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1 Innledning  

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) har foreslått endringer i reguleringsplanen for ny 

vannforsyning Oslo. Bakgrunnen for det er å forsterke Fjulsrudveien og etablere møteplasser. Dette 

siden det nå er behov for å frakte ut overskuddsmasser fra tunneldrivingen siden Lier kommune tok 

lokale deponier ut av planen. Dette gir mer anleggstrafikk på denne veien enn det som var planlagt i 

utgangspunktet.  

Hole kommune forela disse endringene for offentlige myndigheter, naboer og grunneier i brev av 

5.6.2020. Det kom i alt tre bemerkninger til endringene:  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken      07.06.2020 

Jonas og Alexandra Eid       17.06.2020 

Viken fylkeskommune       11.06.2020 

 

I dette dokumentet oppsummeres disse og forslagsstillers (VAV) svar. Alle merknader er gitt i 

vedlegg. 
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2 Sammendrag av bemerkninger og forslagsstilleres svar 

2.1 Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) 

Bemerkning Svar 

Fylkesmannen mener at reguleringsendringen 

kan aksepteres siden den kun gir et begrenset 

arealtap av naturtyper (edelløvskog) og at 

gamle eiker blir bevart. Endringer i støy, støv og 

vibrasjoner som følge av reguleringsendringen 

vil etter fylkesmannens syn ikke få store 

negative konsekvenser for boliger langs den 

aktuelle strekningen, og han har derfor ingen 

spesielle merknader til dette.  

Tas til orientering. 

Fylkesmannen ber om at det innarbeides 

bestemmelser for å sikre at de gamle 

eiketrærne blir bevart. For å sikre eiketreet 

nærmest veien bør stammen beskyttes og det 

bør legges på duk med masser på veien for å 

beskytte rotsystemet for trykk- og slitasjeskade 

fra tungtransporten på veien. Hvis det er behov 

for beskjæring av greiner må dette utføres av 

en arborist som har kunnskap om trepleie. Det 

bes derfor om at eiketrærne blir regulert inn i 

plankartet med tilhørende bestemmelser som 

nevnt ovenfor. 

Bemerkningen vedr. bestemmelser tilknyttet 

eiketrærne tas til følge. Det legges inn 

hensynssone naturmiljø (H560) ved eikene. Til 

sonen foreslås følgende bestemmelse:  

Innenfor hensynssone H560 skal eksisterende 

eiketrær bevares. Det skal ikke utføres arbeider i 

grunnen eller andre tiltak som kan skade trær-

nes rotsystem. Beskjæring for å unngå person-

skade, skade på bygning eller fremkommelighet 

på vei kan tillates. Ved utbedring av veien skal 

rotsystem beskyttes for trykk- og slitasjeskade 

fra tungtransport ved at det legges på duk som 

dekkes med masser. Om utbedring av veien 

krever inngrep i rotsonen skal arbeidet 

overvåkes av arborist eller annen person med 

tilsvarende kompetanse. Beskjæring og tiltak i 

rotsonen krever tillatelse fra kommunen. 

Etter tiltakshavers syn er det for strengt å kreve 

bruk av arborist ved alle typer beskjæring. Enkel 

beskjæring vil i mange tilfeller være et lite og 

uproblematisk inngrep, der krav om arborist gir 

en unødvendig økonomisk belasting som 

pålegges grunneier. Den ene eika står også 

svært nær en bygning, noe som krever regel-

messig fjerning av greiner som kommer i 

berøring med bygget. I følge udatert brosjyre fra 

Miljødirektoratet / Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus (nå Oslo og Viken) er forskriften om 

utvalgte naturtyper ikke til hinder for en 

forsiktig beskjæring av hensyn til utsikt og sol 

(brosjyren finnes her: https://www.hule-
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eiker.no/Hul-eik/). Vi mener derfor at 

meldeplikten som forsterkes gjennom denne 

reguleringsbestemmelsen vil sikre eikene godt, 

da kommunen i hvert enkelt tilfelle vil kunne 

vurdere betydning av beskjæringen, og om det 

er nødvendig å benytte arborist.  

Når det gjelder inngrep legges det vekt på det 

totale bildet for området. Ved å frakte massene 

ut av området vil natur- og friluftsområdet ved 

Vefsrud i større grad forbli intakt.  

Tas til orientering. 

 

2.2 Viken fylkeskommune 

Bemerkning Svar 

Fylkeskommunen mener at endringene av 

planen er små og ligger innenfor rammen av det 

som kan betegnes som mindre vesentlig 

reguleringsendring. 

Tas til orientering. 

Fylkeskommunen mener at omfanget av samlet 

massetransporten og mulige alternative deponi 

er noe uavklart. Masser bør i størst mulig grad 

gjenbrukes og anvendes lokalt. På lengre sikt vi 

det bli tatt ut store mengder masser i 

forbindelse med vei- og jernbanebygging. Viken 

fylkeskommune ønsker å bli underrettet ved 

endringer av massetransport på fylkesveinettet. 

En oversikt over alternative deponi bør også 

komme fram. 

Det er vanskelig å gi en detaljert oversikt over 

massetransporten. Mengder er oppgitt, men 

transporten vil variere. De siste beregninger 

viser at det skal tas ut 90 000 m3 med spreng-

stein og 210 000 m3 med tunnelboremasse på 

Vefsrud. Tunnelboremaskinen skal i utgangs-

punktet gå døgnet rundt alle dager, men med 

planlagte stans grunnet vedlikehold. Det er 

mellomlagringskapasitet nede på Vefsrud, slik 

at transporten kan gjennomføres innenfor det 

tidsvinduet bestemmelsene krever. Planen i Lier 

tillater ikke massetransport om natta og i helger 

om sommeren. På en gjennomsnittlig arbeids-

dag vil det trolig bli mest utkjøring om formid-

dagen siden nattas produksjon da kjøres ut. Om 

sommeren vil det trolig bli mest transport på 

mandag siden helgas produksjon da må fjernes. 

Det er imidlertid opp til entreprenøren å 

planlegge sitt arbeide slik at det blir mest mulig 

effektivt, dog innenfor de begrensinger som er 

knytte til støy, støv og vibrasjoner. 

