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Sammendrag 

 
Dette er planbeskrivelsene med konsekvensutredning for ny vannforsyning til Oslo. Denne planbeskrivelsen gjelder 
kun tiltaket i Hole kommune. Det er også utarbeidet egne planbeskrivelser for Lier, Bærum og Oslo. 
 
Målet med prosjektet er å sikre Oslo tilstrekkelige mengder drikkevann. Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å ha 
etablert en ny reservevannforsyning senest i 2028. 
 
Tiltaket består av vanninntak i Holsfjorden ved Vefsrud (Lier kommune). Videre råvannstunnel mellom Holsfjorden og 
Huseby (Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner). Det anlegges et tverrslag i Franzefoss’ pukkverk på Steinshøgda for å 
kunne drive tunnelen. På Huseby bygges vannbehandlingsanlegg i fjell, administrasjonsbygg i Husebyskogen, atkomst-
vei og tunnel fra Sørkedalsveien, atkomstportal ved Makrellbekken og tverrslagstunnel fra Sollerudstranda. Så følger 
rentvannstunnel mellom Huseby og Sagene. I Oslo etableres tverrslag ved Ullevål sykehus og en rømningsutgang i 
Mølleparken ved Akerselva. Planområdet er meget stort, men majoriteten av dette er anlegg under bakken. Det er 
små inngrep i dagen.  
 
I Hole kommune består tiltaket i dagen av en utbedring av Fjulsrudveien fra avkjørsel fra fv. 285 og ned til kommune-
grensa til Lier, en strekning på ca. 1 km. Videre reguleres det inn en råvannstunnel under bakken. Her vil det ikke være 
tillatt med inngrep under kote +100 uten at det på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. 
Over dette nivået er det ikke restriksjoner. 
 
Ved etablering av planforslaget vil vannforsyningssikkerheten øke, og Mattilsynet krav om at en fullgod reservevann-
forsyning innfris. Dette er et svært viktig samfunnsformål, og konsekvensvurderingene viser at de negative 
konsekvensene er begrensede. Måloppnåelsen er god. Prosjektet gir en fremtidsrettet, sikker og robust 
vannforsyning.  
 
Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15. februar til 1. april 2019. Det kom seks bemerkninger til planen. De er 
oppsummert og kommentert i en egen rapport[31]. Som en følge av offentlig ettersyn er der gjort noen mindre 
endringer i planmaterialet:  

 Bestemmelsene er supplert med at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for ev. utvidelse av avkjørsel 
fra Fjulsrudveien til fv. 285 før oppstart av anleggsarbeid  

 Bestemmelser er supplert med krav til maksimal tillatt innlekkasje av grunnvann til tunnel i samsvar med 
miljøoppfølgingsprogrammet. 

 Frisiktsoner på plankart ved avkjørsel fra Fjulsrudveien til fv. 285 er økt fra 4 x 100 meter til 6 x 115 meter 

 Planbeskrivelsen er oppdatert med hensyn på endringer i plankart og planbestemmelser. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Oslo kommune må styrke sin overordnede vannforsyning med en bedre reserve- og 

beredskapsvannforsyning, samt tilrettelegge for å møte en betydelig befolkningsvekst i årene som 

kommer. Oslos vannforsyning er meget sårbar, og det er derfor nødvendig å etablere en ny uavhen-

gig vannforsyning. Vann- og avløpsetaten (VAV) har undersøkt aktuelle muligheter og har utarbeidet 

en konseptvalgutredning (KVU Ny vannforsyning Oslo)[4]. Behovet er også dokumentert i Hovedplan 

vannforsyning 2015-2030[1] og i ROS-analyser av vannforsyningen i 2011 og 2016[5]. 

VAV har i KVU Ny vannforsyning Oslo anbefalt Holsfjorden som ny råvannskilde. Råvann overføres fra 

Holsfjorden i en overføringstunnel frem til Oslo vest, hvor det planlegges et nytt vannbehandlings-

anlegg. Fra vannbehandlingsanlegget bygges en rentvannstunnel frem til sentrale tilknytningspunkter 

til vannforsyningen i Oslo.  

I KVU-en ble lokalisering av nytt vannbehandlingsanlegg ikke besluttet[4]. En egen lokaliserings-

utredning anbefaler Huseby som lokalisering av nytt vannbehandlingsanlegg[6]. Denne anbefalingen 

er grunnlag for planarbeidet. 

Mattilsynet har i brev av 3. april 2017 gitt Oslo kommune pålegg om etablering av en fullgod 

reservevannforsyning innen 1. januar 2028. 

 

1.2 Formål 

Det overordnede formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny uavhengig 

vannforsyning for Oslo kommune med ny råvannskilde, nytt vannbehandlingsanlegg og tilhørende 

overføringssystemer. Dette vil øke vannforsyningssikkerheten i Oslo kommune. 

 

1.3 Sikkerhet 

Vannforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon. I lov om forebyggende sikkerhetstjeneste er det i § 17 

beskrevet at hvert enkelt departement (i dette tilfellet Helse- og omsorgsdepartementet) utpeker 

skjermingsverdige objekter innen sitt myndighetsområde. Objektet Ny vannforsyning Oslo skal 

beskyttes mot såkalte tilsiktede uønskede hendelser, og informasjon om plassering av ulike 

anleggsdeler er derfor gradert, jf. sikkerhetslovens § 11. Det vil i planarbeidet derfor ikke bli vist 

detaljerte skisser eller tegninger av anleggene som beskrives. Autorisert personell fra respektive 

kommuner vil få nødvendig innsyn for videre planlegging og påfølgende tillatelser og kontroll.  

 

1.4 Tillatelse til planlegging i Marka 

Tunnelen mellom Holsfjorden og Oslo vil delvis gå gjennom Marka. I henhold til § 6 i lov om natur-

områder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) skal det før oppstart av planarbeid i Marka 

innhentes tillatelse til planlegging fra Klima- og miljødepartementet. Myndigheten er delegert til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen har i brev av 30. august 2017 gitt VAV tillatelse til 

planlegging i Marka. 
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1.5 Tidligere utredningsarbeid vannforsyning 

1.5.1 1970-tallet 

Da Oslo vokste og vannforbruket økte etter krigen ble det etter hvert igangsatt et arbeid for å utrede 

ytterligere vannkilder som kunne sikre nok vann i et langsiktig perspektiv. Flere overførings-

alternativer fra de største innsjøene samt Glomma ble vurdert. I 1973 fattet Oslo kommune vedtak 

om å hente vann fra Holsfjorden i samarbeid med Asker og Bærum kommuner. Oslo kommune trakk 

seg fra samarbeidet om et felles vannverk med vann fra Holsfjorden i 1976. Grunnen var at 

vannforbruket i Oslo hadde stabilisert seg på et nivå omkring 110 millioner m3 og at innbyggertallet 

gikk nedover. 

1.5.2 1990- og 2000-tallet 

VAV utarbeidet i 1997 «Hovedplan for Oslos vannforsyning»[1]. I hovedplanen ble det nok en gang 

foreslått at Oslo skulle hente vann fra Holsfjorden for å styrke leveringssikkerheten og øke de 

tilgjengelige vannressursene. Oslo kommune vedtok i 1998 på nytt at Holsfjorden skulle inngå i det 

framtidige vannforsyningssystemet. Det ble igangsatt arbeid med teknisk forprosjekt og regulerings-

plan med konsekvensutredning. Konsekvensutredningen forelå i 2001[2]. Prosjekteringsgruppen 

anbefalte utbygging av et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til Hemingbanen på Slemdal eller 

ved Oset (Maridalsvannet). VAV valgte å lokalisere det nye vannbehandlingsanlegget som et separat 

anlegg på Brekke ved siden nær anlegget på Oset for å kunne benytte eksisterende hovedstruktur i 

vanndistribusjonssystemet. Utbygging av overføring fra Holsfjorden ble ikke gjennomført siden 

kostnadsanslaget var høyt, og bystyret ba VAV vurdere andre alternativer.  

1.5.3 Konseptvalgutredning Ny vannforsyning Oslo (2016) 

Konseptvalgutredning (KVU) Ny vannforsyning Oslo[4] hadde som mål å beslutte ny råvannskilde med 

nødvendige tiltak for en ny og uavhengig vannforsyning til Oslo. Alle aktuelle råvannkilder i rimelig 

nærhet ble da vurdert. Mjøsa og Randsfjorden ble funnet å ligge for langt unna byen, og Hurdals-

sjøen ble vurdert å ha for liten kapasitet. Randsfjorden ble vurdert for overføring til Gjerdingen nord i 

Nordmarka for å styrke kapasiteten i Nordmarksvassdraget. Langlivassdraget ble også vurdert over-

ført til Fyllingen i Nordmarksvassdraget og som eget alternativ som en første etappe til Holsfjorden. 

Glomma, Øyeren og Holsfjorden ble vurdert som aktuelle råvannskilder i KVU-en. I tillegg ble 

avsalting av sjøvann som en del av et konsept med utbygging av reservevannforsyning vurdert. Nytt 

uavhengig vannbehandlingsanlegg ble ansett som nødvendig uansett valg av råvannskilde.  

KVU-en anbefaler Holsfjorden som ny råvannskilde med overføring av råvann til nytt vann-

behandlingsanlegg i Oslo vest. Dette konseptet er betegnet som 2B. Flere aktuelle alternativer ble 

vurdert uten at det i KVU-en ble besluttet eller anbefalt en bestemt lokalisering ut fra vann- og 

avløpstekniske vurderinger. Bogstad, Fossum og Huseby er ansett som tilnærmet likeverdige 

alternativer sett i et vann- og avløpsteknisk perspektiv. 

 

1.6 Forskrift om konsekvensutredninger 

Forskrift om konsekvensutredninger (2017) stiller krav til hvilke planer og tiltak som skal ha 

konsekvensutredning. Planarbeidet omfattes etter forslagsstillers vurdering av § 8 om «planer og 

tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger», jf. vedlegg II punkt 10, 

bokstav e, f, j og m, samt potensielt punkt 11, bokstav k. Planarbeidet skal da vurderes etter 
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kriteriene for «vesentlige virkninger for miljø og samfunn» i § 10. Det vurderes at planarbeidet om-

fattes av kriterier i § 10 bokstav a, samt potensielt bokstav b og g. Forslagsstiller vurderer at plan-

arbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, og at det må utarbeides konsekvens-

utredning.  

For tiltak listet opp i vedlegg II stiller ikke forskriften krav om at det skal utarbeides planprogram. 

Dette er likevel gjort siden forslagsstiller fant det hensiktsmessig med et planprogram for å samle og 

forankre rammer og føringer for planarbeidet.  

 

1.7 Grensesnitt mot tillatelser etter sektorlovverk 

1.7.1 Vannuttak 

Uttak av vann til vannforsyning er unntatt krav til reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 1-3, og 

må omsøkes i medhold av lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) er ansvarlig myndighet. Parallelt med plansaken arbeides det med søknad om 

konsesjon for vannuttak i Holsfjorden. Saksnummer hos NVE er 201706551. 

1.7.2 Strømforsyning 

I forbindelse med etablering av ny vannforsyning kan det bli nødvendig å etablere ny eller forsterke 

eksisterende strømforsyning til framtidige anlegg og midlertidige rigg- og anleggsområder. Etablering 

av ny strømforsyning er unntatt krav til reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 1-3, og vil 

omsøkes og etableres i medhold av lov om energi. Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig 

myndighet. 

1.7.3 Drikkevannsforsyning 

I forbindelse med etablering av ny vannforsyning vil det bli nødvendig med plangodkjenning, jf. 

forskrift om vannforsyning og drikkevann § 18. Plangodkjenningen utføres av Mattilsynet, og den skal 

være gjennomført før byggestart. Plangodkjenningen har ikke noe grensesnitt mot reguleringsplan 

med konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og skjer som en egen prosess. 

1.7.4 Utslipp 

I forbindelse med etablering av ny vannforsyning vil det bli nødvendig med søknader om utslipps-

tillatelser, jf. forskrift om begrensning av forurensning. Søknader om utslippstillatelser har ikke 

grensesnitt mot reguleringsplan med konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og skjer 

som en egen prosess. 
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2 Rammer og føringer 

2.1 Mål, krav og dimensjoneringskriterier 

2.1.1 Kommunemål og effektmål 

Det overordnede målet for Oslo kommune er å sikre byen to uavhengige systemer for vannforsyning. 

