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RAPPORT  

OPPDRAG Ny vannforsyning Oslo DOKUMENTKODE 50-X-RAP-533 

EMNE Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til 
varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag 
til planprogram, Hole kommune 

TILGJENGELIGHET 

ÅPEN 

OPPDRAGSGIVER Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten OPPDRAGSLEDER Lars Hjermstad 

KONTAKTPERSON Lars Hem UTARBEIDET AV Jørgen Langgård 

 

 

SAMMENDRAG 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 ble det 17. januar 2018 kunngjort oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan og utbyggingsavtaler samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram for 
detaljreguleringsplaner med konsekvensutredning for ny vannforsyning til Oslo. 21. mars 2018 ble det gjennomført 
en begrenset varsling av utvidet planområde i Lommedalen i Bærum kommune og 28. juni 2018 ble det gjennomført 
en varsling av utvidet planområde i Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner. 

Det er til sammen mottatt 100 uttalelser til de tre varslingene, hvorav 21 uttalelser berører Hole kommune. 
Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over hvilke uttalelser som er mottatt samt hvordan de er fulgt opp 
i planarbeidet og i planforslaget. 

Det er mottatt varsel om innsigelse fra Akershus fylkeskommune (antatt konflikt med kulturlandskap i Lommedalen, 
Bærum), Fylkesmannen i Oslo og Akershus (potensiell konflikt med nasjonale naturverdier på Huseby, Oslo) og 
Statens vegvesen, region sør (eventuelle avvik fra nasjonale hensyn eller viktige parametre i vegnormalene). 
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1 Bakgrunn og hensikt 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 ble det 17. januar 2018 kunngjort oppstart av 

arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtaler samt offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram[1] for detaljreguleringsplaner med konsekvensutredning for ny vannforsyning til Oslo. 

Kunngjøring skjedde ved brev til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere, naboer 

og andre berørte samt på nettsidene til Vann- og avløpsetaten, Lier kommune, Hole kommune, 

Bærum kommune og Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Frist for uttalelse ble satt til 1. mars 

2018, senere utvidet til 19. mars.  

 

21. mars 2018 ble det gjennomført en begrenset varsling av utvidet planområde i Lommedalen i 

Bærum kommune. Frist for uttalelse ble satt til 23. april 2018. 28. juni 2018 ble det gjennomført en 

varsling av utvidet planområde i Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner. Frist for uttalelse ble satt til 3. 

september 2018. 

 

Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over hvilke uttalelser som er mottatt til varsling 

av oppstart av planarbeid og utbyggingsavtaler, offentlig ettersyn av forslag til planprogram samt 

varsling av utvidet planområde i Lommedalen. I kapittel 2 gis det en overordnet oversikt over hvilke 

aktører som har uttalt seg. I kapittel 3 er det gitt sammendrag av og kommentarer til hver enkelt 

uttalelse. Kommentarene inkluderer i hvilken grad uttalelsen er hensynstatt i planarbeidet og i 

planforslaget.  

 

Uttalelsene er i påfølgende gjennomgang behandlet på følgende måte: Der uttalelsen har medført 

endringer i planforslaget bemerkes «uttalelsen tas til følge». Der uttalelsen ikke er hensyntatt i 

planprogram eller planforslag, for eksempel fordi forholdet allerede er innarbeidet eller er vurdert 

som mindre relevant, bemerkes at «uttalelsen tas til orientering». 

 

I denne rapporten er kun uttalelser som omhandler Hole kommune referert. Uttalelser som 

omhandler andre kommuner er referert i tilsvarende rapporter for Lier, Bærum og Oslo kommuner. 

2 Mottatte uttalelser 

2.1 Opprinnelig varsling av oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram 

 

Kommunale instanser og foretak Nr. Datert 

- - - 

 
 

Statlige og regionale instanser og foretak Nr. Datert 

Bane NOR SF B2 22.02.2018 

Buskerud fylkeskommune B3 26.02.2018 

Direktoratet for mineralforvaltning B4 16.02.2018 

Fylkesmannen i Buskerud B6 19.02.2018 

Mattilsynet  B9 19.03.2018 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) B10 01.03.2018 

Statens vegvesen, Region sør B11 28.02.2018 
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Interesseorganisasjoner Nr. Datert 

Norges Miljøvernforbund (MNF) C5 28.02.2018 

Norges Miljøvernforbund (MNF), Østlandskontoret C6 07.03.2018 

 
 

Privatpersoner og private foretak Nr. Datert 

Bergo, Agnar D1 14.03.2018 

Gullingsrud, Knut D5 22.01.2018 

Nottelmann, Nina D15 19.03.2018 

Pedersen, Kristoffer D18 19.01.2018 

Pedersen, Kristoffer D19 19.01.2018 

Reksten, Olav D21 29.01.2018 

 

2.2 Varsling av utvidet planområde i Lommedalen 

 

Kommunale instanser og foretak Nr. Datert 

- - - 

 

Statlige og regionale instanser og foretak Nr. Datert 

- - - 

 

Interesseorganisasjoner Nr. Datert 

- - - 

 

Privatpersoner og private foretak Nr. Datert 

- - - 

 

2.3 Varsling av utvidet planområdet i Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner 

 

Kommunale instanser og foretak Nr. Datert 

- - - 

 

Statlige og regionale instanser og foretak Nr. Datert 

Bane NOR SF B21 03.07.2018 

Buskerud fylkeskommune B22 03.09.2018 

Direktoratet for mineralforvaltning B23 17.08.2018 

Fylkesmannen i Buskerud B24 11.07.2018 

Mattilsynet B26 03.09.2018 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) B27 18.07.2018 

 

Interesseorganisasjoner Nr. Datert 

- - - 

 

Privatpersoner og private foretak Nr. Datert 

- - - 

 

Sammendrag av og kommentarer til uttalelsene er gitt i kapittel 3. 
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3 Sammendrag og kommentarer 

3.1 Opprinnelig varsling av oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram 

3.1.1 Kommunale instanser og foretak 

 

 
A 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

   

 Ingen mottatte uttalelser. 
 

 

 

3.1.2 Statlige og regionale instanser og foretak 

 

 
B 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

B2 Bane NOR SF  

 Bane NOR SF skriver i sin uttalelse at planområdet 
ikke omfatter noen eksisterende jernbanelinjer, 
men at tunneltraseen for vannforsyning vil krysse 
den framtidige Ringeriksbanen.  
 
Det vises til fastsatt planprogram samt forslag til 
reguleringsplan med konsekvensutredning for 
Ringeriksbanen. Delstrekning 1 går i hovedsak i 
tunnel fra Jong i Bærum til Sundvollen i Hole med 
planlagt tverrslag i Avtjerna-området. Traseen vil 
optimaliseres i videre arbeid. Bane NOR forutsetter 
at ny vannforsyning ikke kommer i konflikt med 
den nye jernbanetunnelen i disse områdene, og at 
Vann- og avløpsetaten involverer Bane NOR i det 
videre planarbeidet. 
 

Uttalelsen tas til orientering.  
 
 
 
 
Forslagsstiller har opprettet dialog med både 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. 
Koordinering og samarbeid pågår. Tiltakene 
ligger i ulike horisontalplan, og det er ingen 
konflikter. Tiltakene krysser hverandre i Bærum 
kommune. 

