.). Kraftverkstunnelen til 

Bagn kraftverk kan skimtes i bakgrunnen. Påhugget for tunnel kommer til høyre for denne. 
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5.2.4 Naturverdier 

Det er registrert 5 lokaliteter med vesentlig naturverdi, hvorav 2 naturtyper, 1 ferskvannslokalitet, 1 
artsforekomst og 1 viltbiotop. I tillegg er det registrert over 20 rødlistearter som kan bli påvirket av 
tiltakene (Figur 4; De registrerte naturtype- og viltlokalitetene er beskrevet kort i Tabell 1, og mer 
detaljert i teksten.  

Tabell 1; Tabell 2). Disse lokalitetene dekker store deler av arealet i tiltaks- og influensområdet. 

Begna med flomsoner er registrert som både naturtype og viltbiotop, samtidig som det er registrert 

mange rødlistearter her. Dette arealet fanger opp det vesentligste av verdier i området med unntak 

av eventuelle floristiske verdier i flommarka. Kulturlandskapet og dyrkamarka i Bagn har ikke noen 

vesentlig verdi, men er likevel viktig på landskapsnivå for rødlistearter som fiskemåke (NT), stær (NT), 

vipe (NT) og strandsnipe (NT).  

Naturtyper og viltbiotoper 

De registrerte naturtype- og viltlokalitetene er beskrevet kort i Tabell 1, og mer detaljert i teksten.  

Tabell 1 Oversikt over relevante naturtype- og viltlokaliteter i nærområdene til Bagn sentrum som kan 
tenkes å bli påvirket av tiltaket. Verdier: A = svært viktig område; B = viktig område; C =lokalt viktig 
område. Disse er metodisk beskrevet i Midteng 2010 og Andersson & Lind 2012.  

Lokalitet Kategori Områdenavn Verdi Type/funksjon 

N1 Naturtype (Midteng 2010) Begna ved Bagn A Evjer, bukter og viker 
viktig for elvemusling 
og andre ferskvanns-
organismer 

V1 Viltområde (Midteng 2010) Begna ved Bagn A Overvintringsområde 
for vannfugl 

V5 Ferskvann (Midteng 2010) Begna elv oppstrøms Bagn C Leve- og 
oppvekstområde for 
ørret 

A2 Artsforekomst (Andersson & 
Lind 2012) 

Viktig gyte- og 
oppvekstområde for ørret 

B Gyte- og 
oppvekstområde for 
vandrende ørret 

N2 Naturtype ved tunnelpåhugget 
(Andersson & Lind 2012) 

Vd Bagn nord for Begna C Sydvendt berg og 
rasmark 

 

Lokalitet N1 -Begna elv (samme avgrensning som A2 og V1): Begna elv med flomsoner er en svært 

viktig naturtype (Midteng 2010, Andersson & Lind 2012) der elvemusling og ørret har sollide 

bestander med spesielt viktige leveområder ved Bagn (Larsen 2000, Johnsen 2005, Museth m.fl. 

2012). Dette er også bekreftet ved egne og andres feltobservasjoner (Høitomt pers. med., 

Rustadbakken pers. med.). Se bildene fra området i figur 7. Andersson & Linds (2012) 

skjønnsvurderinger gir en god beskrivelse av egnetheten av det fysiske habitatet for elvemusling. 

Likevel ble det ikke  funnet mye elvemusling her ved undersøkelsene deres i 2012, noe som skaper en 

del usikkerhet vedrørende bestandsstørrelse. Deres resultat kan i stor grad skyldes 
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arbeidsforholdene i elva og at de ikke brukte arbeidsdykkere til en slik operasjon. Det er blitt 

observert mengder med muslingskall i bakevjer nedstrøms Bagn kraftverk (Geir Høitomt pers. med.) 

og en lokalitet oppstrøms Bagn kirke skiller seg ut med høye tettheter (Larsen 2000). Det er kjent at 

elvemuslingen mange steder i Begna lever på dypt vann og disse er det ikke mulig å observere ved 

overflateobservasjon (pers. med. Ola Hegge, Atle Rustadbakken, Bjørn Mejdell Larsen).  Det er ved 

dybdeoppmålingene avdekket to-tre markerte dypområder der det tidligere er observert musling 

(Bramslev 2012), og her bør det dykkes for å konstatere størrelsen på muslingbestanden. Det er 

allment kjent at det er en stor bestand av elvemusling i Begna elv rett nedstrøms Bagn kirke, og at 

det er elvemusling i tiltaksområdet der broa skal ligge.  

Ansvarlig utreder har selv gjennomført prøvefiske i området og store fangster av ørret her nær 

gytetiden tyder på at områdene opp til utløpet av Bagn kraftverk og partiet nedstrøms til Bagn kirke 

er gode gyteområder. Det særegne med Begnaørreten er de gode forekomster av vandrende ørret 

som har leve- og gyteområder helt opp til Bagn (Johnsen 2005; Gregersen & Torgersen 2009, Muset 

m.fl. 2012). Denne fisken vokser opp i Begna og en del av bestanden vandrer nedstrøms i vassdraget; 

mange individer helt ut i innsjøen Sperillen (Museth m.fl. 2012, under arbeid). Dette er konstatert 

ved fiskemerkinger og påfølgende gjenfangst. Bestanden har vært nedadgående de siste årene, og 

det er et særlig forvaltningsmessig fokus på å ta vare på denne bestanden av unik vandrende ørret. 

Det er et særs aktivt sportsfiske i elva. Radiomerkingsforsøk høsten 2011 viste at gytevandrende fisk 

merket i fisketrappa ved Eid kraftverk drar opp til få og avgrensede gyteområder ved Fønhus (6 km), 

Kopparviki (11 km) og Bagn (17 km). Blant annet ble en ørret på 4,5 kg merket i fisketrappa før den 

dro rett opp til Bagn for å gyte. På de samme stedene har det ved tidligere undersøkelser blitt 

registrert større konsentrasjoner av ungfisk av ørret, noe som viser at det er nært viktige 

gyteområder. At habitatene her er gunstige bekreftes av habitatklassifiseringen gjennomført i 2012 

(Andersson & Lind 2012). 

Lokalitet N1 er svært viktig (A) på grunn av mange naturkvaliteter med en del rødlistede arter, 

inkludert elvemusling og rødlistet fugl, samt viktige fiskebestander med høyt forvaltningsmessig 

fokus. Den får derved verdien stor i henhold til Statens vegvesens metodikk (Håndbok 140).  
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Figur 7 Bilder fra Bagn. OV Bagn sett fra vest. OH elvestrekningen der brua vil krysse, bilde tatt fra 

gamlebrua som skal fjernes. NV Bilde tatt fra gamlebrua og vestover mot 

minstevannføringsstrekningen i Begna. NH Bilde av de mer stilleflytende partier av elva ved Bagn. 

Lokalitet V1 Begna elv: Det samme området som er avgrenset som naturtype ovenfor er også 

registrert som en svært viktig viltbiotop for overvintrende vannfugl. Flere rødlistearter av fugl kan 

forventes i disse områdene. Lokalitet V1 er svært viktig (A) pga. overvintringsområdekvaliteter for 

ande-, vade-, måke- og alkefugl. Den får derved verdien stor. 

Ansvarlig utreder mener at denne lokaliteten også er viktig for vannfugl som raste-, beite- og 

hekkelokalitet, men da med en avgrensning som går lenger nedstrøms i de stilleflytende partiene og 

muligens med en lavere viltvekt. Her er det også floristiske verdier og potensielle naturtyper som 

flommarksvegetasjon og pusleplantesamfunn. Dette kan avgrenses i Naturbase om ønskelig etter en 

avklaring om status ved feltkartlegging.  