Dette er uttrykt som kommunemål på følgende måte:   

 

 
 

Den direkte virkning eller effekt som tiltaket skal gi for brukerne er uttrykt som effektmål. Figur 2-1 

viser oversikt over effektmål for tiltaket. 

 

Figur 2-1: Oversikt over effektmål og indikatorer for tiltaket 

Kvalitet og leveringssikkerhet i vannforsyningen er nedfelt som krav i forskrift om vannforsyning og 

drikkevann (drikkevannsforskriften), og det er disse kravene som VAV skal innfri og overholde. 

Etatens vurdering er at de måltall som skal benyttes må relatere seg til forskriftens krav, og at det 

ikke er hensiktsmessig å pålegge seg strengere krav enn det som er nedfelt i forskriften. 
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2.1.2 Dimensjoneringskriterier 

Et viktig grunnlag for å utarbeide dimensjoneringskriteriene er prognoser for fremtidig vannforbruk. 

For Oslo er næringsforbruket kraftig redusert de siste årene siden mange industrivirksomheter er 

flyttet ut av byen. Det innebærer at det i første rekke er befolkningsutviklingen, sammen med 

utviklingen av spesifikt vannforbruk og lekkasjer, som blir den dominerende faktor i prognosene for 

fremtidig vannforbruk. Forprosjektet legger til grunn de prognoser som ble utarbeidet i forbindelse 

med Hovedplan vannforsyning 2015–2030[3]. Tabell 2-1 viser ulike scenarier for utviklingen av 

vannforbruket. Det er ikke sett behov for å revidere disse prognosene da både nytt overførings-

system og vannbehandlingsanlegg vil kunne utvides vesentlig om behovet skulle endre seg. 

Tabell 2-1: Oversikt over minimum, maksimum og mest sannsynlig vannforbruk for 2030, 2045 og 2060 

 2030  
(mill. m3/år) 

2045  
(mill. m3/år) 

2060  
(mill. m3/år) 

Minimum-scenario 74 72 72 

Mest sannsynlige scenario 89 101 115 

Maksimum-scenario 120 146 179 

 

Nytt vannbehandlingsanlegg dimensjoneres for en planhorisont på 30-35 år. Dette anslås å være 

omtrentlig levetid på maskinell utrustning/prosessanlegg. Planlagt åpning av vannbehandlings-

anlegget er i 2028. Det dimensjoneres for maksimalt døgnforbruk ved mest sannsynlige scenario i 

2060, som er 367 000 m3/døgn. Anlegget planlegges slik at det det senere kan utvides både i 

kapasitet og i rensetrinn. Minste praktiske tunneltverrsnitt er så stort at dette ikke vil være en 

begrensning. Dimensjonerende kildekapasitet for ny vannkilde baseres på maksimum scenarium for 

årsforbruket i 2060, som er ca. 179 mill. m3/år. 

 

2.2 Vann- og avløpstekniske planer 

2.2.1 Hovedplan vannforsyning 2015–2030 (2015) 

Hovedplan vannforsyning er den overordnede planen for vannforsyning i Oslo[3]. Planen gir en 

beskrivelse av satsningsområder, rammer og føringer, overordnede mål, status for mål og tiltak, 

hovedtiltak i planperioden, økonomi og oppfølging av planen. Hovedplanen ligger til grunn for 

planarbeidet. 

2.2.2 ROS-analyse Vannforsyning i Oslo kommune (2016) 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av vannforsyningen[5] underbygger behovet for en ny 

vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og redundans. Dagens situasjon beskrives som uakseptabel. 

Hovedrapporten er gradert iht. til sikkerhetslovens §§ 11 og 12, men det er utarbeidet en kortversjon 

av analysen som et tilgjengelig offentlig dokument. 

 

2.3 Overordnede planer 

2.3.1 Buskerud fylkeskommune  

Fylkesplan for Buskerud 

Det finnes for tiden ingen gjeldende fylkesplan for Buskerud. 
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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016–2021 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016–2021[7] gir rammer og føringer for 

hvordan vannmiljøet og vannressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Drammensvassdraget 

med Tyrifjorden omfattes av vannregionen. Planen fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, 

grunnvann og kystvann og setter frister for når miljømålene skal nås.  

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

Hovedmålet i regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017–2027[8] er «bruk av kulturarven som 

en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling». Planområdet berører ingen kulturmiljøer som er 

trukket fram som spesielt viktige i den regionale planen. 

 

2.3.2 Hole kommune 

Kommuneplanens arealdel 2009–2019 

Planområdet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (vest for Sollihøgda) samt byggeområder 

for bolig, næring og kommunaltekniske anlegg (Sollihøgda) i kommuneplanens arealdel. Fokus-

områder for arealdelen er forvaltning av arealer/naturressurser, byggeområder dimensjonert for 

vedtatt vekst, utbyggingstakt/vekstretning, bærekraftperspektivet og viktige ledd i kommunikasjons-

systemet. Bestemmelsenes § 2-3 setter et generelt forbud mot tiltak mv. i 100 meters-beltet til 

vassdrag. 

Kommunedelplan for Sollihøgda (under arbeid) 

Planområdet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, byggeområder for sentrumsformål, 

bolig, næring, idrettsanlegg og andre typer bebyggelse og anlegg, grønnstruktur samt veiformål i 

kommunedelplanen. Kommunedelplanen er vedtatt av Hole kommune med innsigelse fra Fylkes-

mannen i Buskerud og skal endelig avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

2.4 Statlige bestemmelser og retningslinjer 

2.4.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

For dette tiltaket er disse retningslinjene lite relevante for Hole. 

2.4.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

For dette tiltaket er disse retningslinjene lite relevante for Hole. 

2.4.3 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

Både Tyrifjorden og Oslomarkavassdragene er vernet, og rikspolitiske retningslinjer gjelder. 

Verneformålet avgrenset slik: 

 vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på 

inntil 100 meters bredde langs sidene av disse 

 andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi 

De nasjonale mål for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av 

verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr. 10 (1980–81). For å oppnå målene må det særlig legges 

vekt på å: 

 unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 

kulturminner og kulturmiljø 

http://vannportalen.no/vannregioner/vestviken/plandokumenter1/planperioden-2016---2021/
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 sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene 

 sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner 

 sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som 

det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi 

 sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse 

interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket 

2.4.4 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Hensikten med retningslinjen[11] er å forebygge helseeffekter som følge av støy gjennom god areal-

planlegging. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som 

for eksempel veianlegg og industrivirksomhet. 

2.4.5 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) 

Hensikten med retningslinjen[12] er å forebygge helseeffekter ved luftforurensning gjennom god 

arealplanlegging. Retningslinjen gir anbefalte utendørs luftforurensningsgrenser ved etablering av 

nye luftforurensningskilder, som for eksempel veianlegg og industrivirksomhet. Retningslinjen gjelder 

svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). 

 

2.5 Andre føringer 

 Tildelingsbrev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Vann- og avløpsetaten (2018) 

 Klima- og energistrategi for Vann- og avløpsetaten (2018–2040) 

 Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

 Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging (2017) 

 Medvirkning i planlegging (veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014) 

 

2.6 Oppsummering av mål for prosjektet 

2.6.1 Kommunemål og effektmål 

Tabell 2-2 viser oversikt over kommunal og effektmål for tiltaket. 

Tabell 2-2: Kommunemål og effektmål for tiltaket 

Kommunemål Effektmål 

Vi skal gi rent vann til nytte for mennesker 

og natur 

Nok vann til alle formål 

God drikkevannskvalitet 

Godt drikkevann til alle tider 

Tiltaket skal ikke forringe miljø eller naturverdier 
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2.6.2 Mål fra miljøprogram 

Det er som grunnlag for planleggingsarbeidet utarbeidet et miljøprogram[16]. Miljøprogrammet 

oppsummerer de miljømål, ambisjoner og føringer innen miljø, som er gitt i diverse underlag og 

strategidokumenter. 

Tabell 2-3: Oversikt over mål fra miljøprogram 

Mål Undermål 

Vi skal redusere våre klimagassutslipp. 

- 50 % reduksjon av CO2-utslipp innen 

2020 

- 95 % reduksjon av CO2-utslipp innen 

2030 

- 90 % av bidragsyterne til klimagassutslipp i 

anleggets levetiden skal identifiseres 

- Prosjektet skal ha fossilfri byggeplass, eventuelt 

utslippsfri anleggsplass 

- Prosjektet skal legge til rette for bruk av null-

utslippskjøretøy/bærekraftig biodrivstoff  

- Alle anskaffelser som kan medføre redusert 

miljøbelastning og eller reduserte klima-

gassutslipp skal stille miljøkrav og ha vekting av 

miljøkriterier 

Vi skal ha effektiv energiutnyttelse. Velge 

energieffektiv teknologi ved bygging av nye 

anlegg og ved større vedlikeholdsarbeid, 

slik at levetids- og bærekraftperspektivene 

blir ivaretatt 

Prosjektet skal identifisere muligheter for redusert 
energibruk og øke andelen fornybar energi: 

- Administrasjonsbygg på Huseby skal ha 

passivhusstandard/plusshus/nullenergi/BREEAM-

standard (for eksempel «Excellent») 

- Underjordiske anlegg skal vurdere energibruk for 

ventilasjonsløsninger 

Oslo skal være en grønn og levende by Redusere utslipp til vassdrag og fjord: 

- Null uhellsutslipp i anleggsfase 

- Null uhellsutslipp i driftsfase 

Tiltaket skal ikke forringe miljø eller 

naturverdier 
- Tiltak skal ikke ha påført marka eller andre 

verdifulle naturområder ubotelig skade som 

følge av senket grunnvannsstand 

- Tiltaket skal ikke medføre varig beslag av 

verdifulle natur- og friluftsområder 

Anleggsfasen skal gjennomføres med minst 

mulig ulemper for naboer og trafikk 
- Ingen skader eller vesentlige ulemper skal 

påføres naboer og andre interessenter fra 

anleggsvirksomheten 

- Det skal ikke forekomme setningsskader på 

bygninger og konstruksjoner 

 

2.6.3 Samfunnsmål 

Det overordnede samfunnsmålet i dette prosjektet er å sikre befolkningen i Oslo kommune en 

tilfredsstillende drikkevannsforsyning. Dette er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Det 

finnes utover dette en rekke ulike samfunnsmål for arealplanlegging, som er forankret i blant annet 

lover, forskrifter, Stortingsmeldinger, rundskriv, overordnede planer, bestemmelser og retningslinjer. 
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Gjeldende nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra 2015 og gir en god 

oversikt over de mest sentrale samfunnsmålene innen planlegging. De samfunnsmålene som er 

relevante for ny vannforsyning er oppsummert i tabell 2-4.  

Tabell 2-4: Oversikt over samfunnsmål som kan være relevante for prosjektet ny vannforsyning 

Mål Undermål (forventninger) 

Et klimavennlig og sikkert 

samfunn 
- Legge vekt på reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og 

energieffektivisering gjennom planlegging 

- Hensynta klimaendringer og risiko og sårbarhet 

Aktiv forvaltning av natur- og 

kulturminneverdier 
- Identifisere og ivareta viktige verdier av naturmangfold, 

landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø 

Framtidsrettet 

næringsutvikling, innovasjon 

og kompetanse 

- Sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig 

utvinning og avveie dette mot andre miljø- og 

samfunnsinteresser 

- Hensynta Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å 

ivareta landets forsvarsevne i henhold til nasjonale 

forsvarsplaner 

Helse og trivsel - Trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for 

skadelig støy og luftforurensning 

- Ivareta naturverdier og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel 

for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne 

strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, 

idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv 
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3 Planprosess, medvirkning og informasjon 

3.1 Planprosess 

3.1.1 Varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 ble det 17. januar 2018 kunngjort oppstart av 

arbeid med detaljreguleringsplaner og utbyggingsavtaler samt offentlig ettersyn av forslag til plan-

program for detaljreguleringsplaner med konsekvensutredning for ny vannforsyning til Oslo. Kunn-

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

og andre berørte, samt på nettsidene til Vann- og avløpsetaten og kommunene. Frist for uttalelse ble 

satt til 1. mars 2018, senere utvidet til 19. mars. Kopier av varslingsmaterialet er samlet i et eget 

hefte[25] som følger planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

Det ble til sammen mottatt femten uttalelser relevante for Hole kommune, hvorav sju fra statlige og 

regionale instanser og foretak, to fra interesseorganisasjoner og seks fra privatpersoner og private 

foretak. Uttalelsene er samlet i et eget dokument[27], og er oppsummert og kommentert 

kommunevis[26].  

