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Prosjekt: E134 Saggrenda–Elgsjø Vei 
Kort beskrivelse av prosjektet Fakta 
Dagens situasjon: Parsellen er en naturlig videreføring av byggeprosjektet E134 Damåsen–
Saggrenda som åpnet sommeren 2020. Veien har ikke-tilfredsstillende standard. Det er en 
tofeltsvei med stigninger på over 8% kombinert med veldig skarpe kurver og manglende 
forbikjøringsmuligheter. Strekningen over Meheia er en flaskehals, særlig for tungtransporten 
vinterstid. 
Dagens vei er ulykkesbelastet I perioden 2009-2018 er det registrert 28 personskadeulykker 
med 2 drepte, 6 alvorlig skadde.  
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på dagens veg er 5300 med 14 % andel tunge kjøretøy. 
Prosjektet: Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for ny smal 
4-felts motorveg på strekningen. Data er for Alternativ: 3 Daglinje med smal 4-feltsvei. 
Tiltaksutløsende behov:    n.a. 
Vil du vite mer? https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e134meheia/reguleringsplan/ 

Veg:  E134 
Kommuner:  Kongsberg, Notodden 
Fylker:  Viken, Vestfold og Telemark 
Omfang:  14,6 km 
Fase: Reguleringsplan 
Finansiering:  Staten med bompenge 
NTP:  Omtalt i NTP 2022-33 

Samfunnsmål:  
• Effektiv og trafikksikker vei mellom Saggrenda og Elgsjø som del av nasjonal hovedveg 

øst–vest fra E6/E18 ved Vinterbro (sør for Oslo) til Haugesund. 
• Utvikle Kongsberg–Notodden-området som tettere bo- og arbeidsmarked.  
• Et prosjekt med positiv netto nytte. 
Effektmål: Reduksjon i reisetid for hele strekningen:  4 min. 36 sek. for lette kjøretøy og  

3 min. 36 sek. for tunge kjøretøy. 

Avhengighet av andre tiltak: Ingen 

Hovedresultater 

Nettonåverdi [ mill. NOK ] 
 Trafikkvekst:   
Null Basis Dobbel 

Nettonytte per 
budsjett-krone  

Nettonytte per 
investerings-krone   

Samlet vurdering av  
ikke-prissatte virkninger 

n.a. 255 n.a.  1,47   0,11   Stor negativ 
konsekvens  

Delresultater 
Prissatte virkninger Nåverdi [ mill. NOK ] Investeringskostnader 
Trafikant- og transportbrukernytte  -285   (udiskontert, inkl. mva.) [ mill. NOK ] 

Operatørnytte   0  Basiskostnad n.a.  

Det offentlige -173    P50 2 288  

Samfunnet for øvrig   714  P85 n.a.  

Ikke-prissatte virkninger Konsekvensvurdering av de tre mest utslagsgivende 
Naturmangfold ÷ ÷ Svært stor negativ konsekvens. Prosjektet medfører inngrep i et nasjonalt kjerneområde for gammel furuskog 

med internasjonale verdier, som anses som vært alvorlig. 

Landskapsbilde ÷ Middels negativ konsekvens. De største verdiene for landskapsbilde er knyttet til vassdragene med vann og 
tjern, som er vurdert å ha stor verdi. De mest alvorlige konfliktene er inngrepene ved våtmarksområder. 

Kulturarv ÷ Middels negativ konsekvens. De største konfliktene er langs traseens østre del., hvor det vil skje synlige 
inngrep og arealbeslag nær kulturminner fra tidligere tids gruvedrift.  

Indikatorer for klima, ulykker, natur og fordelingsvirkninger 
Endring CO2-utslipp, [ 1000 ton CO2e ] 

Anleggsfasen  Åpningsåret 
Endring i antall drepte og hardt skadde  

i åpningsår Regionale fordelingsvirkninger? 

+ 166 - 1,1 -0,56 To be defined 
NNV følsomhet for karbonprisbane 

 Lav [ mill. NOK ] Høy 
Netto antall dekar inngrep i 

Verdifull naturområde  Dyrket mark 
Noen grupper som opplever  

vesentlig forverring? 

n.a. n.a. ca. 27 ca. 0 n.a. 
Sentrale prosjektspesifikke forutsetninger 

Åpningsår 2026 Levetid [ år ] 40 Brukerfinansiering 45% 
Sammenligningsår 2022 Transportmodell - dato RTM4 v.4.1.2(?) n.a. 

Prisår  2022 Beregningsverktøy - dato EFFEKT v.6.82 28-03-2022 

Grønne tall = Positivt;    Røde tall = negativt for samfunnet.    Ikke-fet tall = lav/høy rundt sentral verdi.    Kursiverte tal = tidspunkter.   

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e134meheia/reguleringsplan/