Lokalitet V5 Begna elv oppstrøms Bagn: Det er registrert et leve- og gyteområde for ørret som er 

lokalt viktig (C) oppstrøms Bagn. Området nedstrøms, A1, er mye viktigere i forvaltningssammenheng 

(Johnsen 2005). 

Lokalitet A2 Begna elv nedstrøms Bagn: Området her nedstrøms Bagn kraftverk er viktig i 

forvaltningssammenheng (Johnsen 2005). Det er nettopp gyte- og leveområdene ved Bagn som 

kommer i konflikt med vegfylling, rigg og bro. Andersson & Lind (2012) karakteriserer 

miljøforholdene for den vandrende ørreten i dette området som gode til meget gode, og dette 

kvalifiserer til viktig (B) i henhold til DNs verdisetting for arter. Bestanden her får verdien middels til 

stor iht. Statens vegvesens metodikk. Mye av beskrivelsen av ørretbestanden er gitt under lokalitet 

N1. 
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Lokalitet N2 ved Bagn nord for Begna: Sydvendt kalkberg beskrevet av Andersson og Lind (2012). 

Denne lokaliteten kan ha flere interessante insektarter knyttet til seg, blant annet apollosommerfugl 

(NT) som er kjent fra flere lokaliteter i nærområdene. 

Rødlistearter 

Det er påvist flere rødlistearter ved Bagn sentrum (Tabell 2). Det ble i konsekvensutredningsarbeidet 

i forbindelse med kommunedelplanen (Midteng 2010) og registreringene foretatt av Andersson & 

Lind (2012) for denne reguleringsplanen funnet rødlistede arter av karplanter, moser, lav og sopp. 

Det må presiseres at det ikke ble søkt spesielt etter disse gruppene fra Multiconsults side. Det er 

registrert en artsforekomst av håndmarinøkkel (EN) ved Bagn i Begnas strand- og kantsone. Hvorvidt 

denne forekomsten fortsatt eksisterer er usikkert, da denne registreringen er 100 år gammel. Denne 

forekomsten vil uansett ikke påvirkes av ny E16. Det er ikke undersøkt hvorvidt det er rødlistearter i 

flommarka ved Bagn, men det er blant annet pusleplantesamfunn rett nedstrøms, så potensialet for 

forekomster er stort. Det kan videre være apollosommerfugl (og andre sommerfugler) knyttet til 

kalkberget ved tunnelpåhugget da dette er typisk biotop for denne arten.  

Det er flere rødlistearter som er avhengig av vassdragsnært kulturlandskap og dyrkamark i Bagn. Slike 

er for eksempel fiskemåke, hettemåke, rosenfink, sanglerke, strandsnipe, stær, storspove og vipe, 

som alle er registrert i Bagn. Området inngår som del av deres leveområder på landskapsnivå. 

Andelen dyrkamark på landskapsnivå bør være av en viss størrelse og kvalitet for at fuglene skal 

trives, men denne landskapsverdien verdisettes ikke lokalt. Samlingen av rødlistearter i høye og lave 

kategorier gir imidlertid vassdraget og flomsoner ved Bagn stor verdi.  

Tabell 2 Oversikt over registrerte rødlistede planter, sopp og lav og dyr i eller utenfor influensområdet 

i Bagn. Dette betyr ikke nødvendigvis at det finnes biotoper for disse artene i tiltaks- og 

influensområdene. Dato for oppdatering 01.11.2011. 

Norsk navn Rødlistekategori Område Kilde 

Dalfiol NT Bagn Artskart 

Hengepiggfrø NT Bagn Artskart 

Håndmarinøkkel EN BA00038295 Naturbase 

Rankgrøstjerne NT Bagn Artskart 

Apollosommerfugl NT Bagn Artskart 

Fiolett gullvinge VU Bagn Artskart 

Niobeperlemorvinge EN Bagn Artskart 

Elvemusling VU Bagn Artskart 

Dvergdykker NT Bagn Artskart 

Fiskemåke NT Bagn Vår observasjon 

Artskart Fiskeørn NT Bagn Artskart, egne obs 

Hettemåke NT Bagn Artskart 

Makrellterne VU Bagn Artskart 

Rosenfink VU Bagn Artskart 

Sanglerke VU Bagn Artskart 

Storlom NT Bagn Artskart, Egne obs 

Storspove NT Bagn Vår observasjon, 

Artskart Strandsnipe NT Bagn Artskart, Egne obs 

Stær NT Bagn Vår observasjon, 

Artskart Tårnseiler NT Bagn Artskart, Egne obs 

Vipe NT Bagn Artskart 
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5.2.5 Oppsummering verdi 

Flere høyt verdisatte lokaliteter, viltarter og rødlistearter understreker områdets høye verdi, men 

dette begrenser seg til vassdraget og tilhørende flomson. På land er det ikke funnet verdier annet 

enn lokalitet N2 og i tilknytning til dyrkamarka som benyttes av noen rødlistede fuglearter på 

landskapsnivå. Flere objekter som hver for seg har stor verdi gir dette området stor verdi. Dette 

inkluderer viltbiotoper, naturtyper, rødlistearter.  

5.2.6 Omfang og konsekvens - tiltak i Bagn sentrum 

Tiltakene ved Bagn (vegfylling, etablering og fjerning av broa, rigg og tunnelavrenning) vil kunne 

påvirke naturmiljø på land og ut i Begna elv. Store areal vil beslaglegges på land og flomsone, spesielt 

i anleggsfasen, og det vil forekomme mye ferdsel og støy. Hvor langt nedstrøms anleggsaktivitet og 

avrenning vil påvirke Begna er usikkert og avhenger av konsentrasjon av partikler som renner ut i 

vassdraget. Alt dette vil medføre risiko for uheldig påvirkning på vassdraget ved erosjon, 

masseforskyvning, tilslamming og sedimentasjon. Videre prosjektering må omfatte tiltak for å 

redusere risikoen for dette, noe som må følges opp i byggefasen med detaljerte planer. Likevel anses 

de mange tiltakene som foregår i flomsonen til elva for såpass omfattende at et betydelig negativt 

omfang og en stor risiko vanskelig kan unngås. Det skisseres relevante problemområder i eget 

kapittel (avbøtende tiltak). Omfanget av de ulike tiltakene er nærmere beskrevet under.  

Omfang av vegfylling 

Vegfyllingen er nødvendig som fundament for den nye vegen og to alternative utforminger er 

foreslått, en lang og en kort fylling. Mengden masse er opptil 75 000 m3 og dekker et forholdsvis lite 

areal av dyrkamarka. Ytterligere deponering av masser skal ikke foretas. Selve vegfyllingen 

beslaglegger ikke verdisatt naturmiljø, men dyrkamark går likevel tapt. Det er intet negativt omfang 

for arealet som bygges ned, såfremt massene ikke forårsaker skadelig avrenning.  Dette er imidlertid 

en risiko etterom fyllingen ligger i flomson til Begna og området er eksponert for regnvann.  

Det er potensielt fare for tilslamming, erosjon, masseforskyvning og giftig avrenning fra sprengstein 

fra dette deponiet både ved etableringen og etterpå. Dette må unngås så langt det er råd. Det 

tekniske prosjektet skal sikre at deponiet ikke skaper oppstuvning i Begna til skade for vassdragsmiljø 

og at deponiet selv ikke blir vesentlig skadet ved flom. En slik type skade kan forårsake endrede 

strømningsforhold, redusert habitatkvalitet, sedimentasjon og forurensning til skade for vannlevende 

organismer. Det er spesielt viktig å forhindre avrenning av slam, sand og giftstoffer fra dette deponiet 

både i anleggsfasen og i ettertid. Hydrologirapporten konkluderer med at faren for overskylling av 

deponiet er til stede (Bramslev 2012). Men uansett hvor godt man sikrer dette deponiet mot 

avrenning og erosjon vil det over flere år forekomme diffus avrenning med forurensning fra 

sprengstoffrester og partikler. Varigheten og effekten av slik avrenning avhenger av mange forhold. 