3.1.2 Fastsettelse av planprogram 

Forslagsstiller oversendte forslag til planprogram for fastsettelse av planmyndighetene ved brev 

datert 9. april 2018. Planprogrammet ble fastsatt av Hole kommune 19. juni 2018 i Kommunestyret 

(sak 037/18). 

3.1.3 Varsling av utvidet planavgrensning 

Som følge av politisk vedtak i planutvalget samt innspill fra grunneier ble det i brev av 25. juni 2018 

varslet en større utvidelse av planområdet i Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner for å ivareta 

geologisk optimalisering av tunneltrasé. Frist for uttalelser til varslingen ble satt til 3. september 

2018.  

Det ble til sammen mottatt seks uttalelser relevante for Hole kommune, alle fra statlige og regionale 

instanser og foretak. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i dokumentene omtalt i avsnitt 

3.1.1. 

Det også varslet en mindre utvidelse av planområdet i Lommedalen for å ivareta en mulig lokal 

løsning for massehåndtering. Frist for uttalelser til varslingen ble satt til 23. april 2018.  

 

3.2 Medvirkning 

Det er underveis i planprosessen avholdt jevnlige dialogmøter med planmyndighetene i alle fire 

kommuner, hvor aktuelle saker er løpende drøftet og avklart. Det er også avholdt dialogmøter med 

flere statlige og regionale etater. For Holes del er møter med Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) og Statens vegvesen mest relevant. Det har også vært flere møter med berørt grunneier i 

Lier/Hole.  
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3.3 Informasjon 

3.3.1 Åpne informasjonsmøter 

Det er avholdt flere åpne informasjonsmøter i forbindelse med varsling av oppstart og offentlig 

ettersyn av forslag til planprogram. De fleste av disse møtene har vært i Oslo og Bærum siden planen 

har størst virkning der. Planer i Hole (og Lier) ble presentert i møte 18. april 2018, Skoleveien 11, Lier. 

Det vil bli gjennomført åpne informasjonsmøter Lier, Bærum og Oslo i forbindelse med offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

3.3.2 Brosjyre  

Ved varsel av planoppstart ble det sendt ut brosjyre til alle husstander innenfor varslet plangrense 

med orientering om prosjektet.  

3.3.3 Prosjektnettside 

Prosjektet har etablert og oppdatert en prosjektnettside, hvor det underveis i planprosessen er lagt 

ut generell informasjon og oppdateringer av status. Prosjektnettsidens adresse er: 

http://www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning  

 

 

 

http://www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning
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4 Eksisterende situasjon 

4.1 Overordnet beskrivelse av plan- og utredningsområdet 

Planområdet strekker seg over ca. 25 km fra Holsfjorden i Lier kommune via Hole og Bærum kom-

muner til Sagene i Oslo kommune. Totalt omfatter planområdet et areal på ca. 24 km². Figur 4-1 viser 

planavgrensningen.  

 

Figur 4-1: Oversiktskart over planområdet. Merk at det aller meste av berørt område ligger under bakken 

 

Figur 4-2: Oversiktskart over planområdet vist på flyfoto. Merk at det aller meste av berørt område ligger under 
bakken 

Figur 4-2 viser planavgrensning på flyfoto. Det gir en overordnet oversikt over dagens arealbruk på 

strekningen. Vegetasjonsmessig er området preget av lang tids jordbruk i dalene, mens åsene i 

hovedsak har grankledde lier og furudominans i områder med tynt løsmassedekke. Kulturlandskapet 

er over tid blitt endret fra et åpent landbruksareal med spredt gårdsbebyggelse til utbygde områder. 
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Verdifulle kulturlandskap finnes, også i naturmangfoldsammenheng. Edelløvskog forekommer 

flekkvis, særlig i sørvendte skråninger og rasmarker. Det er flere myrer i markaområdene.  

Tyrifjorden er Norges femte største innsjø. Sammen med Steinsfjorden utgjør innsjøsystemet en 

sammenhengende vannflate på 136 km². Storelva er hovedtilsigskilde, med innløp i fjordarmen 

Nordfjorden i nord og utløp fra fjordarmen Vestfjorden i sørvest. Holsfjorden er den fjordarmen som 

går ned mot Sylling i sørøst og er lite påvirket av gjennomstrømningen av Storelva gjennom 

Nordfjorden–Vestfjorden. Holsfjorden er en av Norges dypeste innsjøer med et største dyp på 295 

meter. Tyrifjorden er en klarvannsjø og lite humuspåvirket, har lav turbiditet og et midlere siktedyp 

på 6,5 meter (8 meter i søndre del av Holsfjorden). Den må regnes som relativt ionefattig med en 

ledningsevne på ca. 3,2 mS/m og har en nøytral surhetsgrad (pH) på ca. 7. Mengden organisk 

substans, målt som total organisk karbon (TOC), ligger på ca. 2,7 mg C/I. Fargen ble i 1999–2000 målt 

til ca. 13-15 Pt/l. Bakteriologisk er Holsfjorden av generell god kvalitet. Samlet sett er Tyrifjorden og 

Holsfjorden godt egnet som drikkevann. 

 

4.2 Hole kommune 

Planområdet strekker seg fra kommunegrensa til Lier i vest til kommunegrensa til Bærum i øst. Det 

går under Sollihøgda, og utgjør til sammen et areal på 556 dekar. Figur 4-3 viser området med 

aktivitet i dagen i Hole og Lier kommuner. Det eneste tiltaket som planlegges i dagen i Hole er 

utbedring av Fjulsrudveien. Resten av planområdet omfatter tiltak (råvannstunnel) under bakken. 

Området omfatter landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt gårdsbebyggelse samt noe 

tettbebyggelse med blandet arealbruk (bolig, næring m.m.) på Sollihøgda.  

 

Figur 4-3: Anleggsområdet i Hole og Lier kommuner 
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4.3 Berggrunnsgeologi 

I det følgende gis en beskrivelse av de viktigste 

geologiske begivenhetene i planområdet. Figur 4-5 viser 

jordskorpens hovedinndeling av Osloregionen. 

Leirskifer, kalkstein og kalksandstein danner hoved-

bergartene i den kamborsiluriske lagrekken (dannet for 

542-416 millioner år siden) og består av marine 

sedimentære bergarter. Mørk karbonholdig alunskifer 

dominerer den nedre lagrekken, mens knollekalk og 

kalkstein blir mer gjeldende oppover i lagrekken.  

Dannelsen av den kaledonske fjellkjeden i devon (425-

400 millioner år siden) førte til folding av de kambro-

siluriske bergartene som ble orientert i nordøst-

sørvestlig retning. Foldingen hevet lagrekken over 

daværende havnivå. Etterfølgende langvarig erosjon slet 

bergartene ned til et flatt landskap (peneplan). 

Mot slutten av karbon (320-290 millioner år siden) var 

området et sumpaktig landskap med grunne sjøer og 

elver. Elver vestfra sedimenterte grus, sand og slam 

over peneplanet og dannet det som kalles Asker-

gruppen. I dag finnes disse lagene som grusaktig 

konglomerat, sandstein, siltstein og leirskifer.  

Tidlig i perm (300-270 millioner år siden) skapte strekk-

spenninger i jordskorpa sprekker og forkastninger i 

Oslofeltet, som igjen ble tilført lava av basalt og rombeporfyr. På relativt kort tid ble det avsatt flere 

lavastrømmer som i dag danner Krokskogen-Vestmarka lavaplatå. Det skjedde også en stor 

innsynkning langs nord-sørgående forkastninger i Oslofeltet, som dannet såkalt grabenstruktur – 

regionale forkastede blokker. Tunneltraseen ligger i det som kalles Vestfoldgrabenen og 

Akershusgrabenen, som er skilt av en forkastning langs Kjaglidalen.  

Utover i perm kom store smeltemasser på grunt dyp i jordskorpen og dannet granitt, syenitt og 

monzonitt. Dette førte til en folding av de kambrosiluriske bergartene og en omvelting av 

lavadekkene og Askergruppen. Lavaplatået rundt Sollihøgda sank på denne tiden ned relativt til den 

sørlige delen av Vestmarka og nordlige delen av Krokskogen, slik at de nederste lavaene her ligger i 

dag dypt under nivået til Holsfjorden. 

I denne tiden ble også Bærumkalderaen (rund forsenkning) dannet, og en nesten sammenhengende 

syenittisk ringgang, stedvis 200 meter bred, ble skapt rundt kalderaen.  

Øst for Bærumskalderaen (Griniveien) består berggrunnen av sedimentære bergarter fra kambro-

silur.  

 

Figur 4-4: Tektonisk hovedinndeling av 
Osloregionen 
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Figur 4-5: Berggrunnskart over planområdet med beskrevet tunneltrasé skissert (kart hentet fra NGU) 

 

4.4 Vannforsyningssystem 

Oslos drikkevann kommer i dag fra to vannkilder, Maridalsvassdraget som har store deler av 

Nordmarka som nedbørfelt og Elvåga som har deler av Østmarka som sitt nedbørfelt. Råvann fra 

disse kildene behandles i vannbehandlingsanlegg ved Oset for råvann fra Maridalsvassdraget og ved 

Skullerud for råvann fra Elvåga. Oset produserer ca. 90 % av Oslos drikkevann, mens Skullerud 

produserer ca. 10 %. Midlere vannforbruk i Oslo er i dag ca. 3000 l/s. 

Fra vannbehandlingsanleggene leveres vann til hovedledninger som fordeler vann til byens ulike 

trykksoner og bydeler. 

En vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg forsyner 90 % av Oslos befolkning med vann. Det gjør 

byens vannforsyning svært sårbar. Dersom det inntreffer én eller flere hendelser som medfører at 

Maridalsvannet ikke kan levere råvann, eller at Oset vannbehandlingsanlegg ikke kan behandle og 

levere vann til drikkevannsnettet, vil alle abonnenter innenfor Ring 3 miste vannet i løpet av 3-4 

timer, mens resten av kommunen vil være uten vann og avløp etter 3-4 måneder. 
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5 Tiltaksbeskrivelse 

5.1 Innledning 

Prosjektet består av fire hovedelementer (se også figur på forsiden): 

 Vanninntak, Vefsrud (Lier kommune) 

 Råvannstunnel Holsfjorden–Huseby med tverrslag på Steinshøgda (Lier, Hole, Bærum og 

Oslo kommuner) 

 Vannbehandlingsanlegg med tilhørende dagsoneanlegg, Huseby (Oslo kommune) 

 Rentvannstunnel Huseby–Sagene med tverrslag på Ullevål og rømningstunnel i 

Mølleparken (Oslo kommune) 

Beskrivelsen i dette kapitlet er tilpasset anleggets sikkerhetsklassifisering. Skisserte løsninger er 

derfor lite detaljerte Tegningene er kun ment som illustrasjoner og er ikke juridisk bindende. 

 

5.2 Miljøprofil 

Vann- og avløpsetatens klima- og energistrategi for 2018–2040[13] gir tydelige føringer på skjerpede 

målsetninger innen klimagassutslipp og energieffektivisering. Prosjekt har egne miljømål, se kap. 

2.6.2. Gjennomføring av Ny vannforsyning Oslo skal ikke føre til varig skade på miljø. 

Utover normale lov- og forskriftskrav som angår miljø, er det utarbeidet et klimagassbudsjett i 

forprosjektfasen. Det angir de største bidragsyterne til klimagassutslipp fra utbyggingsfase og 

driftsfase. Dette legger grunnlag for å sette krav i konkurransegrunnlag til entreprenør og fra 

framtidige innkjøp. Prosjektet skal tilstrebe å ha såkalt fossilfri anleggsplass og tilrettelegge for 

utslippsfrie kjøretøy og bærekraftig drivstoff. 

Transport, mulig gjenbruk og deponering av overskuddsmasser fra sprenging av fjellhaller og driving 

av råvanns- og rentvannstunneler er en egen utredning i prosjektet[30].  