B3 Buskerud fylkeskommune  

 Buskerud fylkeskommune skriver i sin uttalelse at 
planprogrammet gir en god beskrivelse av 
planarbeidet. Fylkeskommunen er tilfreds med at 
det legges opp til en god dialog med berørte 
kommuner og medvirkning. 
 
Tyrifjorden er klassifisert som en innsjø med god 
økologisk tilstand. Det er ikke risiko for at innsjøen 
ikke når miljømålene som er definert i 
vannforskriften og regional forvaltningsplan. 
Tyrifjorden oppfyller i dag mange behov, for 
eksempel rekreasjon, drikkevann, jordvanning og 
resipient for avløpsvann. Det er svært positivt at 
Tyrifjorden også kan tjene som drikkevann for 
Oslo, men fylkeskommunen er opptatt av at 
drikkevannsuttaket ikke skal legge begrensninger 

Uttalelsen tas til orientering. 
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på dagens brukerinteresser og bli til hinder for 
videre utvikling av kommunene rundt Tyrifjorden. 
 
Planområdet anses tilstrekkelig for etablering og 
drift av det planlagte tiltaket. 
 
Uttak av drikkevann kan medføre at interesser i 
influensområdet, langt utenfor planområdet, 
berøres. Eksempelvis ved restriksjoner på 
eksisterende og framtidig virksomhet i eller i 
nærhet av drikkevannskilden. Vil tiltaket medføre 
behov for klausuleringstiltak som kan medføre 
brukere av nedbørsfelt og vassdrag nye 
begrensninger eller kostnader? Vil nye tiltak, som 
vil kunne medføre at vannkvalitet/økologisk 
tilstand innenfor tilstandsklasse «god», fortsatt 
kunne iverksettes innenfor nedbørsfeltet innenfor 
de rammene i vannforskriftens § 12? Vil 
Mattilsynet eller andre myndigheter kreve 
gjennomføring av tiltak i nedbørsfeltet eller 
vassdraget som er nødvendig for å oppfylle 
vedtatte mål for vassdraget? Hvem skal i så fall 
betale for nye tiltak som kreves? 
 
Fylkeskommunen mener at det er viktig for 
kommunene og brukerinteressene rundt 
Tyrifjorden at influensområdet for hele 
vannforsyningsanlegget defineres, og at eventuelle 
konsekvenser for drikkevannskildens 
influensområde blir avklart gjennom 
planprosessen. Problemstillingene må tas inn i 
planprogrammet. 
 
Fylkeskommunen mener at det er positivt at det 
legges opp til størst mulig utnyttelse av 
overskuddsmasser. Det bør tas inn miljømessige 
føringer (eksempelvis transporteffektivitet, 
nærmiljøulemper, klimagassutslipp, mm) for 
massehåndtering i miljøoppfølgingsplan eller egen 
plan for massehåndtering. 
 
Fv. 285 er en viktig forbindelse mellom Ringerike 
og Drammensregionen. Mye tungtrafikk gjør at 
veien har et stort, løpende vedlikeholdsbehov, og 
vedlikeholdsetterslepet er estimert til ca. 1,5-2,0 
milliarder kroner. Det er ikke ønskelig med mer 
tungtrafikk på veien. Under punkt 7.4.4 må det 
belyses hva uttransport av masser fra Vefsrud vil 
bety for vegsystemer med særlig fokus på 
veggrunn og trafikksikkerhet. Forslag til avbøtende 
tiltak må beskrives. Statens vegvesen, Region Sør 
vil sette nærmere krav når det gjelder 
trafikkapasitet og trafikksikkerhetsmessige forhold. 
 
Fylkeskommunen mener planprogrammet dekker 
relevante temaer for naturmangfold og vannmiljø. 

 
 
 
 
 
 
Tyrifjorden/Holsfjorden er i dag i bruk som 
drikkevannskilde. At det i framtiden vil skje 
ytterligere uttak av drikkevann fra kilden gir ikke 
behov for nye begrensninger eller restriksjoner i 
vassdraget eller influensområdene. Oslo 
kommunes uttak er i normalsituasjon (med Oset 
vannbehandlingsanlegg i drift) beregnet til ca. 
0,4 % av tilsiget til Tyrifjorden. Et maksimal uttak 
av vann vil medføre et bortfall av 3,6 % av 
tilsiget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapittel 7.3.1 om tiltaksbeskrivelse i fastsatt 
planprogram omfatter krav til beskrivelse av 
restriksjoner på drikkevannskilde, og dette er 
beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 6.3.1. Det 
er ikke foreslått nye restriksjoner på bruk av 
Holsfjorden med unntak av forbud mot tiltak i 
direkte konflikt med vanninntaket. 
 
 
Krav til miljøoppfølgingsplan er innarbeidet i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram, og forslag til 
miljøoppfølgingsplan er utarbeidet som vedlegg 
til planforslaget. 
 
 
 
 
Ved planlegging av permanente og midlertidige 
anlegg gjøres en helhetlig og tverrfaglig 
vurdering av en rekke ulike forhold, hvor trafikk 
inngår. Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av konsekvenser for trafikk i 
anleggsfase inngår i utredningstemaet «Andre 
utredninger og analyser» i kapittel 7.4 i fastsatt 
planprogram og er beskrevet i planforslagets 
delutredning anleggsfase. Planforslaget 
inkluderer lokal plassering av overskuddsmasser 
på Vefsrud, noe som vil begrense 
anleggstransport via fv. 285. 
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Fylkeskommunen har ikke opplysninger om 
automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet. Det må gjennomføres arkeologiske 
registreringer, jf. kulturminnelovens §§ 8, 9. Det vil 
ikke være hensiktsmessig å registrere områder som 
ikke vil berøres av inngrep på terreng. 
Fylkeskommunen ber om å få oversendt kart som 
viser berørte områder så raskt som mulig, slik at 
arbeidsomfang og budsjett kan estimeres. 
Kulturminnelovens § 9 må være oppfylt for hele 
planområdet når planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn, uavhengig av arealformål. Dette 
gjelder alle permanente og midlertidige inngrep. Et 
unntak vil være områder som omfattes av 
hensynssone uten permanent arealformål, for 
eksempel over tunneltraseer. 
 
Fylkeskommunen kjenner ikke til fredete bygninger 
innenfor planområdet, men ser det som positivt at 
kulturminner og kulturmiljøer skal utredes. Det 
gjøres oppmerksom på gårdstunet Vefsrud 
(gnr./bnr. 191/38, 191/2, Lier kommune). 
Våningshuset er SEFRAK-registrert, men ikke 
verdivurdert. Det er en listeført kirke og enkelte 
SEFRAK-registrerte bygninger på Sollihøgda i Hole, 
men disse antas ikke bli berørt. 
 

 
Forslagsstiller har i dialog med Fylkeskonservator 
avklart at det stilles krav til arkeologiske 
undersøkelser for anlegg i dagen på Vefsrud. 
Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført i 
september 2018, og resultatene er innarbeidet i 
planforslagets delutredning kulturmiljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstillers vurdering av nyere tids 
kulturminner inngår i planforslagets 
delutredning kulturmiljø. 

