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Lier, 30.mars 2022 

 

Til Lier kommune.  

postmottak@lier.kommune.no 

Merknader til planforslag for E134 Dagslett  E18 
 

Vi viser til brev fra Lier kommune, 10.02.2022 med overskriften:  

Offentlig ettersyn - Kommunedelplan for E134 Dagslett-E18. 

Planforslaget til kommunedelplanen for E134 er lagt ut på høring, der alternativ 1: Viker, er 

foretrukket av Lier kommune etter tverrpolitisk vedtak i kommunestyret, og som kan aksepteres av 

SVV (statens vegvesen) og der alternativ 2: Vitbank - over, er fortrukket av SVV, men som Lier 

kommune sterkt fraråder.  

Naturvernforbundet i Lier, NiL, vil gjerne benytte muligheten til å komme med merknader til 

planforslaget og de to alternativene som SVV og Lier kommune foretrekker. Høringsfrist 01.04.2022. 

NiL sitt forslag til vedtak: 

 Det overordnede målet ved valg av korridor, er å beholde matjorda og naturmangfoldet. 

 Alternativ 1: Viker, velges fremfor alternativ 2: Vitbank - over. 

 Veistrekningen fra Dagslett til tunellportalen Dagslett utredes for to- og trefeltsvei med 

midtrekkverk og maksimal fartsgrense 80 km/t. 

 Det utredes flere kryssløsninger med E18 ved Viker, med mål om minst mulig tap av dyrka 

mark og tap av naturmangfold. 

 

 

Arealendringer og tap av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet og naturens tålegrense. 

Arealendringer kan være energiutbygging, veibygging, skogsdrift og bygging av boliger, hytter og 

tilhørende infrastruktur. Bit for bit bygger vi ned dyrka og dyrkbar mark og uberørt natur. 

Naturpanelet er et globalt kunnskapspanel initiert av FN. I 2019 kom de med den mest omfattende 

oversikt til nå. De konkluderte med at vår generasjon står for de største naturtap i menneskets 

historie, og at en million arter står i fare for å dø ut. I saker som angår matjord, naturmangfold og 

veiutbygging, må vi derfor tenke globalt og handle lokalet. Bare ved å begrense omdisponering av 

matjord lokalt og bruk av natur lokalt kan vi bidra til å stanse endringer globalt. 

 

Nasjonale jordvernmål  

Stortinget vedtok i 2015 et nasjonalt jordvernmål om å avgrense omdisponering av dyrka jord til 

maksimalt 4000 dekar per år innen 2020. Dette ser ut til å ha blitt tatt til følge, siden det hvert år fra 

2017 har blitt omdisponert mindre enn 4000 dekar dyrka jord. Tallene for 2020 bryter dessverre med 

denne utviklingen. Da ble det omdisponert 4676 dekar dyrka jord i Norge. Det må legges til at 

regjeringens mål omfatter kun dyrka mark og ikke dyrkbar mark med potensiale for matproduksjon. 

 

 

 



 

 

Jordvernmål i Lier 

Hvordan stiller saken seg når det gjelder vår egen kommune. Hvor stor andel av det nasjonale målet 

på 4000 dekar, kan Lier tillate seg å omdisponere? 

Om vi bruker jordbrukssjef Gry Løberg sine utregninger, kan Lier maksimalt bygge ned 18 mål dyrka 

jord i året. I perioden 2005-2015 var det gjennomsnittlige tallet 42 dekar per år. Fra 2015, da nye 

nasjonale jordvernsmål ble satt, og frem til 2020, er resultatet 20 dekar per år. Tallet for 2020 viser   

3 dekar godkjent for omdisponering. 

 

Tap av matjord 

Vi blir stadig flere mennesker her i landet, så vi trenger flere arbeidsplasser, flere boliger og nye og 

bedre veier, men det må ikke nødvendigvis skje på bekostning av dyrka mark. Bare 3% av landarealet 

i Norge er dyrka mark, og 1/3 av dette er matjord. Andelen blir stadig mindre, og siden vi blir stadig 

flere mennesker, trenger vi matjorda mer enn noen gang. Landbruksmeldinga sier at kommunene er 

pålagt å legge til rette for økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten, og da kan vi ikke 

samtidig tillate oss å omdisponere matjorda til fordel for andre formål enn matproduksjon. 

For ikke-prissatte tema er Vikeralternativet rangert som nr.1, mens Vitbank-over kommer ut blant de 

dårligste. 80 daa matjord er angitt å gå tapt for Vikeralternativet, og 135 dekar for Vitbank-over. 

Men tap av 80 daa med matjord, utgjør fortsatt et betydelig areal. Omgjort i antall fotballbaner, 

tilsvarer 80 daa ca 13 fotballbaner. I mattap utgjør 1daa ca 350-400kg hvete, som igjen er nok til ca 

1000 brød. Arealet på 80 daa tilsvarer m.a.o. et mattap på ca 80000 brød, hvert år. 

Om valget av ny E143 faller på Vikeralternativet, vil tapet av dyrka mark bli størst i forbindelse 

med nytt kryss med E 18 ved Viker. Det er derfor viktig at det utarbeides flere kryssløsninger med 

E18 ved Viker med fokus på minst mulig tap av dyrka mark. 

Lenge har det vært slik, når det gjelder veibygging, at nasjonale behov overstyrer lokale interesser, 

ved at lovverket (Jordloven og Naturmangfoldloven) settes til side og omdisponering aksepteres.   

Slik kan det ikke fortsette. Også i store saker må lovverket gjelde og jordtap og naturtap begrenses. 