Tillatelse til utslipp av vann fra test- og driftsfase, samt utslippstillatelse for tunneldrivevann i 

anleggsfase styres via søknader til Fylkesmannen i berørte fylker. 

 

5.3 Atkomstvei til vanninntak ved Vefsrud (Lier og Hole kommuner) 

5.3.1 Anlegg og teknisk infrastruktur 

I dagen legger reguleringsplanen kun til rette for oppgradering av Fjulsrudveien. Den blir atkomstvei 

fra fv. 285 (Ringeriksveien/Lierveien) til tunnelportal på Vefsrud. Fra fylkesveien oppgraderes dagens 

vei etter behov i en lengde på 1850 meter, hvorav 1150 meter er i Hole kommune. Så legges veien i 

ny trasé i 500 meter ned til tunnelen fordi dagens vei på denne strekningen er for bratt (i Lier). 

Oppgraderingen består av mindre breddeutvidelse, møteplasser, ny veioverbygning etter behov og 

muligens asfaltering. Normalprofil er fire meter samt nødvendig breddeutvidelse og grøft. Veien 

legges i bru over bekker.  

Det ferdige anlegget i Lier vil bestå av en atkomstportal til inntaksstasjon inne i fjell med et 

tilhørende parkerings- og manøvreringsareal, se figur 5-2. Inntaket i Holsfjorden ligger dypt. Teknisk 

løsning er et tunnelutslag under vann med inntaksledninger ned til riktig dyp. Alle elementer ligger 

minst 20 meter under overflaten. Detaljer vedrørende lokalisering og utforming av vanninntaket er 

skjermingsverdig informasjon, jf. sikkerhetsloven og beskrives ikke nærmere.  
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Figur 5-1: Tunnelportal og atkomstvei på Vefsrud 

 

Figur 5-2: Illustrasjon av atkomstportal ved Vefsrud 

 

5.3.2 Eiendoms- og rettighetsstruktur 

Rettigheter til veiatkomst via Fjulsrudveien vil erverves permanent.  
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5.3.3 Trafikk  

Det vil ikke være faste arbeidsplasser ved Vefsrud. Etter at anlegget er ferdig bygd begrenses trafikk 

seg til periodisk kontroll og vedlikehold, ca. to besøk per måned. 

5.3.4 Restriksjoner 

Vanninntaket vil ikke legge restriksjoner på bruk av Holsfjorden med unntak av forbud mot tiltak i 

direkte, fysisk konflikt med installasjoner.  

5.3.5 Alternativvurderinger 

Ved utvikling av teknisk forprosjekt for vanninntak med tilhørende anlegg og permanent terreng-

endring på Vefsrud, er det gjort en rekke større og mindre alternativvurderinger for ulike deler av 

tiltaket, blant annet med hensyn på teknikk, økonomi og ikke-prissatte konsekvenser. Alternativ-

vurderingene gjelder for eksempel lokalisering, omfang og landskapsmessig utforming. Ny vei i nedre 

deler av skråningen er tilpasset topografiske forhold og registrerte naturverdier.  

Alternativvurderinger for selve vanninntaket er skjermingsverdig informasjon, jf. sikkerhetsloven og 

beskrives ikke nærmere. 

 

5.4 Råvannstunnel Holsfjorden–Huseby med tverrslag Steinshøgda (Lier, Hole, Bærum og Oslo 
kommuner) 

5.4.1 Anlegg og teknisk infrastruktur 

Tiltaket vil bestå av en råvannstunnel under terreng med en lengde på ca. 19 km og tverrslag. 

Tverrprofilet vil bli på 25 m² og 32 m², delvis styrt av logistikk- og ventilasjonsbehov under bygging. 

Detaljer vedrørende lokalisering og utforming av råvannstunnelen er skjermingsverdig informasjon, 

jf. sikkerhetsloven og beskrives ikke nærmere. 

5.4.2 Restriksjoner 

Tunnelsonen har en bredde på 500 meter. Innenfor denne sonen vil det ikke være tillatt med inngrep 

under kote +100 uten at det på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. Over 

dette nivået vil det ikke være restriksjoner.  

5.4.3 Eiendoms- og rettighetsstruktur 

Tunnelen går under svært mange eiendommer, men det vil ikke tinglyses avtale eller annet på den 

enkelte eiendom. 

5.4.4 Alternativvurderinger 

Ved utvikling av teknisk forprosjekt for råvannstunnel er det gjort alternativvurderinger ut fra 

geologiske og anleggstekniske forhold (plassering av tverrslag). 

 

5.5 Tidsplan 

Figur 5-3 viser en overordnet tidsplan for gjennomføring av prosjektet. Arbeidene Hole og Lier starter 

med å utbedre og bygge ny vei ned til tunnelpåhugget og etablere riggområder. Så starter tunnel-

arbeidene. Planlagt oppstart med tunneldrivingen er våren 2020. Arbeidet med tunnel vil ta opp til 4 

år, og forventes å være ferdig sommeren 2024. Etter tunneldrivingen settes områdene i stand, og det 

vil bli lite aktivitet på Vefsrud. Samlet anleggsperiode er ca. 5 år.  
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Figur 5-3: Overordnet framdriftsplan for ny vannforsyning 

 

5.6 Nødvendige offentlige og private tiltak 

For gjennomføring av prosjektet er det ikke behov for offentlige eller private tiltak utover det som er 

beskrevet i dette kapittelet og i delutredning anleggsfase[23]. Tabell 5-1 oppsummerer hvile søknader 

som er nødvendige for gjennomføring av tiltaket (etter vedtak av reguleringsplanen). 

Tabell 5-1: Oversikt over nødvendige søknader 

Søknad Søker Ansvarlig myndighet 

Søknad om konsesjon for vannuttak i 
Holsfjorden etter vannressursloven 

Tiltakshaver Norges vassdrags- og energidirektorat 

Søknad om tillatelse etter plan- og 
bygningsloven 

Tiltakshaver Lier kommune, Hole kommune, Bærum 
kommune og Oslo kommune 

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Tiltakshaver Arbeidstilsynet Indre Østland, Arbeidstilsynet 
Oslo, Arbeidstilsynet Østfold og Akershus  

Søknad om utslippstillatelse etter 
forurensningsloven 

Tiltakshaver Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

5.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget[24]. Den baserer seg på en vurdering av 

sannsynligheten for at uønskete hendelser skal inntreffe. 

Driving av tunnel medfører risiko for endringer i grunnvannet slik at energi- og drikkevannsbrønner 

kan påvirkes. Sollihøgda vannverk kan påvirkes av tunnelen. Dette kan også medføre skader på bygg 

og konstruksjoner (setninger) og påvirkning av natur (myrer, sumpskoger, bekker og dammer).  

ROS-analysen avdekket ingen unormale hendelser knyttet til områder med inngrep i dagen, men 

risiko knyttet til anleggsarbeid er tilstede. 

 

5.8 Forholdet til overordnede rammer og føringer 

5.8.1 Vann- og avløpstekniske planer 

Hovedplan vannforsyning 2015-2030 (2015) 

Tiltaket er i henhold til mål og tiltak i Hovedplan for vannforsyning[3]. 
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Konseptvalgutredning Ny vannforsyning Oslo (2016) 

Tiltaket er i henhold til anbefalt konsept i Konseptvalgutredning for Ny vannforsyning Oslo[4]. 

Oppsummering av ROS-analyse Vannforsyning i Oslo kommune (2016) 

Tiltaket reduserer risiko og sårbarhet identifisert i ROS-analyse Vannforsyning i Oslo kommune[5]. 

5.8.2 Overordnede planer 

Buskerud fylkeskommune 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 

Tiltaket er ikke i strid med regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken[7], da tiltaket ikke 

medfører risiko for at miljømål ikke nås. Utslipp til vannforekomster vil være basert på krav til 

tilfredsstillende grenseverdier og nødvendig tiltak vil gjennomføres for å overholde disse. 

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

Tiltaket er ikke i strid med det overordnede hensynet bak den regional planen for kulturminnevern[8]. 

Hole kommune 

Kommuneplanens arealdel 2009-2019 

Utvidelse av Fjulsrudveien gir et lite tap av fulldyrket jord, se kap. 6.2.5. Utover dette er tiltaket ikke i 

strid med kommuneplanens arealdel for Hole kommune[9].  

5.8.3 Statlige bestemmelser og retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

Tiltaket er ikke i strid med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag[10] i Hole.  

Naturmangfoldloven 

Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 prinsipper for offentlig beslutningstaking er gjennomgått i 

temarapport naturmangfold[20]. Se for øvrig kap. 6.2.3. 

5.8.4 Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner 

Innenfor planområdet til ny vannforsyning Oslo inngår tre gjeldende reguleringsplaner i Hole:  

Plan-ID Navn Vedtatt 

0612 198701 Reguleringsplan for Sollihøgda boligområde 28.09.1987 

0612 201607 Reguleringsplan for Lerfaldet næringsområde 14.05.2018 

0612 201103 E16 Bærum grense – Skaret (tunnel) 10.06.2013 

 

Reguleringsplan for ny vannforsyning legger en hensynssone på disse uten å endre de for øvrig. 

Tiltaket berører ingen igangsatte reguleringsplaner i Hole kommune. 

 

5.9 Forhold til eksisterende næringsvirksomheter 

Tiltaket vil ikke berøre eksisterende næringsvirksomheter i Hole kommune. 

http://vannportalen.no/vannregioner/vestviken/plandokumenter1/planperioden-2016---2021/
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6 Konsekvensutredning 

6.1 Metode 

6.1.1 Generelt 

Metodikken bygger i hovedsak på Statens vegvesens Håndbok V712[14]. Det er 2014-utgaven som 

benyttes siden denne versjonen var gjeldende ved offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 

Metodikken består av en samfunnsøkonomisk analyse, som er delt i prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser, og er en systematisk avveining av relevante fordeler og ulemper. I denne konsekvens-

utredningen er metodikken noe forenklet ved at prissatte konsekvenser er begrenset til kostnads-

forskjeller der det finnes ulike utbyggingsvarianter. Dette gjelder kun tiltaket innenfor Oslos grenser, 

og beskrives derfor ikke for Hole. 

Planprogrammene fastsetter hvilke tema som skal utredes, og stiller utredningskrav. Kravene siteres 

ikke her, og det henvises til planprogram for nærmere beskrivelse[17]. Det foreligger egne tema-

rapporter for landskapsbilde[18], nærmiljø og friluftsliv[19], naturmangfold[20], kulturmiljø[21], 

naturressurser[22] og anleggsfasen[23]. 

6.1.2 Referansealternativ (alternativ 0) 

Konsekvensene av et tiltak måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at tiltaket er etablert 

mot forventet tilstand uten etablering av tiltaket. Foreslått utbygging måles derfor mot et referanse-

alternativ som kalles alternativ 0. Beskrivelse av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon og 

omfatter i tillegg forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Alternativ 0 for Hole 

innebærer at dagens arealbruk i det berørte området videreføres uten større endringer.  

6.1.3 Ikke-prissatte konsekvenser 

Metodikken i Håndbok V712 legger opp til at verdi, omfang, konsekvens og avbøtende/ 

kompenserende tiltak skal vurderes for alle ikke-prissatte fagtema. 

 Fagutreder beskriver og vurderer de områder som blir berørt av tiltaket, og deler det inn i 

verdisatte enkeltområder som gis verdi basert på kriterier i håndboka. Verdiskalaen går fra 

liten, via middels til stor verdi. Vurdering av dagens situasjon baseres på kjent informasjon, 

tilgjengelige databaser og nye, supplerende registreringer/undersøkelser.  

 Omfang, dvs. en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket forventes å medføre for de 

ulike miljøene eller områdene, vises på en femdelt skala fra stort positivt til stort negativt. 

 Konsekvenser, dvs. de fordeler og ulemper som tiltaket medfører, skal vurderes i en nidelt 

skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv konsekvens. Konsekvensen vil 

fremkomme ved å sammenholde verdi og omfang, se figur 6-1. 

 

Tiltak som kan avbøte negative konsekvenser skal vurderes. Avbøtende tiltak omfatter tiltak utover 

de tiltakene som allerede inngår i investeringskostnadene.  

