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FORORD  

Hva er en reguleringsplan  
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer detaljert hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplanen er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning.  

Reguleringsplanens innhold  
En reguleringsplan omfatter kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett 
eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i 
kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg 
inneholder planen en planbeskrivelse.  

I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlaget for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.  

Behandling av reguleringsplan  
Statens vegvesen har etter Plan- og bygningsloven (Pbl) §3 etter avtale med kommunene 
organisert og utarbeidet planforslaget. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre 
alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunen.  

Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute 
gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. 
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan.  

Private har ikke innsigelsesrett. Ved eventuelle innsigelser som ikke blir tatt til følge, kan 
kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen 
sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig godkjenning. 
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de 
endringene i planen som kreves.  

Kommunen kunngjør planvedtaket. 

Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til kommunen etter Plb §12-12 jf §1-9. Kommunal 
og moderniseringsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak etter §1-9.  
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1. Innledning 
Forslaget til reguleringsplan rv. 7 Ørgenvika - Lindelien er utarbeidet av Statens vegvesen med 
hjemmel i Plan og bygningsloven (pbl). Prosjektet følger Plan- og bygningslovens prosesskrav 
for utarbeidelsen av reguleringsplan.  

Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. Pbl 12-10. 
Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt 
til politisk behandling og vedtak i Krødsherad og Flå kommune. 

Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med bygging. Vedtatt 
reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 
tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til Plan- og 
bygningslovens bestemmelser, skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser 
har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 
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2. Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Innledning 
I 2015 ble planarbeid for utbedring av rv.7 Ørgenvika – Lindelien igangsatt. Hensikten med 
prosjektet var å utbedre dagens rv.7, bedre trafikksikkerheten og redusere standardspranget 
mellom ny og gammel veg i Ørgenvika. Det ble varslet oppstart for reguleringsplan, men 
planen ble aldri lagt ut på høring. Arbeidet ble stanset da det ble anbefalt tunnel gjennom 
Miganberget fremfor tiltak på og langs dagens rv. 7. 
 
Dette prosjektet er gjenopptagelse av planarbeidet for rv.7 Ørgenvika – Lindelien. 
 

2.2. Planområdet 
Planområde omfatter rv.7 på strekningen fra Ørgenvika i sør til Lindelien i nord. Strekningen 
ligger i både Krødsherad- og Flå kommune i Buskerud fylke(Viken fra 1.1.2020) .   

 

Figur 2.1: Planområdet for prosjektet rv.7 Ørgenvika – Lindelien. 
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Figur 2.2: Planområdet for prosjektet rv.7 Ørgenvika – Lindelien. 

Planområdet er det området som kan bli direkte berørt av tiltaket, og viser et større areal 
enn det som vil bli det endelige området for reguleringsplanen. Dette er gjort for å sikre 
tilstrekkelig areal i planleggingsarbeidet. Den endelige planavgrensningen vil bli fastsatt i 
reguleringsplanarbeidet. 
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2.3. Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for rv.7 
Ørgenvika - Lindelien 

Strekningen Sokna-Ørgenvika åpnet 6.juni 2014 med ca. 17 km ny veg. Den har kortet ned 
avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, og bedret 
trafikksikkerheten på rv.7. Dagens rv. 7 på strekningen fra Ørgenvika og videre nordover har 
en dårligere standard enn strekningen Sokna – Ørgenvika og dårligere standard enn dagens 
krav til denne vegens funksjon og trafikkmengde. Strekningen rv.7 Ørgenvika – Lindelien er 
første delstrekning på rv. 7 Ørgenvika – Svenkerud som ligger inne i handlingsprogrammet 
for 2018-2023. 

 

2.4. Målsetting for planforslaget  
Prosjektets samfunnsmål er: 

1. Bedre den totale trafikksikkerheten på strekningen 
2. Bedre fremkommeligheten på strekningen 
 

Prosjektets effektmål er i prioritert rekkefølge: 

1. Redusere antall alvorlige ulykker på strekningen 
2. Kortere reisetid på strekningen 
3. Redusert standardsprang mellom ny og gammel veg ved Ørgenvika 
4. Vegstandard i samsvar med føringer i Håndbok N100 Veg- og gateutforming 
5. Lite over- eller underskudd av masse igjen etter bygging av tiltaket 

 

2.5  Tiltakets forhold til forskrifter og konsekvensutredning 
Strekningen har fritak fra KVU, gitt 14. mars 2019.  

På bakgrunn av kjente forhold ved tiltaket ble det i starten av prosjektet gjennomført en 
gjennomgang av følgende i  «Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 
bygningsloven»: 

• Vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes» 
• Vedlegg II. Planer etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg iii   
• Vedlegg III. Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

Gjennomgangen og konklusjonen er dokumentert i dokumentet « Vurdering av krav om 
konsekvensutredning» datert 12.3.2015. 

Gjennomgangen i 2015 konkluderer med at tiltaket ikke medfører vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning. 

I referat fra oppstartsmøte med Krødsherad kommune, datert 8.4.2015, er det referatført at 
det for planen ikke er krav om KU. 
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I referat fra oppstartsmøte med Flå kommune. Datert 8.4.2015, er det kommentert at 
konsekvensutredning skal avklares av planfremmer (Statens vegvesen). 
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3. Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Pbl. §12-8 kunngjort i lokalavisen Hallingdølen 
april 2015, se figur 3.1. Direkte berørte grunneiere ble varslet med brev.  

Det ble gjennomført et møte med grunneieren i Lindelien i forbindelse med varselet i 2015  

 

Figur 3.1: Annonsen i avisen som varslet oppstart av planarbeidet.  

Arbeidet som ble startet opp i 2015 ble imidlertid stoppet da det ble anbefalt å planlegge for 
bygging av tunnel gjennom Miganberget. 

Våren 2019 ble planarbeidet for prosjektet gjenopptatt. I forbindelse med gjenopptagelsen 
ble det klart at varslet planområde i 2015 måtte utvides. I mai 2019 ble derfor planarbeidet   
varslet på nytt i henhold til Pbl. §12-8. Varselet ble kunngjort i lokalavisen Hallingdølen og 
direkte berørte grunneiere ble varslet med brev.  
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Figur 3.2: Annonsen i avisen som varslet om planarbeidet. 

Det ble gjennomført  befaring med berørte grunneiere 10.5.2019. 
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4. Rammer og premisser for planarbeidet 

4.1 Nasjonale premisser 
• LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL).  
• LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om veger (vegloven).  
• FOR 2017-06-21 nr.854: Forskrift om konsekvensutredninger.  
• FOR-2014-09-26 nr. 1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  
• FOR- 1995-09-20 nr. 4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
• Meld. St.26 Nasjonal transportplan 2018-2029.  
• St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
• Retningslinje «Flaum- og skredfare i arealplanar». 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 
• Tilgjengelighet for alle ( T-5/99) 

 

4.2 Regionale premisser  
• Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020, Buskerud fylkeskommune.  
• Regional areal- og transportplan for Buskerud,  
• Regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken vannregion 2016-2021, Vannregion 

Vest-Viken 2015. 
 

4.3 Pågående prosjekter av betydning for planarbeidet 
Det arbeides med etablering av veipakke for Hallingdal i samarbeid med kommunene og 
Buskerud fylkeskommune (Viken etter 1.1.2020). Hensikten er primært å utvikle veien i 
dagens korridor til en høyere standard med bedre framkommelighet. 

 

4.4 Gjeldende reguleringsplaner av betydning for planarbeidet 
Planarbeidet kommer i kontakt med gjeldende reguleringsplan «Rv 7 Hp 03-05 Sokna – 
Ørgenvika». 

 

4.5 Andre rammer og føringer 
For prosjektområdet gjelder Kommuneplanens arealdel Flå, planid 2014002, og Krødsherad 
kommune –Arealdelen av kommuneplanen 2012-2024, Planid 76.   
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5. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1. Beliggenhet 

 

Figur. 5.1: Planområde for prosjektet. 

Rv.7 inngår som en viktig transportkorridor mellom øst- og vestlandet. I Buskerud går rv.7 
mellom Hønefoss i Ringerike kommune og Hardangervidda i Hol kommune. Planområdet 
omfatter den nordligste delen av rv.7 i Krødsherad kommune, og sørligste delen av rv.7 i Flå 
kommune. Den totale strekningen er på ca. 4 km. Prosjektet starter like nord for dagens 
kryssområde i Ørgenvika. Prosjektet slutter like nord for  avkjørselen til boligene i Lindelien. 
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Figur 5.2: Dagens kryssområde i Ørgenvika. 

5.2. Planområdets arealbruk i dag 
Området omfatter en strekning på ca. 4 km av dagens rv.7. På vestsiden av rv.7 ligger 
innsjøen Krøderen. På østsiden av rv.7 er det svært sidebratt terreng som hovedsakelig er 
dekket av skog. I fjellsiden, på østsiden av rv.7, ligger Bergensbanen. Jernbanelinjen veksler 
mellom å gå i tunnel og i dagen. I Ørgenvika er det etablert et planskilt kryss med av/på 
kjøring til fv.280.  I Lindelien ligger et gårdsbruk på østsiden av vegen. Gårdsbruket ligger 
på et nes ut i Krøderen og består av rundt 10 bygninger, og er eneste bebyggelse i 
planområdet. Næringsvirksomheten i planområdet er jordbruk og skogbruk. I planområdet 
finnes noen mindre  jordbruksområder i tilknytning til gårdsbruket i Lindelien samt et 
mindre jordbruksområde helt nord i planområdet. 

 

Figur 5.3: Rv.7 sett mot sør. Bratt skogdekket terreng på østsiden og Krøderen på vestsiden. 
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Figur 5.4: Oversiktsbilde over område hvor rv.7 vil bli lagt om i tunnel. Bergensbane kan sees 
i fjellsiden. 

5.3 Trafikkforhold 

Trafikk 
Strekningen er en tofelts veg med skiltet hastighet 80km/t. I dag er årsdøgntrafikken (ÅDT) 
på 4800, hvor 17% er tunge kjøretøy. Trafikkbildet er preget av lite trafikk i ukedagene, men 
høy trafikk i helgene og på utfartsdager.  