Over tid vil avrenningen av forurensning fra massene avta, men skylling av massene (avvanning) ville 

sterkt fremskyndet denne prosessen (se kapittel 6.8). Likevel vurderes denne problemstillingen som 

relativt liten da deponiet er lite. Om dette gjøres på riktig måte vil den negative konsekvensen kunne 

reduseres betydelig (se avbøtende tiltak). En fastsatt maksimumskonsentrasjon for avrenningen 

burde sikre vannmiljøet. 

Det er anleggsfasen som medfører det største negative omfanget, og uansett hvordan vannmiljøet 

sikres vil det være negativ påvirkning. Det er anleggsvirksomhet og rigg i kombinasjon med etablering 

av vegfylling og bro som kan medføre et stort negativt omfang. Mye av denne effekten er knyttet til 
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rigg og omtales under. Når omfanget av vegfylling vurderes isolert, er omfanget lite negativt. Kort 

fylling vil ha mindre omfang enn lang fylling. I driftsfasen er omfanget lite/intet. Omfanget for hvert 

enkelt tiltak må sees i sammenheng med de andre tiltakene som blir gjennomført i Bagn. For 

eksempel vil en bropilar i Begna ha større negativt omfang enn selve fyllingene. 

Omfang av bru 

Alternativet uten bropilarer i Begna anses å ha intet omfang. Om det velges løsninger med bropilarer 

i elva vil dette potensielt påvirke elvemusling og også gyteområder for ørret nedstrøms utløpet fra 

Bagn kraftverk. Det forutsettes for øvrig at broutformingen ikke medfører negative konsekvenser for 

strømningsforhold og fysiske forhold, dvs. ikke skaper uønsket stor vannhastighet og eller 

oppstuvning. Hydrologirapporten bekrefter at dette er et minimalt problem (Bramslev 2012). 

Bropilarer i elva kan gi direkte arealbeslag, forskyvning av masser i elvebunnen oppstrøms og 

sedimentasjon og erosjon nedstrøms som er til skade for elvemusling og ørret. Eventuell graving og 

kjøring i elveløpet i anleggsfasen kan forsterke det negative omfanget. Tilslamming vil påvirke 

elvemusling, ørret og bunndyr nedstrøms ved å påvirke filtreringsevnene til musling og tilslamme 

både elvemuslingens leveområde og ørretens gyteområde. Sedimentasjon vil virke langt nedover 

elva og vil særlig tilslamme viktige gyteområder og elvemuslingkolonier de nærmeste fem til syv 

hundre meterne ned til Bagn kirke. Omfanget av dette er helt avhengig av de tekniske og 

anleggsmessige løsningene, men er potensielt stort negativt. En unngår slik risiko ved alternativ uten 

bropilar i elv. 

Inngrep vil kunne medføre og forsterke en negativ spiral for bestandene av både elvemusling og 

ørret. Om ørreten påvirkes vil dette igjen påvirke elvemusling da muslingens larver er avhengig av 

ørretyngel som vert. Dette er et gjensidig forhold da musling renser opp og filtrerer miljøet til ørreten 

og andre ferskvannsorganismer. Det er vanskelig å utmåle et eksakt omfang uten å vite størrelsen på 

elvemuslingbestanden, men ved å legge inn en fornuftig flytteplan for eventuell elvemusling i 

influensområdet reduseres omfanget drastisk.  

Den samme problematikken vil også gjelde for fjerning av eksisterende bro rett oppstrøms. Imidlertid 

er det et mindre problem med tilslamming og partikler ved fjerning av den gamle broa da denne står 

på minstevannføringsstrekningen der det stort sett ikke er vanngjennomstrømning og derfor er 

lettere å sette opp siltgardiner. Da blir risiko for spredning av partikler nedstrøms sterkt redusert. Det 

er ikke elvemusling i dette området, og heller ikke gyteområder for ørret. Omfanget av dette anser vi 

som intet til lite negativt. Endrede strømningsforhold grunnet fjerning av bropilar anses heller ikke å 

få noe nevneverdig negativt omfang. 

Omfang av rigg 

Det er foreslått to riggområder i Bagn, rigg nr 1 og 2. Hovedriggområdet vil dekke hele dyrkamarka 

NØ for nye broer på E16 og RV219 i +/-50-års-flomsonen til Begna. Riggområdet på nordøstsiden 

inntil elva er tenkt som lagerplass/brakkerigg ved bygging av brua. Mye av dette området har vært 

brukt som riggområde i det siste ved opprustning av kraftverket. Disse riggenes beliggenhet anses 

som svært uheldig i forhold til flere naturverdier. Det er vanskelig å unngå forstyrrelseseffekter i 

anleggsfasen. Overfor overvintrende vannfugl er det negative omfanget stort i anleggsfasen om 

denne gjennomføres i vinterhalvåret, noe som er svært sannsynlig da anleggsarbeidene vil pågå over 

flere år. Forstyrrelse og ferdsel vil kunne føre til at de forlater disse meget viktige 

overvintringsområdene. Omfanget av at en sangsvane på overvintring skremmes vekk og må 

oppsøke åpen elv et annet sted i vinterkulden er stort negativt. Det samme gjelder for andre 
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vannfugl som dvergdykker og kvinand. Det vil være artene som er mest sky i forhold til mennesker 

som er mest utsatt. Vinteren er en kritisk periode pga. lav næringstilgang, kulde og begrenset tilgang 

til isfrie områder. Fossekall er trolig mindre utsatt for dette, men responderer også negativt. Dette 

kan vanskelig unngås grunnet riggens nærhet til vassdraget.  

Om riggområdet legger beslag innenfor sonen med kantvegetasjon langs vassdraget, eller eroderer 

grunnen og derav fjerner flomsonevegetasjon, vil dette kunne føre til økt avrenning til Begna. Dette 

gjelder både partikler, drivstoff og oljer, og andre forurensende stoffer. Tilslamming vil også påvirke 

matproduksjonen i vannet for fisk og vannfugl enten det er produksjonen av bunndyr eller 

vannplanter. Olje vil også kunne føre til svært negative effekter i form av tilgriset vannfugl vinterstid. 

Selv med en tilstrekkelig kantsone som buffer vil risikoen for oversvømmelse være tilstede. 

Riggaktiviteten vil medføre mye erosjon som må fanges opp før det eventuelt når vassdraget. 

Mesteparten av riggarealet ligger i flomsonen til Begna. 

Omfanget av dette i anleggsfasen blir uansett middels til stor negativ, da forstyrrelses- og 

avrenningseffekter trolig ikke lar seg avbøte fullt ut. Hydrologirapporten konkluderer med at det er 

uakseptabelt å legge rigg her pga. flomfare (Bramslev 2012). Alternativt kan man redusere flomfaren 

ved å bygge opp området med en meter, men dette vil forverre avrenningsrisikoen ved økt slitasje og 

aktivitet ved etablering. Dette forutsetter imidlertid at elvemusling ikke dør i anleggsfasen. Dette vil 

kunne ta lang tid å kompensere for, eller er i verste fall irreversibelt ettersom elvemusling har en 

levetid på over 100 år, og reproduksjonssuksessen er lav. Området må ellers kunne restaureres etter 

anleggsfasen og dette blir en stor utfordring om området bygges opp med en meter.  

Omfang av tunnel 

Vi forutsetter at det legges opp til null-utslipp fra tunnelarbeidet. Arbeidet med påhugg og rigg her vil 

beslaglegge en betydelig andel av lokalitet N2 og dette vil ha et middels negativt omfang. Likevel vil 

mye kunne restaureres etter anleggsfasen og derfor anses ikke dette som et permanent inngrep. 

5.2.7 Konklusjon  

Tabellen under oppsummerer omfanget av de ulike delene av tiltaket.  