Konsekvensutredningene vurderer samlet konsekvens for tiltaket, altså en sum av konsekvenser i alle 

de berørte kommuner. I denne planbeskrivelsen er også konsekvens for tiltaket isolert i Lier og Hole 

vurdert. Arealinngrepene henger her sammen, og det er unaturlig å dele konsekvens på Lier og Hole.   
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Figur 6-1: Konsekvensvifte (hentet fra håndbok V712[14]) 

 

6.1.4 Planområde og influensområde 

Planområdene for tiltaket er de områdene som omfattes av reguleringsplanene. Disse fremgår av 

plankartene. Influensområdet varierer fra tema til tema, og er spesifisert og illustrert for hvert tema. 

 

6.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

6.2.1 Landskapsbilde 

Innhenting av informasjon 

Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra følgende kilder: 

 Kilden. Norsk institutt for bioøkonomis kartløsning (inkl. landskapsregioner).  

 Miljøstatus. Miljøinformasjon fra offentlige etater. 

 Norgeskart, samt ortofoto på nett og Google Earth. 

Områdene ble befart våren 2018.  
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Omfang og konsekvens 

Områdebeskrivelse og verdi 

Influensområdet på Vefsrud er delt inn i fire delområder, se figur 6-2. V1 Holsfjorden er gitt stor 

verdi, mens strandsonen (V2 Strandsone Vefsrud) er gitt middels til stor verdi. Det flatere området 

høyere i terrenget og noe lenger øst, V3 Fjulsrud, er gitt middels verdi. V4 Skogsområde sør for 

Vefsrud, som strekker seg sørover langs fjorden, er også gitt middels verdi. I tillegg til delområdene 

regnes området på motsatt side av fjorden som fjernvirkningsområde til tiltaket. Dette området er 

preget av en mosaikk av landbruksområder og skog. 

Konsekvenser 

Tabell 6-1 oppsummerer konsekvensene fordelt på de forskjellige delområdene og tiltaksområdene 

samlet. Det aller meste av tiltaket består av tunnel og bergrom. Dette har naturlig nok ingen 

konsekvens for landskapsbilde. 

De synlige tiltakene i området består av tunnelportal (i Lier), ny vei til portalen og oppgradering av 

eksisterende vei. I tillegg legges to massedeponier i området (i Lier). V2 Strandsone Vefsrud og V4 

Skogsområde sør for Vefsrud blir direkte berørt av tiltakene, men inngrepene er små. Deponi-

områdene vil bli godt synlig i anleggsfasen og i tiden det tar før de gror til med vegetasjon. Hols-

fjorden blir ikke direkte berørt, men tiltakene vil kunne bli synlige stedvis fra delområdet. V3 Fjulsrud 

blir direkte berørt ved oppgradering av vei. Konsekvens for tiltaket i Lier og Hole er satt til liten 

negativ.  

Hele tiltaket Ny vannforsyning til Oslo er også gitt liten negativ konsekvens for dette temaet.  

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvenser fordelt på delområder Lier og Hole for tema landskakpsbilde 

Delområde Verdi Planforslaget Alternativ 0 

Vefsrud 

V1 Holsfjorden Stor Liten negativ konsekvens Ingen 

V2 Strandsone Vefsrud  Middels/stor  Liten negativ konsekvens Ingen 

V3 Fjulsrud Middels Liten negativ konsekvens Ingen 

V4 Skogsområde Vefsrud Middels Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering Vefsrud Liten negativ konsekvens Ingen 

Tunnelsone Vefsrud–Steinshøgda 

Vefsrud–Steinshøgda Ubetydelig Ingen 

Samlet vurdering i Lier og Hole Liten negativ konsekvens  Ingen 

Samlet vurdering ny vannforsyning  Liten negativ konsekvens Ingen 

 

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

Det foreslås ikke egne avbøtende tiltak for tema landskapsbilde. God terrengtilpasning og tilplanting 

inngår i planene alle steder det er terrengarbeider. Det anses ikke å være nødvendig med 

oppfølgende undersøkelser for dette temaet.  
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Figur 6-2: Verdikart landskap  



Ny vannforsyning Oslo ÅPEN 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, Hole kommune 6 Konsekvensutredning 

 

50-X-RAP-535 cowi.no – multiconsult.no Side 28 av 49 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Innhenting av informasjon 

Følgende kilder har vært benyttet: 

 Kartdata (Kartverket, FKB, kommuner etc.). 

 Avisartikler, nettsider for lokale foreninger, annen offentlig tilgjengelig informasjon 

 Informasjon i forbindelse med planprosess (uttalelser, medvirkningsmøter, rapporter, 

eksisterende tilgrensende utredninger etc.). 

 Samtaler med berørte parter og lokalkjente. 

 Egne befaringer. 

Omfang og konsekvens 

Områdebeskrivelse og verdi 

Det er definert og verdisatt tre delområder, se figur 6-3. Holsfjorden (NF01) er gitt stor verdi siden 

den som en del av Tyrifjorden er mye brukt til båtliv. Strandsonen på ca. 50 meters bredde langs 

fjorden er inkludert i delområdet siden bruk av denne inngår i båtlivet ved strandhugg. Delområde 

NF02 omfatter fritidsboligen Vefsrud og skog over strandsonen til Holsfjorden. Området er lite brukt 

til friluftsliv, og det er ingen bosetning. Verdien settes til liten. Delområde NF03 strekker seg ned fra 

fv. 285 (Ringeriks-/Lierveien) forbi Fjulsrud gård. Det er to eneboliger i delområdet, én langs fv. 285 

og en på Nordland. Terrenget på vei ned er bratt og skrånende, og det er begrenset tilgjengelighet 

gjennom utmarka. Opplevelseskvaliteten på natur og landskap er høy, spesielt i den øvre delen. 

Bruken er liten. Verdien er liten til middels.  

 

Figur 6-3: Verdikart nærmiljø og friluftsliv 
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Konsekvens 

Tabell 6-2 oppsummerer konsekvenser i de ulike delområdene.  

Tiltaket vil ikke føre til noen endringer for Holsfjorden. Det er ikke planlagt permanente tiltak eller 

endringer i strandsonen eller restriksjoner på oppankring. Tunnelportalen blir synlig, men ikke 

generende for friluftsliv. Veien ned får bedre standard, og den legges om et stykke og forlenges. 

Atkomsten til Holsfjorden vil dermed bli noe bedre enn i dag. Potensiale for at området skal bli mer 

benyttet til friluftsliv fra oversiden er imidlertid lite, mens bruken fra sjøsiden påvirkes ikke. 

Aktiviteten i driftsituasjonen begrenser seg periodisk kontroll/vedlikehold med ca. to besøk per 

måned. Dette vil ikke påvirke bruker av området. Det vil heller ikke bli støyende virksomhet i 

området i driftsfasen. Samlet sett bedømmes konsekvensen å være ubetydelig i Lier og Hole. 

Samlet konsekvens av tiltaket er noe større grunnet inngrep i Oslo (Huseby). Det varierer mellom 

liten og liten til middels negativ. Dette siden det er ulike varianter i Oslo (Huseby) som er vurdert 

med forskjellig konsekvens.  

Tabell 6-2: Konsekvenser av planforslaget i Lier og Hole for tema nærmiljø og friluftsliv 

Delområde Verdi Planforslaget Alternativ 0 

Vefsrud (dagsone) 

NF01 Holsfjorden Stor Ubetydelig konsekvens Ingen 

NF02 Vefsrud Liten Liten negativ konsekvens Ingen 

NF03 Fjulsrud Liten/middels Liten positiv konsekvens Ingen 

Samlet vurdering Vefsrud Ubetydelig konsekvens Ingen 

Tunnelsone Vefsrud–Steinshøgda 

Vefsrud–Steinshøgda Ubetydelig konsekvens Ingen 

Samlet vurdering i Lier og Hole Ubetydelig konsekvens Ingen 

Samlet vurdering ny vannforsyning  Liten negativ konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens 

Ingen 

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

Det anses ikke å være nødvendig med avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser for dette 

temaet.  

 

6.2.3 Naturmangfold 

Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 Egne befaringer. 

 Rapporter som omhandler temaet. 

 Naturinformasjon tilgjengelig via kartløsninger på Internett (f.eks. Naturbase og Artskart). 

 Egne kartlegginger i regi av BioFokus.  

Omfang og konsekvens 

Områdebeskrivelse og verdi 

Influensområdet for tiltaket er stort siden vannuttak i Holsfjorden kan påvirke hele Tyrifjorden med 

utløpselv. Tyrifjorden og utløpselva ned til Geithusfoss er gitt stor verdi. Dette siden øvre del av elva 



Ny vannforsyning Oslo ÅPEN 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, Hole kommune 6 Konsekvensutredning 

 

50-X-RAP-535 cowi.no – multiconsult.no Side 30 av 49 

er gyte- og oppvekstområder for storørret i Tyrifjorden og elvemusling finnes. Tyrifjorden har et rikt 

fiskesamfunn, bestand av edelkreps og innsjøen har svært viktige områder for fugl. 

På land er det avgrenset fem delområder med stor og middels verdi i lia ned mot Holsfjorden, se figur 

6-4. Vegetasjonstypene er rike, i hovedsak edelløvskog av ulike utforminger eller blandingsskoger 

hvor mange treslag er representert. Flere steder er det grove, storvokste lindetrær. I tillegg inngår i 

gammel ask, alm, eik, spisslønn og selje. Mange rødlistede insekter er funnet.  

Konsekvenser 

Tabell 6-3 oppsummerer konsekvenser fordelt på områder  

Vannuttaket er så lite at det ikke vil ha betydning for naturverdier knyttet til Tyrifjorden og utløpselva 

selv i tørre somre. Inngrep i verdisatte delområder på Vefsrud og Fjulsrud er lite. Det blir noen små 

inngrep i naturverdier grunnet utvidelse av veien og riggområde, men ingen av de registrerte natur-

typene blir ødelagt. Områder for varig lagring av masser (i Lier) er lagt i områder uten spesielle natur-

verdier, men det medfører inngrep og endringer her.  

Tunneler kan føre til grunnvannslekkasje og uttørking av vegetasjon på overflaten hvis tunnelen 

punkterer og drenerer ut vannførende sprekker som har forbindelse med vegetasjon og vann-

forekomster. En senket grunnvannstand vil få mest markert effekt i områder hvor vegetasjonen har 

kontakt med grunnvannsspeilet, i tillegg til vannforekomster. Slike områder vil innen influens-

området i hovedsak være myr og vegetasjon i tilknytning til dammer, bekker, tjern og kilder. 

Områder med små nedbørfelt vil ha større sårbarhet for uttørking enn områder med større felt.  

Av hensyn til råvannskvaliteten vil det settes så strenge krav til innlekkasje til tunnelen at faren for 

varig skade på sårbare lokaliteter er liten. Det er definert sårbarhet langs tunnelen basert på 

geologiske forhold, og det vil settes akseptansekrav til innlekkasje som styrer injiseringsmengden. 

Grunnvannstanden vil overvåkes i et nett av overvåkingsbrønner. Med dette som bakgrunn 

bedømmes konsekvensen å være ubetydelig i tunnelsonen.  

Tiltaket gis liten negativ konsekvens i Lier og Hole for tema naturmangfold. Hele tiltaket er gitt 

samme konsekvens.  

Tabell 6-3: Konsekvenser av planforslaget i Lier og Hole for tema naturmangfold 

Delområde Verdi Planforslaget Alternativ 0 

Vefsrud (dagsone) 

NM1 Drammenselva Stor Ubetydelig konsekvens Ingen 

NM2 Tyrifjorden Stor Ubetydelig konsekvens Ingen 

NM3 Vefsrud vest Stor Liten negativ konsekvens Ingen 

NM4 Vefsrud øst Middels/stor Liten negativ konsekvens Ingen 

NM5 Vefsrud sør Stor Ubetydelig til liten negativ konsekvens Ingen 

NM6 Fjulsrud vest Middels/stor Liten negativ konsekvens Ingen 

NM7 Fjulsrud Stor Ubetydelig til liten negativ Ingen 

NM8 Fjulsrud–Vefsrud Liten Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering Vefsrud Liten negativ konsekvens Ingen 

Tunnelsone Vefsrud–Steinshøgda 

Vefsrud–Steinshøgda Ubetydelig Ingen 

Samlet vurdering i Lier og Hole Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering ny vannforsyning  Liten negativ konsekvens  Ingen 
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Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

Utslipp til vann i anleggsfasen må følges opp, og det er nødvendig å undersøke resipientene i 

forbindelse med utslippssøknad. Kontroll av drenering til tunnel og bergrom og tetting vil foregå 

gjennom tunneldrivingen og grunnvannsovervåkning.  