B4 Direktoratet for mineralforvaltning  

 Direktoratet for mineralforvaltning skriver i sin 
uttalelse at planområdet berører steinbruddet ved 
Steinskogen i Bærum kommune. Forekomsten er 
av nasjonal betydning som byggestoffressurs. 
Utvidelse av masseuttaket ved Steinskogen ble 
foreslått ved begrenset høring av 
kommuneplanens arealdel for Bærum kommune i 
årsskiftet 2017/2018. Direktoratet har stilt seg 
positive til dette og er også kjent med at 
tiltakshaver Franzefoss AS har behov for å frigjøre 
ytterligere areal for å øke mottak av masser. 
Forslag om utvidelse er i tråd med dette behovet. 
 
Direktoratet forutsetter at utredningene tar 
hensyn til forekomsten ved Steinskogen, og at 
tiltaket ikke utformes på en slik måte at de er til 
hinder for utnyttelse av de nasjonalt viktige 
ressursene. Direktoratet er positive til tiltak som 
sikrer både uttak av ressurser samt bruk av 
overskuddsmasser fra tunnelarbeidet og 
forutsetter at tiltakshaver Franzefoss AS 
involveres. 
 
Direktoratet forventer at det gjøres en detaljert 
vurdering av hva overskuddsmasser fra 
tunneldriving kan brukes til. Direktoratet er kjent 
med at bergartene i Oslofeltet ofte er velegnet 

Uttalelsen tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller foreslår i planforslaget etablering 
av tverrslag til Steinskogen for mellomlagring og 
salg i det åpne markedet i samarbeid med 
Franzefoss Pukk AS. Planforslaget er ikke i 
konflikt med kartlagte bergressurser. 
 
 
 
 
 
Forslagsstillers vurdering av berg som 
naturressurs inngår i mulighetsstudie 
massehåndtering og delutredning 
naturressurser. På Vefsrud foreslås brukbare 
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som byggeråstoff, for eksempel vegbygging. I NGUs 
ressursdatabaser er det registrert flere mulige 
framtidige, lokalt viktige uttaksområder for 
byggeråstoffer i Bærum. Direktoratet forventer at 
disse forekomstene blir vurdert om skal inkluderes 
i utredningene. Det er også registrert flere malm- 
og industrimineralforekomster innenfor eller i 
nærhet av planområdet, de fleste vurdert å være 
lite viktige. 
 

overskuddsmasser plassert permanent i lokale 
deponier for å begrense massetransport. I 
Bærum foreslås brukbare overskuddsmasser 
mellomlagret og videresolgt. I Oslo er håndtering 
av brukbare overskuddsmasser uavklart. 
Planforslaget er ikke i konflikt med kartlagte 
bergressurser. 

B6 Fylkesmannen i Buskerud  

 Fylkesmannen i Buskerud skriver i sin uttalelse at 
deres forvaltningsområde er Lier og Hole 
kommuner, og at planprogrammet inkluderer de 
temaene som er aktuelle for å avklare 
konsekvensene for natur-, friluftsliv-, landskap- og 
miljøinteresser i området. 
 
Norge har gjennom internasjonale konvensjoner 
forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk 
mangfold innen 2020. Det er viktig at kommunen 
ivaretar leveområder for sjeldne, trua, og sårbare 
arter (CR/EN/VU) og naturtyper med 
verdivurdering «viktig» (B) og «svært viktig» (C). 
For alle offentlige beslutninger om naturmangfold 
skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 legges til grunn. 
Aktuelle kunnskapskilder er Naturbase, MiS og 
Artskart. Dersom nødvendig for å øke 
kunnskapsgrunnlaget bør det gjennomføres en 
kartlegging, og Fylkesmannen er positive til 
kartlegging av Vefsrud. Dokumentasjon legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Det er viktig at vassdrag forvaltes gjennom 
helhetlig arealpolitikk som sikrer 
vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. Tyrifjorden er et vernet vassdrag og 
egne rikspolitiske retningslinjer gjelder. I plan- og 
bygningslovens § 1-8 er det fastsatt at det i 100-
metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn 
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
allmenne interesser. Randsoner langs vassdrag er 
blant de mest artsrike og bevaringsverdige med 
hensyn på landskapsøkologi og biologisk mangfold 
samt er viktig for friluftsliv. Områder av verdi for 
disse temaene må innarbeides i planen som del av 
grønnstrukturen. Etablering av gjerder ved 
vanninntaket bør vurderes grundig, slik at 
friluftsinteresser blir ivaretatt. 
 
Tiltak i Holsfjorden med tilhørende kantsone må 
behandles etter vannressursloven og forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag i lov om laksefisk og 
innlandsfisk. Tiltak som medfører eller kan 
medføre fare for forringelse av 
produksjonsmuligheter for fisk eller andre 

Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av konsekvenser for naturmangfold 
inngår i utredningstemaet «naturmangfold» i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram og i 
planforslagets delutredning naturmangfold. Det 
ble gjennomført naturkartlegging på Vefsrud i 
oktober 2017 og mai-juli 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller har i planarbeidet i størst mulig 
grad forsøkt å hensynta randsonen langs 
Tyrifjorden. Det planlegges ikke direkte inngrep i 
randsonen i permanent, da vanninntaket vil 
sprenges/bores i fjell. Det vil være behov for 
begrenset atkomst til Holsfjorden og inngjerding 
av sikkerhetsmessige hensyn i anleggsfase. Et 
mindre område i kantsonen er i plankart 
foreslått som bestemmelsesområde for anlegg- 
og riggområde. 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller har utarbeidet og avsendt søknad 
om konsesjon for vannuttak etter 
vannressurslovens § 8. Søknaden er avgrenset til 
de fysiske inngrepene i vassdraget og selve 
vannuttak. Resterende deler av tiltaket vil 
avklares gjennom reguleringsplan med 
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ferskvannsorganismer er avhengig av tillatelse 
etter § 1 i nevnte forskrift. Når reguleringsplan 
omfatter de hensyn som vannressursloven skal 
ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon, 
etter § 8, jf. §§ 18, 20 i vannressursloven. Det vil 
heller ikke bli behov for egen søknad etter forskrift 
om fysiske tiltak i vassdraget hvis tiltaket og 
konsekvensene er tilfredsstillende beskrevet. 
Fylkesmannen ber derfor om en detaljert 
beskrivelse av hvordan tiltaket i vassdraget med 
tilhørende kantsone tenkes utført. 
 
Mellomlagring og/eller deponering av 
overskuddsmasser blir det svært viktig å få avklart 
som en del av planarbeidet. Fylkesmannen ber om 
at gjenbruk av overskuddsmassene utredes, og at 
det utarbeides en plan for massehåndtering. 
Overskuddsmasser fra tunnelframføring er å regne 
som næringsavfall, jf. § 32 i 
forurensingsforskriften. Tiltakshaver er ansvarlig 
for transport til lovlig avfallsanlegg eller 
gjenvinning. 
 
Det vises til forurensningslovens § 11 om 
virksomheter som må ha særskilt utslippstillatelse 
fra Fylkesmannen. Fylkesmannen forutsetter at det 
blir gjennomført en nærmere vurdering av 
utslippsforhold, og at det om nødvendig søkes om 
utslippstillatelse. 
 