Massemottak er dessverre ikke avklart. I 

utgangspunktet ble det lagt opp til en lokal 

disponering av massene til bruk for terreng-

justering nede på Vefsrud. Disse områdene ble 
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tatt ut ved kommunal behandling av plan-

forslaget i Lier. VAV arbeider nå for å plassere 

massene på Toverud, iht. ønsker fra Lier kom-

mune. Området må imidlertid reguleres, og det 

er alltid en usikkerhet i om en slik plan vedtas 

eller hvilke vilkår som settes. Planoppstart er 

varslet, og Asker og Bærum Vannverk og er 

skeptiske til masselagring grunnet faren for 

forurensing av Holsfjorden ved deres råvanns-

inntak. Det er også hekkende rovfugl i det gam-

le steinbruddet. Det kan gi restriksjoner knyttet 

til når masser kan tas imot i området. Ny vann-

forsyning Oslo er avhengig av å fjerne masser 

fortløpende, og ved ev. restriksjoner knyttet til 

hekketid for rovfugl kan Toverud ikke brukes i 

den perioden. Det sees derfor på andre mulig-

heter uten at noe er konkretisert. E16 Bjørum–

Skaret kan ha ledig kapasitet til masseoppfylling 

i Nordlandsdalen. Dette prosjektet sammen-

faller bra med Ny vannforsyning i tid. Levering 

til Avtjerna kan være mulig, der planlegges det 

mottak og bearbeiding av masser. Her er plan-

arbeidet startet. Til sist er levering til Drammen 

havn og Gilhusbukta også alternativer.  

Planen må inneholde bestemmelser som sikrer 

at tiltakshaver har ansvaret for at fylkesvegene 

rengjøres som følge av transport av 

overskuddsmasser. 

Forslagsstiller vil sørge for at massetransporten 

ikke medfører tilsøling av off. vei. Det ligger 

inne poster til dette i kontrakt med 

entreprenør.  

Fylkeskommune anser at det ikke er et stort 

potensial for kulturminner i området. Det bes 

likevel om at kommunen gjør søker oppmerk-

som på at det kan finnes fredete kulturminner 

og at det i forbindelse med gravearbeid kan 

dukke opp aut. fredete kulturminner under 

markens overflate. Det bes om at kommunen i 

sitt vedtak innarbeider følgende ordlyd: 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 

funnet automatisk fredete kulturminner, skal 

arbeidet straks stanses og melding skal snarest 

sendes kulturminnemyndighetene i Viken fylkes-

kommune, jf. lov om kulturminner § 8. Det er 

viktig at de som utfører arbeid i marka gjøres 

kjent med denne bestemmelse. 

Fylkeskommunens forslag til bestemmelse 

rundt kulturminner inngår allerede i de vedtatte 

planbestemmelsene. 
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2.3 Jonas og Alexandra Eid 

Bemerkning  Svar 

Eid skriver at de ved en rekke henvendelser har 

etterspurt utfyllende informasjon om hvordan 

arbeidet vil kunne påvirke dem. Det eneste de 

har fått av skriftlig informasjon er dokumentet 

«Virkninger av foreslåtte reguleringsendringer i 

Hole», et dokument som er tungt å tolke, og 

langt fra tilstrekkelig ift. behovet for 

informasjon. I de seneste ukene har det 

imidlertid vært samtaler og møter med 

Multiconsult og VAV, samt kontakt med 

kommuneoverlegen. Det er gitt beskjed om at 

henvendelsene først må gå via rett instans i 

Hole kommune. 

Det er beklagelig at familien mener det ikke har 

fått tilstrekkelig informasjon. Forslagsstiller har 

egne medarbeidere som arbeider med 

kommunikasjon og nabokontakt. For direkte 

spørsmål er det mest fornuftig å kontakte VAV, 

kommunen har ikke kjennskap til alle detaljer 

rundt planlagte anleggsaktiviteter og fremdrift. 

Formelle henvendelser knyttet til plansaken må 

imidlertid gå til kommunen. Forslagsstiller 

ønsker å gi god informasjon, og vil arbeide for at 

dette bedrer seg.  

Når det gjelder planarbeidet ble oppstart varslet 

i januar 2018. Planområdet måtte utvides, det 

ble varslet i juni 2018. Eid er på våre adresse-

lister vedr. planoppstart, og skal ha fått varsel 

om dette. Dette ble også annonsert i aviser. 

Ettersyn av planforslaget og underretning om 

vedtatt plan ble gjort av Hole kommune, hvem 

som ble varslet om dette har vi derfor ikke 

oversikt over. Off. ettersyn av planforslaget ble 

kunngjort i brev av 15.2.2019, med høringsfrist 

1.4.2019. Dette ble også annonsert i aviser. 

Samtidig ble det også invitert til åpent møte på 

Sollihøgda 4.3.2019. Planen ble vedtatt av Hole 

kommunestyre 17.6.2019. Berørte ved 

underrettet om dette ved brev fra kommunen 

datert 9.8.2019. 

Situasjonen med massetransport forbi 

eiendommen ble ikke avklart før kommunal 

behandling av planforslaget i Lier kommune 

18.6.2019. Dette var bakgrunnen for den 

foreslåtte reguleringsendringen, og arbeid med 

den ble startet med det nevnte dokumentet. 

Fjulsrudveien går tett ved siden av tomten og 

det bil blir 5,5 (8?) år med tett tungtrafikk 

passerende på begge sider av tomten. Det 

opplevdes i dag noe støy fra fv. 285, men i all 

hovedsak i avgrensede perioder (kl. 06-08 og kl. 

16-18). Eid er uenige i at endringen med 

gjennomsnittlig 80 passerende kjøretøy (først 

på Fjulsrudveien og så på fv. 285) i tillegg til 

nåværende trafikk ikke vil være merkbar. Det er 

Anleggsperiode er lang, men aktiviteten vil 

variere. Utbedring/bygging av vei ned til Vefsrud 

starter høsten 2020 og varer til andre kvartal 

2021. Tunnelarbeid med påhugg og utspren-

gning av haller starter våren/sommeren 2021. 

Massetransport vil etter gjeldende framdrift 

skje mellom sommeren 2021 og ut 2025. 
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per i dag utfordrende å komme seg ut på fv. 

285 fra utkjørselen grunnet dårlig sikt og høy 

fartsgrense. Ved økte mengder trafikk på denne 

veien ser vi at denne utfordringen vil bli 

betydelig større.  

Det oppgis videre at det er tungtveiende helse-

messige årsaker i husstanden som gjør det 

svært viktig å ha rolige omgivelser, minst mulig 

stress, jevnlig bevegelse og nok søvn. Støy-

økningen og turbegrensningen vil gjøre det 

umulig å ivareta helsen i forsvarlig grad, som 

igjen har direkte innvirkning på 

arbeidskapasitet. 

