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Rapporten ligger på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter

Verksted for Ungdomsrådet i Notodden kommune, 27. oktober 2010.

Deltakerne fra v. mot h.
Mari Landsverk, 11 år, Nordbygda skole
Christine Sundstøl, 12 år, Yli skole
Daniel Øverland, 12 år, Rygi skole
Halvard Lia, 15 år, Heddal ungdomsskole
Irun B. Hedegard, 10 år, Gransherad skole
Maria Sanni, 12 år, Setre skole
Kjersti G. Lien, 12 år, Lisleherad skole
Susanne Hommen, 12 år, Tinnesmoen skole
Irra Iradi, 12 år, Høgås skole
Andreas Melsom Vaa, 12 år, Tveten skole

Inger Lise Olsen, sekretær og veileder for ungdomsrådet
Aslaug Norendal, Telemark fylkeskommune
Morten Ask, Statens vegvesen
Inge Fosselie, Fosscom
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Rapporten er utarbeidet av: 
Brit Elve Strand, grafisk arbeid 
Inge Fosselie, tekst og foto.
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MORTENS INNLEDNING 

10 unge mennesker i alderen 10 til 15 år har gitt meg noe å 
tenke på. Vi inviterte dem til et eget ungdomsverksted for 
KVU E134 Kongsberg–Gvammen en kveld i oktober. De lyttet 
interessert til problemstillingene vi ga dem og ga oss tilbake-
meldinger med en glød og iver som lover godt for framtiden. 
Jeg håper noen av dem går i gang med politisk virksomhet når 
de blir gamle nok. 
De unge representerer en transportgruppe som bruker 
vegnettet på en annen måte enn mange andre, det er de som 
på mange måter gjør ting riktig. De er uten tvil den gruppa 
som har størst andel av sine reiser bilfrie, enten de går, sykler 
eller reiser kollektivt. Det er de som er framtiden, de skal 
overta, føre videre og ikke minst forbedre det vi klarer å få til. 
Derfor er det så viktig at vi hører hva de har å si. Et transport-
system som tilfredsstiller ungdommens behov og ønsker er 
trolig det mest bærekraftige alternativet.  
På ungdomsverkstedet kom det frem mye vi må ta med oss inn i 
arbeidet med KVU E134 Kongsberg–Gvammen. 

Morten Ask
prosjektleder
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KonseptValgUtredning (KVU)
Stortinget har bestemt at det skal lages konseptvalgutredninger for alle statlige  
investeringer med antatt totalkostnad over 500 millioner kroner. Slike utred- 
ninger skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (Ks1), før samferdselsdepar-
tementet lager regjeringsnotat med anbefalt valg av konsept. Hensikten med  
utredningen er å finne den beste måten å løse transportbehovet på og gi grunn-
lag for å beslutte om det skal startes planlegging etter plan- og bygningsloven. 
det er altså snakk om en utredning av ulike prinsipielle løsninger (konsepter) som 
skjer i forkant av arbeidet med kommunedelplaner, eventuelt reguleringsplaner.

Utredningen skal ha et bredt samfunnsmessig perspektiv, hvor areal- og trans-
portspørsmål, næringsutvikling, byutvikling, tiltak overfor trafikken, framtidige 
investeringsbehov i transportsystemet, hensynet til jordvern og utslipp av klima-
gasser m.m. ses i sammenheng.

KValitetssiKring (Ks1)
poenget med Ks1 er å få en uavhengig analyse av utredningen statens vegvesen har 
gjennomført. Ks1 skal bidra til at staten får en bedre styring med planlegging av store 
prosjekter på et tidlig stadium. Det er eksterne konsulenter som foretar kvalitets- 
sikringen (Ks1) av KVUen.

idéVerKsted
Konseptvalgutredningen åpner for at alle parter som på en eller annen måte 
blir berørt, får bidra med ideer og drøfte behov. det legges stor vekt på å gjen-
nomføre en åpen prosess med bred deltakelse fra alle interessenter. Hensikten 
er å få et så bredt samfunnsmessig perspektiv som mulig. Som en sentral del av 
KVU-arbeidet arrangeres det derfor idéverksted. Ungdomsverkstedet ga viktige 
innspill til arbeidet med utredningen.