 

Vegstandard 
På strekningen er vegen smal og svingete. Vegbredden varierer, og enkelte delstrekninger 
har en bredde på under 7 meter. Horisontalkurvaturen tilfredsstiller ikke dagens 
standardkrav til vegen. Horisontalkurvaturen ved Lindelien er forholdsvis krapp. Som 
trafikksikkerhetstiltak er det i dag satt opp fysisk midtdeler gjennom kurven. Vegen har en 
betydelig lavere standard enn strekningen lengre sør. Det er i overgangen mellom ny og 
gammel veg satt opp fotoboks i nordgående retning. Vegen bærer enkelte steder preg av 
setningsskader og dårlig overbygning.  

Bergensbane
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Figur 5.5: Rv. 7 forbi Miganberget. 

 

Figur 5.6: Rv.7 ved Lindelien. 

Sykkel 
Det finnes ikke noe eget alternativ for gående og syklende parallelt med rv.7. Det er svært få 
som går eller sykler langs rv.7 på denne strekningen.  På vestsiden av Krøderen går den 
nasjonale sykkelruten mellom Oslo - Bergen. Fra Flå i retning Oslo tar sykkelruten av rv.7 i 
avkjøringen til Høgevarde like før Gulsvik bro, se figur 5.7. Derfra følger den fv.2902 og 
fv.2896/fv.2894 til Noresund/Krøderen.   
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Figur 5.7: Avkjøring nasjonal sykkelrute i retning Krøderen. 

Kollektiv 
Det går regional- og ekspressbusser på strekningen. I forbindelse med kryssområdet i 
Ørgenvika er det etablert bussholdeplass med parkeringsmulighet.  

 

Ulykker 
Det har ikke vært noen ulykker på strekningen de siste 10 årene som har medført alvorlig 
skadde. 
 

Belysning 
Strekningen er ikke belyst. 

 

Viltgjerde 
Det er ikke viltgjerde på strekningen. 
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5.3. Landskapsbilde 
Vegen ligger i sidebratt terreng langs innsjøen Krøderen. Terrenget faller fra øst mot vest, 
og er brattest i den sydlige delen av vegstrekningen. Det er i dag relativt høye skjæringer på 
østsiden av vegen, spesielt ved Miganberget, se figur 5.8. På vestsiden er det fyllinger ned 
mot Krøderen, men disse er gamle og tilgrodd med vegetasjon. I nord er terrenget mindre 
bratt, og skjæringene er stort sett jordskjæringer og er lite synlige som inngrep.  

 
Figur 5.8: Det er i dag høye skjæringer ved Miganberget. 

Vegen har forholdvis tett vegetasjon på begge sider. Denne skjuler eksisterende 
fjellskjæringer sett fra Krøderen. I nord, ved Lindelien, blir skogsvegetasjonen brutt opp av 
mindre åkerlapper på begge sider av rv. 7. Her er det stedvis vakre blomsterenger, se figur 
5.9. 
 
Litt sør for Lindelien gård krysser vegen et forholdvis stort bekkedrag. Langs bekken er det 
murt opp flotte, gamle naturmursteiner både oppstrøms og nedstrøms, se figur 5.10. og 
figur 5.11.Bekkedraget og de gamle murene framstår til sammen som et positivt 
landskapselement, men det er lite synlig på grunn av tett krattvegetasjon og ulendt terreng. 
 
Helt nord på strekningen ligger Lindelien gård på et høydedrag vest for vegen, se figur 5.12. 
Gården ligger flott til ved foten av et bratt fjell og har utsyn mot fjorden i vest. Bygningene 
er gamle og autentiske og ligger samlet i et firkanttun, omgitt av et større hageanlegg. 
Nedenfor gården er det en lang sandstrand som hører til eiendommen. Denne ligger i foten 
av en høy vegfylling nedenfor eksisterende rv. 7, og har ingen visuell kontakt med 
gårdstunet, se figur 5.13. 
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Figur 5.9: Blomstereng sør for Lindelien gård. 

 

Figur 5.10: Naturmurstein langs bekken både oppstrøms og nedstrøms. 
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Figur 5.11: Naturmurstein langs bekken både oppstrøms og nedstrøms. 
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Figur 5.12: Lindelien gård.  

 
Figur 5.13: Stranda ved Lindelien gård ligger i foten av eksisterende vegfylling. 
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5.4. Nærmiljø og friluftsliv 
I forbindelse med byggingen av prosjekter «Sokna – Ørgenvika» ble det etablert en sti langs 
med Krøderen i Ørgenvika. 

Ved Lindelien er det sandstrand i Krøderen, men område er lite tilgjengelig for andre enn 
boligene i Lindelien. 

Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktiviteter spesielt rettet mot barn. 

 

5.5. Naturmangfold 
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i planområdet (Naturbase, Miljødirektoratet), men 
det er flere naturtypeområder og et større naturreservat i åsen på østsiden av vegen, se figur 
5.14. Her er det også registrert enkelte rødlistede insekt- og sopparter i åsen øst for vegen 
(se tabell). De solrike tørrbakkene i den nordligste delen av tiltaksområdet har trolig 
potensial for flere rødlistede insektarter.  

Nord i tiltaksområdet går et vilttrekk på tvers av Krøderen, men har trolig lav verdi. Det er 
registrert påkjørsel av en elg og et rådyr på E16 mellom Ørgenvika og Ståloddberget, samt 4 
elger på jernbanen på samme strekning siden 2000 (Hjorteviltregisteret). Registreringer 
mangler trolig fra Krødsherad kommune i Hjorteviltregisteret (sjekker med kommunen om 
påkjørselsdata). 

Det er også registrert en forekomst av den fremmede arten kjempebjørnekjeks og noen 
forekomster av vinterkarse på den aktuelle strekningen.  

Krøderen har god økologisk og kjemisk tilstand, og oppfyller dermed målsetningen i 
vannforskriften om at vannforekomster skal minst god økologisk og kjemisk tilstand.  
Unntaket er målte nivåer av kvikksølv i abborlever som gir grunnlag for dårlig kjemisk 
tilstand (Vann-nett).  

Det er registrert 7 fiskearter (ørret, røye, sik, abbor, gjedde, karuss og ørekyt) i Krøderen. 
Gjedde ble innført til vassdraget i 1992, og er en uønsket art som har påvirket bestander av 
de andre fiskeslagene. I tillegg er det registrert elvemusling (sårbar, VU) og edelkreps (sterkt 
truet, EN) i Hallingdalsvassdraget. Elvemuslingen finnes bare i elvestrekninger med rennende 
vann, og er stort sett begrenset til Snarumselva.  

Edelkreps ble satt ut i Krøderen første gang i 1958, og hadde en veldig tynn bestand fram til 
1990-tallet. I 1991 og 1993 ble det lagt ut 1 000 tonn med stein for å øke 
skjulemulighetene. Steinutleggingen førte til at bestanden økte, og til tross for at fangstene 
fra overvåkingslokaliteten i 2008, 2012 og 2016 tilsvarer en tynn til middels tett 
krepsebestand, er edelkrepsbestanden i Krøderen generelt ansett å være svært god (NINA 
Rapport 1284, 2017). 

Det er tatt sedimentprøver i Krøderen i bukta ved Lindelien og ikke påvist forurensning. 
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Figur 5.14: Oversikt over naturreservater, naturtyper og artsforekomster i og i nærheten av 
planområdet. 

 

5.6. Kulturmiljø 
Det er ikke registrert noen kulturminner langs strekningen. Buskerud fylkeskommune har 
fått tilsendt oversikt over forsterkningsprosjekter som Statens vegvesen planlegger hvor det 
ble bedt om avklaring av behov for arkeologiske registreringer. Fylkeskommunen har i brev 
datert 20.02.2014 (20/3024229-9) foreslått at det ikke er behov for å gjennomføre 
arkeologiske registreringer da vegutvidelsen er beskjeden og terrenget er sterkt skrånede 
med skog og med mye undergrunn av fjell i dagen, slik at potensialet for kulturminner anses 
som lav.  
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Fylkeskommunen har påpekt at det står en grensestein mellom kommunene Krødsherad og 
Flå som bør beholdes og flyttes langs grenselinjen hvis den må flyttes. 
 
Statens vegvesen tok 6. august 2019 kontakt med Norsk Maritim Museum (NMM) siden 
prosjektet medfører utfylling i Krøderen i området ved Lindelien. NMM gjennomførte 
registreringer ved hjelp av dykking høsten 2019. Det ble ikke funnet kulturminner under 
vann som er fredet etter kulturminneloven.  

 

5.7. Naturressurser 

Jordbruk og skogbruk 
Planområdet berører i det alt vesentlige 2 større skogeiendommer. Området består av 
skogarealer med hovedsakelig middels og høg bonitet, se figur 5.15. Terrenget er bratt, men 
det drives aktivt skogbruk i området. Det er tilrettelagt med enkelte driftsveger.  
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Figur 5.15: Markslagskart som viser skog av ulike bonitet og andre arealkategorier (Kilde: 
Kilden, Nibio). 

Det er kun registrert noen mindre arealer med dyrket mark innenfor planområdet, se figur 
5.16. Disse finnes ved Lindelien, og jordkvaliteten varierer fra mindre god til svært god 
(Kilden, Nibio). Arealene brukes til grasproduksjon. Tiltaket om fatter også et dyrket område 
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ved Ståloddberget som også er registrert med svært god jordkvalitet. Dette er også benyttet 
til grasproduksjon. Det er også små arealer dyrkbar jord i planområdet. 

 

Figur 5.16: Arealer med dyrket mark inndelt etter jordkvalitet i planområdet (Kilde: Kilden, 
Nibio). 

Vann- og grusressurser 
Oversikt over registrerte grunnvannsbrønner er vist i figur 5.17(data fra NGU). Alle 
registrerte brønner er drikkevannsbrønner i fjell. Antallet brønner i planområdet kan være 
større enn det som vises i kartet, da det kan finnes brønner som ikke er registrert i 
grunnvannsdatabasen. Krøderen benyttes ikke til drikkevannskilde. 

Det er registrert to mindre forekomster av grusressurser som berøres av tiltaket, en med 
sikker avgrensning på kommunegrensa mellom Krødsherad og Flå og en med usikker 
avgrensning ved Lindelien. Begge har lav mektighet og er vurdert å ha liten betydning (NGU). 
I begge områder er det registrert mindre masseuttak, i tillegg til et tipputtak ved Nøbbe, 
mellom Lindelien og Ståloddberget.  
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Figur 5.17. Oversikt over grunnvannsbrønner og grus- og pukkressurser i planområdet 
(Kilde: NGU, Grunnvannsdatabase og Grus og Pukk). 
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5.8. Grunnforhold 
 

 

Figur 5.18: Løsmassekart fra NGU som viser prosjektområdet og morenemasser. 