En i husstanden arbeider turnus, hvilket inne-

bærer mye fri på dagtid, hvor det er helt 

avgjørende med hvile/søvn. Den forventede 

støyen vil gjøre dette tilnærmet umulig, og det 

er ikke anledning til å endre turnusordningen. 

Avsluttende arbeider i løpet av 2026 gir mindre 

trafikk.  

Trafikken på Fjulsrudveien vil helt klart merkes. 

Siden det er meget lite trafikk på denne i dag, vil 

anleggsaktivitet gi en ny situasjon her. En 

trafikkøkning på fylkesveien vil nok også 

merkes, men våre støyberegninger viser at 

massetransporten ikke vil gi en merkbar økning 

knyttet til støy. Merk at overskuddsmassene 

mest sannsynlig vil transporteres sørover, i så 

fall vil lastebilene ikke passere boligen. Noe 

anleggstrafikk vil dog uansett gå på veien forbi 

boligen da det også vil være leveranser av 

betongelementer til vanntunnelen. 

Prosjektet vil forholde seg til støykravene gitt i 

den nasjonale støyretningslinjen (T-1442).  

Det er ikke foretatt noe støymåling på 

eiendommen, til tross for at vi vet at dette er 

foretatt ved den fraflyttede gården lenger nede 

i Fjulsrudveien. Det kreves at det foretas 

støymåling før og under utbyggingen. 

VAV har ikke foretatt støymålinger ved Fjulsrud, 

og er heller ikke kjent med at andre har gjort 

det.  Prosjektet har utført støyberegninger for 

aktiviteten nede på Vefsrud og anleggstrafikk på 

Fjulsrudveien og fv. 285. Støykravene vil følges 

opp, også med målinger om det viser seg å være 

behov for det.  

Det stilles spørsmål til motstrid i notatet siden 

det både står at Lierveien 141 ligger så vidt i 

berøring med støysonen på 40 dB, langt under 

støykravene i støyretningslinjen (T-1442) og at 

boligen ligger i rød sone for veitrafikkstøy i dag.  

Disse formuleringene henviser til hhv. anleggs-

trafikk på Fjulsrudveien og trafikk på fylkesveien 

i dag. Våre støyberegninger viser at masse-

transport på Fjulsrudveien gir støy langt under 

støykravene. Våre beregninger viser også at 

boligen ligger i rød støysone i dag grunnet 

trafikk på fylkesveien.  

De siste 8 månedene virker det å ha vært en 

økning i trafikk i nærområdet, og de siste ukene 

har Eid merket betydelig økning på Fjulsrud-

veien. Dette er typisk vanlige personbiler/vare-

biler, ikke lastebiler som er fylt med 

steinmasser, og allikevel godt merkbart.  

Per i dag har VAV ingen pågående aktiviteter i 

området, men det er riktig at det har vært 

aktivitet nylig. Det har vært grunnundersøkelser 

ved det kommende riggområdet helt nede ved 

Holsfjorden, og i den forbindelse har det vært 

transportert noe maskineri og utstyr inn og ut 

av området. I tillegg har det vært flere 

befaringer i området i regi av VAV for å vurdere 

tilstand og den planlagte utbedringen av veien. 

Dette har vært gjort med bruk av vanlige biler. 
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Det kan også tenkes at grunneier har aktiviteter 

i området i forbindelse med sin egen drift, men 

dette har vi ikke oversikt over 

Det refereres under punkt 2 til 12-timers 

arbeidsdag, mens det her står at arbeidet vil 

foregå i tidsrommet 07-23. Betyr dette at 

arbeidsdagene vil være maks. 12 timer innenfor 

dette tidsrommet, eller at 12 timer kun er et 

gjennomsnitt? 

I støyberegningene er det benyttet 12 timers 

arbeidsdag ute i dagen. Det vil si at støyen er 

spredd utover 12 timer i beregningene. Dette er 

gjort siden 12 timer er sannsynlig arbeids-

periode.  Det er imidlertid ingen bestemmelser i 

planen som krever 12 timers dag, det vil være 

mye opp til entreprenørens arbeidsopplegg. Det 

tillates massetransport mellom kl. 7 og 23. 

Tunnelboremaskinen vil imidlertid gå døgnet 

rundt. Det vil altså bli anleggsaktivitet døgnet 

rundt, men dette vil skje i fjell. Merk at støykrav 

for anleggsaktivitet er 5 desibel strengere kveld 

(kl. 19-23) enn dag (kl. 07-19), hhv. 60 og 55 dB 

(utendørs, skjerpete krav grunnet lang 

anleggsperiode).  

Det spørres om det kan gis garanti for at det 

ikke vil søkes om dispensasjon for nattarbeid. 

Tunneboremaskinen går døgnet rundt, slik at 

det vil bli nattarbeid. Dette er imidlertid ikke 

støyende siden den går langt under bakken. Det 

vil også bli transport av personell om natta. Det 

ingen forhold som tilsier at det blir nødvendig 

med dispensasjon fra støygrensene for natt-

arbeid, men det er umulig å gi en garanti knyttet 

til det. Om det blir behov for spesielt støyende 

nattarbeid vil VAV gi naboer beskjed om dette. 

Støyretningslinjen har langt strengere støykrav 

knyttet til natt (kl. 23-07) enn dag (natt = 45 dB).  

Naboene er bekymret for støv, spesielt siden 

det kravet er ut fra et gjennomsnitt over 30 

dager. Det er ikke foretatt målinger på 

eiendommen per i dag. Det må utføres måling-

er før og under prosjektet for å ha noen garanti 

for at bestemmelsene overholdes. Det må være 

mulig å oppholde seg utendørs som normalt i 

perioder med økt støvoppvirvling og støvflukt. 

Metoden for støvmåling og grenseverdier er 

nedfelt gjennom forurensningsforskriften. 

Støvflukt vil bli fulgt opp gjennom prosjektet. 

Eiendommen er ikke utsatt for støv i dag, 

tiltakshaver ser derfor ikke behovet for 

støvmålinger før anleggsstart. Det er lagt inn 

flere tiltak for å begrense støvplager, f.eks. bruk 

av støvbindende midler på anleggsveien. 

