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SIGDAL KOMMUNE 

SAMLA SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 17/2912   

 
Fylkesvei 287 - Hørja bru - Båsheim -  Skjærs bru 

 
 

Saksbehandler:  Thea Sandsbråten Solum Arkiv: L12  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/19 Hovedutvalget for næring og drift 26.09.2019 
83/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-12 og egengodkjenner 
reguleringsplan for Fylkesvei 287 Hørja bru- Båsheim – Skjærs bru med planID 2017002, med 
tilhørende bestemmelser datert 06.09.19, plankart datert 01.09.19 og planbeskrivelse datert 
17.09.19.  
 
Sigdal kommune ber om at Buskerud Fylkeskommune vurderer på nytt om de har midler til å 
masseutskifte større del av strekningen.  
 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalget for næring og drift den 26.09.2019 sak 61/19 
Behandling: 
Felles tilleggsforslag:  
Siste del av kommunedirektørens forslag til vedtak strykes og erstattes med: Sigdal kommune 
forutsetter at det skal foretas full masseutskifting og frostsikring på større deler av strekningen.  
 
Knut Helge Kaugerud (Sp) fremmet følgende forslag: 
Det er ønskelig at dagens fartsgrenser opprettholdes på strekningen.  
 
Rådmannens forslag til vedtak, med fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag Knut Helge Kaugerud enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: 
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-12 og egengodkjenner 
reguleringsplan for Fylkesvei 287 Hørja bru- Båsheim – Skjærs bru med planID 2017002, med 
tilhørende bestemmelser datert 06.09.19, plankart datert 01.09.19 og planbeskrivelse datert 
17.09.19.  
 
Sigdal kommune forutsetter at det skal foretas full masseutskifting og frostsikring på større deler av 
strekningen.  
Det er ønskelig at dagens fartsgrenser opprettholdes på strekningen. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.10.2019 sak 83/19 
Behandling: 
Torstein Aasen (BL) ba om å få sin habilitet, da han er grunneier. 
Aasen fratrådte møte. Vararepresentant Per Bye tok plass i møte. 
Torstein Aasen ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven kap. 2 § 6. 
 
Bård Sverre Fossen (H) fremmet fellesforslag fra Sp, H og Frp: 
 
Reguleringsplan: 
Sigdal kommune viser til plan-og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-12 og egengodkjenner 
reguleringsplan for Fylkesvei 287 Hørja bru - Båsheim  – Skjærs bru med planID 2017002, med 
tilhørende bestemmelser datert 06.09.19, plankart datert 01.09.19 og planbeskrivelse datert 
17.09.19. 
 
Byggeplan: 
Et vegutvalg nedsatt av kommunestyret og bestående av Tine Norman (Sp), Bård S. G. Fossen (H), 
Runolv Stegane (Bl), Kjell Tore Finnerud (Ap) og Fredrik Aalien (FrP), samt tilsvarende antall 
varamedlemmer, en fra hvert parti. Følgende inviteres: Modum kommune, Statens Vegvesen Region 
sør og Buskerud Fylkeskommune, (Viken) til et møte så snart som praktisk mulig og hvor følgende 
drøftes: 

 Byggeplan: 
o Byggeplan (gjennomføring av arbeidene) - herunder spørsmålet om enkelte 

strektninger skal/kan utbedres via masseutskiftninger og andre strektninger f.eks. 
utbedres via oppbygging av vegbanen. ‘ 

o Byggeplanen drøftes i den hensikt å eterstrebe en ønsket standard på hele og/eller 
deler av veien Hørja Bru – Båsheim Skjærs bru og/eller andre parseller, f.eks. 
strektningen Linnerud – Tukudalen, en veistrektning som går gjennom både Sigdal og 
Modum kommune.  

 Forskudd: 
o Muligheter for at Sigdal kommune (eventuelt i samarbeid med andre) økonomisk 

kan forskuttere prosjekter for å på den måten sikre en ønsket standard på hele 
og/eller deler av Fv 287.   

 
 
Runolv Stegane (BL) fremmet fellesforslag fra Ap og BL.: 
Endringsforslag siste avsnitt: 
Det er en forutsetning for egengodkjenning av reguleringsplan at der blir foretatt en helt nødvendig 
masseutskifting og at det isoleres, slik der ble gjort mellom Hole bru og Foss bru i et tidligere 
prosjekt på FV287. 
 