 

Figur 6-4: Verdikart naturmangfold. Hele Tyrifjorden og øvre del av Drammenselva inngår også, men vises ikke 
på kartet av plasshensyn 
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6.2.4 Kulturmiljø 

Innhenting av informasjon 

Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra følgende kilder: 

 Askeladden: Riksantikvarens database over fredete kulturminner og kulturmiljøer[28]. 

 Gjenstandssamlingen til universitetsmuseene[29]. 

 SEFRAK-registeret for bygninger. 

 Litteratur og rapporter om temaet. 

 Historiske flyfoto og kart.  

 Egne befaringer. 

 Arkeologiske undersøkelser 2018 i regi av Buskerud fylkeskommune.  

Omfang og konsekvens 

Områdebeskrivelse og verdi 

Vefsrud er et tidligere bruk og det er spor av tidligere landbruk i området i form av rydningsrøyser og 

tufter. Området er definert som et eget kulturmiljø med liten verdi. Tunet på Fjulsrud har bygninger 

fra tiden like etter 1900, og har høy autentisitet. Forfallet har imidlertid kommet langt. Gårdsmiljøet 

med dyrket mark er gitt middels verdi.  

Konsekvenser 

Tabell 6-4 oppsummerer konsekvenser i de ulike delområdene.  

Kulturmiljøet Vefsrud blir påvirket ved at spor fra tidligere dyrking (rydningsrøyser) ødelegges. 

Utbedret vei legges forbi bruket, og vil sammen med anlegg ved tunnelportal påvirke kulturmiljøet 

visuelt i noen grad. Veien vil også til en viss grad påvirke bruket Fjulsrud siden den går gjennom 

gårdstunet. Inngrep i og ved gårdsmiljøer gjør at planforslaget i Lier og Hole gis liten til middels 

negativ konsekvens. 

Samlet konsekvens for dette temaet på hele strekningen er liten negativ. 

Tabell 6-4: Konsekvenser av planforslaget i Lier og Hole for tema tema kulturmiljø 

Delområde Verdi Planforslaget Alt. 0 

Vefsrud (dagsone) 

KM1 Vefsrud Liten/middels Liten til middels negativ konsekvens Ingen 

KM2 Fjulsrud Middels Ubetydelig til liten negativ Ingen 

Samlet vurdering Vefsrud Liten til middels negativ konsekvens Ingen 

Tunnelsone Vefsrud–Steinshøgda 

Vefsrud–Steinshøgda Ubetydelig konsekvens Ingen 

Samlet vurdering i Lier og Hole Liten til middels negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering ny vannforsyning  Liten negativ konsekvens Ingen 

 

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

Det foreslås ikke avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser.  
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Figur 6-5: Verdikart kulturmiljø 
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6.2.5 Naturressurser 

Innhenting av informasjon 

Informasjon er i hovedsak innhentet fra følgende kilder: 

 Digitalt markslagskart (DMK) og flyfoto. 

 Temadata fra Norges geologiske undersøkelser, Norges vassdrags- og energidirektorat og 

Norsk bioøkonomisk institutt.  

 Ulike rapporter som omhandler temaet. 

 Egne befaringer.  

Omfang og konsekvens 

Områdebeskrivelse og verdi 

Det er store verdier knyttet til Tyrifjorden som kilde til drikkevann, jordbruksvanning og resipient. 

Fallet i utløpselva (Drammenselva) benyttes til kraftproduksjon, og har også stor verdi. Det sammen 

har fulldyrket jord i drift ved Fjulsrud. Resten av det berørte området består av skog med ulik bonitet. 

Det er gitt liten verdi. Figur 6-7 viser verdisatte delområder for influensområdet på overflaten. 

Naturressurser i form av grunnvann til bruk som vannforsyning eller energi og bergressurser kan på-

virkes av tunnelen. I Lier er det ingen brønner. På Sollihøgda forsynes boliger med drikkevann fra 

grunnvann. Ressursen er her gitt liten til middels verdi. Når en kommer østover begrenser 

bebyggelsen seg til en og annen hytte, og her er det lite utnytting av grunnvann. Strekningen mellom 

Sollihøgda og Lommedalen er derfor gitt liten verdi. I Lommedalen er det spredte energibrønner 

knyttet til enkelthusholdninger. Verdien er her liten til middels. Figur 6-6 viser verdisatte delområder 

knyttet til tunnelsonen. 

 

Figur 6-6: Verdikart i tunnelsonen mellom Vefsrud og Lommedalen for tema naturressurser 
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Figur 6-7: Verdikart naturressurser. Hele Tyrifjorden og Drammenselva inngår i influensområdet. Av plasshensyn 
er dette ikke vist på kart 
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Konsekvenser 

Uttak av vann fra Holsfjorden vil lede vann bort fra Drammenselva. Dette innebærer et produksjons-

tap for kraftprodusentene nedover i elva. Det er imidlertid en liten del av samlet vannmengde som 

føres bort. Produksjonstap er beregnet til en prissatt verdi på ca. 750 000 kr årlig. Innsjøen er stor, og 

uttaket vil ikke påvirke andre interesser. Tiltaket medfører noe avskoging til vei, atkomstsone og 

massedeponier. Dette er gitt liten negativ konsekvens. Oppgradert vei tar også noe fulldyrket jord på 

Fjulsrud, ca. 0,5 dekar.  

I tunnelsonen kan grunnvannsbrønner til vann- og energiformål påvirkes. Samtidig vil tunnelen 

medføre restriksjoner knyttet til etablering av nye brønner. Grunnet mulig påvirkning av utnytting av 

grunnvann er planforslaget samlet sett gitt liten negativ konsekvens for tema naturressurser på 

tunnelstrekningen Vefsrud–Lommedalen. 

Samlet sett gis planforslaget liten negativ konsekvens i Lier og Hole. Samlet konsekvens for hele 

tiltaket er den samme.  

Tabell 6-5: Konsekvenser av planforslaget i Lier og Hole for tema naturressursere 

Delområde Verdi Planforslaget Alternativ 0 

Vefsrud (dagsone) 

NR1 Drammenselva Stor Liten negativ konsekvens Ingen 

NR2 Tyrifjorden Stor Ubetydelig konsekvens Ingen 

NR3 Vefsrud Liten Liten negativ konsekvens Ingen 

NR4 Fjulsrud Stor Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering Vefsrud Liten negativ konsekvens Ingen 

Vefsrud–Lommedalen (tunnelsone) 

NR5 Vefsrud–Sollihøgda Liten til middels Liten til middels negativ konsekvens Ingen 

NR6 Sollihøgda–Lommedalen Liten Intet til lite negativt konsekvens Ingen 

NR7 Lommedalen Liten til middels Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering Vefsrud–Lommedalen Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering i Lier og Hole Liten negativ konsekvens Ingen 

Samlet vurdering ny vannforsyning Oslo Liten negativ konsekvens Ingen 

 

Avbøtende tiltak 

Et godt avbøtende tiltak for dette temaet er bruk av overskuddsmasser fremfor deponering. Planfor-

slaget åpner for deponering på Vefsrud, men masser som drives ut fra Lier har god kvalitet, og kan 

utnyttes.  

Oppfølgende undersøkelser 

I den videre detaljplanleggingen må det foretas en nærmere undersøkelse av brønner som kan bli 

berørt. Kapasitet og vannkvalitet undersøkes før tunnelarbeidene starter slik at det kan dokumen-

teres om tunneldriften påvirker disse negativt. Det må også planlegges ny vannforsyning for 

husstander som kan få sine brønner ødelagt. 
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6.3 Trafikk 

6.3.1 Tematisk avgrensning 

Temaet trafikk er tematisk avgrenset til konsekvenser for kapasitet i veisystemet og forhold til 

kollektivsystem. Trafikk i anleggsfasen inngår ikke, det er behandlet i egen delutredning, 

konsekvenser i anleggsfasen[23].  

6.3.2 Metode  

Planprogrammene krever at det skal utarbeides en overordnet, tekstlig vurdering av konsekvenser 

for kapasitet i veisystemet, samt tiltakets forhold til kollektivsystem.  

6.3.3 Innhenting av informasjon 

Innhenting av informasjon om belastning/trafikk i veisystemet er basert på trafikktall fra Nasjonal 

vegdatabank[15]. Analyser av forventet trafikk knyttet til tiltaket er basert på erfaringer fra transport 

til og fra Oset vannverk ifm. bygging.  

6.3.4 Konsekvenser 

Kapasitet i eksisterende veinett er god, men veistandarden er dårlig. Fylkeskommunen skriver i sin 

merknad til planoppstart at fv. 285 har mye tungtrafikk og at veien har et stort, løpende vedlike-

holdsbehov. Det er ikke ønskelig med mer tungtrafikk på veien.  

Transportbehov til Vefsrud er begrenset til rutinemessig tilsyn, ca. to transporter i måneden. Dette er 

en marginal og ubetydelig mengde trafikk som ikke vil påvirke kapasitet i veinettet.  

Det er usannsynlig at kollektiv vil benyttes som transportmiddel til Vefsrud, og kollektivdekning er 

således uten interesse. 

 

6.4 Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Temaet økonomiske konsekvenser for det offentlige er avgrenset til behov for investeringsmidler 

eller driftsmidler fra offentlige eller offentlig-eide virksomheter. 

Tiltaket vil ikke gi offentlige investeringsbehov eller framtidige utgifter i Hole (eller Lier og Bærum). 

Alle nødvendige investeringer og driftsutgifter vil skje i regi av Oslo kommune, Vann- og 

avløpsetaten. 

 

6.5 Konsekvenser i anleggsfasen 

Konsekvenser i anleggsfasen er behandlet i en egen utredning. Det henvises til denne for detaljer[23]. 

6.5.1 Anleggsområde 

På Vefsrud er det behov for et ca. seks dekar rigg- og anleggsområde for etablering av vanninntak og 

fem kilometer tunneldriving. Her etableres kontorrigg, verksted, lager for materialer, sedimenterings-

basseng, ventilasjon, elektrisitetsforsyning samt oppstillingsplasser for utstyr (se figur 6-8). I tillegg 

skal atkomstveien utbedres og nybygges, og det skal plasseres overskuddsmasser fra driving av 

fjellhall og tunnel.  

Anleggsfasens varighet er anslått til ca. fem år, hvorav opp til fire år med tunneldriving (se figur 5-3 

på side 22). 
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Figur 6-8: Riggområde på Vefsrud 

Det er lite aktivitet på Fjulsrud og Vefsrud i dag, og anleggsfasen vil naturlig nok gi store endringer. 

Det er imidlertid få naboer, og området er lite brukt. Brukere av fritidsboligen Vefsrud vil imidlertid 

merke anleggsvirksomheten svært godt. For brukere av fritidsbåter vil anlegget bli godt synlig, 

samtidig som støy fra anleggsvirksomhet vil være merkbar.  

6.5.2 Trafikk 

Trafikken utenfor anleggsområdet, dvs. på fv. 285, vil være begrenset til leveranser til anlegget (sem-

ent, betong, stål) og arbeidsreiser. Trafikkøkning på fv. 285 vil variere, og estimeres til en økning på 

50-150 kjøretøy pr. dag. Den største trafikken knyttet til dette er arbeidsreiser med personbil. I tillegg 

kommer større biler med leveranser til anlegget. Denne trafikken vil ikke gi en merkbar økning på 

overordnet veinett, men ned til Vefsrud blir det en stor økning siden det i dag knapt er biltrafikk her.  

6.5.3 Støy 

Støykilder er knyttet til bygging av atkomstvei og tunnel, utkjøring av masser, tilkjøring av utstyr og 

maskiner, tipping av stein og plassering av disse i områder for permanent plassering av masser. I 

tillegg kommer støy fra tunnelventilasjon og sporadisk støy knyttet til reparasjon og vedlikehold av 

maskiner i verkstedtelt. Aktiviteten vil medføre støy i et område som i dag er tilnærmet stille. Støy-

beregninger viser at avstand til nærmest bolig er så stor at alle aktuelle grenseverdier overhodes.  