Uttak av steinmasser skaper ulemper for 
omgivelsene i form av støy- og støvutslipp og 
massetransport. Støyhensyn må ivaretas etter 
retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016). Eventuelle 
nødvendige tiltak må innarbeides i planen og 
dokumentasjon følge planforslaget. 
 
 
Transport til/fra anlegget kan føre til ulemper for 
trafikanter, særlig gående og syklende. Dette bør 
vurderes nærmere. Det vises til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unges interesser. Det 
anbefales kommunen å innarbeide bestemmelser 
som begrenser driftstid i anleggsfase. Normalt vil 
det være forbud på helligdager og begrensning på 
lørdager samt begrensning til normal arbeidstid på 
øvrige ukedager. Dette bør vurderes grundig. 
 
 
 
Legging av sjøledning i Holsfjorden reguleres av 
forurensningslovens § 7, jf. § 8 og er regnet som 
midlertidig anleggsvirksomhet, hvor «vanlig 
forurensning» ikke krever tillatelse, jf. 
forurensningslovens § 8, første ledd, punkt 3. 

konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven. Beskrivelse og visualisering av 
det planlagte tiltaket inngår i kapittel 6 i 
planforslagets planbeskrivelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller utarbeidet tidlig i planprosessen 
en mulighetsstudie for massehåndtering, hvor 
det videre utredning av lokal plassering av 
overskuddsmasser fra Vefsrud ble anbefalt. Et 
foreløpig estimat viser overskuddsmasser i 
størrelsesorden ca. 180 000 m3. Planforslaget 
inkluderer to lokale områder for permanent 
plassering av overskuddsmasser. 
 
 
 
Forslagsstiller vil i god tid før oppstart av 
anleggsarbeid vurdere behov for 
utslippstillatelse og forankre vurderingen hos 
Fylkesmannen i Buskerud. Om nødvendig vil det 
søkes om utslippstillatelse. 
 
 
Utredning av støy fra permanent anlegg inngår i 
utredningstemaet «Nærmiljø og friluftsliv» i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram og i 
planforslagets delutredning nærmiljø og 
friluftsliv. Utredning av støy fra anleggsfase 
inngår i utredningstemaet «Andre utredninger 
og analyser» og inngår i planforslagets 
delutredning anleggsfase. 
 
Utredning av tilgjengelighet i anleggsfase inngår i 
utredningstemaet «Andre utredninger og 
analyser» i kapittel 7.4 i fastsatt planprogram og 
i planforslagets delutredning anleggsfase. Støy 
fra veitrafikk er vurdert mot retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging 
(T1442/2016). Støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet er vurdert mot Oslo 
kommunes støyforskrift. Forslagsstiller har 
foreslått planbestemmelser for maksimale 
støynivåer knyttet til ulike tider på døgnet.  
 
Forslagsstiller vil i god tid før oppstart av 
anleggsarbeid vurdere behov for tillatelse til 
legging av sjøledning etter forurensningsloven og 
forankre vurderingen hos Fylkesmannen i 



Detaljreguleringsplaner for ny vannforsyning til Oslo ÅPEN  

Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av 
oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, 
Hole kommune 

3 Sammendrag og kommentarer 

 

50-X-RAP-533 cowi.no – multiconsult.no Side 11 av 20 

Forurensning som ikke regnes som «vanlig» krever 
tillatelse etter forurensningslovens § 11. Dette bør 
vurderes som en del av planarbeidet. 
 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til 
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer for utbygging, som bør følge 
planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 

Buskerud. Om nødvendig vil det søkes om 
tillatelse. 
 
 
 
Beskrivelse av risiko og sårbarhet inngår i 
kapittel 7.3.6 i fastsatt planprogram og i 
planforslagets risiko- og sårbarhetsanalyse 

B9 Mattilsynet   

 Mattilsynet skriver i sin uttalelse at det ikke er 
kjent at det er andre drikkevannskilder i eller i 
nærhet av planområdet, men at det må 
undersøkes om det er andre drikkevannskilder som 
kan påvirkes av ny vannforsyning. Det er forbudt å 
forurense drikkevann, jf. drikkevannsforskriften § 
4. 
 
Der planarbeidet berører landbruksarealer er det 
viktig å undersøke om berørte arealer har smitte 
av jordboende skadegjørere/ugress som 
potetcystenematoder og/eller floghavre. Disse har 
restriksjoner knyttet til smittespredning. 
 
 
Det er viktig å ta nødvendige hensyn for å 
forebygge risiko for overføring av mikroorganismer 
og/eller parasitter ved overføring av store 
mengder vann. De to nedbørsområdene er to 
separate epidemiologiske enheter. Dette kan 
gjøres ved for eksempel fullrensning ved inntak, 
lekkasjetett overføringstunnel eller dokumentert 
grunnvannsovertrykk på hele tunnelstrekningen 
med fullrensning i motsatt ende. Spillvann/spyle-
/rensevann vil måtte tilbakeføres til Holsfjorden 
eller fullrenses. Slikt hensyn pålegger enhver 
tiltakshaver etter naturmangfoldloven. Det vises 
videre til forskrift om omsetning av akvakulturdyr 
og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos 
akvatiske dyr, som forbyr flytting av levende eller 
døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag eller 
andre deler av samme vassdrag. Det er usikkerhet 
om det er regnbueørret eller røye med 
gyrodactylus salaris i Holsfjorden. Fordi det 
eksisterer en usikkerhet, er det viktig å ta «føre 
var»-hensyn, slik at det ikke risikeres smitte til 
lakseførende vassdrag i Oslo og Akershus. 
 
Mattilsynet ser det som svært viktig at Oslo 
kommune prioriterer arbeid med ny 
reservevannforsyning og følger de etablerte 
tidsplanene for å sikre drift innen 1. januar 2028. 
 
 
 

Uttalelsen tas til orientering. Det er to vannverk 
på Sollihøgda som benytter grunnvannet som 
drikkevannskilde. Forslagsstiller kjenner ikke til 
at det er andre drikkevannskilder som vil bli 
berørt av planarbeidet. 
 
 
 
Krav til miljøoppfølgingsplan er innarbeidet i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram, og forslag til 
miljøoppfølgingsplan er utarbeidet som vedlegg 
til planforslaget. Miljøoppfølgingsplan 
inneholder miljømessige føringer, blant annet 
når det gjelder spredning av plantesykdommer. 
 
Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av risiko for og konsekvenser ved 
overføring av mikroorganismer og/eller 
parasitter inngår i utredningstemaet 
«naturmangfold» i kapittel 7.4 i fastsatt 
planprogram og i planforslagets delutredning 
naturmangfold. Forslagsstiller har en pågående 
dialog med Fylkesmannen i Oslo og Akershus om 
problemstillingen. Planforslaget inkluderer 
utslipp av testvann og vann fra spesielle 
hendelser ved vannbehandlingsanlegget til 
Lysakerelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller har lagt 1. januar 2028 til grunn i 
sin overordnede framdriftsplan og er avhengig 
av en rask og effektiv planprosess for å 
muliggjøre dette. 
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B10 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

 NVE skriver i sin uttalelse at det er avklart at 
vannuttaket og direkte inngrep i Holsfjorden krever 
konsesjon etter vannressurslovens § 8. Resterende 
avklaringer rundt arealbruk må skje gjennom 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 
 
Når det utarbeides arealplaner må det tas hensyn 
til flom- og skredfare, allmenne interesser i 
vassdrag og grunnvann samt anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
Planprogrammet ser ut til å være dekkende for 
relevante temaer innen naturfare (flom, erosjon, 
skred) samt allmenne interesser knyttet til 
vassdrag. NVE minner om at eventuell senkning av 
grunnvannstand også kan ha konsekvenser for 
allmenne interesser, for eksempel naturmangfold. 
 