6

KVU UngdomsVerKsted • e134 Kongsberg–gVammen

Sagt av deltakere på verkstedet

 «Glad for at det fins frivillige 
som for eksempel vil trene oss 

i forskjellige ting»

«Glad for at jeg har foreldre 
som er glad i meg»

«Glad for at jeg har god familie 
og gode venner»

«For min del synes jeg det er bra 
vi har fotballanlegg»

«Glad for gatelys»

«Glad for at jeg kan si 
og gjøre nesten alt jeg vil»
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Pizzapause
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OPPGAVE 1. 
HVOR REISER DERE 
– OG HVORDAN REISER DERE? 

grUppe 1
- til fotballtrening, blir kjørt.
- Jeg blir kjørt til melås
- Sykler til venner
- Sykler til skolen
- buss
- Kjører til bø, fotball
- sykler, kjører til tinfosbadet
- sykler, kjører til tinfosbanen
- tannlegen, 2 ganger i året,   
 kjører
- Frisøren når det trengs, kjører
- legen når det trengs, kjører
- Ungdomsrådet, kjører
- Noen ganger henter mamma  
 på Tuven
- tur med hund, går og løper
- Går/sykler til bystranda
- lårdal, besta, helger, bil
- sport, fotball, kjører
- skolen, kjøre, gå
- Venner og venninner, går og 
 løper

- Jeg drar til Oslo med buss
- Jeg kjører til rådhuset med bil
- Jeg drar til Skien med bil
- Jeg sykler til Coop Prix hver dag
 om sommeren
- Jeg drar til Kongsberg med bil
- Jeg tar bussen til skolen min
- Jeg sykler hver uke om 
 sommeren til Tinnemyra
- Jeg kjører buss til drammen
- Jeg går ofte til ballbingen og 
 kamerater
- Jeg tar buss til mamma sin jobb 
 ofte
- Jeg sykler til skolen
- Jeg sykler til treninger

gruppe 2
- Jeg blirt kjørt til tinfos når jeg 
 skal bade og går til fotballkamp
- Jeg sykler eller går til venninner
- Til skolen går jeg
- Jeg går ned til Peer Gynt

- Jeg går tur med hunden min i 
 nærområdet
- skateparken, tuven, notodden 
- Skater ned til skateparken 
 på fortau
- Det samme til Tuven og byen
- Føttene mine er viktige!
- buss og gange
- rundt Yli, sykler
- i skogen i gransherad. Jeg rir
- tuven, bil
- tinnemyra, bil
- Yli, sykkel
- strupa, gange
- tuven, blir kjørt
- på sport, blir som oftest kjørt
- skolen, drosje og buss
- i lisleherad (bor der), blir kjørt,
 går og sykler
- Hender jeg er i byen, dit blir jeg
 som oftest kjørt, eller går
- det var veldig mye bil her!
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Notodden

Bø

Gvarv

Tuddal

Seljord

Flatdal

Sauland

Hjartdal

Nordagutu

Kviteseid

Gransherad

Akkerhaugen

Yli

foss

Hørte

Lian-
Bøen-

Eikja-

grendi

Tinnes

grenda
grenda

Midsund

Åsgrend

Åsheim-

Gvammen

Nesodden

Brødlaus

Årlifoss

Bolkesjø

Tinnoset

Nordbygdi

Svelgfoss

Grønvoll-

Luksefjell

Hjuksevelta
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41

Svene

grend

Saggrenda

Gravnings-

E134

E134



11

KVU UngdomsVerKsted •  e134 Kongsberg–gVammen

Notodden

Bø

Gvarv

Tuddal

Seljord

Flatdal

Sauland

Hjartdal

Nordagutu

Kviteseid

Gransherad

Akkerhaugen

Yli

foss

Hørte

Lian-
Bøen-

Eikja-

grendi

Tinnes

grenda
grenda

Midsund

Åsgrend

Åsheim-

Gvammen

Nesodden

Brødlaus

Årlifoss

Bolkesjø

Tinnoset

Nordbygdi

Svelgfoss

Grønvoll-

Luksefjell

Hjuksevelta

36

41

Svene

grend

Saggrenda

Gravnings-

E134

E134



12

KVU UngdomsVerKsted • e134 Kongsberg–gVammen



13

KVU UngdomsVerKsted •  e134 Kongsberg–gVammen

OPPGAVE 2. 
HVA ER DET SOM IKKE ER BRA I DAG?