Løsmassene i området er hovedsakelig morenemasser og fremkommer som grønt i figur 
5.18. Grunnforholdene ansees gode. Sonderinger viser stort sett faste friksjonsmasser under 
eksisterende og planlagt veglinje. Ved ekkoloddskanning fremkommer bunnen i Krøderen 
som spesielt bratt og rasutsatt i strekningen før Lindelien. Sonderinger har avslørt løsere 
topplag av organisk materiale med varierende mektighet ut i Krøderen. Utbedring av dagens 
Rv.7 Ørgenvika-Lindelien krever fyllinger ned mot vannkanten i Krøderen. 
Stabiltetsvurderinger er gjennomført. Det vil være behov for geotekniske tiltak enkelte 
steder.  

Bunnen i Krøderen utenfor svingen ved Lindelien har et større og flatere areal. Analyser fra 
en prøvetakning i dette området viser større mektighet av leirig silt, men med god fasthet. 
Ut ifra stabilitets- og setningsanalyser skal det ikke være nødvendig med geotekniske tiltak 
for den større fyllingen ut mot Krøderen ved Lindelien. 
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5.9  Naturfarer 

Registrerte skredhendelser 
I NVEs skredatlas er det registrert flere skredhendelser.   

 

Figur 5.19: Registrerte skredhendelser fra NVE sitt skredatlas. Innringet område viser deler 
av veg i tunnel. 

Steinsprang og steinskred 
For steinsprang/steinskred er vegen så vidt innenfor utløpsområdet i aktsomhetskartet fra 
NVE på to steder. Disse ligger ved Miganberget og Lindelien, se figur 5.20. Det vil 
si at det er teoretisk mulig med steinsprang ned til vegen dersom det løsner i sideterrenget.  
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Figur 5.20: Aktsomhetskart (NVE) for steinsprang/steinskred. 

Fjellsiden overfor det sørlige påhuggsområdet i Miganberget består av forholdsvis stabile 
bergknauser og steinblokker. Noen av steinblokkene er blokkert av trær i forhold til å kunne 
falle lengre ned i terrenget. 

Fjellsiden ovenfor det nordlige påhuggsområdet i Miganberget består av steile bergknauser 
og slakere partier dekket av spredte steinblokker og vegetasjon. 

Under befaring er det observert spor etter ferske steinsprang  i urområdet ved Lindelien ( se 
geologirapporten).  
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Figur 5.21: Løse fjellknauser og blokker ved det nordlige  tunellpåhugget. 

Snøskred 
For snøskred er vegen innenfor utløpsområdet i aktsomhetskartet på hele strekningen langs 
Rv.7 Ørgenvika-Lindelien, se figur 5.22. Det vil si at det er teoretisk mulig med snøskred til 
vegnivå dersom det løsner i sideterrenget.  
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Figur 5.22: Aktsomhetskart (NVE) snøskred. 
 
Det er tidligere registrert snøskredhendelser i område hvor påhugg for Miganbergettunnelen 
vil komme, se figur 5.19. 
 
Under befaring er det observert spor etter snøskred i form av åpne gater med knekte trær i 
planområdet. Hele planområdet er dekket av tett vegetasjon. Dette gjør det vanskelig å se 
om det tidligere har gått snøskred helt ned til vegen. 
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Figur 5.23: Spor etter snøskred med trefall og knekte trær. 

Jord- og flomskred 
Vegen ligger innenfor utløpsområdet for jord- og flomskred i nesten hele planområde, se 
figur 5.24. 

 
Figur 5.24: Aktsomhetssone for jord- og flomskred fra NVE. 
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Det er registrert 5 hendelser med jordskred i planområdet. To av skredene krysset dagens 
veg, sør for Lindelien, og medførte stans i trafikken.  
 
Under befaring er det observert spor etter jord- og flomskred, både nye og gamle i områder 
like sør for Lindelien. 

 
Figur 5.25: Nyere jordskred hendelse registrert i 2015.  

Issprang og isskred 
Ved Miganberget ligger vegen tett på fjellskjæringene, og det kommer mye vann ned på 
vegen. Dette skaper problemer med isdannelse (isskjøving) om vinteren, noe som medfører 
hyppige vedlikeholdsarbeider med fjerning av større mengder is for å hindre at dette raser 
ned i vegbanen.  
 

Flom 
Det er 2 områder på strekningen som ifølge NVE`s aktsomhetsområder for flom som vil 
kunne være utsatt for flom. Se figur 5.26. Disse krysser under dagens veg. Det er i tillegg 
flere små bekker som krysser under vegen, men disse er ikke vist i aktsomhetskartet for 
flom. 
 
Nord for Miganberget, ved en bekk som krysser under vegen, er det observert spor etter 
flomskred  
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Figur 5.26: Aktsomhetskart for flom fra NVE. 
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6. Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1. Planlagt arealbruk 

Rv.7 Ørgenvika - Lindelien 
Prosjektet kobler seg til dagens rv.7 like nord for dagens kryssområde i Ørgenvika. 
Prosjektet er ca. 3,9 km langt. Prosjektet er i utgangspunktet en utbedring av eksisterende 
rv.7, men ny rv.7 er lagt i tunnel forbi Miganberget og vegen forbi Lindelien er blitt noe 
rettet ut. 

Vegen er planlagt med en bredde på 10 meter, pluss plass til rekkverk. 

 

Figur 6.1: Normalprofil for rv. 7 Ørgenvika – Lindelien i jordskjæring. 

 
Figur 6.2: Normalprofil for rv. 7 Ørgenvika – Lindelien i fjellskjæring. 
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Kjørefeltene planlegges skillet med forsterket midtoppmerking. Avstand mellom kjørefelt er 
1meter. 

Ved Lindelien er vegen planlagt lagt i en kurve med horisontalradius på 250. vegen er 
gjennom denne kurven planlagt med fysisk midtdeler.  

 

Figur 6.3: Normalprofil for rv. 7 i kurven ved Lindelien. 

Det planlegges belysning kun ved tunnelåpningene og inne i tunellen.  
På hele strekningen er det forholdsvis lite helning/stigning. 
 

Tunellen gjennom Miganberget 
På strekningen forbi Miganberget planlegges vegen å gå i tunnel. Tunellen blir ca. 1.3 km 
lang. Tunnelprofilet planlegges etter standardklasse T10,5. 

 

Figur. 6.4: Tunnelprofil for Miganbergettunnelen. 
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Tunnelen har en helning på i underkant av 1 %. 

Det er planlagt 2 rømningstunneler. Rømningstunnelene er planlagt etter standardklasse 
T5,5. Rømningstunnelene er planlagt med en stigning/helning på 5 %.  Begge 
rømningstunnelene leder ut til dagens rv.7, som går rundt Miganberget. Ved utløp av 
rømningstunnelene er det planlagt «lomme for rømming». Dette for at de som kommer ut av 
rømningstunellen ikke skal gå ut på «gamle» rv.7, som vil være omkjøringsveg ved stengt 
tunnel.  

 

Området ved Ørgenvika/Miganberget 
Ved bussholdeplassen som er langs fv. 280 planlegges det å etablere riggområde. 

Fra bussholdeplassen og nordover, parallelt med rv.7, planlegges en ny en-felts 
sekundærveg.  

 

Figur 6.5: Utsnitt Ørgenvika. 

 

Sekundærvegen kobler seg til dagens rv.7  på den strekningen som blir stengt når ny tunnel 
gjennom Miganberget er bygd. Sekundærvegen er tenkt å fungere som gang- og sykkelveg 
samt adkomstveg for kjøretøy som trenger tilgang til driftsvegen som går over Miganberget.  

Dagens rv.7 forbi Miganberget vil bli benyttet som omkjøringsvei når ny tunnel gjennom 
Miganberget er stengt.  

Tunnelen gjennom Miganberget vil være stengt for gående- og syklende. Det er planlagt at 
gående og syklende skal benytte dagens rv.7 forbi Miganberget. 
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Figur 6.6: Utsnitt i Ørgenvika i området ved søndre tunnelportalportal for 
Miganbergettunnelen. 

 

Figur 6.7: Området ved nordre tunnelportal for Miganbergettunnelen 

Driftsavkjørselen som ligger like nord for Miganberget opprettholdes. 

På vestsiden av vegen, ved kryss mellom ny og eksisterende veg, lages en breddeutvidelse av 
vegskulderen. Dette for at syklister som kommer fra omkjøringsveien skal kunne krysse over 
rv.7 på et krysningspunkt som har tilfredsstillende krav til stopsikt.  

 

Området ved Lindelien 
Brua like sør for Lindelien får ny og bredere bruplate. Dagens landkar beholdes og forlenges. 

Breddeutvidelse av 
skulderareal for syklister 
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Figur 6.8: Dagens bru like sør for Lindelien.  

Dagens driftsavkjørsel like sør for Lindelien opprettholdes. 

Figur 6.9: Området sør for Lindelien. 

Vegen gjennom Lindelien legges om for å få en bedre horisontalkurvatur gjennom svingen. 
Vegen er planlagt slik at den får tilfredsstillende horisontalkurvatur samtidig med at 
småbruket bevares og utfyllingen i Krøderen blir minst mulig. Dagens avkjørsel på vestsiden 
av rv.7 stenges og erstattes av en ny avkjørsel litt lengre nord. 
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Figur. 6.10:  Vegen legges om i Lindelien. 

Ny veg kommer på fylling som slår ut i Krøderen. Dette medfører at dagens sandstrand  i 
området blir dekt av fyllingen. Det er derfor planlagt å etablere en ny sandstrand/badeplass 
like nord for dagens sandstrand. 

Under rv.7 planlegges det å legge en liten kulvert med ca. høyde 2 meter og bredde på ca. 1 
meter. Kulverten kan benyttes til å krysse under vegen. Det etableres en enkel stil inn mot 
kulverten fra begge sider av rv.7.  

 

 

Figur 6.11: Ny sandstrand og sti, samt kulvert for å kunne krysse under rv.7. 

Dagens rv. 7 fjernes på en kort strekning, og området den ligger på er planlagt fylt opp og 
det reetableres vegetasjonsområde  og landbruksområde. Se figur 6.12. 