Ordfører får i oppdrag å omgående be om et forhandlingsmøte med politisk nivå i Buskerud 
fylkeskommune. Sigdal kommune forventer at andre midler, avsatt til FV287 i fylkeskommunens 
handlingsprogram (Linderud-Sundbakken) kan overføres til Hørja bru-Skjørs bru. Sigdal kommune 
vurderer, i neste omgang, å tilby forskuttering for denne strekningen. 
 
Sigdal kommune ser med bekymring på at vegen heves ved bebygde strekninger. Dagens høyde og 
bredde må opprettholdes for å unngå et for høyt støynivå, jf. Støyrapport fra Norconsult, og for å ta 
fare på matjorda. Det bør innarbeides en matjordplan i planbestemmelsene, for areal som blir 
omdisponert jf. uttalelse fra Fylkesmann i Oslo og Viken. 
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Kjell Tore Finnerud (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Finnerud ba om at opposisjonens forslag til vedtak ble votert over først. 
 
Bård Sverre Fossen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til framsatt fellesforslag fra Sp, H og Frp: 
Det tas kontakt med administrasjon og politisk ledelse i Buskerud fylkeskommune og Modum 
kommune. 
 
 
Votering over BL og Aps forslag til vedtak: 
Falt mot 7 stemmer. 
 
Votering over Sp, H og Frps forslag til vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Torstein Aasen gjeninntrådte møte. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Reguleringsplan: 
Sigdal kommune viser til plan-og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-12 og egengodkjenner 
reguleringsplan for Fylkesvei 287 Hørja bru - Båsheim  – Skjærs bru med planID 2017002, med 
tilhørende bestemmelser datert 06.09.19, plankart datert 01.09.19 og planbeskrivelse datert 
17.09.19. 
 
Byggeplan: 
Et vegutvalg nedsatt av kommunestyret og bestående av Tine Norman (Sp), Bård S. G. Fossen (H), 
Runolv Stegane (Bl), Kjell Tore Finnerud (Ap) og Fredrik Aalien (FrP), samt tilsvarende antall 
varamedlemmer, en fra hvert parti. Følgende inviteres: Modum kommune, Statens Vegvesen 
Region sør og Buskerud Fylkeskommune, (Viken) til et møte så snart som praktisk mulig og hvor 
følgende drøftes: 

 Byggeplan: 
o Byggeplan (gjennomføring av arbeidene) - herunder spørsmålet om enkelte 

strektninger skal/kan utbedres via masseutskiftninger og andre strektninger f.eks. 
utbedres via oppbygging av vegbanen. ‘ 

o Byggeplanen drøftes i den hensikt å eterstrebe en ønsket standard på hele og/eller 
deler av veien Hørja Bru – Båsheim Skjærs bru og/eller andre parseller, f.eks. 
strektningen Linnerud – Tukudalen, en veistrektning som går gjennom både Sigdal 
og Modum kommune.  

 Forskudd: 
o Muligheter for at Sigdal kommune (eventuelt i samarbeid med andre) økonomisk 

kan forskuttere prosjekter for å på den måten sikre en ønsket standard på hele 
og/eller deler av Fv 287.   

 
Det tas kontakt med administrasjon og politisk ledelse i Buskerud fylkeskommune og Modum 
kommune. 
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Vedlegg:   

 Oversiktskart  

 Bestemmelser datert 06.09.19  

 Reguleringskart datert 01.09.19  

 Planbeskrivelse datert 06.09.19 

 Vurdering av påvirkning for elvemusling datert 22.08.19 

 Rapport om arkeologisk registrering datert 04.02.19 

 Stabilitetsvurdering Båsumhaugen datert 08.04.19 

 Prinsippskisse profil 9880 

 ROS-analyse datert 10.04.19 

 Ytre miljø plan datert 26.05.19  

 Tekniske tegninger- illustrasjonshefte del 1 

 Tekniske tegninger- illustrasjonshefte del 2 

 Støyrapport datert 12.09.19 
  

Saksutredning  

Konklusjon 

Planen har vært på høring og offentlig ettersyn, og det har ikke kommet innsigelser til planen. 

Merknadene er svart ut i planbeskrivelsen og saksframlegget. Administrasjonen mener at planen 

kan godkjennes slik den nå foreligger.  

 

 

Bakgrunn og vurderinger 

Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget for fylkesvei 287 Hørja bru – Båsheim – Skjærs bru. 