Det vises til formuleringen om at området 

brukes svært lite til friluftsliv, og at endringen 

knyttet til anleggsaktivitet er så små at den ikke 

har betydning. Familien benytter oss av dette 

området til friluftsliv i svært stor grad, flere 

ganger om dagen. Friluftsområdet, var sentralt 

ved valget av eiendommen. Det eneste mulige 

Formuleringen om at området brukes lite til 

friluftsliv virker nok uriktig for de som benytter 

området aktivt. Samlet sett er brukes imidlertid 

svært liten, når man ser bort fra de to 

husstandene i umiddelbar nærhet. VAV mener 

at veien ned til Vefsrud fortsatt kan benyttes til 

friluftsliv av naboer, men at anleggsaktivitet vil 
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turområder fra boligen til fots er nedover 

Fjulsrudveien. Egen hage og uteplass brukes 

svært aktivt, og store deler av tiden tilbringes 

utendørs. Både støy og støv være til stort/ 

absolutt hinder for bruk av uteområder. Boligen 

blir innesperret av trafikk fra alle sider i flere år.  

påvirke bruken negativt. Merk også at notatet 

beskriver endringer til vedtatt plan. Den innebar 

også anleggstrafikk på denne veien, dog ikke 

massetransport.  

Vi anser at prosjektet vil ha enormt store 

konsekvenser for vår livssituasjon og gjøre det 

praktisk talt umulig for oss å bli boende. 

Samtidig vil det på nåværende tidspunkt, og 

under prosjektets gang, ikke være mulig å selge 

eiendommen uten stort økonomisk tap. 

VAV mener at det er lagt inn strenge 

bestemmelser når det gjelder støy, støv og 

vibrasjoner, noe som vil gjøre det fullt mulig å 

bo på eiendommen i anleggsperioden. 

Det er ikke mottatt noe informasjon om opp-

rinnelig detaljplan eller virkninger av denne. Eid 

har dermed ikke hatt muligheten til å uttale seg 

til denne. Det spørres om påvirkning knyttet til 

sprengning og boring, og når de vil motta infor-

masjon om dette og hvordan de kan vi uttale 

seg om dette. Anleggsperioden vil vare til 2028 

Vedr. informasjon om reguleringsplanen, se 

første punkt. VAV vil sende ut naboinformasjon 

slik at naboer kan holde seg løpende informert. 

Arbeidet vil forholde seg til planens 

bestemmelser vedr. sprengning og boring. 

Anleggsperioden vil mest sannsynlig avsluttes i 

løpet av 2026.  

Bestemmelsene, planbeskrivelsen og konsek-

vensutredningen er utformet før det ble fore-

slått at alle massene skulle fraktes ut via Fjuls-

rudveien. Det stilles derfor spørsmål om deler 

av planforslaget trenger å endres eller opp-

dateres. Spesielt gjelder dette bestemmelsene 

§§ 2-3 (Støy), 2-4 (Vibrasjoner) og 2-5 (Luft-

kvalitet), og det bes om redegjørelse for om 

denne endringen fortsatt kan behandles etter 

pbl § 12-14, hvis det da viser seg at utvidelse av 

Fjulsrudveien får flere konsekvenser enn tidlig-

ere antatt. Det bes om å få tilsendt en opp-

datert miljøoppfølgingsplan, hvor avbøtende 

tiltak for naboer og naturmangfold i forbindelse 

med transporten av masse er beskrevet. 

Det er riktig at planen med konsekvensutred-

ning ble utarbeidet med tanke om at massene 

skulle lagres nede ved Vefsrud. Bestemmelsene 

knyttet til støy, støv og vibrasjoner var i 

utgangspunktet så strenge at denne endringen 

etter forslagsstillers syn ikke medførte behov 

for endring av disse.  

Oppdatert miljøoppfølgingsplan oversendes.  

Prosjektet trolig vil starte opp i august i år, 

hvilket betyr at vi må ha en avklaring på vår 

situasjon innen den tid, da vi trolig ikke kan bo 

her allerede fra prosjektstart slik som 

eiendommen står nå. 

VAV mener at eiendommen kan bebos i hele 

anleggsfasen.  

Eiendommen ble valgt grunnet beliggenhet 

med nærhet til naturen og mulighet for stillhet 

og rekreasjon, så vel som muligheter for 

prioriterte hobbyer og fritidsaktiviteter. 

Tas til orientering. 
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Det planlegges familieøking i husstanden, noe 

som settes på vent i flere år som konsekvens av 

det kommende arbeidet. Det ansees som 

helsefarlig og uaktuelt å ha barn i området 

mht. støy- og støvforurensning og det vil være 

økt risiko for påkjørsel på begge sider av 

eiendommen. 

VAV er av den oppfatning at anleggsaktiviteten 

ikke vil medføre så store ulemper at boligen er 

uegnet for barn. Støy, støv og vibrasjoner 

reguleres av bestemmelsene. Barn må naturlig-

vis passes slik at de ikke beveger seg ut på 

fylkesveien, Trafikkøkningen på denne veien 

som følge av anleggsaktiviteten blir såpass liten 

at det ikke gir en vesentlig økning i risikoen. 

Sammenlignet med dagens situasjon vil 

anleggstrafikk på Fjulsrudveien naturlig nok gi 

en økt risiko siden det er i dag knapt er trafikk 

på veien. Barn må passes slik at de ikke beveger 

seg på denne veien alene.  

Beboerne har to omplasserte hunder, der den 

ene har en spesielt kompleks historie bak seg. 

Etter lengre tilvenning klarer hundene seg nå 

greit alene hjemme så lenge eneste støy i om-

rådet er normal trafikk. Dersom en bil kjører 

opp på gårdsplassen, et helikopter flyr for lavt 

eller noen kjører nede på Fjulsrudveien blir 

hundene stort sett stående hjemme og hyle til 

noen kommer hjem. Det har vært tilfeller hvor 

én har måttet kjøre hjem fra jobb for å roe 

hundene ned igjen. 

En av hundene sliter med stress og blir alvorlig 

syk om han opplever ytre påkjenninger han 

ikke klarer å tilvenne seg. Han får da blodig 

diare og har måttet akuttinnlegges på dyre-

hospital for intravenøs væskebehandling og 

oppstart av medisinkur. Så langt har dette 

skjedd i situasjoner med hyppige besøk fra 

mennesker han ikke kjenner, større endringer i 

rutiner eller perioder med uvant støy. 

Den andre hunden har en alvorlig hjertefeil. 

Det er avgjørende med riktige rutiner i form av 

mosjon, mat og avslapning for å unngå hjerte-

stans. Han tåler ikke perioder med stress og 

uvante situasjoner. 

Under den kommende perioden med utbygging 

av ny vannforsyning vil det ikke være mulig for 

hundene å bo hjemme. De kan heller ikke være 

på kennel eller passes av andre på dagtid. 

Som tidligere skrevet vil arbeidet forholde seg 

til grenser når det gjelder støy og vibrasjoner. 