Tabell 3 Omfangsvurderinger i anleggsfasen og driftsfasen for tiltakene ved Bagn inkludert 

massedeponi, rigg, bro og tunnel. Omfang for anleggsfasen er satt med klammer rundt. I forhold til 

avrenning er anleggsfasen definert som når slik påvirkning opphører. 

Tiltak eller aktivitet Omfang 

    Stort neg.               Middels neg.               Lite / intet                Middels pos.               Stort pos. 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bro uten bropilar elv                                                                          ()                              

Bro med bropilar elv                                                           ()            

Fjerning av bro                                                                          () 

Rigg             ()                                             

Tunnel                                      ()                 

Vegfylling kort                                                                  ()       

Vegfylling lang                                                        ()              

Totalt             ()                                                              
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Sammenstilling av omfang og konsekvens gir middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -) i 

anleggsfasen, og ubetydelig konsekvens (0) i driftsfasen. Det må imidlertid påpekes at det er 

anleggsfasen med etablering av rigg og bro med pilar i elv som vil medføre et betydelig press på 

naturverdiene, og som kan gi en varig konsekvens også etter at anleggsfasen er over.  

5.3 Delområde 2 - Kjerringsvingen 

5.3.1 Tiltak 

Det planlegges å deponere mesteparten av tunnelmassene i Kjerringsvingen, samtidig som det skal 

foregå riggaktivitet oppå deponiet. Det planlegges også en rigg (riggområde 3) ved tunnelpåhugget 

ved Klosbøle. 

Massedeponi ved Kjerringsvingen.  

Det er vurdert et stort massedeponi/veifundament på over 500 000 m3 masse i Kjerringsvingen (Figur 

8; Figur 9). Gjennom lokaliteten for massedeponiet Kjerringsvingen går det pr i dag to-tre småbekker 

som løper sammen på deponiarealet og renner videre ned til Begna. I anleggsfasen forutsettes det at 

bekkene legges i rør isolert fra steinmassene. Det legges opp til at bekken i ettertid skal renne over 

deponiet og at deponiet skal forsegles (se tekniske planer).  

  

  

Figur 8 Bilder fra massedeponerings- og riggarealet i Kjerringsvingen 
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Rigg på massedeponiet i Kjerringsvingen og ved Klosbøle 

Det skal være rigg oppå massedeponiet. Ellers vil det være en rigg ved Klosbøle i anledning 

tunnelarbeider. 

5.3.2 Naturverdier 

Det er 6 lokaliteter, samt over 14 rødlistearter, som kan bli påvirket av massedeponiet i 

Kjerringsvingen. Lokalitetene er vist i Figur 9, og beskrevet i Error! Reference source not found. og 

tekst. I nærheten av riggarealet ved Klossbøle er det en stor tilgrensende skoglokalitet og 

hekkelokalitet for hubro 

Naturtyper og viltbiotoper 

Det er flere naturtyper og viltbiotoper, samt artsforekomster i tiltaks- og nærområdet til 

massedeponiet. Disse er kort beskrevet i Error! Reference source not found., og mer detaljert 

beskrevet i teksten.  

Tabell 4 Oversikt over relevante viktige naturtype- og viltlokaliteter i nærområdene til 

Kjerringsvingane. Nr refererer til nummereringen i Figur 1. Verdier: A = svært viktig område; B = viktig 

område; C =lokalt viktig område. Dato for oppdatering 01.11.2012 

Lokalitet Kategori Områdenavn Verdi Type/funksjon 

N3 Naturtype (Midteng 2010) Begnas østside A Gammel barskog 

N4 Naturtype (Midteng 2010) Rakatjernsbekken 11 A Gammel barskog 

N5 
Naturtype BN00022639 

(Naturbase) 
Motet C 

Bjørkeskog med 

høgstauder 

N6 Naturtype (Midteng 2010) Rakatjernsbekken 12 B Gammel barskog 

V2 Artsforekomst hubro (EN) Hele elvejuvet med lisider A Leveområde hubro 

V5 Artsforekomst ørret Oppstrøms Bagn C Ferskvannsbiotop 

V6 
Viltområde BA00046779 

(Naturbase) 

Elgbeite vinter østside 

Begnadalen 
C Elgbeite 

 

Lokalitet N3 Begnas østside: Denne biotopen ligger inntil riggområde Klossbøle og dekker østsiden av 

bekkekløfta langs Begna. Dette er en meget stor gammelskogslokalitet med store forekomster av 

mjuktjafs, samt trådragg (VU). Lokaliteten er svært viktig (A). 

Lokalitet N4 rakatjernsbekken 11: Denne biotopen er allerede berørt, taper areal og kan bli videre 

berørt om massedeponiet/rigg strekker seg øst for den gamle vegtraseen. I utgangspunktet går 

denne avgrensningen også et lite stykke nedenfor vegen, men denne delen er for isolert og av for lav 

kvalitet til at den bør vektlegges i særlig grad. Denne biotopen er svært viktig (A). 

Lokalitet N5 motet: Lokaliteten blir ikke direkte berørt da den ligger noen hundre meter unna 

ytterkanten for deponiet. Dette forutsetter at anleggsarbeider ikke berører området. Den omtales 

derfor ikke videre. Lokaliteten er lokalt viktig (C). 

Lokalitet N6 rakatjernsbekken 12: Lokaliteten ligger flere hundre meter unna ytterkanten for 

deponiet, og blir dermed ikke direkte berørt Dette forutsetter at anleggsarbeider ikke berører 

området. Den omtales derfor ikke videre. Lokaliteten er viktig (B). 
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Lokalitet V6 elgbeite: Elgbeitet strekker seg langs hele østsiden av dalen. Trolig går det lokale 

trekkruter inne i dette området, og dalen ved Kjerringsvingene er trolig et slikt sted der elgen følger 

konjunkturene i terrenget, dvs. dalen og lisidene her. Denne biotopen blir ikke i særlig grad berørt 

størrelsen tatt i betraktning. Denne biotopen har en lav verdi fra viltkartleggingen og får derved liten 

verdi. Den omtales derfor ikke videre. Likevel bør en ta inn trekkmønster i videre 

trafikksikkerhetsplaner. Lokaliteten er lokalt viktig (C). 

Lokalitet V2 truet rovfugl (hubro): Hubro har et dokumentert yngleområde langs Begna som kommer 

i konflikt med massedeponiet i Kjerringsvingen, hovedsakelig i anleggsfasen. Det må bemerkes at 

dette utgjør relativt lite av det avgrensede yngle- og leveområdet, men likevel vil forstyrrelse kunne 

få stort negativt omfang. Det kan bekreftes at dette er et fast område for hubroen og den har blitt 

hørt de siste årene i forkant av hekkesesongen (Jon Opheim og Geir Høitomt pers. med.). Under 

konsekvensutredningen ved kommunedelplan ble lokaliteten avgrenset, men denne avgrensningen 

trekkes i Naturbase langt oppover i Nord-Aurdal kommune (Svein Gausemel, Fylkesmannen i 

Oppland, pers. med.). I 2012 ble det gjennomført undersøkelser for å lokalisere potensielle 

hekkeplasser i influensområdet og disse bekrefter at det er hekkeplasser for hubro innen 1 km fra 

Kjerringsvingen (Høitomt 2012). Videre ble det dokumentert at stort sett alle aktuelle hekkeberg 

ligger i en 1 kilometers sone rundt Kjerringsvingen-Klossbøle. Denne biotopen er svært viktig (A) og 

får derved stor verdi. Detaljer vedrørende utbredelse er unntatt offentlighet, men relevant 

informasjon kan fås ved kontakt med Statens vegvesen, forvaltningsmyndighet eller NOF Oppland. 