Prosjektområdet omfatter fv. 287, nordvest for Prestfoss, en strekning på 9,7 km. Fv. 287 er preget 
av forfall. Tiltaket har til hensikt å utbedre vegen slik at vegens standard blir gjenopprettet, et såkalt 
forfallsprosjekt. Målet er å bedre vegens tilstand, framkommelighet og sikkerhet. Det legges i 
hovedsak opp til å beholde eksisterende vegbredde og kurvatur. Planforslaget omfatter to 
delstrekninger av fv. 287. Delstrekning 1 er fra Hørja bru til Sandodden. Arealplankart R01 til R05. 
Delstrekning 2 er fra Strandeelva til Skjærs bru. Arealplankart R06 til R11. Området er i 
kommuneplanen avsatt til LNFR. Det er spredt bebyggelse langs hele vegen med blanding av gårder 
og enkelte boliger. Deler av strekningen er uten bebyggelse, og der er det blanding av dyrka mark og 
skog.  
Årsdøgnstrafikken (ÅDT) er på 1750, og andelen tunge kjøretøy er 9 % på strekningen. Strekningen 
har 80 km/t som fartsgrense, med unntak av to strekninger med fartsgrense 60 km/t lengst sør og 
lengst nord på strekningen. Strekningen har stor variasjon i trafikkmengde på grunn av hyttetrafikk 
spesielt i helger og ferier.  
Flomfare knyttet til fylkesveg 287 omfatter Soneren, Storelva og i forbindelse med bekker. Flere 
stikkrenner under vegen skal byttes ut, og vil bli erstattet med stikkrenner med større kapasitet enn i 
dagens situasjon, blant annet for å hindre at de blir en flaskehals i bekkeløpet.  
Noen områder i eller i nærheten av planområdet er registrert som aktsomhetsområde/faresone for 
snøskred og skred. Sonene viser teoretisk potensiell risiko for hendelser ut i fra hellingsgrad på 
fjellsidene. Fjellsidene er skogkledde, og det er vurdert som lite sannsynlig at snøskred er en reell 
fare for fylkesvegen.  
 
Siden det er kjent at det er dårlig stabilitet langs fylkesvegen, er det blitt gjort geotekniske 
undersøkelser for å avklare situasjon og finne stabiliserende tiltak. Dette gjelder spesielt ved 
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Båsheim hvor det tidligere har gått et overflateras og er registrert kvikkleire. Det er utført 
kvikkleirevurdering og faregraden er vurdert som lav. Analyser viser at dagens situasjon er under 
kravet til sikkerhet både for global og lokal stabilitet. Her gjøres det en sideforskyvning og heving av 
veien. Veien legges på en ny steinfylling som etableres på fjell. Dette muliggjør grøft på innsiden av 
veien uten inngrep i Båsheimhaugen. Tiltaket vil heve sikkerheten og vil tilfredsstille kravet til 
sikkerhet.  
 
Naturmangfold 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 fastsetter mål for ivaretakelse av 
naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for 
arealplanlegging etter anna lovverk. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
henhold til §§ 8-12 skal vurderes. Det er gjort. Det er påvist elvemusling i elva, og utført en 
registrering og laget en rapport med vurdering av hvilken innvirkning tiltak vil ha på elvemuslingen. 
Planfremmer har vurdert forholdet til naturmangfoldloven i planbeskrivelsen.  
Det er ikke funnet registreringer i MIS- registeret for dette området. Storelva nær Støa er registrert 
som svært viktig naturtype i forhold til gyteområde for ørret. For øvrig er det ikke opplysninger i 
naturbasen, artsdatabanken eller skog og landskap som viser registreringer av trua eller nær trua 
arter innenfor planområdet eller i nærheten av dette. Planbeskrivelsen inneholder en vurdering av 
mål satt i naturmangfoldloven §§ 8-12 og konkluderer med at planen vurderes og ikke komme i 
konflikt med miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven. Det er laget en egen rapport om 
påvirkning på elvemusling ved vegtiltaket. Rapporten angir aktuelle tiltak for å hindre at bestanden 
av elvemusling på stedet blir negativt påvirket av tiltaket.  
Kommunen anser med dette at kravene i naturmangfoldlovens §§8-12 er oppfylt.  
 