Vi vil tro at arbeider i tunnelen og nede på 

Vefsrud neppe vil plage hundene. Utbedringen 

av Fjulsrudveien kan forstyrre hundene. Her vil 

varsling, slik at slik at hundeeier kan ta 

nødvendige forhåndsregler, være viktig.  
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I oversendelsesmailen peker Eid på flere mål 

angitt i miljøoppfølgingsplan, og at tiltaket er i 

strid med disse målene:  

 Tiltaket skal ikke forringe nærmiljø eller 

friluftsområder. 

 Stier og turveier skal opprettholdes i 

anleggsfasen, så langt det er mulig, ved 

merking av alternative ruter, omlegging av 

ruter eller etablering av midlertidige 

kryssinger. 

 Anleggsfasen skal gjennomføres med 

minst mulig ulemper for naboer og trafikk. 

 Utslipp av støv skal ikke bidra til en 

forverring av forurensningssituasjonen. 

 Tiltaket skal ikke forringe miljø eller 

naturverdier. 

I et så stort prosjekt som å etablere ny 

vannforsyning til Oslo er det umulig å unngå 

negativ påvirkning. For å begrense dette ble det 

tidlig i prosessen definert en rekke mål, slik at 

denne typen forhold også ble vektlagt i 

vurderingene av løsninger. 
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Hole kommune - Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Ny 
vannforsyning til Oslo 

 
Vi viser til brev datert 7. juni 2020 med høring av forslag til en mindre endring av detaljregulering 
for Ny vannforsyning Oslo på strekningen i Hole kommune. 
 
Det er ønske om å forsterke Fjulsrudveien og legge til rette for møteplasser for å håndtere 
tungtransporten fra anlegget ved Vefsrud. Fylkesmannen anbefaler at de to eikene ved 
låven på Fjulrud, som er en utvalgt naturtype, blir regulert inn i planen med tilhørende 
bestemmelser som sikrer og bevarer trærne. Det er viktig at stammen på eiketreet 
nærmest veien blir beskyttet og at rotsystemet ikke blir utsatt for trykk- og slitasjeskade 
fra tungtransporten. Eventuell beskjæring av treet bør utføres av en arborist. 
 
Bakgrunn 
Den aktuelle detaljreguleringen ble vedtatt 17. juni 2019. For den delen som gjelder Hole 
kommune er anlegget stort sett under bakken i form av en ny råvannstunnel. En mindre del av 
planen omfatter Fjulsrudveien som er adkomstvei til anlegget i Lier kommune ved Holsfjorden. 
 
I høringsforslaget var det det planlagt å deponere overskuddsmasser fra anlegget ved Vefsrud 
langs Holsfjorden. I den vedtatte planen i Lier kommune ble store deler av dette tatt ut av planen 
i sluttbehandlingen og overskuddsmassene fra prosjektet må derfor fraktes ut av området. Dette 
resulterer i økt anleggstrafikk på Fjulsrudveien og endringen av planen går derfor ut på å 
forsterke veganlegget og legge til rette for møteplasser langs veien. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
 



 
Vurdering 
I oversendelsen er det særlig sett på endringer i støybildet fra all anleggstrafikken på 
Fjulsrudveien og hvilke konsekvenser utvidelsen av veien på enkelte partier vil få for 
naturmangfoldet i området. 
 
Endringer i støy, støv og vibrasjoner som følge av reguleringsendringen vil ikke få store negative 
konsekvenser for boliger langs den aktuelle strekningen. Vi har derfor ingen spesielle merknader 
til dette. 
 
Når det gjelder det dokumenterte naturmangfoldet i området så er det registrert 4 områder 
langs Fjulrudveien med naturtyper som har nasjonal og regional verdi. Endringen vil imidlertid 
medføre at de samlede inngrepene i naturtypene vil bli redusert. I vedtatt plan er det 2054 m2 
som er regulert til veianlegg. I forslag til endring av plan er dette arealet redusert til 2013 m2. 
 
Det er imidlertid en andel av naturtypen med rik edellauvskog med alm- og lindeskog, lokalitet 
nr. 6 Fjulsrud NØ, som vil få et større arealtap enn tidligere vedtatt plan la opp til. Den registrerte 
naturtypen har et areal på 14 832 m2 og vedtatt plan legger opp til utvidelse av veien som 
resulterer i at 575 m2 går tapt. Forsterkning av veien vil øke dette til 686 m2.  
 
Videre vil naturtypen med store gamle trær få noe redusert areal. Her er det registrert to gamle 
eiker. Inngrepet i området økes fra 217 m2 til 229 m2. Det står imidlertid i planbeskrivelsen at 
begge eikene ikke vil bli berørt av endringen. 
 
Vi vil imidlertid anbefale at det innarbeides bestemmelser for å sikre at de gamle eiketrærne blir 
bevart.  Omkretsen er på 285 og 320 cm og trærne er derfor å anse som en utvalgt naturtype 
som er beskyttet med en egen forskrift som er hjemlet i naturmangfoldloven. Videre er det 
utarbeidet en egen handlingsplan for å bevare naturtypen. For å sikre eiketreet nærmest veien 
bør stammen beskyttes og det bør legges på duk med masser på veien for å beskytte 
rotsystemet for trykk- og slitasjeskade fra tungtransporten på veien. Hvis det er behov for 
beskjæring av greiner, må dette utføres av en arborist som har kunnskap om trepleie. Vi ber 
derfor om at eiketrærne blir regulert inn i plankartet med tilhørende bestemmelser som nevnt 
ovenfor. 
 
 
Konklusjon 
Ut fra størrelsen på naturtypen med edellauvskog og det begrensede arealtapet som endringen 
medfører og med utgangspunkt i at de gamle eikene blir bevart, mener vi reguleringsendringen 
kan aksepteres. Vi legger til grunn at kommunen innarbeider bestemmelser og eventuelt 
endringer i plankartet for å sikre de gamle eikene. 
 
Videre legger vi vekt på det totale bildet for området. Ved å frakte massene ut av området vil 
natur- og friluftsområdet ved Vefsrud i større grad forbli intakt. Samtidig reduseres inngrepene 
for lokaliteten nr. 5 og 2 hvor det er registrert gamle trær og rik edellauvskog. 
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/


 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
 
Med hilsen 
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Klima- og miljøvernavdelingen 
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Hole kommune - detaljplan - ny vannforsyning til Oslo 
 
Det vises til brev av 07.06.2020. 
 