Traseen krysser flere større og mindre vassdrag 
som omfattes av verneplan for vassdrag 
(Oslomarkvassdragene – vernet etter verneplan I, 
1973). Det må ikke legges opp til tiltak som er i 
strid med verneformålet. 
 
Planprogrammet peker på massetransport og 
mellomlagring og/eller massedeponering som 
sentrale problemstillinger. NVE minner om 
sikkerhet i forhold til skredfare, spesielt 
områdestabilitet i områder med marin leire, også 
må ivaretas ved massehåndtering. 
 
NVE har utarbeidet en sjekkliste for vurdering av 
temaer innenfor nevnte forvaltningsområder og 
viser til denne samt relevante veiledere om 
nasjonale og vesentlige regionale interesser i 
arealplanlegging (2/2017) og flom- og skredfare i 
arealplaner (2/2011). 
 

Uttalelsen tas til følge. Forslagsstiller har 
utarbeidet og avsendt søknad om konsesjon for 
vannuttak etter vannressurslovens § 8. 
Søknaden er avgrenset til de fysiske inngrepene i 
vassdraget og selve vannuttak.  
 
Beskrivelse av risiko og sårbarhet, inkludert 
flom- og skredfare samt grunnvannsenkning, 
inngår i kapittel 7.3.6 i fastsatt planprogram og i 
planforslagets risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Senking av grunnvannstand inngår også som 
tema i planforslagets delutredning 
naturmangfold og delutredning naturressurser. 
 
 
 
 
Forslagsstiller har søkt å unngå tiltak som er i 
strid med verneformålet for vassdrag. 
 
 
 
 
Beskrivelse av risiko og sårbarhet i kapittel 7.3.6 i 
fastsatt planprogram og i planforslagets risiko- 
og sårbarhetsanalyse omfatter også 
massehåndtering. Det er ikke foreslått 
permanent eller midlertidig plassering av 
overskuddsmasser i områder med marin leire. 
 
Forslagsstiller har lagt NVEs sjekkliste til grunn 
for planarbeidet. 

B11 Statens vegvesen, Region Sør  

 Statens vegvesen, Region sør skriver i sin uttalelse 
at det er viktig at områder for ny utbygging er 
vurdert i en større sammenheng med hensyn på 
samordnet areal- og transportplanlegging, og 
grunnlaget bør være godkjent kommune(del)plan. 
 
Ny virksomhet medfører vanligvis økt 
trafikkbelastning i kryss og avkjørsler og 
virkningene må dokumenteres. Forholdet til 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet må avklares og 
hensyntas i planarbeidet. 
 
 
Det må sørges for tilfredsstillende 
overvannshåndtering som også inkluderer 
krysninger av riks- og fylkesveg. Endringer må 
påregnes gjennomført bruk brukstillatelse, og det 

Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av konsekvenser for trafikk i 
permanent situasjon og i anleggsfase inngår i 
utredningstemaet «Andre utredninger og 
analyser» i kapittel 7.4 i fastsatt planprogram og 
i planforslagets delutredning anleggsfase.  
 
Kapittel 7.3.1 om tiltaksbeskrivelse i fastsatt 
planprogram inkluderer krav til beskrivelse av 
overvannshåndtering, og dette er beskrevet i 
planbeskrivelse kapittel 6. Planforslaget omfatter 



Detaljreguleringsplaner for ny vannforsyning til Oslo ÅPEN  

Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av 
oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, 
Hole kommune 

3 Sammendrag og kommentarer 

 

50-X-RAP-533 cowi.no – multiconsult.no Side 13 av 20 

må inngås gjennomføringsavtale med Statens 
vegvesen før oppstart. Langs riks- og fylkesveger 
kreves minimum 8/3 meter utenfor vegkant 
regulert til annen veggrunn. Normalt kreves 
teknisk detaljplan for regulering av riks- eller 
fylkesveg og avvik fra normaler må dokumenteres. 
Detaljplan anbefales forhåndsvurdert før 
utarbeidelse av planforslag. 
 
Byggegrense for riks- og fylkesveger er nå 
henholdsvis 100 og 50 meter. For regulering av 
støyømfintlig forhold kreves støyforhold 
dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet. 
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs 
riksvegnettet i Buskerud er vedtatt og viser hvor 
byggegrenser på riksvegnett er økt til 100 meter. 
 
Ny vannforsyning Oslo og Fellesprosjektet 
E16/Ringeriksbanen krysser hverandre. 
Massetransport må koordineres grunnet 
trafikkavvikling og beskrives i 
konsekvensutredning. Reguleringsplanen må 
inneholde en plan for at massetransporten ikke 
drar med seg stein, jord og støv ut på offentlig 
veinett. Planforslag for Fellesprosjektet er 
oversendt Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til behandling, og 
offentlig ettersyn våren 2018 er et mål. Det kan 
komme endringer. 
 
Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen 
mot eventuelt planforslag som ikke er i samsvar 
med nasjonale hensyn eller viktige parametre i 
vegnormalene. 
 

ikke endring av riks- og/eller fylkesveger, men 
forutsetter utvidelse av avkjørsel fra fv. 285 til 
Fjulsrudveien. Det er i planbestemmelsene stilt 
krav om Statens vegvesens godkjenning av 
byggeplan før oppstart av anleggsarbeid. 
 
 
 
 
Planforslaget omfatter ikke ny bebyggelse eller 
andre tiltak, med unntak av utvidelse av 
eksisterende vei, innenfor fv. 285s byggegrense. 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller har opprettet dialog med både 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 samt E16 
Bjørum-Skaret. Koordinering og samarbeid 
pågår. Framdrift for de ulike prosjektene er per 
dags dato usikker og koordinering av 
massetransport må drøftes nærmere oppstart. 
Krav til miljøoppfølgingsplan er innarbeidet i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram, og forslag til 
miljøoppfølgingsplan er utarbeidet som vedlegg 
til planforslaget. Miljøoppfølgingsplan 
inneholder miljømessige føringer, blant annet 
når det gjelder spredning av støv, mm, på 
offentlig veinett. 
 
 
 

 

3.1.3 Interesseorganisasjoner 

 

 
C 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

C5 Norges Miljøvernforbund (NMF)  

 NMF skriver i sin uttalelse at det kreves at vannet 
UV-bestråles 360 grader for å bekjempe mulige 
smittekilder fra organiske komponenter i vannet. 
 