 
 
Planområdet som ble varslet i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet; 

 
 

Siden det her er snakk om et utbedringsprosjekt som omfatter dagens veg og sidearealer, er det 

vurdert å ikke medføre krav om konsekvensutredning. Det ble varslet oppstart av planen i november 
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2017 med brev til grunneiere og andre rettighetshavere og annonse i Bygdeposten. Planen har vært 

på offentlig ettersyn og høring i perioden 27.05.19 til 21.07.19. Det kom inn totalt seks merknader, 

fire fra privatpersoner og to fra offentlige instanser.  

 
Merknadene er som følger:  
 
Ellen Kaugerud Bergan og Olav Bergan  
De skriver at de mener at veien ikke kan heises på grunn av innkjøring til deres eiendom. Det vil bli 
vanskelig å komme opp bakken på vinterstid, fordi det vil bli for bratt. De mener at dersom vegen 
allikevel heves, må det lages ny innkjøring inn til deres eiendom. De ønsker også at det blir en 
ordning med støydemping inn til deres eiendom siden støyen er meget sjenerende. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Planforslaget er endret etter befaringen slik at vegen nå ikke skal heves slik det var snakk om, men 
det skal foretas en masseutskifting her for ikke å forverre adkomsten. Det er også lagt opp til å 
utbedre adkomsten i de tekniske tegningene. 
Det er utarbeidet en støyrapport for prosjektet som viser behov for støyreduserende tiltak.  
 
Torstein Aasen 
Det er et smalt parti på vegen ved hans eiendom hvor det ble gjort utbedringer for to år siden ved å 
steinsette ut i bekken. Dette førte til at det ble en innsnevring i bekken. Dette har ført til at vannet 
ledes inn på hans eiendom når det er mye vann. Han ber om at dette rettes opp. Han er også usikker 
på om eiendomsgrensene på kartet som benyttes stemmer.  
Dersom det skal gjøres noe med vegbanen der så ber han om at det traues ut masser med tilbake 
fylling slik at vegen ikke heves. Det bør gjøres i hele planområdet. Gjerdene langs veien må tas 
hensyn til og tilbakeføres etter at jobben er gjort da det er beitedyr der store deler av året. Det bør 
steinsettes i Skjærsbekke siden den graver langs veien. Det er like før en gammel mur raser ut langs 
veien og bekken.  
Han ønsker at det hugges langs veien i flere deler av planområdet for å åpne kulturlandskapet og gi 
en større opplevelse når en kjører langs veien og vassdraget.  
Han har et godkjent massedeponi på sin eiendom, dvs å planere jorder ved skjærs bru, slik at han 
gjerne kan ta imot masser etter avtale. Det vil i tilfelle bli kort avstand fra planområdet.  
 
Statens vegvesens kommentar 
På strekningen Aasen viser til skal ikke veien heves, men det skal gjøres en utbedring i høyre 
kjørefelt. Det betyr at setningsskadene skal utbedres, og det betyr at de skal se på muren og hva 
som kan gjøres med den. Det blir en del av byggeplanen som følger etter reguleringsvedtaket.  
Det vil være opp til entreprenøren å benytte godkjente deponiområder for massene som ikke kan 
gjenbrukes i anlegget. Da det er masser fra vei, er det ikke rene masser. Det må derfor vurderes 
hvilke masser som behandles som forurenset og ikke. Kort transport er positivt, og lokale deponier 
vil bli vurdert.  
 