Kort om saken 
 
Selve planendringen omfatter ikke endring av bestemmelsene, kun en liten endring i 
plankartet, gjeldende noe utvidelse av Fjulsrudveien for å skape møteplasser. Årsaken til at 
man ønsker å utvide det regulerte veiarealet i Fjulsrudveien er at det nå ikke lenger 
planlegges at overskuddsmasser fra tunnelarbeidet skal lagres innenfor planområdet. Det er 
nå i stedet planlagt at disse overskuddsmassene skal fraktes ut av området, og da er det 
planlagt at dette gjøres via Fjulsrudveien. 
 
Kommunale planer 
 
Endringene av planen er små og ligger innenfor rammen av det som kan betegnes som 
mindre vesentlig reguleringsendring. I denne plansaken er det konsekvensene av 
massetransport på veinettet som bør settes søkelys på. 
 
I beskrivelsen knyttet til planendringen kommer fram hvilke konsekvenser en slik 
massetransport vil få for Fjulsrudveien og omegn. På bakgrunn av de redegjørelsene 
rapporten har gjort omkring temaene støy, luftkvalitet/støv, vibrasjoner, naturmangfold og 
friluftsområder, vurderes det slik at planendringen ikke vil ha særlige konsekvenser for 
omgivelsene. 

Bakgrunnen for endring er å forsterke Fjulsrudveien og etablere møteplasser. Bakgrunnen for 
er at det er behov for å frakte ut overskuddsmasser fra tunneldrivingen. I planforslaget var 
det innregulert områder for varig lagring av masser nede ved Vefsrud, men gjennom politisk 
behandling av planforslaget i Lier kommune ble disse arealene tatt ut av planen. 

Massene må derfor fraktes ut av området. Det medfører slitasje og trafikk på veien og gir 
behov for flere møteplasser og forsterking av vegoverbygning.  

Det planlegges å ta ut ca. 200 000 m3 med faste masser fra råvannstunnelen. I tillegg skal det 
sprenges ut bergrom/tunneler som gir ca. 70 000 m3 faste masser som må fraktes bort.  Det 
er beregnet at det vil bli 27 000 lastebiltransporter opp Fjulsrudveien. Bergarbeidene er 
planlagt startet 1. kvartal 2021, og varer ut 2025. Transporten vil variere noe, men vil i snitt 
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være 40 biler med masser ut per dag mens boringen pågår. Med 12 timers arbeidsdag gir 
dette noe over 3 lastebiler i timen med lass. 

Hastigheten på veien vil være lav; rundt 30 km/t. Mottakssted for disse massene er ikke 
endelig avklart, men det planlegges i tråd med forslag fra Lier kommune å benytte de til å 
restaurere og tilbakestille terrenget i et tidligere massetak på Toverud i Lier kommune. Det er 
satt i gang omregulering av dette området til det formålet. Det vurderes også leveranse til 
regulerte deponier i Sollihøgdaområdet. 

Ut ifra beskrivelsen er omfanget av den samla massetransporten noe uavklart. Mulige 
alternative deponi synes også noe uavklart. Masser bør i størst mulig grad gjenbrukes og 
anvendes lokalt. På lengre sikt vi det bli tatt ut store mengder masser i forbindelse med vei og 
jernbanebygging. Viken fylkeskommune ønsker å bli underrettet ved endringer av 
massetransport på fylkesveinettet. En oversikt over alternative deponi bør også komme fram. 

Samferdsel og Infrastruktur 

Planen må inneholde bestemmelser som sikrer at tiltakshaver har ansvaret for at 
fylkesvegene rengjøres som følge av transport av overskuddsmasser. 

Arkeologi 

Vi anser ikke at det er et stort potensial for slike kulturminner i området, og har derfor ingen 
merknader til tiltaket. 

Vi ber likevel kommunen gjøre søker oppmerksom på at det kan finnes fredete kulturminner i 
området. Eksempler på slike kulturminner i utmark kan være ulike typer kullgroper, 
milebunner, jernvinneanlegg, fangstgroper, gamle veifar, boplasser/ hustufter, gravhauger og 
gravrøyser, rydningsrøyser, gamle åkerreiner og steingjerder.  

I de fleste tilfeller er kulturminnene synlige. Men i forbindelse med gravearbeid kan det også 
dukke opp automatisk fredete kulturminner under markens overflate. De vanligste 
indikatorene er gjenstandsfunn, unaturlige konsentrasjoner av stein, kullkonsentrasjoner og 
jernslagg. 

Vi ber om at kommunen i sitt vedtak innarbeider følgende: 

«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet straks stanses og melding skal snarest sendes kulturminnemyndighetene i Viken 
fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er viktig at de som utfører arbeid i marka 
gjøres kjent med denne bestemmelse.» 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Terje Øverland Lønseth 

 Rådgiver 
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Saksbehandler kommunale planer, Terje Øverland Lønseth 
 
Saksbehandler arkeologi, Lars Hovland 
 
Saksbehandler samferdsel og infrastruktur, Rune Seim 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 1 av 4  23.06.2020 

Uttalelse til sak 17/1843 

Innledning 

Vi har, gjennom en rekke henvendelser det siste året, etterspurt utfyllende informasjon om hvordan arbeidet vil 

komme til å påvirke oss.  

Det eneste vi har fått av skriftlig informasjon (pt. 10.06.2020) er dokumentet Virkninger av foreslåtte 

reguleringsendringer i Hole, som vi syns er tungt å tolke, og langt fra tilstrekkelig ift hva vi har behov for. 

Ved henvendelser har vi fått tilbakemelding om at mer informasjon kommer, men har altså tilgode å se at dette følges 

opp. (Vi avventer fortsatt informasjon som vi spesifikt har blitt opplyst om skulle kommet fra VAV – Oslo kommune i 

forrige uke. Ny informasjon tilsier at det trolig er antatt å komme innen 19.06.2020) 

 

De seneste ukene har vi hatt samtaler og møter med Multiconsult og VAV- Oslo kommune, samt vært i kontakt med 

kommuneoverlegen i Hole kommune, for å snakke om hva utbyggingen vil innebære for vår livssituasjon. Vi har da fått 

beskjed om at henvendelsene først må gå via rett instans i Hole kommune. 

 

Uttalelse 

Vi har flere uttalelser både til endringene som fremkommer av nylig mottatt brev og til det lille vi har fått av informasjon 

om andre deler av prosjektet som skal gjennomføres. 

 

Utvalgte punkter 

 

 

  

Dokument: Virkninger av foreslåtte 

reguleringsendringer i Hole 

Spørsmål og kommentarer 

S
id

e
 4

  Pkt 2 Bergarbeidene er planlagt startet 1. kvartal 

2021, og varer ut 2025. Transporten vil 

variere noe, men vil i snitt være 40 biler 

med masser ut per dag mens boringen 

pågår. Med 12 timers arbeidsdag gir dette 

noe over 3 lastebiler i timen med lass. 