Lokalitet V5 artsforekomst ørret: Begna med sidebekker ned til utløpet av kraftverkstunnelen i Bagn 

er et lokalt viktig (C) område for bekkørret. Den vandrende ørreten som lever nedstrøms og opptil 

Bagn kommer ikke opp i dette området pga. vandringshinder slik som fosser og lav vannføring store 

deler av året. Rakatjernsbekken kunne potensielt vært en god gytebekk. Området helt nedstrøms til 

Begna ble befart for å avdekke hvorvidt ørret eller annen ferskvannsfisk kan vandre opp i bekken. Det 

kan ikke gå opp fisk fra Begna og Aurdalsfjorden pga. en foss som fungerer som en vandringsbarriere. 

Dette tilsier at det ikke er stabile bestander av fisk oppstrøms fossen. Vi kan imidlertid ikke utelukke 

at det er utsatt ikke-stedegen fisk i bekken som periodisk danner bekkebestand.  
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Figur 9 Naturtyper og viltområder i influensområdet til Kjerringsvingen. Disse er beskrevet videre i 

tabell 4 og i teksten. 
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Rødlistearter  

Det ble ikke påvist rødlistearter på selve deponiarealet. Skogen på deponiarealet er hardt utnyttet og 

preget av å være plantefelt, og er derfor ikke preferert av krevende skogsarter på rødlista. Det kan 

være sporadiske forekomster som ikke ble fanget opp. Fuglelivet i tiltaksområdet er som vanlig for 

mer kulturpåvirket barblandingsskog med en mosaikk av løvsuksesjoner og hogstflater. 

Arealkrevende rovfugl og hønsefugl regnes å kunne bruke denne skogen jevnlig.  

Det ble påvist noen rødlistearter langs bekken nedstrøms deponiarealet, i Aurdalsfjorden og i 

randområdene til Kjerringsvingen. Mjuktjafs (VU) og gubbeskjegg (NT) ble funnet ned mot Begna ved 

feltbefaringen (Figur 10). Det må presiseres at det ikke ble søkt spesielt etter disse gruppene. Storlom 

(NT) hekker trolig på øyer i nærområdene der Rakatjernsbekken fra Kjerringsvingen renner ut i 

Aurdalsfjorden. Det er registrert en artsforekomst av hubro (EN) som beskrevet over og mjuktjafs 

(VU) i skogbiotoper rundt (utskilt som naturtyper).  

Stort sett alle rødlisteartene i Tabell 5 er funnet i influensområdet. Det lave antallet av rødlistearter i 

tiltaksområdet i Kjerringsvingen gir området liten verdi, men hubroforekomsten gjør at verdien er 

stor i influensområdet. Det er reirplassen som har stor verdi, og denne er lokalisert innen 1 km radius 

fra deponiområdet (Høitomt 2012). Sporadisk forekomst av gubbeskjegg og mjuktjafs forventes, men 

gir ikke grunnlag for annenverdisetting av området. 

Tabell 5 Oversikt over relevante rødlistede planter, sopp og lav (et utvalg av de lettest gjenkjennelige 

og mest forvaltningsrelevante) og dyr i eller utenfor influensområdet i Kjerringsvingen. Dette betyr 

ikke nødvendigvis at det finnes biotoper for disse artene i tiltaks- og influensområdene. 

Norsk navn Rødlistekategori Område Kilde 

Gammelgranskål NT Kjerringsvingen Artskart 

Gubbeskjegg NT Kjerringsvingen Artskart, Egne obs 

Huldrestry EN Kjerringsvingen Artskart 

Mjuktjafs VU Kjerringsvingen Artskart, Egne obs 

Rosenkjuke NT Kjerringsvingen Artskart 

Rynkeskinn NT Kjerringsvingen Artskart 

Sprekkjuke VU Kjerringsvingen Artskart 

Sprikeskjegg NT Kjerringsvingen Artskart 

Svartsonekjuke NT Kjerringsvingen Artskart 

Trådragg VU Kjerringsvingen Artskart 

Hubro EN Kjerringsvingen Naturbase, egne obs 

Hønsehauk NT Kjerringsvingen Artskart 

Vandrefalk NT Kjerringsvingen Finnes trolig i bratte 

partier I elvegjuvet Storlom NT Kjerringsvingen Egne obs 
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Figur 10 Bildene til venstre og i midten er av lavarten mjuktjafs og til høyre lungenever 

5.3.3 Oppsummering verdi 

Naturmiljøet i selve tiltaksområdet har liten verdi, men det er store verdier nedstrøms i vassdrag og i 

elvekløfta ved Begna. Spesielt er dette knyttet til en reirlokalitet for hubro. 

5.3.4 Omfang og konsekvens - tiltak i Kjerringsvingen 

Massedeponiet i Kjerringsvingen vil påvirke naturmiljø langs bekken somg går her og i Begna elv. 

Hvor langt nedstrøms dette vil påvirke Begna er usikkert, og diskutteres under. 

Omfang av massedeponi i Kjerringsvingen 

Det er et meget stort inngrep som skal gjøres i dette området, med permanent deponering av over 

500 000 m3 masse. Naturverdien i selve tiltaks- og utfyllingsområdet er liten, og selve nedbyggingen 

vil derfor ikke få stort negativt omfang. Dette avhenger imidlertid av omfanget av anleggsvirksomhet 

og avrenning, da det ligger noen svært viktige naturtyper og viltbiotoper i nærheten som kan bli 

påvirket. For vanlige skogtilknytta arter vil tap av skogen i Kjerringsvingen være negativt, men dette 

vil bare ha lokale effekter og det ble ikke registrert rødlistearter her. Om massedeponiet strekker seg 

ovenfor gammel vegtrase eller anleggsarbeidene gjør inngrep i og forringer lokalitet N4, vil omfanget 

kunne bli middels til stor negativ, helt avhengig av hvor stor del av biotopen som forringes. Det 

forutsettes at dette ikke skjer, men faren er stor grunnet all riggaktiviteten på deponiet.  

Det er stor fare for tilslamming, erosjon og giftig avrenning fra sprengstein nedover i bekkesystemet 

og ut i Begna som bør unngås så langt det er råd. Dette vil kunne forårsake redusert habitatkvalitet, 

sedimentasjon og forurensning for vannlevende organismer og vannfugl i Begna. Det anbefales 

derfor at massedeponiet utformes med en bekkedal der avrenningen kan finne veg, at det forsegles 

og ikke skades under flom. Uansett hvor godt man sikrer dette deponiet for avrenning og erosjon, vil 

det ta flere år å avgifte massene for ammoniakkforurensning fra sprengstoffrester. Se videre 

vurderinger for dette tema i kapittel 5.2.6 og 6.2.  

Det er mulig å avvanne massene men dette er kostbart. Hvorvidt denne avrenningen eventuelt vil 

påvirke ferskvannsorganismer er usikkert og vil avhenge av konsentrasjoner, opprinnelse og bergart. 
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Videre vil gravearbeider og deponeringsaktivitet medføre tilslamming av bekken og Aurdalsfjorden 

lenger nedstrøms. Tilslamming vil nok avsettes i Aurdalsfjorden og ikke få så store direkte 

konsekvenser for fisk nedstrøms mot Bagn. Men indirekte vil tilslamming kunne påvirke plankton- og 

bunndyrproduksjon i fjorden med konsekvenser for ørret og vannfugl (storlom, kvinand, laksand 

osv.). For å motvirke dette anbefales det å etablere sedimentasjonsbasseng inntil Aurdalsfjorden, 

filterduk ute i Aurdalsfjorden og rutiner for å redusere avrenningen og forhindre erosjon. Det 

negative omfanget av dette for Begna og sidebekken vil nok uansett kunne være middels negativt, 

men dette begrenser seg til anleggsfasen (med en tidsforsinkelse).  