 



side 42 
 

 

Figur 6.12: Illustrasjonssnitt av fylling ved i Lindelien. 

Rigg- og deponiområder 
Følgende områder planlegges å benyttes som rigg- og/eller deponiområder:  

- Området langs fv.280, sør for kollektivknutepunkt, settes av til rigg/anleggs- område. 

- Rasteplassen like nord for Lindelien settes av til rigg/anleggs- område 

- Deponiområdet like nord for rasteplassen settes av til anleggsområde 

- Ståloddberget settes av til permanent deponi og midlertidig deponi. 

- Lite område øst for Ståloddeberget settes av til deponi. 

 

6.2. Tekniske forutsetninger 

Trafikk 
I år 2050 er det beregnet en ÅDT på 7500 for rv.7. 

 

Vegstandard 
Statens vegvesens håndbok N100 veg- og gateutforming er utgangspunktet for 
dimensjonering av veg. For dette prosjektet er N100 veg- og gateutforming datert mai 2019 
lagt til grunn. I følge N100 skal hovedveger med ÅDT 6000-12000 planlegges med «H5» 
standard. Det vil bl.a. si 2-felts veg med fysisk midtrekkverk, minimums horisontalkurvatur 
på R 400 og hastighet 90 km/t. H5 veg skal være avkjørselsfri og tilbud til gående og 
syklende bør løses via lokalt vegnett eller parallell gang- og sykkelveg. På grunn av 
omgivelsene/terrenget vegen ligger i er det bortimot umulig å tilfredsstille kravene til H5 
veg på denne strekningen. Siden vegen har ÅDT>6000 er det ifølge håndbok N100 ( kap. 
C1) ikke aktuelt med utbedringsstandard. Prosjektet valgte derfor å søke fravik fra 
standarden. Fravikssøknad ble sendt og prosjektet fikk godkjent fravikssøknaden. Følgende 
fravik er godkjent: 

• Vegen planlegges etter vegstandard H1, men med vegbredde på 10 meter 
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I fraviksgodkjenningen stilles det krav om at kurver med horisontalradius < 500 meter skal 
planlegges med fysisk midtdeler. 

På bakgrunn av ovennevnte utformes vegen som følger:  

- Vegbredde på 10 meter 

 

Figur 6.13: Tverrprofil for «Modifisert H1» veg. 

- Kjørefeltene skilles med forsterket midtoppmerking. Avstand mellom kjørefelt er 1 meter. 

- Minimum horisontalkurvatur R 250 

- Minimum vertikalkurvatur i høybrekk R 2800 

- Minimum vertikalkurvatur i lavbrekk R 1900 

- Minimum stopsiktlengde er 115 meter 

- Maks stigning er 6 % 

- Avkjørsler er tillatt. 

 

Veg i tunnel 
I forhold til trafikkmengde skal tunnelen ha tunnelprofil T10,5. Dette er også tunnelprofil på 
tunnelen som ligger like sør for planområdet. Har med bakgrunn i ovennevnte valg å 
planlegge Miganbergettunnelen med profil T10.5 
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Figur. 6.14: Tunnelprofil for tunnelen gjennom Miganberget. 

Konstruksjoner 
Bru sør for Lindelien 
Eksisterende bru er en fritt opplagt plate i ett spenn med høye sidekanter. Brua er fra 1953 
og ble breddutvidet 1995. I dag er det behov for ny breddeutvidelse pga ny vegbredde. Brua 
ligger på rv. 7 og med hensyn til engangstransport med spesialkjøretøy er det valgt å skifte 
ut overbyggingen(bruplaten) med en ny overbygning.  

Portaler 
Portaler utformes tilsvarende portalene på tunnelen som ligger like sør for planområdet.  

 

Overvannshåndtering 
Dagens stikkrenner og deres kapasitet vurderes opp mot nedbørsfelt. Stikkrenner vil bli 
oppgrader der hvor beregningen viser behov for det. 

 

Anlegg for kollektiv 
Det er i dag bussholdeplass i kryssområdet i Ørgenvika, langs fv. 280. Den  opprettholdes 
som i dag. Det planlegges ingen nye holdeplasser på strekningen. 

 

Gang- og sykkelvegsystemer 
Vegsystem må være akseptabelt å ferdes på for gående og syklende.  

 

Turveier 
Stier bevares eller reetableres.  
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Driftsveger for landbruk og avkjørsler 
Eksisterende driftsveger og avkjørsler opprettholdes eller legges om. Det etableres ingen nye 
avkjørsler utover dem som er der i dag eller legges om. 

 

Sidearealer ( fyllinger/skjæringer, landskapsutforming, vegetasjon, rekkverk, 
belysning, viltgjerder) 
Fyllinger 
Legges inn helning 1:1,5 for å unngå/redusere utfylling i Krøderen 

Skjæringer 
Jordskjæringer legges i hovedsak med helning 1: 1,5 for å redusere terrenginngrep. 

Fjellskjæringer legges med helning 10:1. 

Rekkverk 
Det settes opp rekkverk på vestsiden av vegen, mot Krøderen. Det settes opp rekkverk på 
østsiden av rv.7 der hvor sikkerhetsavstanden ikke er ivaretatt 

Belysning 
Det er ikke krav om belysning ifølge håndbok N100. Det legges ikke opp til belysning på 
strekningen. Det er i dag ikke belysning på strekningene før og etter prosjektet. 

Viltgjerde 
Håndbok V134 anbefaler at viltgjerde brukes der ÅDT > 10 000. Fallviltregisteret angir en 
påkjørsel av elg helt nord i planområdet og en påkjørsel av rådyr ved Lindelien siden 2017. 
Viltgjerde vil medføre en stor barriere for dyrene. På bakgrunn av ovennevnte har man 
vurdert det som riktig å ikke sette opp viltgjerde på strekningen. 

 

Geologi og Geoteknikk  
Prosjektet medfører bygging av tunnel, utfylling i Krøderen og inngrep i bratt terreng. 
Prosjektet ligger innenfor NVE sine aktsomhetssoner for steinsprang/steinskred, 
utløpsområde for snøskred, jord- og flomskred og flom. Det er derfor viktig for prosjektet å 
gjennomføre grundig kartlegging av geotekniske og geologiske forhold og på bakgrunn av 
kartleggingen beskrive nødvendige tiltak. 

 

Rigg og deponiområder 
Det må settes av tilstrekkelig arealer til rigg og deponiområder for å kunne bygge anlegget. 

 

Fravik fra vegnormalene 
Prosjektet har søkt om fravik fra vegstandarden. Se avsnittet om «vegstandard» under kapitel 
6.2. 
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7. Virkninger av planforslaget- arealbruk og løsninger 

7.1. Framkommelighet 
Kurveutretting, bredere normalprofil og utbedring av vegoverbygningen vil medfører jevnere 
hastighet og dermed bedre fremkommelighet for biltrafikken. Bredere normalprofil medfører 
også bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 

 

7.2. Naboer  
Det er ett gårdsbruk med boliger i planområdet ( gnr.1,bnr.1) . Ingen bygg på  eiendommen 
berøres direkte av anlegget. Adkomsten til boligene på eiendommen opprettholdes som i 
dag, men utbedres noe med tanke på sikt. Planen medfører at et mindre jordbruksområdet 
på vestsiden av vegen blir borte, men dette er tenkt erstattet helt eller delvis av nytt 
jordbruksområde på nordsiden av vegen. Dette vil da komme på samme side av vegen som 
dagens bebyggelse. Eiendommen har en driftsavkjørsel på sørsiden av vegen, og denne vil 
bli flyttet litt vestover. Avkjørselen flyttes for å kunne kjøre ut/inn av avkjørselen i begge 
retninger.  

 

7.3. Byggegrenser  
Byggegrense langs riksveger er 50 meter fra midten av vegen. Vegen kommer lengre unna 
boligene i Lindelien, men noe nærmere låven i Lindelien. 

 

7.4. Gang- og sykkeltrafikk  
Vegen får bredere skulder enn tidligere. Dette medfører noe bedre forhold for gående og 
syklende som ferdes langs vegen.  

 

7.5. Kollektivtrafikk  
Planen medfører ingen endringer i forhold til kollektivtrafikken på strekningen. Dagens 
kollektivholdeplass i Ørgenvika opprettholdes som i dag. 

 

7.6. Landskapsbilde  
Den nye vegen er planlagt i tunnel gjennom Miganberget, slik at inngrep i den bratteste 
delen av planområdet stort sett unngås. I sør er det bare en kort vegstrekning i dagen før 
tunnelen starter. For å unngå høye, synlige fjellskjæringer i forbindelse med portalene, er 
det planlagt å støpe ut betongportaler med en lengde på 25 meter ved søndre tunnelåpning 
og 20 meter i nord, se figur 7.1 og 7.2. Disse overfylles og formes som jordskråninger på 
sidene og i bakkant av portalåpningene. På oversiden av vegen er det imidlertid ikke mulig å 
unngå synlig fjellskjæring siden eksisterende terreng er svært sidebratt. For å dempe disse 



side 47 
 

skjæringene, er de planlagt noe lenger ut fra vegen enn nødvendig slik at det kan legges opp 
jordmasser mellom vegen og skjæringen. Jordskråningene revegeteres, og portalåpningene 
vil dermed bli godt integrert i terrenget og lite synlige på avstand. I tillegg er skjæringene 
planlagt formet slik at de får en mykere og mer naturlig framtoning.  
 
En driftsveg mot jernbanen krysser over tunnelen ved søndre portalåpning. Terrenget ved 
denne portalen formes med en liten voll slik at driftsvegen ikke blir synlig fra rv. 7. Etter 
hvert som portalsonene gror til, vil også vegetasjon bidra til å skjule den. 
 

 
Figur 7.1: Utforming av portalsone sør. 
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Figur 7.2: Utforming av portalsone nord. 
 