6.5.4 Støv 

Transport av masser fra tverrslaget til utlegging i de to oppfyllingsområdene vil generere støvflukt i 

tørre perioder. Trafikk på Fjulsrudveien (grusvei) vil gi støv, og ventilasjonsluft fra tunneldriving vil 

inneholde noe støv. Avstand til nærmeste bolig er så stor at det ikke forventes plager. 

6.5.5 Forurensning 

Anleggsdriften kan medføre forurensning til vann og grunn. De viktigste kildene er utslipp av 

tunnneldrivevann, avrenning fra lagrede masser, bunnrensk og generell virksomhet på rigg- og 

anleggsområde. Disse aktiviteten forgår kun i Lier, og er derfor ikke nærmere beskrevet her.  
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7 Måloppnåelse 

7.1 Utløsende behov 

Ut fra Mattilsynets pålegg om å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 01.01.2018, er det 

prosjektutløsende behovet definert som To fullverdige og uavhengige vannforsyninger til Oslo. 

Planforslag ivaretar dette meget godt. 

 

7.2 Kommunemål og effektmål 

Tabell 7-1 viser en sammenstilling av kommunemål og effektmål og forslagsstillers vurdering av 

måloppnåelse. Opplistingen av mål er basert på kapittel 2.6. 

Tabell 7-1: Vurdering av kommunemål og effektmål 

Mål Vurdering av måloppnåelse Kommentar 

Kommunemål 

Vi skal gi rent vann til 

nytte for mennesker og 

natur 

Meget god Ved gjennomføring av tiltaket vil 

Oslos befolkning være sikret nok 

drikkevann av god kvalitet i 

uoverskuelig fremtid 

Effektmål 

Nok vann til alle formål Meget god Holsfjorden har nærmest en 

ubegrenset kapasitet 

God drikkevannskvalitet Meget god Vannkvaliteten i Holsfjorden er god. 

Nytt vannbehandlingsanlegg vil sikre 

god drikkevannskvalitet 

Godt drikkevann til alle 

tider 

Meget god Med ny vannforsyning vil Oslo få to 

uavhengige systemer. Dette vil sikre 

godt drikkevann til alle tider  

Tiltaket skal ikke forringe 

miljø eller naturverdier 

God Arealbeslag tilknyttet tiltaket har 

inngrep som påvirker miljø/ 

naturverdier negativt, konsekvens-

ene er imidlertid svært begrenset 

tiltakets størrelse tatt i betraktning, 

se kap. 6.2  

 
 
 

7.3 Mål fra miljøprogram 

Tabell 7-2 viser en sammenstilling av mål fra miljøprogram og forslagstillers vurdering av 

måloppnåelse. Opplistingen av mål er basert på kapittel 2.6. 
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Tabell 7-2: Vurdering av mål fra miljøprogram 

Mål Undermål Måloppnåelse og kommentar 

Vi skal redusere våre 

klimagassutslipp 

- 50 % reduksjon av 

CO2-utslipp innen 

2020 

- 95 % reduksjon av 

CO2-utslipp innen 

2030 

- 90 % av bidragsyterne til 

klimagassutslipp i anleggets levetiden 

skal identifiseres 

- Prosjektet skal ha fossilfri byggeplass, 

eventuelt utslippsfri anleggsplass.  

- Prosjektet skal legge til rette for bruk 

av nullutslippskjøretøy/bærekraftig 

biodrivstoff  

- Alle anskaffelser som kan medføre 

redusert miljøbelastning og eller 

reduserte klimagassutslipp skal stille 

miljøkrav og ha vekting av 

miljøkriterier 

God. Forbruk av ressurser til 

utbyggingen vil gi CO2-utslipp, i 

første rekke knyttet til transport 

og betong. Ambisjoner om 

fossilfri byggeplass gjør at mål-

oppnåelsen vurderes som god 

Vi skal ha effektiv 

energiutnyttelse. 

Velge energieffektiv 

teknologi ved bygging 

av nye anlegg og ved 

større vedlikeholds-

arbeid, slik at levetids- 

og bærekraftperspek-

tivene blir ivaretatt 

Prosjektet skal identifisere muligheter for 
redusert energibruk og øke andelen 
fornybar energi: 

- Administrasjonsbygg på Huseby skal 

ha 

passivhusstandard/plusshus/nullenerg

i/BREEAM-standard (for eksempel 

«Excellent»). 

- Underjordiske anlegg skal vurdere 

energibruk for ventilasjonsløsninger 

Meget god. Det er en målsetning 

om at passivhusstandard legges 

til grunn for administrasjonsbygg, 

bl.a. med bruk av solceller. På 

sammen måte vil det er det en 

ambisjon om livsløpstankegang i 

valg av materiale og løsninger  

Oslo skal være en 

grønn og levende by 

Redusere utslipp til vassdrag og fjord. 

- Null uhellsutslipp i anleggsfase 

- Null uhellsutslipp i driftsfase 

Umulig å vurdere. God plan-

legging og anleggsgjennomføring 

begrenser faren for uhellsutslipp  

Tiltaket skal ikke 

forringe miljø eller 

naturverdier 

- Tiltak skal ikke ha påført marka eller 

andre verdifulle naturområder 

ubotelig skade som følge av senket 

grunnvannsstand 

- Tiltaket skal ikke medføre varig beslag 

av verdifulle natur- og friluftsområder 

God. Tiltaket gir mindre inngrep i 

friområder og påvirker 

miljø/naturverdier negativt, 

konsekvensene er imidlertid 

begrensede, se kap. 6.2. Tiltaket 

muliggjør frigjøring av store 

friluftsområder rundt dagens 

reservevannkilder. 

Anleggsfasen skal 

gjennomføres med 

minst mulig ulemper 

for naboer og trafikk 

- Ingen skader eller vesentlige ulemper 

skal påføres naboer og andre 

interessenter fra anleggsvirksomheten 

- Det skal ikke forekomme 

setningsskader på bygninger og 

konstruksjoner 

Middels. Anleggsfasen for et så 

stort prosjekt vil gi ulemper 

knyttet til økt trafikk, støy, 

forstyrrelser og midlertidige 

beslag av arealer. Krav til innlek-

kasje, tetting og overvåkning av 

grunnvann begrenser faren for 

setningsskader  
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7.4 Samfunnsmål 

Tabell 7-3 viser en sammenstilling av samfunnsmål og forslagsstillers vurdering av måloppnåelse. 

Opplistingen av mål er basert på kapittel 2.6. 

Tabell 7-3: Vurdering av samfunnsmål 

Mål Vurdering 

av målopp-

nåelse 

Kommentar 

Et klimavennlig og sikkert samfunn. 

- Legge vekt på reduksjon av klimagass-

utslipp, energiomlegging og energi-

effektivisering gjennom planlegging 

- Hensynta klimaendringer og risiko og 

sårbarhet 

God Se de to første radene i forrige tabell. 

Klimaendringer er hensyntatt i planleggingen 

Aktiv forvaltning av natur- og 

kulturminneverdier. 

- Identifisere og ivareta viktige verdier 

av naturmangfold, landskap, friluftsliv, 

kulturminner og kulturmiljø 

God Det er utført egne undersøkelser av 

naturmangfold og kulturmiljø. Arealbeslag 

tilknyttet tiltaket har inngrep som påvirker 

miljø/naturverdier negativt, konsekvensene 

er imidlertid begrensede, se kap. 6.2 

Framtidsrettet næringsutvikling, 

innovasjon og kompetanse. 

- Sikre tilgjengelighet til gode mineral-

forekomster for mulig utvinning og 

avveie dette mot andre miljø- og 

samfunnsinteresser 

- Hensynta Forsvarets arealbehov når 

dette er nødvendig for å ivareta 

landets forsvarsevne i henhold til 

nasjonale forsvarsplaner 

Middels Uttak av masser på Steinshøgda sikrer bruk 

av disse massene. Massedisponering i Oslo 

er ikke avklart, men det er trolig vanskelig å 

finne god bruk av disse massene. På Vefsrud 

åpner planen for varig lagring av masser, 

men steinmassene som tas ut her har god 

kvalitet, og kan benyttes. 

Vannbehandlingsanlegget ligger nær 

Gardeleiren. Det er avholdt møter med 

Forsvaret som sikrer at tiltaket ikke kommer 

i konflikt med deres bruk av området 

Helse og trivsel. 

- Trygge og helsefremmende bo- og 

oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy 

og luftforurensning 

- Ivareta naturverdier og legge til rette 

for fysisk aktivitet og trivsel for hele 

befolkningen ved å sikre sammen-

hengende grønne strukturer, åpne 

vannveier og nær tilgang til områder 

for lek, idrett, rekreasjon og nærfri-

luftsliv 

God I driftsituasjonen vil tiltaket ikke medføre 

støy og luftforurensning.  

Tiltaket gir noen inngrep i området som 

benyttes til friluftsliv. Konsekvensene er 

imidlertid bedømt å være små, men i 

anleggsfasen vil noen områder inkl. 

hoppbakke og bueskytterbane bli 

utilgjengelig. 

Tiltaket tilrettelegger for oppheving av 

drikkevannsrestriksjonssoner rundt dagens 

reservevannkilder i Lillomarka (Breisjøen, 

Alnsjøen og Svartkulp) og Nordmarka/ 

Krokskogen (Kringla og Langlivann) 
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8 Anbefaling 

Planarbeidet legger til rette for en fullverdig ny uavhengig vannforsyning for Oslo kommune. Dette vil 

øke vannforsyningssikkerheten, og innfrir Mattilsynet krav om at en fullgod reservevannforsyning 

kan etableres innen 1. januar 2028.  

Dette er et svært viktig samfunnsformål, og konsekvensvurderingene viser at de negative 

konsekvensene er begrensede, tiltakets størrelse tatt i betraktning. Måloppnåelsen er god. Prosjektet 

gir en fremtidsrettet, sikker og robust vannforsyning og legger til rette for videre utvikling av Oslo. 

Inntaket på Vefsrud har en gunstig plassering av vanninntaket, og har god beskyttelse fra annen 

virksomhet. 

For andre relevante mål viser forrige kapittelet at måloppnåelsen for de aller fleste forhold er meget 

god og god. Tiltakets samfunnsmessige nytte er svært høy. Det en forutsetning for et velfungerende 

samfunn for å ha evne til å takle endringer i klima og trusselbilde. 
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9 Planforslaget 

9.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for etablering av ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Regulerings-

planene omfatter vertikalnivå 2 (på terreng) og vertikalnivå 1 (under terreng). Det er behov for 

utbedring av Fjulsrudveien og utbredelse av tunneler som er bestemmende for virkeområdene av 

reguleringsplanene.  

Dette kapittelet gir kortfattede beskrivelser av forslagsstillers faglige begrunnelse og regulerings-

tekniske forhold. 

 

9.2 Arealformål 

Tabell 9-1 viser foreslåtte arealformål i Hole kommune (inndelt etter hoved- og underformål). 

Tabell 9-1: Oversikt over arealformål i Hole kommune. V1 (vertikalnivå 1) er under bakken, mens V2 
(vertikalnivå 2) er på bakken 

Hovedformål Underformål Feltbetegnelse Areal (m2) 

Bebyggelse og anlegg Vannforsyningsanlegg (V1) BVF1 519 351 m2 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (V2) f_SKV1 5 183 m2 

Annen veggrunn – grøntareal (V2) f_SVG1, f_SVG2, 
o_SVG3, o_SVG4 

10 631 m2 

Landbruks, natur- og 
friluftsformål samt 
reindrift 

LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk 
og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksom-
het basert på gårdens ressursgrunnlag (V2) 

L1-L4 20 614 m2 

Hensynssoner Sikringssone – frisikt (V2) H140_1, H140_2 93 m2 

Sikringssone – annen sikringssone (V2) H190_1 519 351 m2 

Bestemmelsesområde Anlegg- og riggområde (V2) #1-4 20 614 m2 

Planområde (V2, på bakken) 36 428 m2 

 

9.3 Forslagsstillers faglige begrunnelse 

Lokalisering av råvannstunnelen mellom Vefsrud (vanninntak) og Huseby (vannbehandlingsanlegg) er 

optimalisert ut fra geologiske forhold på strekningen. Geologiske forhold er avgjørende for blant 

annet kostnader, anleggsrisiko og framdrift. Råvannstunnelen må sikres for å redusere risiko for 

skade. Det er gjennomført en risikovurdering for å avklare nødvendig bredde på hensynssone for 

vannforsyning, som konkluderer med 500 meter i spredtbygd strøk[16]. Innenfor hensynssonen vil det 

ikke være tillatt å gjøre inngrep under kote +100 uten at det på forhånd er gitt samtykke av Oslo 

kommune, Vann- og avløpsetaten. 