Omfang av rigg, forstyrrelse og ferdsel 

Det skal være en stor riggplass oppå deponiet (riggområde 4, se Figur 9). Stor anleggsvirksomhet her 

vil forsterke erosjons- og avrenningsproblemer (nevnt over) og det er store utfordringer i forhold til å 

dempe avrenningen fra rigg- og deponiområdet. 

Om en ikke skjermer hekkende rovfugl for anleggsstøy og ferdsel i hekke- og rugeperioden, vil 

konsekvensene trolig bli mislykket hekking. Det bør ikke utføres støyende aktivitet og ferdsel i den 

sensitive etablerings-, hekke- og oppfostringsperioden fra januar til juli. Omfanget av dette vil nok 

derfor kunne være stort negativt, da en rigg her vil gi kontinuerlig forstyrrelse over lengre perioder 

og trolig over flere år. Dette vil trolig kunne få en varig konsekvens da påfølgende mislykket hekking 

vil kunne medføre at dette hubroterritoriet forlates. Funksjonelle tiltak er vurdert som vanskelige å 

gjennomføre og derfor vil dette få en stort negativt omfang. 

Omfang av rigg ved Klossbøle 

Riggområde 3 ved Klossbøle har potensielt det samme forstyrrelsesomfanget som riggen på deponiet 

i Kjerringsvingen. Denne riggen ligger like nært opptil hekkeplassen for hubro som riggen i 

Kjerringsvingen. Omfanget avhenger av aktivitetsnivået og varigheten. Om det skal kjøres masser fra 

tunnelpåhugget, og videre transport på gamle E16 til Kjerringsvingen, vil dette sammen med 

deponeringen og rigg i Kjerringsvingen være en betydelig forstyrrelsesfaktor. 

5.3.5 Konklusjon  

Omfanget av de ulike tiltakene i området er oppsummert i tabellen under 

Tabell 6 Omfangssvurderinger i anleggsfasen og driftsfasen. Omfang for anleggsfasen er satt med 

klammer rundt. 

Tiltak eller aktivitet Omfang 

    Stort neg.               Middels neg.               Lite / intet                Middels pos.               Stort pos. 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omfang av massedeponi                                     ()                   

Omfang av rigg, forstyrrelse og 

ferdsel 
   ()                                                    

Total    ()                                                    

 

På sikt (driftsfase) har planene i Kjerringsvingen trolig ubetydelig konsekvens (0). Anleggsfasen byr 

på utfordringer i forhold til forurensning og forstyrrelse, der spesielt rigg vil forsterke det negative 
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omfanget. Utreder mener at konsekvensen av dette vanskelig lar seg avbøte og vil være stor negativ 

(- - -). Den store konsekvensen som anleggsfasen medfører kan bli varig om et stabilt 

hubroterritorium på Østlandet forlates permanent.  Forutsatt en god gjennomføring og ytterligere 

avbøtende tiltak kan konsekvensen av massedeponi og rigg imidlertid dempes noe.   

5.4 Delområde 3 – sør for Bjørgo 

5.4.1 Tiltak 

Det vil ligge tre riggområder sør for Bjørgo: riggområde 5, 6 og 7 (Figur 11). Her vil det foregå blandet 

aktivitet. Disse områdene må planeres og bygges opp/dekkes med stein/masse. Det vil være mye 

aktivitet mellom riggene og transport på veiaksen. 

5.4.2 Naturverdier 

I influensområdet er det flere små og noen store skoglokaliteter med mjuktjafs og andre 

gammelskogsarter som er høyt verdisatt, i tillegg til et naturreservat. Det er hekkeområde for 

hønsehauk i nærheten og andre viltarter holder til i skogene. 

5.4.3 Oppsummering av verdi 

Oppsummert vil denne konsentrasjonen av viltbiotoper, naturtyper og reservat gi området en stor 

verdi. 
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Figur 11 Naturtyper og viltområder i influensområdet oppmot Bjørgo. Disse er beskrevet videre i 

tabell 7 og i teksten. 
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Tabell 7 Oversikt over relevante viktige naturtype- og viltlokaliteter i nærområdene oppmot Bjørgo. 

Nr refererer til nummereringen i figur 11. Verdier: A = svært viktig område; B = viktig område; C 

=lokalt viktig område. Dato for oppdatering 01.11.2012 

Lokalitet Kategorie Områdenavn Verdi Type 

N6 
Naturtype (Andersson & Lind 

2012) 

Nr 3. nord for 

vegen 
B Gammel barskog 

N7 
Naturtype (Andersson & Lind 

2012) 
Nr 4. Øst for Halli C Gammel barskog 

N8 
Naturtype BN00022611 

(Naturbase) 
Bjørgum C 

Bjørkeskog med 

høgstauder 

N9 
Naturtype BN00022610 

(Naturbase) 
Bjørgum C 

Bjørkeskog med 

høgstauder 

V5 
Ferskvannslokalitet (Midteng 

2010) 

Begna med 

sidebekker 
C Leve- og gyteområde 

V4 
Artsforekomst hønsehauk 

(Midteng 2010) 
Holabråten B Hekkeområde 

 

5.4.4 Omfang og konsekvens – tiltak sør for Bjørgo 

Tre riggområdene er lokalisert  sør for Bjørgo. Rigg nr 5 og 6 legger ikke direkte beslag på verdisatt 

natur. Den øvre riggen (riggområde 7) kan skape konflikt ved nedbygging av en lokalt viktig 

gammelskogslokalitet. Omfanget av dette er negativt, men tatt i betraktning tettheten av tilsvarende 

biotoper i området og store muligheter for å erstatte tapet, trenger ikke dette å være så negativt. 

Denne biotopen kan erstattes ved sikring av tilsvarende biotoper andre steder. Likevel vil alle tre 

riggene kunne påvirke omgivelsene ved kanteffekter og skaden av dette kan være stor. Forstyrrelse 

og ferdsel vil på linje med i Bagn være et problem. Veibygging med riggområde vil utgjøre en 

vesentlig barriere for vilt generelt i anleggsfasen. Omfanget av dette avhenger av avbøtende tiltak, 

og ellers av transporten mellom riggene og langs veinettet i hele planområdet. Uansett løsning 

forventes et lite til middels negativt omfang.  Det er ingen fare for avrenning  til større vassdrag eller 

bekker. Samlet sett er skadeomfanget potensielt lite til middels negativt. I driftsfasen reduseres 

omfanget, men virkningen av den nedbygde biotopen vil være liten negativ (-). 

5.4.5 Konklusjon vedrørende konsekvens  

Når verdien av området og omfanget av tiltaket sammenholdes, framkommer konsekvensen i 

anleggsfasen som liten til middels negativ (- / - -), og i driftsfasen som liten negativ (-).  

6 AVBØTENDE TILTAK 

De ulike utbyggingsalternativene for bro, massedeponier, anleggsrigg, tunnel og andre småområder 

berører i stor grad viktige eller svært viktige naturverdier på land og i vann. Det anbefales at det 

legges opp til omfattende forebyggende tiltak for å avbøte negative konsekvenser. Her bør det bli 

utarbeidet detaljerte planer for avbøtende tiltak, og vi gir her forslag til generell utforming av disse. 

Med avbøtende tiltak kan de negative konsekvensene dempes betraktelig. Det finnes også tiltak som 

kan gi en betydelig positiv effekt, slik som for eksempel en optimalisering av miljøvariasjon og 

strømningsforhold i elv, og etablering av kantsoner og våtmark. Nedenfor beskrives kort de ulike 

alternativene med korte tilrådinger.  
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6.1 Avbøting av samla belastning på vassdrags- og flommarksmiljøet 

De fleste delmiljøer som har verdi ved Bagn har dette på grunn av at de er del av et helhetlig og 

særpreget vassdrags- og flommarksmiljø. Likeledes, er bekkekløften langs store deler av dette 

vassdraget verdifull grunnet disse skogenes relative urørthet og størrelse. Ofte er det slik at 

konsekvensen av den økte samlede belastningen, både på lokalt nivå og i landskapet, er såpass diffus 

og vanskelig å måle at det blir mindre hensiktsmessig å utmåle en eksakt konsekvens på den. Mange 

små inngrep kan virke uskyldige hver for seg, men virker de sammen kan de føre til stor skade 

(samlet belastning). I tilfelle med flommarka og vassdraget ved Bagn så utgjør dette en så vesentlig 

del av det lokale økosystemet at det bør skjermes mest mulig. 