grUppe 1
- Yli har ikke buss
- buss på kveldstid
- ikke kollektivtransport etter 
 kl. 1700
- lys på Høgås sin ”skiløype” på 
 Eikeskar
- det er mange som ikke følger 
 vikteplikten
- trenger trafikklys!
- Trenger fortau ved Flåterud
- ikke lokalt kollektivtilbud etter
 kl. 1700
- ikke lys og veldig smal vei opp 
 mot landsverk
- Dårlig vei oppover til 
 sætrevegen i gransherad
- Utrygg skolevei i Gransherad.
- Mangler fortau og 
 fartsdompler
- må gå i grøfta
- ikke fotgjengerfelt i lisleherad
- Farlig skolevei i lisleherad
- ikke sykkel og gangvei i 
 lisleherad

grUppe 2
- lite buss om kvelden
- Farlige skoleveier
- Trenger gang- og sykkelsti 
 utover mot bamlesletta og 
 utover
- Farlig vei fra Nordbygda og 
 utover mot bamblesletta
- ingen buss om kvelden
- Utrygge skoleveier i Gransherad
 og Yli
- Speil ved underganger
- Humpete veier
- Vei mellom idrettsanlegg og 
 skolen sætre
- ikke buss om kvelden er en 
 dum ting
- Gangfelt til Tveiten
- buss på kvelden, må bli
- Noen veier er veldig humplete
- mangel på sykkeldingser – 
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Det tok seks år 
å få etablert 

Ungdomsrådet i Notodden. 

Det vil si at de yngste 
medlemmene av rådet 

bare var fire år 
da prosessen startet. 

Ting tar tid.
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OPPGAVE 3. 
HVA ER DET SOM ER BRA I DAG?
grUppe 1
- Fin historie til byen
- Fin liten slalåmbakke
- En fin badeplass
- God kontakt med andre på 
 Notodden
- Fine stier å gå tur på
- Hyggelige omstendigheter
- Veldig fine skoler
- at så å si alle voksne har en 
 jobb de trives med
- tjener mye på bluesen

- Fordi vi får gå på skole
- at det fins frivillige som for 
 eksempel vil trene oss i 
 forskjellige ting
- Rallaren
- Familie
- mange venner i nærheten
- mange venninner i nærområdet
- Godt fotballtilbud
- godt miljø rundt oss
- Gode fotballanlegg

- Fine badestrender
- at notodden er godt plassert

grUppe 2
- glad for at tuven blir større
- Gode fritidstilbud
- Glad for at vi i det hele tatt 
 har fortau
- Glad for at vi har skoler
- Glad for gatelys
- Glad for at vi har et trygt 
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 skolemiljø
- Glad for at jeg har foreldre som 
 er glad i meg
- Vi har Tuven og Kwantum som 
 lokale kjøpesentre
- Glad for at jeg bor i Notodden
- Glad for at jeg har god familie 
 og gode venner
- Glad for at jeg har et trygt hus
 å bo i
- Jeg er heldig fordi jeg har 

 skolen i bygda, må ikke ned til  
 byen eller noe sånt
- glad for at vi har kjøpesenter
- For min del synes jeg det er bra 
 vi har fotballanlegg
- Jeg er glad for at jeg har 
 mange venner
- Jeg er glad for at det er mange 
 friidretter i bygda
- Jeg er glad for at vi har en 
 trygg trafikk