Men med nasjonale jordvernmål som Stortinget har pålagt seg selv å følge, og som i dette tilfelle 

sammenfaller med lokale interesser, vil vi tro at det vil være mulig å enes om Vikeralternativet. 

Samferdselsdepartementet 

I konsekvensutredninger for veibygging, er det i hovedsak de prissatte tema som har fått dominere 

frem for de ikke-prissatte tema som matjord og naturmangfold. Når Vikeralternativet er blitt bedt 

utredet, så er det med klare føringer fra Samferdselsdepartementet om at det ønsker å inkludere 

kostnadene i Viker-alternativet i KVU estimatet for å gi dette alternativet en mulighet til å bli vurdert 

opp mot ikke-prissatte tema, i konkurransen med de andre. Alternativet er kostbart, og beregninger 

som SVV har gjort av netto nytte (NNB) hvor de prissatte tema inngår, viser at Vikeralternativet 

kommer dårligst ut, mens Vitbank-over kommer best ut. Når det gjelder de ikke-prissatte tema, som 

bl.a. matjord, naturmangfold og friluftsliv, er Viker rangert som nr.1 og Vitbank-over som nr.6.    

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide uttalte i samme pressemelding: «Denne saken viser 

at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser». NiL har tro på at 

det er de ikke-prissatte tema som trumfer de prissatt denne gangen. 

 



 

 

Tap av naturmangfold 

I fagrapporten fra Norconsult står det å lese om naturmangfold: 

«Alle de fire korridorene vil komme i berøring med viktige områder for naturmangfold, men både 

påvirkning og konsekvensgrad for disse varierer mellom alternativene. De tre korridorene Vitbank, 

Huseby og Jensvoll vil krysse Lierelva på ulike strekninger langs elva, og kulturlandskapet ute på 

Liersletta i forskjellig grad. Fellesnevneren for de tre sørlige korridorene er at de krysser gjennom 

viktige hekke- og næringsområder for den høyt rødlistede fuglearten vipe, mens Vikeralternativet i 

nord vil unngå disse i stor grad. På østsiden av tunnelen vil alle de fire korridorene med alternativer 

krysse ravinedalen i Daueruddalen og berøre både leirravinen og tilknyttede naturtyper i området. 

Konsekvensene vurderes å være like for samtlige alternativer på Dagslettsiden.»  

«Vikerkorridoren vil i stor grad føres i tunnel, hvilket begrenser virkningene på naturmangfold. 

Korridoren vil berøre enkelte delområder for naturmangfold, men i mindre grad sammenlignet med 

de andre alternativer.» 

Med bakgrunn i fagrapporten som vurderer Vikeralternativet til å gi noe negativ konsekvens for 

naturmangfold, men rangert som best nr.1, vil NiL at dette alternativet velges. Det vil i størst mulig 

grad tilfredsstiller det overordnede målet om bevaring av matjord og naturmangfold.    

Dagslett 

De største virkningene for naturmangfold vil være knyttet til etablering av bru over ravinedalen i 

Daueruddalen, altså øst for tunnelen. Her er det planlagt ny fire-felts motorvei i dagen fra Dagslett til 

tunnelportalen på Dagslett. 

Arealforbruket ved bygging av ny 4-felts motorvei er stort. Standard veibredde varierer fra 15 - til 23 

meter avhengig av valg av fartsgrense. 

NiL ber om at eksisterende 2-felts E134 forlenges til tunnelporten på Dagslett, og utredes for en to- 

og trefelts vei med midtrekkverk og fartsgrense på 80 km/t. Det vil gi smalere vei og begrense 

skaden på naturmangfoldet. Dessuten vil det gi en betydelig kostnadsreduksjon, uten at det går 

utover trafikksikkerheten og trafikkeffektiviteten. 

Inngrep i og tap av ravinedalen i Daueruddalen vil være en del av bit-for-bit fragmenteringen av 

denne sårbare landskapsformen. Det forutsettes at tiltakshaver overholder prinsippene i 

Naturmangfoldloven §§ 11 og 12, om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

og at det tas utgangspunkt i egnede driftsmetoder og teknikker som ivaretar naturmangfoldet. 

Kjørevei og kjøretid 

Vikeralternativet, sammenlignet med de andre alternativene medfører en marginal forlenget 

kjørevei. Dette åpner for å hevde at lengere kjørevei øker tidsbruken som igjen betyr dårligere 

samfunnsnytte.  

Vi støtter derimot argumentasjonen om at kortere kjørevei, ikke nødvendigvis vil bety kortere 

kjøretid sammenlignet med de andre alternativene. Vi anser ikke at dette er et viktig tema som må 

inngå i delmålet for planprogrammet. Bevaring av matjord og naturmangfold er etter vår mening et 

langt viktigere mål. 

 



 

 

Oppsummering 

Det overordnede målet for NiL i arbeidet med ny E134 gjennom Lierdalen, er å ta vare på dyrka mark 

og naturmangfold. Som en konsekvens av dette ber vi om at kommunedelplanen for E134 

begrenses til alternativet Viker som korridorvalg. 

Dersom Vikeralternativet velges, medfører det fortsatt et betydelig tap av dyrka mark og 

naturmangfold.  

NiL ber derfor om at eksisterende 2-felts E134 forlenges til tunnelportalen på Dagslett, og at dette 

tas med i planen.  

Videre at det utredes flere kryssløsninger ved Viker med E18, med mål om minst mulig tap av 

dyrka mark og tap av naturmangfold. 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet i Lier 

Odd Grimm Torstensen styremedlem 

Ragnar Hoen styremedlem 

Terje Leigland styremedlem 

Per Kristian Solevåg styremedlem 
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