Man kunne tenke seg å avbøte den totale belastningen i dalen på flommarker og kantvegetasjon ved 

bevaring, kompensasjonstiltak og restaurering andre steder enn der en ønsker å bygge. Mengden av 

slike biotoper er viktig på landskapsnivå og bestemmer biotopens verdi for rødlistearter og vilt. Den 

generelle kvaliteten på kantsone til vassdrag og våtmark kan heves ved å etablere oversvømmet 

mark og dammer. Da flommarka i Bagn trolig er den viktigste i landskapet helt opp til Fagernes eller 

ned til Begnas delta i Sperillen, vil dette trolig ikke kunne erstattes. Det er derfor ytterst viktig å 

skjerme disse fra riggområdet og for anleggsvirksomhet i Bagn. Det må legges opp til ivaretagelse av 

en bred kantsone til vassdraget på minst 10 meter, og det må ikke foretas inngrep innenfor 10-20 års 

flomsone. Det bør også etableres systemer for å håndtere overflateavrenning i form av 

sedimentasjonsbassenger og filter. 

For å vurdere effekten av eventuell skade ved brobygging og avrenning fra rigg i Bagn og den 

samlede belastningen for elvemuslingbestanden i Begna bør man kartlegge hvor de ulike bestandene 

er og hvor livskraftige disse er. Det er en del kunnskap om de større forekomstene i Begna, men ikke 

de mindre eller de på dypere vann. Undersøkelsene gjennomført i 2012 (Andersson & Lind 2012) er 

ikke egnet til en slik vurdering. For ikke å belaste denne bestanden ytterligere anbefales det ved valg 

av bropilar i elv at det legges opp til flytting av eventuelle individer i tiltaks- og influensområdet. 

6.2 Massedeponi ved Kjerringsvingen 

Skogen på deponiarealet skal avvirkes før deponeringen. Eventuelle rovfuglreir må letes opp i forkant 

av dette. Musvåk, vepsevåk, hønsehauk og spurvehauk kan alle hekke her, da skogen er såpass 

storvokst at den er potensielt reirhabitat for disse artene. Det bør gjennomføres feltbefaringer i mars 

og april for å dokumentere territoriell adferd fra disse fuglene, og man bør da sørge for at de ikke 

påbegynner hekking i området. Inngrep ovenfor vegen i lokaliteter med mjuktjafs bør unngås. De 

nasjonalt viktige forekomstene av naturtyper i skog i bekkedalen ovenfor den gamle vegtraséen er 

viktig å ivareta på best mulig måte. Her anbefales det om mulig å utvide lokaliteten oppover ved 

restaurering. 

Hubrolokaliteten må skjermes slik at hekking og ungeproduksjon ikke blir påvirket i anleggsfasen (se 

kapittel 6.3). Partikkel- og slamfilter bør etableres nedstrøms rigg- og deponiområdet, spesielt om 

boreslammet inneholder bergarter som er skadelige for fiskegjeller eller elvemuslingens 

filterapparat, eller på andre måter er toksiske (se kapittel 6.8). Det bør etableres 

sedimentasjonsbassenger nede ved Begna og filterduk i Aurdalsfjorden. Bekken må legges i rør 

isolert fra massene i anleggsfasen, ellers vil den dra med seg store mengder slam og masser ut i 

Begna. 
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Det er mye ammoniakk på sprengstein og partikler i massene, og dette tar det lang tid å avvanne, 

spesielt for et deponi av denne størrelsen. Dette er det kostnadskrevende å gjøre noe med, men det 

må vurderes ettersom naturlig avvanning (regn) vil ta lang tid. Miljøeffekten av dette kan beregnes ut 

i fra de totale mengdene slam og nitrogen i massene. Det vil likevel foregå diffus avrenning fra 

deponiet. Denne avrenningen anbefales det å overvåke og om nødvendig iverksette tiltak. 

6.3 Hubrolokaliteten 

Hekkeplassen for hubroen er lokalisert, og før anleggsarbeidene starter må det utarbeides en plan 

for å gjennomføre arbeidet slik at dette ikke medfører unødig skade for hubroen. Denne planen må 

forankres i byggeplanen. Hekkende hubro krever i henhold til handlingsplanen som er utarbeidet for 

arten ro og lite ferdsel i perioden februar til juni i en avstand på 1 (2) km fra reiret (DN rapport 2009-

1). Reirplasser ble i 2012 lokalisert ved feltarbeid i februar til juni (Høitomt 2012). Alle disse ligger 

under 1 km fra deponi/rigg i Kjerringsvingen og rigg ved Klosbøle. Tiltak vurderes løpende, og om det 

ikke dokumenteres territoriell adferd i denne perioden, kan anleggsarbeider utføres. Deponiet 

medfører i seg selv ikke et større negativt omfang for hubroens yngleområde. Mer informasjon om 

hubroen finnes i artens handlingsplan. Generelt bør det utarbeides spesifikke planer for rigg- og 

anleggsarbeidet for hvordan man skal håndtere hekkende hubro i Kjerringsvingen. Da hubro er en 

sensitiv art vil, vi ikke beskrive dette her, men håndterer denne problemstilling i dialog med 

forvaltningsmyndighetene. 

6.4 Vegfylling og bro på elvesletta ved Bagn 

Ved bygging av bro med bropilar i elva anbefales det å flytte elvemusling som er i tiltaksområdet, og 

samtidig forhindre negative tilslammingseffekter på bestandene nedstrøms i vassdraget (opptil 5 km 

nedstrøms avhengig av partikkelkonsentrasjoner). Tilslamming og erosjon må forhindres etter god 

anleggsskikk ved bruk av filterduk, sprengmatter og minimalisert kjøring og slitasje i og i kant av 

vassdraget (Hagen og Skrindo 2010). Forflytning av elvebunn og -masser må forhindres, og 

anleggsarbeid i flomsone og vann må skje på en meget skånsom måte.  

For vegfylling gjelder mye av det som er nevnt i kapittelet ovenfor. Hydrologirapporten konkluderer 

med at endrede strømningsforhold som følge av bropilar vil være marginale og lokale. Det regnes 

derfor med at dette ikke vil påvirke elvemusling eller ørret. Eventuell vegfylling her som sokkel for 

vei/bro vil heller ikke føre til oppstuving, og dermed ikke endre hydrologiske forhold eller forårsake 

nevneverdig skade eller negativt omfang for naturverdier i elva. Eventuell heving av riggområdet her 

med sprengstein vil imidlertid føre til avrenning. Det vil foregå diffus avrenning som vil kunne 

håndteres (se kap 6.8). Det anbefales etablering av sedimentasjonsbasseng for overflatevann fra 

deponiet og riggområdet.  