Videre nordover er det lagt vekt på å unngå skjæringer på østsiden, og utvidelsen ligger 
derfor på vestsiden. Dette medfører høye fyllinger mot Krøderen, stedvis helt ned til 
vannkanten. Her er det fyllinger også i dag, men disse er ikke like høye og de er dessuten 
lite synlige fordi de er tilgrodd med vegetasjon. De nyetablerte fyllingene vil bli svært synlige 
fra vannet dersom de ikke blir revegetert. Dette er den største landskapsmessige 
utfordringen på strekningen. Det er ønskelig med naturlig revegetering for å unngå 
fremmede arter samt visuelt dårlig tilpasset vegetasjon. Dette krever imidlertid at det er nok 
stedlige toppmasser som kan benyttes. Fullstendig oversikt over tilgjengelige toppmasser 
har man ikke før i byggefasen. Det er viktig at dette kartlegges tidlig og at man finner 
alternative metoder for revegetering dersom det ikke er nok stedlige toppmasser. Dette kan 
for eksempel være toppmasser fra andre nærliggende områder eller at steinfyllingene mettes 
med finmateriale som sand og silt. Dette vil gi kapasitet til å holde på vann i fyllingene og gi 
grunnlag for vekst. Massene som tilføres må være fri for fremmede arter. 
 
Ved Lindelien gård er vegen planlagt slik at den skåner gården mest mulig. Siden kurvaturen 
er for krapp i dag, må den nye vegen bygges med slakere kurver. Det gjør at man enten 
kommer i konflikt med låven eller med strandsonen. Vegen er lagt slik at låven kan stå, 
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mens stranden på nedsiden av vegen blir borte under en utvidet vegfylling. Her er det 
imidlertid langgrunt, og det er planlagt å grave opp sand slik at denne kan benyttes til 
etablering av en ny strand. Den nye stranda blir liggende litt lenger nord enn dagens og blir 
kortere. Det etableres plenarealer i forbindelse med den nye stranden. For å bedre 
tilgjengeligheten til stranden fra gården, er det planlagt en liten undergang og en sti ned til 
vannet. 

 
Figur 7.3: Utfylling ved Lindelien gård og reetablering av strand. 
 
Når vegen flyttes så langt ut i strandsonen som den gjør i dette området, vil det bli mer areal 
mellom gården og vegen enn i dag. Her er det planlagt å fylle opp terrenget som vist i figur 
7.4 Dette vil gi en bedre landskapstilpasning, men også gi Lindelien et nytt område for 
landbruksformål. 
  
 

 
Figur 7.4: Utslakning av terreng ved Lindelien gård gir mulighet for utvidet dyrket område. 
 
Bekkedraget og muren sør for Lindelien gård beholdes. Her støpes det ny bruplate som 
legges oppå eksisterende murkonstruksjon. Eksisterende murkonstruksjon forlenges. 
 
Nord for prosjektet, ved Ståloddeberget, planlegges et massedeponi. Det er usikkert hvor 
mye masser det vil bli behov for å legge permanent her, men det er illustrert en maksimal 
høyde, se figur 7.5. Deponiet ligger godt unna vannet, og mot vest er det skjult bak en 
eksisterende kolle slik at det ikke vil bli synlig fra fjorden. Mot nord og sør er det planlagt å 
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bevare brede vegetasjonsbelter for å hindre fjernvirkning mot fjorden i disse retningene. Mot 
vegen vil deponiet bli noe synlig, men det skal formes slik at det glir naturlig inn i 
landskapet og naturlig vegetasjon skal reetableres. Eksisterende jorde skal også reetableres. 
 

 
Figur 7.5: Massedeponiet ved Ståloddeberget er planlagt med en naturlig form, og 
eksisterende jorde reetableres. 
 

7.7. Nærmiljø/friluftsliv  
Planen har liten/ingen påvirkning på nærmiljø og friluftslivet i området.  

Det er en sti langs med Krøderen i Ørgenvika som vil bli berørt/overfylt av vegfyllingene. Det 
reetableres en ny sti ved fot fylling, dvs. omtrent på samme sted som dagens sti. 

En sandstrand ved Lindelien blir berørt av ny vegfylling. Det etableres en ny sandstrand litt 
lengre nord for dagens sandstrand. Sandstranden benyttes stort sett kun av beboerne i 
Lindelien.   

Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktiviteter spesielt rettet mot barn. 
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7.8. Naturmangfold  
Tiltak berører ingen registrerte verneområder eller naturtyper. Det berører heller ikke 
forekomster av rødlistearter, med unntak av et område ved Lindelien der det tidligere er 
gjort flere observasjoner av spurvefuglarten rosenfink (sårbar, VU). Arten finnes trolig ikke i 
området i dag.  

Hallingdalsvassdraget med Krøderen er leveområde for elvemusling og edelkreps, men ingen 
av disse finnes i nærheten av tiltaksområdet. Edelkreps er satt ut ved Snarumselvas utløp fra 
Krøderen, og har respondert positivt på etablering av steinfyllinger i vannet som 
skjulesteder. Utvidelse av veg i dagsonen vil medføre en steinfylling som delvis vil gå ut i 
Krøderen ved Lindelien, men kun berøre den sonen som regelmessig blir tørrlagt som følge 
av vassdragsreguleringen i Hallingdalsvassdraget. Ved spredning av kreps til andre deler av 
Krøderen vil fyllinga også kunne fungere som skjulested for arten. Dette forutsetter 
imidlertid at vannføringen i vassdraget er tilstrekkelig høy slik at fyllingsfoten blir liggende i 
vann. 

Driving av tunnelen vil medføre utslipp av partikkelholdig tunneldrivevann, som sammen 
med avrenning fra fyllinga kan medføre økt partikkelkonsentrasjon lokalt i Krøderen i 
anleggsfasen. Det forutsettes at drivevannet vil bli renset i henhold til utslippstillatelse fra 
forurensningsmyndigheten, samt at det også legges opptil bruk av siltgardiner i Krøderen på 
den aktuelle strekningen for å redusere spredningen av partikler fra tiltaket.  

Det er registrert en forekomst av den fremmede arten kjempebjørnekjeks i tiltaksområdet. 
Arten er giftig og potensielt skadelig for mennesker, og tiltak for å bekjempe arten for å 
unngå spredning vil bli gjennomført før anleggsstart. Fremmedarten vinterkarse er også 
registrert, og tiltak for å unngå spredning vil bli gjennomført i forbindelse med tiltaket. 
Samlet sett vurderes de negative konsekvensene av tiltaket for naturmangfold å være relativt 
små. 

Vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (nml §§ 8-12) 
Tiltaket er vurdert opp mot de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (nml §§ 8-
12). Konsekvensene for naturmangfoldet er vurdert på bakgrunn av opplysninger hentet fra 
Naturbase, Artskart og andre nettbaserte kilder. Det er også gjennomført egne feltbefaringer 
av Statens vegvesens egne fagfolk. Opplysninger om forekomst av kreps i Krøderen er hentet 
fra Nasjonal overvåking av edelkreps (NINA Rapport 1284, 2017). Det er også gjennomført 
en undersøkelse av bunnsedimenter der det planlegges utfylling i Krøderen, som 
konkluderte med at disse er rene.  

Kunnskapsgrunnlaget og gjennomførte vurderinger av konsekvenser anses som tilstrekkelig 
til å oppfylle kravet om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (nml § 8). Det er også tilstrekkelig 
til å oppfylle føre var-prinsippet (nml § 9) om å ikke bruke mangel på kunnskap som en 
begrunnelse for å unnlate å gjennomføre forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke påvirke 
eksisterende verneområder, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter, og vil ikke være i strid 
med nml § 10 Samlet belastning.  

Ved detaljplanlegging og gjennomføring av tiltaket vil det bli lagt vekt på miljøvennlig 
løsninger, både i forhold til utforming av veganlegget og tiltak i forbindelse med selve 
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byggeaktiviteten. Det vil bli gjennomført tiltak for å unngå spredning av fremmede arter og 
forurensing fra anleggsvirksomheten (nml § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). 
Det vil bli søkt om utslippstillatelse i henhold til forurensningslovens § 11 for utslipp av 
renset tunneldrivevann og utfyllingsarbeidene ved Krøderen. Tiltakene vil bli bekostet av 
tiltakshaver (nml § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). 

 

7.9. Kulturmiljø  
Tiltaket berører ingen kulturminner. 

Grensestein som står mellom kommunene Krødsherad og Flå som fylkeskommunen ønsker å 
beholde må flyttes. Den planlegges å bli flyttet langs grenselinjen, men lengre unna vegen 
enn den står i dag. 

 

7.10. Naturressurser  
Flytting og av eksisterende veg med tilhørende utfylling vil medføre permanent beslag av 2 
jordbruksområder på til sammen ca. 9 dekar ved Lindelien. Matjord og undergrunnsjord fra 
disse arealene vil bli benyttet til å etablere nytt dyrkingsareal på det gamle vegarealet. Et 
areal med dyrket mark (ca. 4 dekar) og skog ved Ståloddeberget vil bli fylt opp med 
steinmasser fra tiltaket (se kap 7.6 Landskapsbilde for nærmere informasjon). Arealet 
forutsettes reetablert med tilsvarende skog og dyrket mark når anleggsarbeidet avsluttes. 

Siden tiltaket stort vil innebære veg i tunnel og utvidelse på fylling mot Krøderen, vil det ikke 
berøre skogarealer av betydning. Det forutsettes at dagens driftsadkomster opprettholdes. 
Berørte grunnvannsbrønner vil bli kartlagt med hensyn til vannkvalitet og kapasitet, og 
aktuelle tiltak for å ivareta og eventuelt erstatte disse, vil bli vurdert i prosjekteringsfasen. 
Tiltaket berører ikke andre drikkevannsressurser. 

Det er registrert to mindre grusforekomster med tilhørende grusuttak i det aktuelle området. 
Disse er vurdert å ha liten betydning (NGU Grus- og Pukkdatabase).  

Samlet vurderes det aktuelle tiltaket til å ikke medføre vesentlige negative konsekvenser for 
naturressurser. 

 

7.11. Støy 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 
legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy.  

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er hentet fra tabell 3 i T-1442 og er gjengitt i 
Tabellen under.  
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Figur 7.6: Kriterier for støysone inndeling iht. T-1442. 

Støyberegningene viser at to boliger (Gnr.1, Brn.1) vil bli utsatt for støy over nedre 
grenseverdi for gul sone.  

Boligene som er utsatt for støy ligger betydelig høyere i terrenget enn vegen.  Støyskjerm 
langs vegen medfører derfor ikke at boligene kommer under støykravene til gul sone.  