Nils Are Grasvik, Anders Flågan Strand og Helge Nubberud - på vegne av innbyggerne på 
Flågansletta 
De mener at det samfunnsøkonomisk er lite å tjene på å gjennomføre smålapping og fylle på ny 
masse oppå den gamle veien. Det vil føre til at et lenger strekke blir «utbedret», men det vil i løpet 
av relativt kort tid oppstå problemer med vegen igjen. Det burde foretas masseutskiftning på hele 
strekningen. Siden vegen skal heves må alle strikkrenner byttes, da dagens stikkrenner vil bli for 
korte. Det planlagte tiltaket vil innebære å bygge en ny vei oppå den gamle, og således vil vegen 
heves opptil 65 cm. Det vil ha en reell og negativ påvirkning for de som bor langs vegen. Det vil kreve 
en stor mengde med gode masser for å få til igjen veiskuldre, kantforsterkninger og utslaking av 
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skåninger. Disse massene kunne heller vært brukt i vegkroppen, og på den måten hevet standarden 
på veien også på lang sikt. Det skrives at veien ikke skal heves forbi to av de uoversiktlige kulene, 
men i planen er det ikke mulig å se detaljene omkring hvor/hvor mye veien skal heves.  De mener at 
fartsgrensa er for høy da farten øker på sletta når vegen utbedres. Sletta brukes som fartsetappe og 
er en forbikjøringsstrekning.  
De mener at det flere steder i planbeskrivelsen er motstrid mellom at det står at hensikten er å 
gjenopprette standarden på vegen og noen steder at det er forfallsprosjekt.  
De skriver at det nå er mange barn som bor langs Flågansletta og at grunnen til at det ikke har vært 
ulykker her de siste 10 åra, er at de er veldig forsiktige. Dersom vegen skal heves må mange av 
avkjøringene endres og vegskuldre forsterkes. Det vil føre til at mer areal må benyttes og det vil 
måtte gå med mer dyrka mark. De viser samtidig til avsnitt om jordvern i tidligere brev. Det er 19 
store og 12 mindre avkjøringer, og det må beregnes store kostnader for at disse skal kunne brukes 
hvis vegen heves. De er bekymret for at støy fra trafikken vil bli større for dem dersom vegen heves. 
De har gjort tiltak på eget initiativ som jordvoller og beplanting effekten av dette vil bli borte. Lyden 
forsterkes av gjenklang fra Flåganflaget. Variasjonen igjennom uka er stor, og det hjelper lite at 
støyen er liten på ukedager.  I helgene er støyen så stor at det er vanskelig å snakke sammen i hagen.  
De mener at det landskapsmessig blir bedre dersom vegen senkes og blir mindre synlig. Kantslått blir 
også vanskeligere dersom vegen heves, noe som medfører at det blir kratt og uønsket ugress i et fint 
kulturlandskap.  
Det ligger store mengder dårlig fyllmasse i veien som holder på vannet og er årsaken til at veien er i 
så dårlig forfatning. Midtsommers siver det konstant ut vann fra veien ut på jordene, så det er helt 
klart at å legge ytterligere masse på toppen av dette kun vil føre til midlertidig god vei. Den gamle 
massen må fjernes, det må fylles og dreneres med gode masser før isolasjon, bærelag og toppdekket 
skal på plass.  
De mener at de totale kostnadene med å utføre masseutskiftning på hele strekningen ikke blir mye 
større enn å gjøre det på enkelte korte strekninger. De håper at Sigdal kommune vil si nei til planen 
slik den foreligger eller legge føringer til vegvesenet om å ta hensyn til de som bor langs vegen.  
 
Statens vegvesens kommentar 
Hensikten med tiltaket er å gjenopprette den bæreevnen og funksjonen veien opprinnelig hadde. 
Statens vegvesen ved veiavdelingen i Buskerud kaller slike prosjekter for forfallsprosjekter da de 
stopper videre skader og gjenoppretter den styrken som kreves av en fylkesvei. Det er ikke lagt opp 
til at vegen får en standardheving, noe som innebærer at dagens vegbredde og kurvatur i stor grad 
beholdes. Der hvor vegen ikke har tilstrekkelig skulder, mangelfulle grøfter, manglende eller 
ødelagte rekkverk og farlige hindre i sikkerhetssonen utbedres dette. Dersom det er særlige 
problemstillinger knytta til trafikksikkerhet vil disse likevel kunne utløse ekstra tiltak, som for 
eksempel bedring av siktforhold.  
Massene som ville måtte graves opp derom det skal gjennomføres masseutskifting er å regne som 
avfall og må leveres på deponi. Ved å la dette ligge reduseres svært mye uttransport av masser og 
kan i stedet beholde eksisterende veg som et lag i ny veg konstruksjon. Det er en rasjonell måte å 
forsterke veg på og de får mest igjen for pengene som brukes. Manglende drenering utbedres ved at 
stikkrenner skiftes eller forlenges, samt at det etableres lukkede rørgrøfter og eksisterende åpne 
grøfter renskes. På den måten får de tørket ut veien og stoppet fremtidig problemer med ujevn 
telehiv pga sviktende bæreevne. Årsaken til at noen av grøftene blir lukkede, er for å hindre inngrep i 
dyrket mark.  
Strømstolpene er også planlagt fjernet langs Fv. 287 for å bedre trafikksikkerheten og estetikken i 
området.  
Vegteknisk avdeling i Statens vegvesen har beregnet forsterkningsbehovet og kommet fram til 
dimensjoneringsforslag som innebærer forsterkningslag, bærelag og asfaltlag som bygger ca. 63 cm 
over eksisterende vei. Det skal masseutskiftes (ca. 600 meter), samt at 6 partier mellom 
Flåganbråtan og Strandefjorden og punkt rett før Skjærs bru. Grunnen til masseutskiftingen er at en 
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skal unngå bratte avkjørsler særlig der hvor hus og garasjer ligger tett på vegen. Alle avkjørsler 
bygges slik at de tilfredsstiller trygg og god adkomst til eiendommer og jorder.  
Det er søkt om å utvide området for 60 km/t i starten og slutten av tiltaket. Det er i disse områdene 
det er tettest med hus. Det er utarbeidet en støyrapport som viser behov for støyreduserende tiltak.  
Det kan jfr. reguleringsbestemmelsene etableres støyskjermer i arealet avsatt til «annen veggrunn» i 
plankartene. Eventuelle tiltak vil fremgå av byggeplanen som følger etter reguleringsplanvedtaket. 
Tiltak for å bedre sikt og trafikksikkerhet er imøtekommet vedrørende kapittel 4. De skjønner at det 
er bekymring for ulykker, men mener at vegens geometri og bredde vil bli bedre etter tiltaket. Blant 
annet på grunn av bredere skuldre på vegen enn i dagens situasjon. Det vil ikke bli bygget fortau eller 
gang og sykkelvei.  
 