- Fordi jeg har et eget, fint 
 badested
- Fordi jeg har tv og andre 
 elektriske ting
- Fordi jeg får lov til å gå på skole
- Kan si og gjøre nesten alt  jeg vil
- Har snille søsken
- Jeg er heldig fordi jeg bor i det
 landet jeg bor i
- Fordi jeg har snille og 
 hjelpsomme foreldre
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OPPGAVE 4. 
HVA KAN BLI BEDRE?

grUppe 1
- Flere møteplasser
- Flere butikker i sentrum
- Flere cafeer i sentrum
- Cafeer for ungsom/møtesteder
- Syklerampe er ok
- bedre sikkerhetssystem på 
 skolene og fellesplasser
- Forbedre kjøpesenteret
- Salatbar
- innendørs fotballhall
- boksing/bowling/ishockey/
 basketball/fritidsgreier…
- Mer politi i byen
- Forbedre veiene
- Datakafeer
- bedre lekeplasser

grUppe 2
- Juicebar
- Male skolene
- ikke narkoboliger på 
 tinnesmoen!
- Flere natteravner
- Forbedre skateparken, gress 
 rundt forbi
- skoleveien kunne vært bedre
- Kunne bodd flere i byen, vil 
 også ha flere i lisleherad, vi er 
 ca. 45 elever på skolen
- Enkelte veier kan bli bedre
- Tryggere skolevei
- Få fortau
- at gamle får det bedre
- bedre parkering på tuven

- Flere parkeringsplasser, bl.a. 
 bussholdeplasser
- bedre vei fra tinfos til 
 sykehuset!
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OPPGAVE 5. 
PLANLEGG NY VEI FRA KONGSBERG TIL 
GVAMMEN SOM I STØRST MULIG GRAD 
TILFREDSSTILLER DERES BEHOV OG SOM I 
MINST MULIG GRAD ER TIL HINDER FOR DERE 
(alle i Notodden).
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Ungdomsrådet i Notodden kommune 
ønsker seg en løsning der e134 legges 
utenfor notodden. alle gruppene har 
skissert en linje nord for sentrum. De er 
ikke sikre på hvor langt på utsiden vegen 
skal gå, men mener det er viktig med god 
forbindelse til Notodden sentrum. Det ser 
også ut til at alle er enige om at det er 
viktig å få bedre veg over Meheia. En av de 
viktigste begrunnelsene for å legge vegen på 
utsiden er at de ønsker å gå og sykle til sine 
fritidsaktiviteter uten å være i konflikt med 
kjørende. medlemmene i Ungdomsrådet har 
merket av noen områder i og utenfor byen 
som de ser på som viktig for dem, spesielt 
skibakker, badeplasser, idrettsanlegg og 
tursti. 
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Helt til slutt i verkstedet orienterte Gunleik Strand fra Notodden 
kommune om trafikksikkerhetsplanen for Notodden. Mye av dette 
handlet om gang- og sykkelveier og fortauer på flere av strekningene 
som ble etterlyst på verkstedet. 

Ungdomsrådet i Notodden ble formelt etablert 4. oktober 2010. 

Det består av i alt 14 representanter fra åtte barneskoler, tre ungdomsskoler 

og en videregående skole (studiespesialisering og yrkesfaglig). 

Leder: Halvard Lia, Heddal ungdomsskole 10. klasse. Ungdomsrådet har 

uttalerett i absolutt alle politiske utvalg i kommunen.

Bakgrunnen for modellen for rådet er basert på to barne- og 

ungdomskonferanser med 80 deltakere. 

Altså en nedenfra og opp-modell.

Konferansene het: 1 ”Vi vil og vi vil – og vi får det til”

                             2 ”Nok snakk – mer handling.”

Elevrådene ved de enkelte skolene velger sin representant.

Det tok seks år å få etablert Ungdomsrådet i Notodden. Det vil si at de yngste 

medlemmene av rådet bare var fire år da prosessen startet. Ting tar tid.

Ungdomsrådet i Notodden
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«Det var 
veldig mye bil 

her!»

Leder for Ungdomsrådet 
i Notodden Halvard Lia
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Statens vegvesen, Region sør
Serviceboks 723, 4808  ARENDAL
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