Disse to boligene vil derfor bli utredet videre i prosjekteringsfasen for lokale tiltak. Med 
lokale tiltak menes støyreduserende tiltak på selve boligfasaden samt skjermet 
uteoppholdsareal. 

 

7.12. Massehåndtering  
Geologisk kartlegging viser at masser fra tunnelsprengningen kan benyttes i vegens 
underbygning. Det må gjøres nærmere undersøkelser for kunne si om steinkvaliteten er god 
nok til å benyttes i overbygningen. Overskuddsmasser benyttes i forbindelse med 
bakkeplanering ved Lindelien (se O-tegning) og plasseres i deponiområde på Ståloddeberget 
(Se O-tegning). 

 

7.13. Risiko- og sårbarhetsanalyse – ROS analyse  
I forbindelse med detaljreguleringsplan for rv.7 Ørgenvika – Lindelien er det utarbeidet en 
ROS-analyse (datert 8.10.2019)  iht. bestemmelser i §4-3 i Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  

61 potensielle hendelser/situasjoner/forhold er vurdert opp mot frekvens og konsekvens og 
beskriver situasjonen/risikoen før det iverksettes tiltak. 

Analysen viser at det spesielt er knyttet risiko til: 

• Masseras/-skred  
• Geoteknisk ustabilitet  
• Flom i kryssende bekker 
• Spredning av fremmede arter 
• Sårbar fauna/fisk 
• Vassdragsområder 
• Fare for personell i anleggsfasen 
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I analysen foreslås å gjennomføre følgende risikoreduserende tiltak: 

 

Figur 7.7: Hendelser det er knyttet risiko til og med forslag til risikoreduserende tiltak. 

 

Det er under planleggingsfasen gjennomført geotekniske og geologiske undersøkelser. Det 
er gjennomført risikoreduserende tiltak under planlegging med bakgrunn i undersøkelsene. 

Tiltak som omfatter anleggsfasen behandles videre i SHA-plan og YM-plan. Det er ikke 
oppdaget øvrige hendelser eller forhold som ikke lar seg håndtere under 
gjennomføringsfasen. 

 

  

Hendelse/ 
forhold       

Forslag til tiltak 
reg. plan 

Forslag til tiltak 
byggeplan 
 

Forslag til tiltak 
anleggsfase 

Vedlikeholdsfas
en 

Masseras/-skred Geotekniske 
undersøkelser og 
geoundersøkelser.  

 Oppsetting av 
bolter og nett. 
Bergrensk.  

 

Geoteknisk ustabil 
grunn/fare for 
utglidning 

Geotekniske 
undersøkelser og 
geoundersøkelser. 

 Fysiske 
fanggjerder. 
Drenering. 
Fyllingsfoten bør 
erosjonssikres. 
Anleggsmaskiner 
bør ikke stå lengre 
ut enn fyllingsfot 
ved Lindelien bru 
pga dårlige 
grunnforhold. 

 

Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 

Planlagt rekkverk. Definere type 
rekkverk (H2). 
 

  

Flom Kartlagt 
kapasitetsbehov for 
stikkrenner. 
 

Vurdering av 
avrenning i 
anleggsfasen. 

  

Spredning av 
fremmedarter 

  Bekjempning med 
sprøyting før 
anleggsstart. 
Anbefales å legge 
duk over og fylles 
ned. 

 

Sårbar fauna/fisk   Bruke siltgardin 
ved utfylling.  

 

Vassdrags-områder   Bruke siltgardin 
ved utfylling. 

 

Fare for personell 
(entreprenør, 
byggherre), 

 Plan for 
arbeidsvarsling og 
faseplaner. 

Ivaretas i SHA-
plan. 
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8. Gjennomføring av forslag til plan 
 

8.1. Framdrift 
Planlagt byggestart for prosjektet er 2021/2022. 

 

8.2. Utbyggingsrekkefølge 
Prosjektet er i utgangspunktet planlagt bygd som ett prosjekt. Dersom prosjektet må deles 
opp planlegges utbyggingsrekkefølgen å bli: 

1. Tunnel gjennom Miganberget 
2. Kurveutretting ved Lindelien 
3. Breddeutvidelse mellom Miganberget og Lindelien 

 

8.3. Trafikkavvikling i anleggsperioden  
Rv7 planlegges å holdes åpen gjennom hele anleggsperioden. Det vil da på delstrekninger 
kun være ett felt åpent. Vegen må påberegnes å være helt stengt i korte perioder i 
forbindelse tunnelsprengning.  

 

8.4. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA)  
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en identifikasjon av de mest 
sentrale SHA-utfordringene når Rv.7 skal bygges. Disse er: 

- Naturfarer ( skred, ras, flom) 

- Graving i Krøderen ved utfylling i Krøderen 

- Stabilitetsforhold enkelte steder ved utfylling i Krøderen 

- Arbeid i bratt terreng og ved høye skjæringer og fyllinger. 

- Arbeid i tunnel. 

- Sprengningsarbeider. 

- Arbeid langs veg med tafikk 

Aktsomhetskart fra NVE viser at vegen ligger i områder med naturfare (skred, ras, flom). I  
geologirapporten er det gjennomført vurderinger av behov for tiltak i forhold til de ulike 
naturfarene. Vurderingene konkludere med behov for fjellrens/fjellsikring i område ved 
nordre portal.  
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De farene som er identifisert må følges opp i de neste fasene av prosjektet. Restrisiko som 
gjenstår etter avsluttet prosjektering må overføres til byggherrens SHA-plan og håndteres i 
utførelsesfasen. 

Det vil aldri bli risikofritt å gjennomføre så store anleggsarbeider som i dette prosjektet. 
Samtidig er det som skal bygges normale elementer å bygge i veganlegg. Faren er derfor 
også på et normalt nivå for denne typen anlegg.  

 

8.5. Ytre miljøplan (YM) 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter, reguleringsplan, myndighetskrav og byggherrens 
egne krav og føringer. Planen er grunnlag for prosjektering og bygging, og krav og tiltak i 
denne skal innarbeides i sluttkontrakten. Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av 
utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre 
Miljøplan på alle prosjekt. 

I figuren nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 
i YM-plan. 

Fagtema Problemstilling Miljøkrav 
(Samsvarsforpliktelse) og 
egne mål 

Uønsket hendelse 
(UH) 

Aktuelle tiltak 

Forurensning av 
jord og vann 

Olje og dieselutslipp, 
partikkelutslipp, 
vaskevann, forurenset 
grunn  

Vannressursloven, Plan og 
bygningsloven, 
Forurensingsloven og 
naturmangfoldloven, Lakse- 
og innlandsfiskeloven, Lov 
om vassdrag og grunnvann 

Utslipp i vann og 
jord, 
forurensning som 
påvirker liv i 
vannforekomsten 
og da særlig 
elvemusling, feil 
håndtering av 
forurensede 
masser. 

Hensiktsmessig 
plassering av rigg- og 
anlegg, oppsamling/ 
kontroll av 
avrenningsvann fra 
anlegg (anleggsveger, 
fyllinger tunneldriving 
etc), tiltak mot 
partikkelspredning fra 
fyllinger i vann, 
kartlegging og evt 
tiltaksplan for håndtering 
av forurenset grunn, 
beredskapsplan for akutt 
forurensning. Plan for 
håndtering av bunnrensk 
i tunnel. Søke om 
utslippstillatelse 

Klimagasser og 
energiforbruk 

Unngå unødvendig 
forurensing og 
energiforbruk i anleggs-
fasen 

SVVs Klimamål, CO2-
regnskap 

Høyt 
drivstofforbruk 
pga stort 
transport-
omfang og/eller 
gammel 
maskinpark. Valg 
av CO2-drivende 
materialer og 
byggemetoder. 

Stille krav til maskinpark 
mtp utslipp/forbruk, valg 
av miljøriktige materialer, 
legge opp til kortest 
mulige 
transportavstander ifb 
anleggsgjennomføringen. 

Kulturarv Tap av og skader på 
kultur-minner i 
forbindelse med 
anleggsgjennomføringen.  

Lov om kulturminner, Plan 
og bygningsloven 

Skader på ikke 
frigitte kultur-
minner/ kulturarv 
som følge av 

Stille krav til 
entreprenøren om å 
varsle om kulturminner 
som eventuelt dukker 
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anleggs-
virksomheten 

opp i forbindelse med 
anleggs-virksomheten. 
Vise kulturminner i rigg- 
og marksikringsplan. 

Landskapsbilde Landskapstilpasning og 
sår i landskapet, 
reiseopplevelse 

Plan og bygningsloven, 
Naturmangfoldloven 

Forringelse av 
landskapsbilde, 
redusert 
reiseopplevelse 

Sikre best mulig 
landskapstilpasning og 
bruk av estetisk riktige 
materialer.  Spesiell vekt 
på revegetering av 
fyllinger, forming av 
portalsoner og 
reetablering av 
strandsone. 

Luftforurensing Støvplager som følge av 
anleggsvirksomhet 

Forurensingsloven, 
Folkehelseloven, T-
1520/2012 Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging. 

Støvplager og 
luftforurensning 
som går ut over 
helse. Utslipp av 
forurensende 
stoffer utover 
fastsatte grense-
verdier. 

Hensiktsmessig 
plassering av knuseverk, 
tiltak for å forhindre 
støvplager i anlegg må 
vurderes. Søke om 
utslippstillatelse for 
forurensende stoffer. 

Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Velge miljøriktige 
materialer og en 
miljøriktig 
avfallshåndtering 

Forurensningsloven, Plan og 
bygningsloven. 
Produktkontrolloven, Lov om 
offentlige anskaffelser, SVVs 
krav om andel kildesortering 
av avfall 

Bruk av 
miljøskadelige 
kjemikalier og 
produkter, feil 
avfallshåndtering 

Kreve oppfølging av 
substitusjonsplikten etter 
Produktkontrolloven 

Naturmangfold I størst mulig grad ivareta 
eksisterende natur, unngå 
utslipp av forurensning til 
vann som kan skade 
naturmangfold i vann, 
unngå spredning av 
fremmede arter.  

Naturmangfoldloven, Lov om 
laksefiske og innlandsfiske, 
Plan og bygningsloven, 
Forskrift om fremmede 
arter, Forskrift om utvalgte 
naturtyper, Forskrift om 
prioriterte arter 

Spredning av 
fremmede arter 
fra 
anleggsområdet.  