Håkon Hoffart 
De har ny avkjørsel og gårdsvei. Den gamle ligger inne i kartet. Han er bekymret for at hastigheten 
blir stor på vegen og foreslår en gjennomsnittsmåling.  
 
Statens vegvesens kommentar 
De har rettet opp kartet med tanke på avkjøring og gårdsvei. Det er søkt om å øke lengden på 60-
sonen i starten og slutten av tiltaket.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
De bemerker at det i varierende grad framkommer av planforslaget de konsekvensene som 
planforslaget medfører. Det gjelder for eksempel støy. De mener det er uheldig at det ikke 
gjennomføres tiltak som kan redusere støyen for støyømfintlig bebyggelse i forslag til 
reguleringsplan. Inngrep i dyrka jord må begrenses mest mulig, også i anleggsfasen. Arealet for 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark bør framgå av planen. De anbefaler at bestemmelsene 
inneholder krav om en matjordplan, med istandsetting av dyrka jord og bevaring av matjordlag. Det 
bør innarbeides avbøtende tiltak for å begrense erosjon.  
De skriver at det er uheldig at det legges opp til at kantsonen langs vassdraget skal fjernes, selv om 
det skal tilbakeføres. Randsonen langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med 
hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Vassdragsnaturen utgjør også et viktig element i 
friluftssammenheng. Det framkommer i ulik grad hvor vidt kantsona vil bli berørt av tiltaket. De ber 
Sigdal kommune vurdere hvorvidt vurderinger av §§ 8-12 er gjennomført i henhold til veileder. De vil 
fraråde at det gjøres tiltak i elva. De minner om at tiltak som griper fysisk inn i vassdraget kan være 
søknadspliktige etter andre lovverk.  
 
Statens vegvesens kommentar 
Støyforhold skal utredes og en støyutredning for det aktuelle tiltaket som reguleringsplanen 
omfatter er igangsatt, og det vil vise om og eventuelt hvor det er behov for støyreduserende tiltak. 
De vil med bistand fra innleid akustiker få en vurdering av hvilket regelverk som gjelder og hvilket 
tiltak som eventuelt må gjennomføres.  
Fylkesveien ligger plassert mellom jorder og gårder og trenger en større oppgradering. Det er derfor 
vanskelig å unngå konflikt med dyrka mark. Det er ingen standardheving utover å møte krav til 
bredde på veien i henhold til vegklasser for utbedring, inkludert vegskuldre, grøftebredde og dybde. 
Det er lagt opp til varierende tiltak for å balansere vegens oppgraderingsbehov, verneinteresser og 
grunneiers interesser. Heving av dagens veg, gi vegen høyere bæreevne, rens av grøfter, stedvis full 
utskifting av vegbanen med tilhørende grøfter og i noen tilfeller lukket drenering for å redusere 
inngrep så mye som mulig er noen av tiltaka. Og i noen grad er vegen sideforskjøvet der det er 
nødvendig.  
Det er nødvendig med sideforskyvning ved Båsumhaugen. Her er den geotekniske 
områdestabiliteten dårlig og løsningen som foreligger imøtekommer vegens behov samtidig som den 
lokale stabiliteten bedres. Løsningen som er valgt er den eneste de har kommet fram til at i 
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tilstrekkelig grad ivaretar alle interesser på en god måte. Veien her ligger nær elva som har en kjent 
forekomst av elvemusling. Det er derfor utført kartlegging av elvemusling i området. Løsningen som 
ligger til grunn for planforslaget har en fyllingsfot på land, men de har tatt høyde for at det på grunn 
av forhold i anleggsgjennomføringen kan medføre arbeid i elva. Det er gjennomført kartlegging av 
elvemusling og ble funnet 189 levende individer og to tomme skall. Det er laget en plan for hvordan 
elvemuslingene skal ivaretas.  Deres primære løsning er at alle arbeider gjennomføres uten å være i 
konflikt med elveløpet, og at kantsonen bevares i størst mulig grad samtidig som avrenning 
reduseres så mye som mulig. Flytting av elvemusling til oppstrøms tiltaksområdet er et alternativ 
som de anser som aktuelt. Detaljer rundt gjennomføringen vil bli lagt i byggeplanfasen. Dette er også 
en del av ytre miljø-planen. Her framgår det at det skal etableres fysiske avsperringer av 
hensynsområdet, og utarbeides rigg- og marksikringsplan. 
 