Bilene skal også tilbake, så disse tallene 

må dobles for å få samlet trafikk. 

a. Fjulsrudveien går tett ved siden av vår tomt og vi vil i 

5,5 (8?) år ha tett tungtrafikk passerende på begge 

sider av tomten. 

Vi har per i dag noe støy fra fv. 285, men i all 

hovedsak i avgrensede perioder (kl 06-08 og kl 16-18). 

Vi er uenige i at endringen med gjennomsnittlig 80 

passerende kjøretøy (først på Fjulsrudveien og så på 

fv. 285) i tillegg til nåværende trafikk ikke vil være 

merkbar. Det er per i dag utfordrende å komme seg ut 

på fv. 285 fra vår utkjørsel da det er dårlig sikt og høy 

fartsgrense. Ved økte mengder trafikk på denne veien 

ser vi at denne utfordringen vil bli betydelig større. 

 

b. Det er ikke foretatt noe støymåling på vår tomt, til tross 

for at vi vet at dette er foretatt ved den fraflyttede 

gården lenger nede i Fjulsrudveien. Vi krever at det 

foretas støymåling før og under utbyggingen. 

S
id

e
 5

 Pkt 3 Selv om all transport går i en retning vil 

trafikkøkningen være så liten at det ikke 

anses som merkbar. Merk at Myra ligger i 

rød sone for veitrafikkstøy i dag. 
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Oppsummering 

Vi anser at prosjektet vil ha enormt store konsekvenser for vår livssituasjon og gjøre det praktisk talt umulig for oss å 

bli boende. Samtidig vil det på nåværende tidspunkt, og under prosjektets gang, ikke være mulig å selge eiendommen 

uten stort økonomisk tap.  

S
id
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 Pkt 3 Bolighuset til eiendommen Myra (Lierveien 

141) ligger så vidt i berøring med 

støysonen på 40 dB. Dette er langt under 

støykravene i støyretningslinjen (T-1442). 

Veien har tilnærmet ingen trafikk i dag, slik 

at økningen i lydnivå som følge av 

uttransportering av masser forventes å 

være merkbar for de som berøres. 

a. Slik vi forstår det er det motstridende informasjon i 

dette punktet. 

 

b. De siste 8 månedene virker det å ha vært en økning i 

trafikk i nærområdet, og de siste ukene har vi merket 

betydelig økning på Fjulsrudveien (av ukjent årsak, 

men vi har observert infrastrukturendringer). 

Dette er typisk vanlige personbiler/varebiler, ikke 

lastebiler som er fylt med steinmasser, og allikevel 

godt merkbart for oss. 
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 Pkt 3 Opplasting og bortkjøring av masser vil 

foregå på dag- og kveldstid, i tidsrommet 

07-23. Jf. reguleringsbestemmelser i Lier 

er det ikke tillatt med massetransport fra 

anleggsområdet på lørdager, søndager og 

helligdager om sommeren. 

a. Det refereres under punkt 2 til 12-timers arbeidsdag, 

mens det her står at arbeidet vil foregå i tidsrommet 

07-23? Betyr dette at arbeidsdagene vil være maks 12 

timer innenfor dette tidsrommet, eller at 12 timer kun 

er et gjennomsnitt? 

 

b. Kan vi få garanti for at det ikke i perioder vil søkes om 

dispensasjon for nattarbeid? 

 

c. Halve husstanden i Lierveien 141 arbeider turnus. Det 

innebærer en god del fri på dagtid, hvor det er 

avgjørende med hvile/søvn – tidsrommet som oppgis 

her vil mao være til svært stor belastning. 
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 Pkt 4 Støvoppvirvling ved stor anleggsaktivitet 

er en aktuell problemstilling. Dette kan 

komme av at det dras skitt ut av 

tunnel/anleggsområde, oppvirvling av støv 

på anleggsvei / offentlig vei og støvflukt fra 

lass. Siden det nå blir mer massetransport 

på Fjulsrudveien øker farene for støvflukt. 

I tillegg kan partikler fra drivstoff medføre 

støvplager. […] 

Såfremt planbestemmelsen overholde og 

entreprenør iverksetter påkrevde tiltak kan 

vi ikke se at endringene med 

massetransport vil medfører økte plager 

knyttet til luftforurensning. 

a. Dette er ikke en garanti for at dette vil overholdes og 

det er beregnet ut fra et gjennomsnitt over 30 dager. 

Det er ikke foretatt noen målinger på vår tomt per i 

dag. Vi må ha målinger før og under prosjektet for å 

ha noen garanti for at bestemmelsene overholdes. 

 

b. Vil vi kunne oppholde oss utendørs som normalt, i 

perioder med økt støvoppvirvling og støvflukt? 
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 Pkt 7 Endringene som foreslås er så marginale 

at vi ikke kan se at det har betydning for 

friluftsliv. Området er meget lite brukt til 

dette formålet i dag. 

a. Vi benytter oss av dette området til friluftsliv i svært 

stor grad, flere ganger om dagen. Ved disse 

endringene vil vi være innesperret av trafikk fra alle 

sider og ikke lenger kunne forlate egen tomt til fots i 

5,5 (8?) år. (Detaljert i dokumentet Innvirkninger.) 
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Øvrig 

Opprinnelig detaljplan Spørsmål og kommentarer 

 Vi har ikke mottatt noe informasjon om opprinnelig 

detaljplan, eller virkninger av denne, og således 

heller ikke hatt muligheten til å uttale oss om 

denne. 

a. Hva er forventet innvirkning av sprengning og 

boring? 

 

b. Når vil vi motta informasjon om dette? 

 

c. Hvordan kan vi uttale oss om dette? 