Vanninntaket ved Holsfjorden må være tilgjengelig med biltransport både i drifts- og i anleggsfase. 

Fjulsrudveien, en privat vei til Fjulsrud og videre til Vefsrud, er eldre og har relativt lav standard. For å 

begrense inngrep i landskap og i naturverdier, er det tatt utgangspunkt i denne veien som atkomstvei 

til vanninntaket. Fjulsrudveien må imidlertid oppgraderes og forlenges med ca. 500 meter. Forleng-

elsen ligger i sin helhet i Lier kommune. Dette gir noe inngrep i landskap og naturverdier, men er 

foretrukket framfor etablering av en helt ny, uavhengig atkomstvei fra fv. 285 (Ringeriks-/Lierveien), 

som vil gi et nytt, større inngrep i et jomfruelig LNF-område.  
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Omfang av anlegg- og riggområder er forsøkt begrenset, samtidig som det er nødvendig med en viss 

størrelse for å kunne plassere alle funksjoner som er nødvendige for å drive anleggsarbeidet for et så 

stort tiltak som her skal etableres. Anleggsbeltet langs atkomstveien til vanninntaket er generelt satt 

til ti meter, men er redusert til fem meter i områdene der man berører naturverdier. 

 

9.4 Planteknisk beskrivelse av plankart og planbestemmelser 

9.4.1 Fellesbestemmelser 

Det reguleres fellesbestemmelser for å sikre ulike hensyn ved gjennomføringen av reguleringsplanen. 

Disse omfatter overvannshåndtering, støy, vibrasjoner, luftforurensning, kulturminner og 

dokumentasjonskrav til byggesaksbehandling. Grenseverdier for støy er basert på retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (1442/2016). Det er kun stilt støykrav knyttet til anleggsfasen. 

Når tunnelen er ferdig bygd vil tiltaket ikke avgi støy.  

Dokumentasjonskravene omfatter planer for utomhusanlegg med overvannshåndtering, anlegg- og 

riggområder med marksikring, støyskjermingstiltak, miljøoppfølging, varsling/informasjon, tilbakefør-

ing av anlegg- og riggområder samt byggeplaner for tiltak på offentlig vei. Dokumentasjonskravene er 

hovedsakelig basert på funn i konsekvensutredning samt krav og ønsker fra offentlige myndigheter. 

9.4.2 Bebyggelse og anlegg 

Framtidig råvannstunnel under terreng (vertikalnivå 1) reguleres til arealformålet vannforsynings-

anlegg (felt BVF1). Feltet er 500 meter bredt, tilsvarende bredde på hensynssone for vannforsyning 

på terreng, og utgjør til sammen ca. 519 dekar. Innenfor feltet tillates det etablert anlegg og 

konstruksjoner for vannforsyning. 

9.4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Dagens atkomstvei (Fjulsrudveien) reguleres til arealformålet kjøreveg (felt f_SKV1) og skråninger til 

arealformålet annen veggrunn – grøntareal (felt f_SVG1-f_SVG4). Kjøreveg utgjør ca. 5 dekar, mens 

annen veggrunn utgjør ca. 10 dekar. Kjøreveg reguleres med bredde 4 meter med enkelte passerings-

lommer og breddeutvidelser i kurver. Bredde på skråninger varierer etter terreng og er basert på teo-

retisk skråningsutslag med én meter påslag. Ved Fjulsrud er avgrensning av annen veggrunn tilpasset 

eksisterende bebyggelse og naturtype (eik) ved låven. Atkomstveien skal være felles for gnr./bnr. 

191/5 og 191/38 i Lier kommune og 238/1 i Hole kommune, og senere utskilte eiendommer.  

9.4.4 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

Eksisterende landbruksområder reguleres til arealformålet landbruk-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift (L1-L4). Feltene utgjør til sammen ca. 20 dekar. Det planlagte tiltaket berører kun områder 

som er avsatt til bestemmelsesområder, men arealformålet omfatter alle områder som ligger under 

hensynssoner og bestemmelsesområder. Innenfor arealformålet tillates det etablert bebyggelse, 

konstruksjoner og anlegg for landbruksformål. 

9.4.5 Bestemmelsesområder 

Det reguleres sikringssone – frisikt (H140_1 og _2) på terreng (vertikalnivå 2) for å sikre tilstrekkelig 

sikt i krysset fv. 285 x Fjulsrudveien. Fartsgrensen på fv. 285 er 80 km/t. Frisiktsonene er basert på 

siktlinjer på 6 x 115 meter og utgjør til sammen 93 m². Innenfor frisiktsonene tillates det ikke 

vegetasjon eller annet med en høyde på over 0,5 meter. 
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Det reguleres sikringssone – annen 

sikringssone (H190_1) på terreng for å 

hindre tilsiktet eller utilsiktet skade på 

det planlagte tiltaket. Feltet er 500 

meter bredt, tilsvarende bredde på 

arealformål vannforsyningsanlegg 

under terreng, og utgjør til sammen 

519 dekar. Innenfor sikringssonen 

tillates det ikke boret brønner for 

vann, energi eller gjennomført andre 

søknadspliktige eller ikke-

søknadspliktige tiltak med fysiske 

inngrep under kote +100, med mindre 

disse på forhånd er godkjent av Oslo 

kommune, Vann- og avløpsetaten. 

Figur 9-1 illustrerer dette. På Solli-

høgda kan det bores brønner med over 

200 meteres dybde uten en slik 

godkjennelse.  

9.4.6 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelser sikrer gjennomføring av visse tiltak som er viktige for miljø og samfunn. 

Rekkefølgebestemmelsene omfatter anlegg for overvannshåndtering før oppstart av anleggsarbeid 

og ferdigstillelse av utomhusanlegg og tilbakeføring av anlegg- og riggområder før ferdigattest. 

9.4.7 Anleggseiendom 

Hole kommune ønsker at det opprettes anleggseiendom for råvannstunnelen. Anleggseiendommer 

brukes typisk for underjordiske parkeringsanlegg o.l. Fordelen med det er at man da kan tinglyse 

ulike eier- og rettighetsforhold for grunneiendommen og anleggseiendommen, samt at man får to 

eller flere panteobjekter. Dette tydeliggjør tiltaket og rettsvernet mot andre som tenker seg å 

etablere tiltak i undergrunnen. Ved å matrikulere anlegg sikrere man at matrikkelen er et pålitelig 

register. Råvannstunnlene er et skjermingsverdig objekt, og det er for forslagsstiller viktig at belig-

genhet ikke er lett synlig i matrikkelen og andre offentlig tilgjengelige oppslagsverk. Videre ligger 

råvannstunnelen svært langt under bakken i Hole kommune. Den går langt under grensen for privat 

eiendomsrett (okkupasjon), og det er svært lite sannsynlig at det vil etableres annen aktivitet så langt 

ned i undergrunnen. Planforslaget legger derfor ikke opp til at det opprettes anleggseiendom. 

 

9.5 Permanent og midlertidig grunnerverv 

Tiltaket har kun behov midlertidig arealerverv i Hole kommune, se tabell 9-2. 

Tabell 9-2: Oversikt over permanent og midlertidig grunnerverv i Hole kommune 

Gnr./bnr. Eier Permanent erverv Midlertidig erverv 

238/1 Catharina Hedevig Astrup 0 m² 36 236 m² 

1285/1 Buskerud fylkeskommune 0 m2 193 m2 

 

Figur 9-1: Tverrsnitt som illustrerer sikringssone H190 under bak-
ken på Sollihøgda. Råvannstunnelen sees som en sort 
avgrensning i denne sonen. Planen har ingen restriksjoner over 
kote +100  
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10 Videre saksgang 
Videre saksgang er som følger: 

 Reguleringsplaner med konsekvensutredning har ligget ute på høring og offentlig ettersyn, 

og ansvarlige planmyndigheter (Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner) skal så vedta hver 

sin reguleringsplan. Reguleringsplanene skal fastsette korridor for tunneltraseer og avklare 

framtidig arealbruk for anlegg på og under terreng. 

 Etter vedtak av reguleringsplaner med konsekvensutredning skal tiltakene detalj-

prosjekteres, og det vil søkes om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven for detaljert 

lokalisering og utforming av tiltakene. Det vil videre søkes om nødvendige tillatelser etter 

sektorlovverk, som for eksempel utslippstillatelser etter forurensingsloven og 

Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven. 

 Når alle nødvendige tillatelser er innhentet og entreprenører er kontrahert, vil 

byggearbeidet igangsettes. 

 

For å gjennomføre de vedtatte reguleringsplanene har Oslo kommune, Vann og avløpsetaten, behov 

for tilgang til nødvendig grunn. Med bakgrunn i vedtatte reguleringsplaner med konsekvensvurdering 

har derfor Oslo kommune igangsatt midlertidig grunn- og rettighetserverv for å inngå minnelige 

avtaler med alle berørte grunneiere før reguleringsplanen vedtas. Avtaler om permanent grunn- og 

rettighetserverv vil bli inngått når prosjektet er vedtatt av politiske myndigheter i Oslo. 
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11 Dokumentinformasjon 

11.1 Vedlegg: Eiendommer innenfor plangrensen i Hole 

 

Teigid. Gnr./bnr. Areal (m2)  Teigid. Gnr./bnr. Areal (m2) 

604056931 238/139 179,5  150095692 238/60 3893,8 

534490122 238/54 901,8  150095625 238/58 736,0 

504289361 238/136 966,8  150095487 238/53 835,1 

504285949 238/135 869,4  150095464 238/52 2557,4 

500711813 180/55 981,0  150095436 238/51 2449,9 

476633771 238/134 3187,7  150095395 238/50 2450,7 

372852877 238/1 3895,6  150095371 238/49 820,6 

372852876 238/124 3673,5  150095024 238/47 2091,1 

150112597 1285/1 179,0  150094997 238/46 140,7 

150107479 238/5 2912,2  150094918 238/43 4516,4 

150106038 0/1 16945,1  150094893 238/41 663,9 

150104912 0/1 226,7  150094854 238/39 6568,5 

150102009 1016/1 20335,2  150094816 238/37 1059,2 

150097398 238/132 3472,9  150094787 238/34 1723,8 

150097373 238/129 3254,4  150094641 238/29 1994,4 

150097322 238/123 1669,3  150094575 238/25 998,5 

150097313 238/122 1951,2  150093007 238/18 1294,2 

150097266 238/120 12328,3  150092851 238/14 21416,0 

150097258 238/119 1128,0  150092728 238/12 9,7 

150097233 238/116 3177,9  150092709 238/11 2715,2 

150097213 238/113 10904,9  150092652 238/10 8179,0 

150097195 238/112 79,9  150092619 238/9 3690,0 

150097161 238/110 5034,4  150092572 238/7 6709,7 

150097122 238/106 1320,1  150092420 238/1 36176,1 

150096852 238/105 1210,9  150091520 238/1 149198,9 

150096837 238/104 1234,8  150091384 238/1 532,7 

150096828 238/103 1439,6  150091199 238/1 156158,6 

150096819 238/102 1336,6  149896445 181/18 1671,6 

150096808 238/101 1668,3  149893461 181/15 3163,3 

150096798 238/100 1376,0  149889452 180/15 583,1 

150096788 238/99 930,3  

150096776 238/98 942,7  

150096762 238/97 830,1  

150096755 238/96 976,5  

150096742 238/95 850,3  

150096730 238/94 997,1  

150096717 238/93 794,4  

150096710 238/92 923,2  

150096698 238/91 228,0  

150096640 238/86 1757,1  

150096618 238/84 728,3  

150096570 238/82 8242,8  

150096457 238/81 6329,0  

150095978 238/80 1322,7  

150095938 238/76 4542,1  

150095869 238/74 2030,9  

150095794 238/69 4435,1  

150095716 238/63 2691,3  

150095709 238/62 306,2  
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