Utbygger må forberede vannbehandlingsanlegget 
på bruk av teknologi som kan filtrere ut blant 
annet mikroplastpartikler og andre mikropartikler, 
i tillegg til nanopartikler i kilden. Dersom 
nanoteknologi brukes i filtreringen, er det viktig at 
det brukes materialet som ikke er helsefarlige ved 
utlekking til vann eller luft. Forskning viser at 
dobbeltveggede karbon-nanorør-strukturer har 

Uttalelsen tas til orientering. Tekniske forhold 
rundt vannbehandlingsprosessen er ikke 
relevant for selve planleggingsarbeidet etter 
plan- og bygningsloven, men forslagsstiller 
noterer seg innspillene og synspunktene fra 
Norges Miljøvernforbund. Det er imidlertid ikke 
planlagt bruk av nanoteknologi i 
renseprosessene i det nye 
vannbehandlingsanlegget. 
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samme form og virkning som asbest.  Det kan være 
aktuelt å bruke disse nanostrukturene i rensing av 
vann for tungmetaller, mikroorganismer, mikro- og 
nanopartikler. NMF mener at utbygger må ha en 
føre-var holdning på bruk av disse materialene 
(MWCNT), da det kan være en risiko for avskalling 
og utlekking, og ikke ta disse i bruk. Når 
nanostrukturene først har kommet ut i miljøet, vil 
de vandre i vann, luft og diverse organismer. 
 
NMF er positive til at det brukes en drivemetode 
som gjør at overskuddsmassene blir anvendelige til 
blant annet nye gang- og sykkelveier. 
 
NMF krever at utbygger håndterer og avhender 
rester av skytemateriell som inneholder plast, da 
det kan bli et miljøproblem dersom det havner i 
drenering og steder der plasten kan brytes opp og 
skape mikroplast. Sprengmasser må renses 
manuelt for plastrester gjennom en 
sorteringsløsning etter sprenging, før gjenbruk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller vil utføre sprenging etter 
gjeldende lover og forskrifter. 

C6 Norges Miljøvernforbund, Østlandskontoret  

 Norges Miljøvernforbund, Østlandskontoret skriver 
i sin uttalelse at de krever at det utredes alternativ 
vannforsyning basert på grunnreservoarer, og at 
dette sees i sammenheng med bevaring av 
grusmoer som drenering for grunnvann, men også 
fordi grunnvann er en potensielt sikrere vannkilde 
enn det omsøkte fjordbassenget med hensyn på 
overlagt forurensning. Det vises til at kun ca. 15 % 
av Norges vannforsyning er basert på grunnvann, 
mens Danmark, Østerrike, Island har over 95 %. 
Grusmoer må vernes fordi de er viktige 
grunnvannsressurser. 
 
Tungmetaller fra Spenncons slamdeponi ved 
Ådalselva renner ut i Tyrifjorden og kan i teorien 
havne i reservevannkilden. Fjordsystemer som 
drikkevannskilder er sårbare for angrep, spredning 
av forurensning og forgiftning, og det er tilnærmet 
umulig å beskytte mot dette. 
 
Miljøvernforbundet ber Vann- og avløpsetaten se 
nærmere på Gardermoen-reservoaret og andre 
grunnvannsressurser i Østlandsområdet som 
alternativer. Dette forutsetter at kilder til 
forurensning (deponi- og landbruksavrenning, etc.) 
og eksponering av grunnvann håndteres bedre enn 
i dag. Miljøvernforbundet har i brev til 
Miljøverndepartementet bragt opp denne 
problemstillingen.  
 
Miljøvernforbundet har vært engasjert i Giardia-
saken fra Bergen, som omhandlet smitte fra 
sprukne kloakkledninger. Oslo har også hatt 

Uttalelsen tas til orientering. Konsept for ny 
vannforsyning er vurdert bredt i 
Konseptvalgutredning (KVU) for ny 
vannforsyning[2], hvor anbefaling er å benytte 
Holsfjorden som ny drikkevannskilde. Grunnvann 
ble ikke vurdert i KVU, men er tidligere vurdert. 
Se kommentar nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) 
for ny vannforsyning er det gjort en overordnet, 
helhetlig vurdering av en rekke forhold, inkludert 
eksisterende og framtidig potensial for 
forurensning. 
 
 
Grunnvannsreservoaret på Gardermoen ble 
vurdert på generell basis i 1991. Kapasiteten til 
dette reservoaret ble beregnet til 570 l/s, eller 
ca. 10 % av det Oslo kommune behøver. At det i 
ettertid er bygget en flyplass over reservoaret er 
en vannkvalitetsmessig tilleggsutfordring. 
 
 
 
 
Oslo har ikke hatt vannbårent Giardiautbrudd. I 
2007 ble det derimot påvist skall av Giardia i 
ledningsnettet, og det ble iverksatt 
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mindre utbrudd. Miljøvernforbundet krever at 
framføring av vannledninger ikke eksponeres for 
kloakkledninger som kan utgjøre en trussel ved 
brudd, og at det er solide buffere mellom som 
beskytter. 
 
Miljøvernforbundet har jobbet mye med 
plastforurensning og er bekymret over plast i 
marine miljøer som haver på land, langtransport av 
gammel og skjør plast og annet. Mikroplast i 
drikkevann er dokumentert i flere studier, og 
Miljøvernforbundet krever at Vann- og 
avløpsetaten filtrerer vannet for plastartikler med 
best tilgjengelig teknologi, da det er særdeles 
alvorlig om dette kommer inn i kretsløpet via 
drikkevann. 
 

kokeanbefaling av preventive hensyn. 
Vannbehandlingsanlegget vil bli designet med to 
uavhengige hygieniske barrierer mot Giardia. 
 
 
 
Kartlegging av og de helsemessige 
konsekvensene av mikroplast i norsk råvann og 
drikkevann er tema for et prosjekt i regi av Norsk 
Vann, der bl.a. råvann fra Holsfjorden inngår i 
undersøkelsen. I hvor stor grad mikroplast 
fjernes i vannbehandlingen vil man få svar på 
dersom mikroplastinnholdet i råvannet er 
tilstrekkelig høyt til at rensegraden kan 
identifiseres med noen grad av pålitelighet. 
Dette vil tas hensyn til i planleggingen. De 
undersøkelsene det henvises til fant for øvrig 
også mikroplast i grunnvann, men det må 
understrekes at det er stilt enkelte kritiske 
spørsmål til metodikken som der ble benyttet. 
 

 

3.1.4 Privatpersoner og private foretak 

 

 
D 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

D1 Bergo, Agnar  

 Bergo skriver i sin uttalelse at Nordmarka er et av 
de viktigste friluftsområdene i Norge. Innen 2050 
forventes det at innbyggertallet i Oslo og Akershus 
vil passere 2 millioner og flere vil bruke Marka til 
rekreasjon, turer, bading, sport og fritid.  
 