 

Detaljplan - Ny vannforsyning til Oslo Ber om flere 

opplysninger og ny søknad 

Spørsmål og kommentarer 

S
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  Det vises til telefonsamtaler med dere, der dere 

informerer om at massene nå skal fraktes ut fra 

anleggsområdet via Hole kommune, fordi Lier 

kommune ikke ønsket å etablere et massedeponi i 

sin kommune. Det ble og nevnt i telefonsamtalene 

at anleggsperioden er tenkt å vare til 2028, altså 

vil det være en svært lang periode der berørte 

naboer og nærliggende natur vil bli påvirket av 

denne massetransporten 

Ref vår uttalelse mener vi Virkninger av foreslåtte 

reguleringsendringer i Hole inneholder ukorrekte 

opplysninger, og ikke er dekkende som svar til det Hole 

kommune etterspør i Detaljplan - Ny vannforsyning til 

Oslo Ber om flere opplysninger (eksemplifisert ved 

utdragene til venstre). 
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 Bestemmelsene, planbeskrivelsen og 

konsekvensutredningen er utformet før det ble 

foreslått at alle massene tilhørende 

anleggsarbeidet skal fraktes ut via Fjulsrudveien i 

Hole kommune. Derfor stiller vi spørsmål om deler 

av planforslaget trenger å endres eller oppdateres 

som følge av forslaget om utvidelse av 

Fjulsrudveien. Spesielt gjelder dette 

bestemmelsene §§ 2-3 (Støy), 2-4 (Vibrasjoner) 

og 2-5 (Luftkvalitet), og vi ber da også om 

redegjørelse for om denne endringen fortsatt kan 

behandles etter pbl § 12-14, hvis det da viser seg 

at utvidelse av Fjulsrudveien får flere 

konsekvenser enn tidligere antatt. Vi ber også om 

å få tilsendt en oppdatert miljøoppfølgingsplan, 

hvor avbøtende tiltak for naboer og naturmangfold 

i forbindelse med transporten av masse er 

beskrevet. 
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Avslutning 

Vi har fått informasjon om at prosjektet trolig vil starte opp i august i år, hvilket betyr at vi må ha en avklaring på vår 

situasjon innen den tid, da vi trolig ikke kan bo her allerede fra prosjektstart slik som eiendommen står nå. 
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Innvirkning 
 

Utredning 

Eiendommen i Lierveien ble valgt på bakgrunn av beliggenhet, med nærhet til naturen og mulighet for stillhet og 

rekreasjon, så vel som muligheter for prioriterte hobbyer og fritidsaktiviteter. 

Arbeidet med utbygging av ny vannforsyning vil utvilsomt ha sterk negativ innvirkning på en rekke vesentlige områder, 

fremhevet i listen under. 

 

Utvalgte områder 

Livskvalitet 

Familien Turmuligheter Nærheten til naturen, med den umiddelbare tilgjengeligheten til friluftsområdet, 

var sentralt ved valget av eiendommen i Lierveien. 

Turvei ned til vannet (via Fjulsrudveien) benyttes minimum en gang daglig, og 

Fjulsrudveien benyttes til turer flere ganger per dag. Dette er eneste mulige 

turområder fra boligen til fots (ingen kollektivtilbud, og Alexandra står uten aktivt 

sertifikat grunnet helsetilstand). 

Under utbyggingen som skal gjøres av veien, og årene med mye trafikk, vil det 

ikke lenger være mulig å gå tur i området. 

Utover generell verdsettelse av friluftsområdene, er den aktive bruken også 

direkte avgjørende ift enkelte av punktene under.  

Hagebruk Egen hage og uteplass brukes svært aktivt, og store deler av tiden tilbringes 

utendørs. 

Både støy og støv være til stort/absolutt hinder for dette. 

Familieliv 

Familien Familieforøkelse Det planlegges for familieøking i husstanden, hvilket settes på vent i flere år som 

konsekvens av det kommende arbeidet 

 Det ansees som helsefarlig og uaktuelt å ha barn i området mht støy- og 

støvforurensning 

 Det vil være utfordrende med ro og søvn for små barn mht støynivå 

 Det vil være økt risiko for påkjørsel på begge sider av tomten 

Helse 

 Helsemessige 

årsaker 

Det er tungtveiende helsemessige årsaker i husstanden som gjør det svært viktig 

å bla. ha rolige omgivelser, minst mulig stress, jevnlig bevegelse og nok søvn.for 

å kunne opprettholde daglig funksjon.  

Støyøkningen og turbegrensningen vil gjøre det umulig å ivareta helsen i 

forsvarlig grad, som igjen har direkte innvirkning på arbeidskapasitet. 

 

Detaljer og omfanget av de helsemessige årsakene har fastlege opplyst Hole 

kommune om, per telefon. 
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Jobb 

Alexandra Turnus Alexandra arbeider turnus, hvilket innebærer mye fri på dagtid, hvor det er helt 

avgjørende med hvile/søvn. 

Den forventede støyen vil gjøre dette tilnærmet umulig, og det er ikke anledning til 

å endre turnusordningen. 

Fritid 

Hundene Rehabilitering Det har vært et livsvalg for Alexandra og Jonas å overta to omplasserte hunder, 

og vie store deler av fritiden til deres rehabilitering (den ene med en spesielt 

kompleks historie bak seg). 

 Etter lengre tilvenning klarer hundene seg endelig greit alene hjemme (f.eks 

når Alexandra og Jonas er på jobb), så lenge eneste støy i området er 

normal trafikk. Dersom en bil kjører opp på gårdsplassen, et helikopter flyr for 

lavt eller noen kjører nede på Fjulsrudveien blir hundene stort sett stående 

hjemme og hyle til noen kommer hjem. Det har vært tilfeller hvor én har 

måttet kjøre hjem fra jobb for å roe hundene ned igjen. 

Dette går fint slik situasjonen har vært frem til nå, hvor det skjer svært 

sjeldent. 

 En av hundene sliter med stress og blir alvorlig syk om han opplever ytre 

påkjenninger han ikke klarer å tilvenne seg. Han får da blodig diare og har 

måttet akuttinnlegges på dyrehospital for intravenøs væskebehandling og 

oppstart av medisinkur. 

Så langt har dette skjedd i situasjoner med hyppige besøk fra mennesker 

han ikke kjenner, større endringer i rutiner eller perioder med uvant støy. 

 Den andre hunden har en alvorlig hjertefeil. Det er avgjørende med riktige 

rutiner i form av mosjon, mat og avslapning for å unngå hjertestans. Han 

tåler ikke perioder med stress og uvante situasjoner. 

Under den kommende perioden med utbygging av ny vannforsyning vil det ikke 

være mulig for hundene å bo hjemme. De kan heller ikke være på kennel eller 

passes av andre på dagtid. 

Hundeholdet utgjør en sentral del av livet til Alexandra og Jonas, er blant 

hovedårsakene bak avgjørelsen om å flytte til et rolig og naturnært område, hvor 

hundene kan tilvennes nye utfordringer gradvis. 

 

Oppsummering 

Basert på informasjonen som har fremkommet om prosjektet, og med bakgrunn i listen over, er det per nå åpenbart at 

det ikke vil være akseptabelt å bo på eiendommen slik den nå står, i perioden utbyggingen foregår. 