6.5 Fjerning av bro ved Bagn 

Her gjelder mye av det samme som er nevnt ovenfor. Den nåværende broa ligger på 

minstevannføringsstrekningen i Begna, og det er derfor lite strøm her (bortsett fra ved overløp i 

Aurdalsfjorden). Det er derfor mulig å sikre seg mot partikkelforurensning ved bruk av siltgardiner, 

noe som er umulig lenger nedstrøms ved bygging av ny bro pga. sterk. For å optimalisere habitat for 

fisk kan det legges ut stor blokk i elva i dette området (2 x 2 meter) samtidig med 

anleggsvirksomheten. 
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6.6 Riggområder i Bagn 

Dyrkamarka i Bagn og kulturlandskapet er meget viktig på landskapsnivå for noen av artene som er 

rødlistet og kulturlandskapsarter slik som vipe, rosenfink, storspove, stær, sanglerke, fiskemåke . Det 

er viktig at totalbeslaget av kulturmark minimaliseres og kulturmarka på riggareal og annet påvirket 

areal restaureres fort etter anleggsfasen. Jord legges tilbake over massene, og det såes til med lokalt 

frømateriale. Et annet alternativ er å lage en mosaikk av våtmark inn i brakkmarka rundt vegtraseen 

som ellers ville grodd igjen til et kratt. Relevante råd for slik type arbeid finnes i 

Naturrestaureringhåndboka (Hagen og Skrindo 2010). 

Det er uakseptabelt å ha rigg her av flomhensyn uten å bygge opp området med minst 1 meter. 

Imidlertid vil en ny problematikk oppstå da avrenning og erosjon øker. For å minimalisere denne 

problemstillingen anbefales etablering av sperre mot vassdrag der overvann dreneres til rens. Det er 

en avsnørt vik på vestsiden av E16 som kan benyttes som et sedimentasjonsbasseng. I tilknytning til 

dette kan man sette opp en filterduk for avrenningen til Begna. Bruken av denne vika/dammen 

forutsetter at det ikke er verdifull natur her slik som pusleplantesamfunn eller rødlistet flora. 

6.7 Tunnelavrenning 

Det er foreslått at det etableres sedimentasjonsanlegg og rensing inne i tunnelen. Derfor anser vi 

ikke dette som noe relevant problemstilling for oss å vurdere. Her blir det satt en øvre grense for 

partikkelkonsentrasjon i avrenning til vassdraget. Utslippsvannet kan slippes ut nedstrøms Bagn kirke 

for ytterligere å redusere risiko for påvirkning av verdifullt vassdragsmiljø. 

6.8 Samlet vurdering av avrenning og partikler på vassdraget 

Dersom ikke deponiet og vegfyllingen plomberes/forsegles må avbøtende tiltak iverksettes. Deponier 

vil over tid avgi «alt» finpartikulært materiale og ammoniakk, og raten det avgis på og når dette er 

ferdig avhenger av hvor mye de oversvømmes og overrisles av regn og overflatevann. Eksponerte 

masser blir avvasket etter 4-5 kraftige regnskyll, noe som stemmer overens med avvanningsforsøk 

utført av NIVA (Gisle Grepstad, MC pers. med.). Det er muligens best for vassdragsmiljø at alt dette 

avgis i løpet av én flomepisode heller enn at det foregår diffus belastning over tid under lavvann. Selv 

om det avgis relativt mye under flom er det samtidig en tynningseffekt. For å ta stilling til dette må 

totalmengder nitrogen og partikler i massene beregnes, og på bakgrunn av denne 

sluttkonsentrasjonen i vann. En bør sette krav til maksimumskonsentrasjon for avrenningen. Om 

dette ikke kan oppfylles bør en vurdere avvanning av massene under kontrollerte betingelser og 

oppsamling i sedimentasjonsbasseng.  

6.9 Fremmede arter 

I Norge er det påvist 2320 fremmede arter, hvorav 1180 reproduserer i norsk natur eller antas å gjøre 

dette de kommende 50 år (Gederaas m.fl. 2012). Disse artene er risikovurdert av Artsdatabanken 

basert på økologiske prinspipper. Disse økologiske risikovurderingene er delt opp i fem kategorier: 

ingen kjent risiko (NK), lav risiko (LO), potensielt høy risiko (PH), høy risiko (HI) og svært høy risiko 

(SE). Artene i de to siste kategoriene er oppført på «svartelista», som per i dag omfatter 217 arter.  

 



Bagn, Kjerringsvingen og Bjørgo – Konsekvensvurdering  Side 35 

19.11.2012 

Svartelista for Norge omfatter 2483 arter i Norge som er regnet som fremmede for norsk natur. Av 

disse ble 217 risikovurdert, og plassert i klassene ”høy risiko”, ”lav risiko” eller ”ukjent risiko” ut i fra 

hvilken fare de representerer for det biologiske mangfoldet.  

Fremmede arter er en trussel mot det stedegne biologiske mangfoldet, og det må iverksettes tiltak 

for å forhindre videre spredning. Dette gjelder spesielt for vegprosjekter med stor anleggsaktivitet og 

flytting av masser. Andersson & Lind (2012) lette etter fremmede arter i felt, og det har blitt gjort søk 

i databaser. Ved Multiconsults befaring ble det funnet hageplanter ved Bagn i jordkanten der 

massedeponiet skal ligge, blant annet Cornell sp. og rips/solbær. Disse artene er uten nevneverdig 

risiko. Det regnes som sikkert at flere høyrisikoarter (SE og HR) kan være tilstede i influensområdene. 

Følgende arter er dokumentert:  sandskrinneblom (PH), klasespirea (PH), purpurspirea (HI), 

vinterkarse (SE), lupin (SE), bekkerøye (LO), regnbueørret (SE) og mink (SE). 

I tillegg er flere uønskede arter knyttet til vassdrag: 

Ørekyte har spredd seg tidlig i Valdres og finnes i tette bestander i Begna. Les mer: 

http://oppland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=3766#24315  

I Valdres har regnbueørret etablert seg med selvreproduserende bestander. Les mer: 

http://oppland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=2103#37233  

Gjedde er på vei oppover vassdraget etter at den har etablert seg etter utsettinger i Sperillen. Les 

mer: http://oppland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=2103#37233  

Fremmede arter bør utryddes og de må ikke spres. Det anbefales at det utarbeides en plan for 

flytting av masser og for transport/aktivitet i området.  

7 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det anbefales å undersøke floraen i flommarkene ved Bagn for å avklare dets naturtypeverdi, samt å 

kartlegge utbredelse og tetthet av elvemusling i influensområdet. I tillegg bør riggområdene sør for 

Bjørgo og ved Klossbøle befares for å avklare eventuelle miljøkonflikter. 

8 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Det er utarbeidet en forskrift om prioriterte arter og utvalgte naturtyper fastsatt ved kongelig 

resolusjon av 12. mai 2011. Naturtypene som omfattes av forskriften er slåttemark, slåttemyr, hule 

eiker, kalklindeskog og kalksjøer. Ved tiltak i disse naturtypene som ikke er beskrevet i 

handlingsplanen for naturtypene må det søkes om særskilt tillatelse. Prioriterte arter omfatter 

dverggås, svarthalespove, elvesandjeger, eremitt, klippeblåvinge, dragehode, honningblom og rød 

skogfrue. Uttak, skade eller ødeleggelse av disse artene er forbudt. Ingen av disse naturtypene eller 

artene er påvist i tiltaks- eller influensområdet for tunnel, rigg- eller deponiområder.  

Hubro og elvemusling kommer sannsynligvis til å bli prioriterte arter og er registrert i tiltaks- og 

influensområdet og har handlingsplaner utarbeidet av DN. Handlingsplanarter har et særlig 

forvaltningsmessig fokus og disse gis det forvaltningstilrådinger for som må innarbeides i 

forvaltningsprosessene.  

På sikt vil imidlertid listene med utvalgte arter og naturtyper bli utvidet markant i forhold til nå og 

trolig omfatte de mest truede artene og naturtypene fra rødlistene, for eksempel alle truede og 

http://oppland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=3766#24315
http://oppland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=2103#37233
http://oppland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=2103#37233
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svært truede arter og alle A- og B-lokaliteter av truede og svært truede naturtyper. Dette innebærer 

at man i planarbeid bør ta høyde for at dette vil komme. Og selv om arter og naturtyper har en lavere 

klassifisering på rødlista skal de forvaltes iht. Naturmangfoldlovens prinsipper. 
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