Engasjementet for skogen er ikke nytt. 30 000 
protesterte mot høyspentledning gjennom Marka i 
1946. Det bør gjøres en grundig vurdering av 
muligheten for å fjerne alle kraftledningene 
gjennom området. Det pågår planlegging av 
oppgradering av vann- og strømtilførsel til Oslo og 
synergier bør utredes. Ved å legge vann og 
strømledninger i samme trasé kan strømmen føres 
videre i sjøkabel fra Vefsrud til nord i Tyrifjorden 
med kort vei til eksisterende kraftledningsnett. 
Statnett SF og Vann- og avløpsetaten bør se på 
muligheten for å samkjøre disse prosjektene. 
Kartskisse som viser dagens strømforsyningsnett 
og råvannstunnelen er vedlagt. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Felles traseer for vann- og strømforsyning er 
vurdert, spesielt i Oslo by, men ulike behov for 
lokalisering av traseer gjør at det er 
uhensiktsmessig med felles traseer. Utenfor Oslo 
har man også ulike behov for lokalisering av 
traseer, men også ulike økonomiske rammer for 
investering og framdrift. I tillegg er det visse 
tekniske utfordringer knyttet til strømforsyning i 
en vannfylt tunnel. I Huseby-området har både 
forslagsstiller og Statnett SF pågående prosjekter 
(kabeltunnel Smestad-Sogn) og her er 
grensesnittene mellom prosjektene koordinert. 

D5 Gullingsrud, Knut (gnr./bnr. 234/60)  

 Gullingsrud skriver i sin uttalelse at han er deleier i 
en hytte på Utstranda og ber om å få tilsendt 
informasjon om prosjektet. Han stiller også 

Uttalelsen tas til orientering. Utstranda ligger så 
langt fra planområdet at grunneiere ikke varsles 
direkte. Saksgangen i prosjektet kan imidlertid 
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spørsmål om hvorfor han ikke har fått tilsendt 
informasjon tidligere. 
 

følges på prosjektets nettside: 
www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning. 
 

D15 Nottelmann, Nina   

 Nottelmann skriver i sin uttalelse at de er nabo til 
planområdet på Vefsrud og bor ved Fjulsrud i Hole 
kommune. Nottelmann med familie bruker 
naturen i området til rekreasjon, turer og 
naturopplevelser for seg selv og gjester.  
 
Nottelmann støtter uttalelse fra Fylkesmannen i 
Buskerud i fokus på hvilke ulemper masseuttak vil 
kunne medføre for omgivelser i form av støy, støv, 
trafikksikkerhet, mv. Det er spesielt viktig at 
anlegget må overholde driftstiden som blir satt. 
Valg av drivemetode, uttransport av masser, 
arbeidstider og omfang av anleggstrafikk vil i stor 
grad påvirke Nottelmann. Det bes derfor om at det 
i videre planarbeid tas hensyn til at det også bor 
folk i dette området, og at det tas spesielt hensyn 
til barn og unge som bor i og bruker området. 
 
Det er svært viktig å vite om det kommer 
tungtransport i området, når man kan forvente at 
det er trafikk i området og i hvilket omfang det vil 
skje. Det vises til Fylkesmannens kommentar om 
driftstid. 
 
Nottelmann ber om at det utredes alternative 
traseer for massetransport, uavhengig av 
drivemetode. I forslagsstillers rapport om 
massehåndtering nevnes opprustning av den 
eksisterende Fjulsrudveien. Det bør vurderes om 
man kan anlegge en anleggsvei inn til Vefsrud som 
ikke tar i bruk eksisterende vei forbi Fjulsrud, for 
eksempel sør for jordene. Eventuelt rett gjennom 
skogen i retning sør, dersom massetransport skal 
til Toverud.  
 
 
Nottelmann ber om valg av drivemetode som 
genererer minst mulig masser fra Vefsrud, som vil 
gi minst mulig massetransport. Det er langt mer 
ønskelig med lokalt deponi ved Vefsrud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuell massetransport via fv. 285 via skje i 
samme periode som bygging av ny E16. Det vil 
være svært uheldig og belastende med tung 

Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av konsekvenser for beboere inngår i 
utredningstemaet «nærmiljø og friluftsliv» i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram og i 
planforslagets delutredning nærmiljø og 
friluftsliv. Vurderinger inkluderer naturligvis også 
beboere i landlige strøk. 
 
 
 
 
 
Estimert omfang av anleggstrafikk er beskrevet i 
planforslagets delutredning anleggsfase. 
Forslagsstiller har foreslått planbestemmelser 
for maksimale støynivåer knyttet til ulike tider på 
døgnet. 
 
Forslagsstiller ønsker ikke å foreslå nye traseer 
for atkomst fra fv. 285 til Vefsrud, da det 
forventes at dette vil gi et uforholdsmessig stort 
inngrep med potensial for større konsekvenser 
for blant annet landskapsbilde, naturressurser og 
naturmangfold. Planforslaget inneholder 
opprustning og mindre omlegging av 
Fjulsrudveien. Planforslaget inkluderer to lokale 
områder for permanent plassering av 
overskuddsmasser, noe som vil begrense omfang 
av anleggstrafikk. 
 
Valg av drivemetode skjer i en helhetlig 
vurdering, hvor en rekke ulike forhold spiller inn. 
Valg av drivemetode er per dags dato ikke 
avklart. Forslagsstiller utarbeidet tidlig i 
planprosessen en mulighetsstudie for 
massehåndtering, hvor det videre utredning av 
lokal plassering av overskuddsmasser fra Vefsrud 
ble anbefalt. Et foreløpig estimat viser 
overskuddsmasser i størrelsesorden ca. 180 000 
m3. Planforslaget inkluderer to lokale områder 
for permanent plassering av overskuddsmasser, 
noe som vil begrense omfang av anleggstrafikk.  
 
Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av konsekvenser for trafikk i 
anleggsfase inngår i utredningstemaet «Andre 

http://www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning
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anleggstrafikk både nord og sør for eiendommen 
og ytterligere belastning på fv. 285, som allerede i 
dag er i dårlig beskaffenhet. Det bes om at dette 
hensyntas og utredes nærmere. 
 
 
 
 
 
 
Også Buskerud fylkeskommune fokuserer på 
massehåndtering og transport, og deres uttalelse 
støttes. 
 
Det er et rikt dyreliv i skogen omkring Vefsrud, 
Fjulsrud, Myra og Nordland. Det er elg, rådyr, rev, 
gaupe, hjort, etc., og massetransport i stor skala vil 
ha negativ påvirkning på dyrelivet. Mye trafikk vil 
kunne drive dyrene opp mot fv. 285 og skape 
trafikkfarlige situasjoner, spesielt om vinteren. 
 

beskrivelser og analyser» («Anleggsfase») i 
kapittel 7.4 i fastsatt planprogram og i 
planforslagets delutredning anleggsfase. 
Forslagsstiller har opprettet dialog med både 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 samt E16 
Bjørum-Skaret. Koordinering og samarbeid 
pågår. Framdrift for de ulike prosjektene er per 
dags dato usikker og koordinering av 
massetransport må drøftes nærmere oppstart. 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller har inkludert informasjon om vilt i 
grunnlagsmaterialet for utredningsarbeidet. 
Kartlegging av eksisterende situasjon og 
vurdering av konsekvenser for vilt inngår i 
utredningstemaet «naturmangfold» i kapittel 7.4 
i fastsatt planprogram og i planforslagets 
delutredning naturmangfold. Dette inkluderer 
også avbøtende tiltak. 
 

D18 Pedersen, Kristoffer  

 Pedersen skriver i sin uttalelse at språket i 
varslingsbrosjyren er dårlig, og at han har 
vanskeligheter med å forstå hva meningen med 
varslingsbrosjyren er.  
 