Unngå unødig 
arealinngrep i registrerte 
naturtyper, fysisk 
merking av 
hensynsområder.  
Kartlegging av fremmede 
arter i anleggsområder. 
Utarbeidelse av rigg- og 
marksikringsplan. 

Naturressurser Tilgang til skogarealene i 
anleggsfase 

Opprettholde skogbrukets 
muligheter til å drive 
skogbruk 

Barrierer og 
hindringer som 
vanskeliggjør 
skogsdrift i 
berørte områder. 

Faseplanlegging og 
tilrettelegging for 
skogsdrift gjennom 
prosjekteringen. 

Støy Støy i anleggsfasen Forurensningsloven, Plan- 
og bygningsloven, 
Retningslinje T-1442/16 for 
behandling av støy i 
arealplanleggingen. 

Helseplager ved 
støy, 
overskridelser av 
gitte 
grenseverdier for 
støy 

Avbøtende tiltak skal 
vurderes. Utarbeide 
støykart for anleggsfasen. 
Varsling ved 
overskridelse av eventuell 
gitte støygrenser. 

Vibrasjoner Rystelser ved 
anleggsarbeid 

Plan- og bygningsloven, 
forurensningsloven, 
naboloven, 
Kommunehelsetjenesteloven 

Skader på 
eiendom og 
natur, kvikkleire-
skred som følge 
av rystelser 

Bruk av rystelsesmåler 
bør vurderes.  Varsling av 
naboer og andre berørte 
parter i god tid på 
forhånd.  

Andre 
forhold/generelt 
fagtemaer 

Ivareta YM i anleggsfase Kvalitetssystemet. Krav til 
miljøstyringssystem baser 
på ISO 14001. 

Mangelfull opp-
følging og 
gjennomføring og 
dokumentasjon 
av miljøtiltak 

Entreprenørens egen YM-
plan. Krav egen YM-
ansvarlig hos 
entreprenøren som kan 
følge opp ytre miljø. 

Figur 8.1: Miljøutfordringer som det skal arbeides videre med i YM-plan.  
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9. Sammendrag av innkomne merknader til varsel om 
planoppstart med tiltakshavers kommentarer 

Tiltakshaver har mottatt 5 innspill/merknader. Av disse er to fra instanser på statlig nivå, to 
fra instanser på region- og fylkesnivå og en fra private. 
 
A Instanser på statlig nivå 

A1 Jernbaneverket 

Avstand mellom tiltaket/veien og jernbanen er ca. 200 meter. Følgelig vil varslet planarbeid 
trolig ikke påvirke jernbanen. Likevel ønsker Jernbaneverket å påpeke at tiltak i grunnen – 
herunder graving eller masseforflytning – vil, avhengig av de stedlige grunnforhold, kunne 
destabilisere jernbanen. Tiltakshaver må følgelig foreta nødvendige grunnundersøkelser før 
tiltak iverksettes. 
 
Tiltakshavers kommentar: 

- Tatt til orientering 

A2 NVE 

1. Aktsomhetskartene for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred viser at området 
kan være utsatt for slik fare. Det er også registrert mange skredhendelser på denne 
strekningen, både i tilknytning til veien og til toglinja som går litt lenger oppe i 
dalsiden. Områder utsatt for fare skal vises som hensynssone og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

2. Planområdet krysser flere sidevassdrag til Hallingdalsvassdraget. For å ivareta 
landskapsbildet og sikkerheten bør det bli vektlagt at sideelver, bekker og søkk ikke 
blir krysset med kulvert og fylt igjen, men at slik kryssing skjer med bru. Kulverter er 
sårbare for tilstopping og er ofte uheldig for naturmiljøet. Vi anbefaler at eventuelle 
kulverter overdimensjoneres og legges så dypt at det sedimenteres et naturlig 
substrat på bunnen i kulverten. I dette bratte terrenget bør det gjøres særlige 
vurderinger knyttet til massetransport i vassdragene ved stor vannføring.  

3. Planområdet går delvis ut i Krøderen. Dersom det planlegges utfyllinger og inngrep i 
vassdraget må dette beskrives og virkningene av dette vurderes opp mot 
bestemmelsene i vannressursloven. NVE vil ved offentlig ettersyn være særlig opptatt 
av om en eventuell utfylling er gitt en god avslutning ned mot vassdraget.   

 
Tiltakshavers kommentar: 

1. Tatt til orientering 
2. Tatt til orientering 
3. Tatt til orientering 

B Instanser på region- og fylkesnivå 

B1 Buskerud fylkeskommune 
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Det er ikke noen fylkesveger som direkte eller indirekte blir berørt gjennom tiltaket. Har 
derfor ingen spesielle merknader bortsett fra at det er svært positivt at staten bidrar til en 
bedret trafikksikkerhet på strekningen. 
 
Tiltakshavers kommentar: 

- Tatt til orientering 

B2 Fylkesmannen i Buskerud 

1. Fylkesmannen er positiv til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. I det videre 
planarbeidet ber vi om at forhold knyttet til natur, landskap, vassdrag, friluftsliv og 
støy blir vurdert og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Gode løsninger for 
busslommer og kollektivtrafikk bør også vektlegges der hvor dette er aktuelt. Videre 
ber vi om at det tas spesielt hensyn til kantsonen langs Krøderen og at det sikres et 
tilstrekkelig grøntbelte mot innsjøen for å motvirke uheldig avrenning til vassdraget. 

2. Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

 
Tiltakshavers kommentar: 

1. Tatt til orientering 
2. Tatt til orientering 

C Private 

C1 Gunnar Lindelien og Monica Nesje (gbnr. 1/1) 

I møte med grunneier var tiltakshaver på befaring på eiendommen. Temaer som ble 
diskutert i møtet var: 

1. Grunneier mener at eksisterende krysning av riksvegen ikke er trafikksikker, og 
krever derfor en undergang. I dag er Grunneier nødt til å krysse midt- og 
kantrekkverk samt krabbe ned en bratt vegskråning for å komme ned til stranden. De 
mener undergangen vil gi sikkerhet for både mennesker, hester og fremtidige 
barnebarn. I tillegg ønsker de at undergangen skal gi tilgjengelighet til 
landbruksarealet på sørsiden av vegen med traktor. Dette krever en undergang på 3 
til 4 meter i bredden. 

2. Det er viktig for grunneier at trerekken på nordsiden av vegen bevares for å kunne 
skjerme eiendommen 

3. Grunneier uttrykte bekymring for om låven skulle rives. 
 
Tiltakshavers kommentar: 

1. Tatt til orientering. 
2. Tatt til orientering 
3. Tatt til orientering 
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10. Sammendrag av innkomne merknader til varsel om utvidelse 
av planområdet med tiltakshavers kommentarer 

Tiltakshaver har mottatt 5 innspill/merknader. Av disse er tre fra instanser på statlig nivå, to 
fra instanser på region- og fylkesnivå. 

 
A Instanser på statlig nivå 
 

A1 Bane NOR 

Vi viser til deres merknad datert 13.05.2015 ved oppstart av planarbeid. Har ingen 
ytterligere merknader. 

Tiltakshavers kommentar:  
Tatt til etterretning. 

 
A2 NVE 

 
I likhet med Fylkesmannen etterlyser vi planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med 
kommunen(-e), særlig med tanke på begrunnelse for hvorfor tiltaket er vurdert til å ikke 
omfatte krav til konsekvensutredninger. 

Det vises til nettside hvor prosjektets dokumenter skal ligge, men vi kan ikke finne 
dokumentene for prosjektet på nettsidene. 

Vi støtter de vurderingene Fylkesmannen har gjort for temaene som berører NVEs 
saksområder, og viser til vår uttalelse ved planoppstart datert 18.mai 2015 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn 
til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

I 2015 startet vi opp arbeidet med detaljreguleringsplan for strekningen Ørgenvika – 
Lindelien på rv.7. Formålet med reguleringsplanarbeidet var å bedre trafikksikkerheten på 
strekningen. Tiltaket ville innebære en breddeutvidelse av eksisterende veg. I forbindelse 
reguleringsplanarbeidet i 2015 ble det klart at en breddeutvidelse av rv.7 på strekningen 
forbi Miganberget ville medføres negative konsekvenser for miljø og samfunn. Tiltaket ville 
medføre store inngrep i terreng, utfylling i Krøderen, samt at rv. 7 måtte bli holdt stenget i 
lengre perioder i anleggsperioden. Det ble derfor besluttet å anbefale tunnel på denne 
strekningen. Denne anbefalingen medførte stans i planarbeidet. 
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Arbeidet med detaljreguleringsplan på nevnte strekning er nå startet opp igjen. Det er nå 
besluttet å planlegge for tunnel gjennom Miganberget.  

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet etterlyser NVE planinitiativ og referat 
fra oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen. Normalt legger vi ikke dette ved da 
Statens vegvesen ikke er en privat aktør, men en offentlig instans. Forskriften Fylkesmannen 
henviser til gjelder behandling av private forlag til detaljregulering.  

Siden NVE ønsker dette materialet vil det referatet fra 2015 bli vedlagt. 

Vedrørende konsekvensutredning: «Forskrift om konsekvensutredning» etter plan og 
bygningsloven utløser krav om konsekvensutredning for vegprosjekter med 
investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. Detter prosjektet er stipulert å ha en 
investeringskostnad på ca. 300 millioner. Det er derfor vurdert at det ikke er krav om 
konsekvensutredning av prosjektet. Det er et utbedringsprosjekt som bygger videre på 
dagens vei, og er derfor vurdert å ikke ha store konsekvenser for miljø og samfunn. 

 
A3 Direktoratet for mineralforvaltning 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. 
 
Planområdet berører to lokalt viktige sand- og grusforekomster1. DMF minner om at 
mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredninger 
(2017), § 21. Utredningen bør derfor beskrive berørte registrerte mineralske 
forekomster, og gjøre rede for hvilke eventuelle begrensninger vegprosjektet vil kunne 
medføre med tanke på fremtidig utvinning av disse ressursene. 
 
DMF oppfordrer til å utarbeide mål og handlingsplaner for massehåndteringen i Eventuelle 
overskuddsmasser med brukskvaliteter som byggeråstoff bør 
benyttes til bygge- og istandsettingsprosjekter i nærområder/regionen, for å i 
størst mulig grad unngå permanent deponering på land eller i sjø. 
 