Buskerud Fylkeskommune 
Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredede kulturminner. 
Dispensasjonen er gitt uten vilkår. Det vil si at det ikke trengs ytterligere arkeologiske undersøkelser. 
De har sendt over en tekst som må innarbeides i reguleringsplanens fellesbestemmelser. I tillegg må 
bestemmelsesområdene #1 - #3 avmerkes i plankartet. De kan ikke se at planforslaget vil berøre 
verneverdige bygninger.  
 
Statens vegvesens kommentar 
Endringene er lagt inn i bestemmelser og plankart.  
 
 
Administrasjonens kommentarer  
Fra kommunens side ser en at det vil det være optimalt å masseutskifte hele strekningen. Det er best 

av jordvernhensyn da det vil binde mindre areal, det vil antagelig også være en mer langsiktig løsning 

med tanke på standarden på vegen og grunneiere og oppsittere vil få en løsning de er mer fornøyde 

med. Det er ca 18 daa landbruksareal som må erverves. Der det erverves dyrket mark skal matjorda 

tilbakeføres til opprinnelig eier. 

Kommunen ser samtidig at det vil ha en stor kostnad, og det aksepteres at en går for en slik løsning 

som nå er foreslått for å få gjennomført en utbedring av veien. Dersom en allikevel skulle få midler 

til mer masseutskifting, vil det kunne gjøres med foreslått plankart.  

 

Det er utført støyberegninger av Norconsult. De viser at 23 boliger vil bli utsatt for støy over nedre 
grenseverdi for gul sone. Av de 23 boligene ligger 18 i gul sone og 5 i rød sone. I opptellingen av 
støyutsatte boliger er høyeste støynivå på fasade lagt til grunn. Det må sees på muligheten for å 
sette opp kortere støyskjermer langs veg ved enkelte boliger som ligger veldig nær vegen og 
innenfor rød sone. Rapporten konkluderer med at; Alle boliger med fasadenivå i gul eller rød sone for 
utbygget situasjonen, må vurderes med tanke på behov for lokale støytiltak i fasade for å oppfylle 
grenseverdiene for innendørs 
støynivå. Alle boliger med fasadenivå over nedre grenseverdi for gul støysone må også få 
vurdert støynivå på uteplass. Dersom dette støynivået overskrider grenseverdiene, må lokale 
skjermingstiltak vurderes for å få uteplass ut av gul og rød støysone. 
Ved vurdering av lokale støytiltak må det utføres befaring av eiendommene, innendørs og 
utendørs, for å kartlegge ytterveggskonstruksjoner og plassering/utforming av uteplass. 

Det står også i rapporten at alle bygninger med støyfølsomt bruksareal skal ha tilfredsstillende 

innendørs lydforhold. Hva som skal til av tiltak avhengier av bygningenes tilstand, byggemetode etc. 

Det vil bli ulike tiltak avhengig av forholda på hvert sted.  
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Løsningen med å utvide områdene for 60 km/t virker fornuftig da det er mange bolighus i disse 

områdene.  

 

Det er laget en ytre miljø-plan. Dette er et levende dokument som vil endres underveis. 

  

 