Uttalelsen tas til orientering. 

D19 Pedersen, Kristoffer  

 Pedersen følger opp uttalelse ovenfor. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 

D21 Reksten, Olav  

 Reksten skriver i sin uttalelse at han i dialog etter 
informasjonsmøtet i Lommedalen 29. januar 2018 
fikk beskjed av representanter for prosjektet at det 
ikke var radioaktivitet i de massene som skulle tas 
ut mellom Holsfjorden og Huseby. Han stiller seg 
undrende til dette og konstaterer at internettsøk 
viser noe annet. Reksten viser til rapporten 
«Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av 
radonfare i Norge» som konkluderer med at det 
må vises høy aktsomhet i området. Det vil være 
klokt å hensynta dette ved planlegging av tverrslag 
og deponering, og det kan vanskelig sees at noe 
annet alternativ enn Steinskogen er realistisk. 
 

Uttalelsen tas til orientering. Radon er en 
radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv 
nedbrytning av uran og thorium. Bergarten 
alunskifer har høyest radonfare, etterfulgt av 
granitt/ryolitt og monzonitt/latitt. Av uttalelsen 
fremkommer det at Reksten har tatt 
utgangspunkt i NGUs Rapport «2012.067. 
Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av 
radonfare i Norge». Aktsomhetskartet er noe 
endret etter at denne rapporten ble gitt ut. 
NGUs aktsomhetskart for radon viser at deler av 
østre deler av Lommedalen har moderat til lav 
radonfare, mens resterende deler av 
Lommedalen har usikker radonfare. Faren for 
radongass vurderes i forbindelse med de fleste 
tunnelprosjekter, men da primært som et SHA 
(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) –tema. Det er 
normalt å sjekke hvilke bergarter tunnelen vil 
komme i kontakt med, og hvorvidt det er 
sannsynlig at det vil kunne føre til gassproblemer 
for de som jobber i tunnelen. IFE (Institutt for 
energiteknikk) uttrykker at «Ute i fri luft vil 
konsentrasjonen av radon være meget lav på 
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grunn av stor uttynning.» og videre «En 
helserisiko kan først oppstå når radongassen 
kommer inn i vårt bo- eller arbeidsmiljø». 
Bergartene som vanntunnelen vil gå i, er ikke 
blant de som anses å ha størst radonfare. 
 

 

3.2 Varsling av utvidet planområde i Lommedalen 

Varsling av utvidet planområde i Lommedalen berører ikke Hole kommune, og uttalelser til denne varslingen er derfor 
ikke omtalt. 

3.3 Varsling av utvidet planområde i Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner 

3.3.1 Kommunale etater og foretak 

 

 
A 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

   

 Ingen mottatte uttalelser. 
 

 

 

3.3.2 Statlige og regionale instanser og foretak 

 

 
B 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

B21 Bane NOR SF  

 Bane NOR SF viser i sin uttalelse til opprinnelig 
uttalelse av 22. februar 2018. Utvidet planområde 
omfatter eksisterende jernbanelinjer og ny 
regiontogtunnel mellom Oslo S og Lysaker, som må 
hensyntas. I tillegg er det viktig med dialog rundt 
Ringeriksbaneprosjektet. I begge tilfeller forventer 
Bane NOR å bli tatt med på samråd på et tidlig 
stadium. 
 

Uttalelsen tas til orientering. Det er ikke konflikter 
mellom planforslaget og eksisterende jernbanelinjer. 
Forholdet mellom planforslaget og ny regiontogtunnel 
mellom Oslo S og Lysaker må avklares nærmere når 
sistnevnte er konkretisert. Forslagsstiller har opprettet 
dialog med Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. 
Koordinering og samarbeid pågår. Tiltakene ligger i 
ulike horisontalplan, og det er ingen konflikter. 

B22 Buskerud fylkeskommune  

 Buskerud fylkeskommune viser i sin uttalelse til 
opprinnelig uttalelse av 26. februar 2018 og skriver 
at de ikke har direkte merknader til varsling av 
utvidet planområde. Det vises til tidligere 
beskrevne behov for arkeologiske registreringer 
før uttalelse til planforslag. Som følge av utvidet 
planområde er omfang av undersøkelsesområdene 
noe utvidet, og fylkeskommunen ber om aksept for 
et større budsjett. Det vises til § 9 i 
kulturminneloven om undersøkelsesplikt. 
Undersøkelser bør foretas tidlig, og utgifter dekkes 
av forslagsstiller. Budsjett er vedlagt uttalelsen. 
Det gjøres oppmerksom på at Den Bergenske 
Kongevei, som ligger i utkanten av planområdet, er 

Forslagsstiller har i dialog med Fylkeskonservator 
avklart at det stilles krav til arkeologiske undersøkelser 
for anlegg i dagen på Vefsrud. Arkeologiske 
undersøkelser ble gjennomført i september 2018, og 
resultatene er innarbeidet i planforslagets 
delutredning kulturmiljø. Den Bergenske Kongevei vil 
ikke bli berørt av tiltaket. 
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vedtaksfredet og er oppført i Statens vegvesens 
landsverneplan. Fylkeskommunen har ellers ingen 
merknader til nyere tids kulturminner. 
 

B23 Direktoratet for mineralforvaltning  

 Direktoratet for mineralforvaltning viser i sin 
uttalelse til opprinnelig uttalelse av 20. februar 
2018 og understreker betydningen av å hensynta 
uttaket og forekomsten på Steinskogen. Det 
forutsettes at konsekvensene for forekomsten blir 
vurdert og lagt til grunn for planarbeidet. Det 
utvidede planområdet omfatter også et mulig 
framtidig uttaksområde for pukk, som er ansett 
som viktig. Det må vurderes om dette skal 
inkludere i utredningen. 
 

Uttalelsen tas til orientering. Forslagsstiller foreslår i 
planforslaget etablering av tverrslag til Steinskogen for 
mellomlagring og salg i det åpne markedet i samarbeid 
med Franzefoss Pukk AS. Forslagsstillers vurdering av 
berg som naturressurs inngår i mulighetsstudie 
massehåndtering og delutredning naturressurser. 
Planforslaget er ikke i konflikt med kartlagte 
bergressurser. 
 

B24 Fylkesmannen i Buskerud  

 Fylkesmannen i Buskerud viser til opprinnelig 
uttalelse av 19. februar 2018 og har ingen 
ytterligere kommentarer. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 

B26 Mattilsynet  

 Mattilsynet viser i sin uttalelse til opprinnelig 
uttalelse av 19. mars 2018. Mattilsynet er ikke 
kjent med at det er noen private drikkevannskilder 
som kan bli berørt. Mattilsynet har ingen 
ytterligere merknader som følge av utvidet 
planområdet utover viktigheten av at arbeidet 
med å få på plass en ny drikkevannsforsyning blir 
høyt prioritert. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 

B27 NVE  

 NVE viser i sin uttalelse til opprinnelig uttalelse av 
1. mars 2018 og har ingen ytterligere 
kommentarer. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

3.3.3 Interesseorganisasjoner 

 

 
C 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

   

 Ingen mottatte uttalelser. 
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3.3.4 Privatpersoner og private foretak 

 

 
D 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

   

 Ingen mottatte uttalelser. 
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