Her bør det inngå en kartlegging av tilgangen til byggeråstoff innenfor 
planområde, kommune og ellers i regionen framfor å tilføre byggeråstoff med 
lang transportavstand. 

 

Tiltakshavers kommentar:  
Tatt til etterretning. 

 
B Instanser på region- og fylkesnivå 

B1 Buskerud fylkeskommune 

Delstrekning i Krødsherad kommune 
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Fylkeskommunen ber om at det i arbeidet med planen sikres at hensynene i den regionale 
vannforvaltningsplanen ivaretas.  
Det er viktig at eventuelle påvirkninger på vannforekomsten blir vurdert 
Fylkeskommunen anbefaler at planforslaget belyser hvordan landskap og 
friluftslivsinteresser berøres og at det legges til rette for en løsning som ivaretar landskaps- 
og friluftslivshensyn. 

Delstrekning i Flå kommune 
I vår tidligere uttalelse har vi bedt om arkeologisk registrering på Ståloddeberget og 
Leknesodden. Denne registreringen vil bli utført i løpet av sommeren, se vår tidligere 
uttalelse datert 11. februar 2019 (vår ref. 2019/4216-2). For øvrig har vi ingen merknader til 
utvidelsen av planområdet.  
Vi kan ikke se at verneverdig bebyggelse eller etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt 
av planen, og har ingen merknader.  
 
Tiltakshavers kommentar:  
Tatt til etterretning. 

 

B2 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen er positiv til at trafikksikkerheten bedres langs den aktuelle strekningen. 
Forutsetter at det utredes alternativer til utfylling i Krøderen og at konsekvensene av tiltaket 
blir utredet godt. Ber om at forhold knyttet til landskap, naturmangfold, friluftsinteresser og 
vassdrag, samt støy, støv og andre utslipp blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. Ber om at det utarbeides en plan for håndtering av overskuddsmassene fra 
prosjektet.  

Informerer om at ved varsel om oppstart av planarbeid, skal det legges ved planinitiativ og 
referat fra oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen, eller opplyses hvor dette er 
tilgjengelig, jf. § 5 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 
og bygningsloven. Dette mangler i oversendelsen. 

Tiltakshavers kommentar: 
I 2015 startet vi opp arbeidet med detaljreguleringsplan for strekningen Ørgenvika – 
Lindelien på rv.7. Formålet med reguleringsplanarbeidet var å bedre trafikksikkerheten på 
strekningen. Tiltaket ville innebære en breddeutvidelse av eksisterende veg. I forbindelse 
reguleringsplanarbeidet i 2015 ble det klart at en breddeutvidelse av rv.7 på strekningen 
forbi Miganberget ville medføres negative konsekvenser for miljø og samfunn. Tiltaket ville 
medføre store inngrep i terreng, utfylling i Krøderen, samt at rv. 7 måtte bli holdt stenget i 
lengre perioder i anleggsperioden. Det ble derfor besluttet å anbefale tunnel på denne 
strekningen. Denne anbefalingen medførte stans i planarbeidet. 

Arbeidet med detaljreguleringsplan på nevnte strekning er nå startet opp igjen. Det er nå 
besluttet å planlegge for tunnel gjennom Miganberget.  
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I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet etterlyser fylkesmannen planinitiativ og 
referat fra oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen. Normalt legger vi ikke dette 
ved da Statens vegvesen ikke er en privat aktør, men en offentlig instans. Forskriften det 
henvises til gjelder behandling av private forlag til detaljregulering.  

Siden fylkesmannen ønsker dette materialet vil det referatet fra 2015 bli vedlagt. 

Vedrørende konsekvensutredning: «Forskrift om konsekvensutredning» etter plan og 
bygningsloven utløser krav om konsekvensutredning for vegprosjekter med 
investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. Detter prosjektet er stipulert å ha en 
investeringskostnad på ca. 300 millioner. Det er derfor vurdert at det ikke er krav om 
konsekvensutredning av prosjektet. Det er et utbedringsprosjekt som bygger videre på 
dagens vei, og er derfor vurdert å ikke ha store konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Det henvises til lovverk ifb. med håndtering av temaene natur. Landskap, friluftsliv, og 
forurensning. Dette vil bli ivaretatt i reguleringsplanfasen, eller i påfølgende 
prosjekteringsfase. 

Vi vil utarbeide planforslaget til reguleringsplan rv. 7 Ørgenvika – Lindelien i henhold plan og 
bygningsloven (pbl).  I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen vil 
konsekvenser av tiltaket for miljø og samfunn bli vurdert.  

Det er i reguleringsplanfasen igangsatt forberedelser til søknadsprosess iht. vannressursloven 
(NVE) og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag i lov om laksefisk og innlandsfisk. Dette er en 
søknadsprosess som vil bli ferdigstilt i prosjekteringsfasen. 

Dersom det er ønskelig tar vi gjerne et møte for å informere og svare på eventuelle spørsmål.  
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11. Oppfølgende undersøkelser 
- Kartlegging av kabler og ledninger. 

- På grunnlag av resultater fra de geologiske undersøkelsene som er gjennomført hittil, 
vurderes det behov for følgende tilleggsundersøkelser: 
 
• Det må gjøres tilstandsvurderinger av fundamenteringsforhold for jernbane som ligger 
nærmere enn 100 meter fra sprengningssteder i prosjektet. Dette er for å bestemme 
rystelseskravet tilknyttet sprengning/rystelser nærmere enn 100 meter fra bygninger 
og jernbane. 
• I tilknytning til anlegget må det utføres rystelsesmålinger på berørte objekt i punkt 1. 
• Det bør utføres laboratorieundersøkelser av steinprøver fra området for bestemmelse 
av mekaniske egenskaper mht. massenes egnethet til vegbyggingsformål. Det 
anbefales bergartene granittisk og diorittisk gneiser som finnes ved det nordlige 
påhuggsområdet. 
• Det må avdekkes løsmasser for endelig plassering av påhugg i byggefase. 
• Det bør under driving utføres målinger for å kartlegge hvilke konsentrasjoner av radon 
og kvarts som forekommer. Det må iverksettes tiltak under anleggsperioden dersom 
det mistenkes at kvartsinnholdet i tunnellufta og radongasser overstiger grenseverdier. 
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12. Alternativer som er vurdert 

12.1 Vurderinger av løsning forbi Miganberget 
Forbi Miganberget er det 2 mulige løsninger: 

 Alternativ1: Veg i dagens trase 

Alternativ 2: Veg i tunnel gjennom Miganberget. 

 

Alternativ 1 medfører: 

- Store inngrep i fjellsiden. Skjæringshøyder på ca. 30 meter 

- Utfylling i Krøderen 

- Rv.7 må stenges i lengre periode under bygging (Notat fra Nexconsult datert 27.06.2015) 

 

Alternativ 2 medfører : 

- Lite terrenginngrep 

- Dyrere enn alternativ 1 

- Rv.7 kan holdes åpent nesten hele tiden i anleggsperioden. Kun korte stengningsperioder. 

 

Dersom rv.7 stenges finnes det i realiteten ingen akseptable omkjøringsrute. Det finnes 
omkjøringsmuligheter, men dette vil for mange medføre særdeles lang omkjøring.  

Av hensyn til miljø og spesielt  i forhold til viktigheten av å kunne holde rv.7 åpen, ble det 
valgt å gå videre med alternativ 2. 

 

12.2 Vurdering av horisontalkurvatur ved Lindelien 
Minste horisontalradius i henhold til vegnormalene er 250 m. Ved Lindelien er 
horisontalkurvaturen i dag mindre enn 250 m. Dersom denne skal økes slik at den er 
innenfor kravene, vil vegen enten bli liggende nærmere gården, eller den medføre fylling i 
fjorden, eller begge deler.  

Nedenfor er det skissert tre mulige alternativer.  

Alternativ A – Stor fylling i fjorden og bevaring av låven: 

Fordeler 
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• Ingen konflikt med låven. Avstand mellom vegskulder og hjørnet på låven er ca. 9,5 
meter. 

• Låven ligger godt utenfor sikkerhetssonen, og det blir ikke behov for rekkverk eller 
mur for å bevare den. Tunet på Lindelien gård blir dermed bevart. 

• Større muligheter for å fylle masser på innersiden av vegen. Nytt jorde kan 
opparbeides i dette området. 
 

Ulemper 

• Det må fylles ut i fjorden. På det meste må det fylles ut i en avstand på 13-14 meter 
fra eksisterende vannkant. 

• Badeplass forsvinner. 

 

Alternativ B – Minst mulig fylling i fjorden og konflikt med låven: 

Fordeler 

• Lite fylling ut i fjorden, 3-4 meter ut på det meste.  

Ulemper 

• Låven må sannsynligvis rives, noe som vil ødelegge kulturmiljøet på Lindelien gård. 
Avstand mellom vegskulder og hjørnet på låven er ca. 2,5 meter.  

• Strandsonen vil ikke bli bevart på dette alternativet siden fyllingen går helt ned til 
vannkanten og stedvis ut i vannet. Badeplassen forsvinner men kan flyttes og 
opparbeides et annet sted. 

Alternativ C – Mellomløsning, minst mulig fylling og bevare låven: 

Fordeler 

• Låven ligger med 7-8 meters avstand fra vegkanten og kan bevares. 
• Låven ligger rett innenfor sikkerhetssonen og rekkverk kan sannsynligvis unngås 
• Fyllingen ut i vannet er minimalisert mest mulig uten at låven blir direkte berørt, på 

det meste går fyllingen i dette alternativet 11-12 meter ut i vannet. 

Ulemper 

• Badeplass forsvinner, men kan opparbeides på nytt et annet sted. 
 

Valgt løsning 

Alternativ C tar i tilstrekkelig grad hensyn til Lindelien gård samtidig som utfyllingen i vann 
er redusert så mye som mulig. Dette vurderes derfor som den beste løsningen totalt sett.  
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13. Dokumentoversikt 
Oversikt over dokumenter laget i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for 
prosjektet rv.7 Ørgenvika – Lindelien: 

Hoveddokumenter: 

- Plankart 
- Planbestemmelser 
- Planbeskrivelse 
- Tekniske tegninger 
 
Rapporter: 
- Geoteknisk rapport 
- Geologisk rapport 
- Forprosjekt konstruksjoner 
- Forprosjekt tunnel 
- Støyrapport 
- ROS-analyse 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør

Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-sor@vegvesen.no
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