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KVU-verkstedet ble rigget i Samfunnssalen på
Rådhuset i Notodden 2. og 3. september 2010.
Målet med verkstedet:
1. å få innspill til situasjonsbeskrivelse,
interesse- og behovsanalyse, samfunnsmål
og konsepter til konseptvalgutredningen
(KVU) for strekningen Kongsberg–Gvammen
på E134
2. å gi deltakerne innsikt i hvordan arbeidet
med KVU/KS1 foregår, deres rolle og
mulighet til å komme med innspill/påvirke
3. å etablere kontakt med de viktigste
opinionsdannerne og viktige beslutningstakere
Deltakere:
• Politikere fra regionalt og kommunalt nivå
• Næringslivet – både transport-, service- og
produksjonsbedrifter
• Viktige interesseorganisasjoner lokalt og
regionalt (geografisk og/eller tematisk fokus)
• Offentlige myndigheter lokalt og regionalt
• Transportetatene

Rapporten ligger på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e134notodden
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Viktig demokratisk prosess
Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for E134 Kongsberg–Gvammen,
men det kan ikke Vegvesenets folk klare uten hjelp.
De som skal lage utredningen trenger mange innspill og
ideer fra så mange hold som mulig; politiske organer,
næringslivet, det offentlige og interesseorganisasjoner.
Derfor var idéverkstedet om KVU E134 Kongsberg–Gvammen 2. og 3. september et svært viktig ledd i den brede
demokratiske prosessen en konseptvalgutredning trenger.
Så godt som alt som ble skrevet på papir i løpet av verkstedet står i denne rapporten. Alt blir med i den videre
prosessen fram mot leveringsfristen i januar 2011.

«Dette er en
stamvegkorridor. E134 er
bindeleddet mellom de
to økonomisk sterkeste
områdene i Norge»
(Morten Ask)
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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 utredninger skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS1), før Samferdselsdepartementet lager regjeringsnotat med anbefalt valg av konsept. Hensikten med
utredningen er å finne den beste måten å løse transportbehovet på og gi grunnlag 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 transportspørsmål, næringsutvikling, byutvikling, tiltak overfor trafikken, framtidige
investeringsbehov i transportsystemet, hensynet til jordvern og utslipp av klimagasser 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 kvalitetssikringen (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 gjennomføre 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 et todagers idéverksted.
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«Hvorfor etablerer vi ikke
stoppesteder på toppen av
bakkene, der tunge kjøretøy kan
stoppe for å slippe forbi.»
Olav Vefald, Norges Lastebileier-Forbund
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Traséen berører både Telemark og Buskerud fylke, nærmere
bestemt kommunene Kongsberg, Notodden og
Hjartdal.
Tuddal
Den eksakte avgrensingen går fra Saggrenda (Kongsberg
kommune) til Gvammen (Hjartdal kommune), en strekning
på 60 km.
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E134 Kongsberg–
Gvammen
Topografien på strekningen varierer. Strekningen fra Kongsberg
mot Notodden, Meheia, er dominert av store og delvis bratte landskapsformer som omringer dalførene. På denne strekningen går
E134 over flere høydedrag opp til
cirka 340 meter over havet.
Meheia er en flaskehals for både
transportnæringen, busstransportnæringen og lokalbefolkningen.
Frustrasjonen over stigningene
favner bredt. Dårlige forbikjøringsforhold på strekningen sinker trafikanter og skaper ofte farlige forbikjøringer. Der tungtransporten
ofte setter seg fast om vinteren,
er det også dårligst muligheter for
forbikjøringer.
E134 går gjennom sentrum av Notodden. Dette gir tidvis tett trafikk
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og miljøforurensing. I tillegg medfører veien en barriereproblematikk, da en i Notodden opplever at
veien deler byen i to.

og vakkert kulturlandskap. Skog
og landbruksområder er svært
karakteristisk for landskapet i
Hjartdal.

Fra Notodden går vegen gjennom
Heddal, et stort åpent dalføre
med åkerlandskap og flate jordbruksområder. Jordbruksnæringen
i Heddal opplever vegen som en
barriere i forhold til drift av jordbruksarealene. De må ofte ut på
en trafikkert vei for å komme seg
fra et jordbruksareal til et annet.

Notodden og Kongsberg utgjør
de mest konsentrerte bebygde
områdene. Mellom Kongsberg
og Notodden er det relativt lite
bebyggelse, bare enkelte mindre
gårdsbruk og et hyttefelt på Meheia. Saggrenda utgjør et boligområde som ligger inntil europaveien.
Ved Notodden ligger bebyggelsen
tett inntil traseen. Det er mange
gårder i området fra Notodden og
mot Hjartdal, hvorav de fleste ligger i dalsidene langs E134.

Dalføret fortsetter fra Ørvella mot
Gvammen. Landskapet har en
mindre skala. Dalen blir smalere og
topografien er mer kupert, med
mindre åser og noe mer varierende kurvatur på vegstrekningen.
Enkelte partier av strekningen åpner dalen seg opp og skaper store
åpne områder før man passerer
Hjartsjåvatnet.
Ved Gvammen møter man et frodig

Notodden satser på byutvikling i
forlengelsen av eksisterende sentrum ned mot Heddalsvannet,
samtidig som det satses på boligutvikling både sentralt og i bygdene. En ny trase for E134 er lagt inn
i kommuneplanen for Notodden
på strekningen Høgås – Våladalen
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på bakgrunn av en utarbeidet vegplan for området.
Hjartdal kommune har tre mindre tettsteder, Tuddal, Hjartdal og
kommunesenteret Sauland. De to
sistnevnte ligger ved E134, mens
Tuddal ligger en cirka 20 minutters
kjøretur nord for E134. Kommunen vil legge til rette for fortetting
i Tuddal og Sauland.
I Kongsberg kommune ligger skytefeltet Hengsvann på Meheia
mellom Kongsberg og Notodden.

E134 Kongsberg-Gvammen utgjør en del av den nasjonale transportkorridor
5 som omfatter stamvegene E134 Drammen–Haugesund med tilknytning
riksveg 36 Seljord–Eidanger. Stamvegruten er den sørligste av flere stam- og
riksvegruter som krysser fjellet i Sør-Norge.
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Situasjonsbeskrivelse
Hva skjer i verden i
dag og i fremtiden,
og hvordan vil det
påvirke oss?
Gruppe A
Endra transportbehov
• Økt trafikk
• Økning i varetransport
• Vekst i energiforburk
• 	Elektr.nettverk
• 	Endra transportbehov
Klimautfordringer
• Klimaendring
• Klimagasser
• Klima
• Utslipp
• Klima: Økt flomfare
Demografi
• 	Stoppe byspredning
• Fraflytting/urbanisering
• 	Befolkningsvekst i Norge
• Klimaflyktninger i store
mengder
• Verdiendring
Forsyning
• 	Mangel på dyrka mark
• Jordvern
• 	Sjølforsyning
Teknologiutvikling
• 	Auke i drivstoffpriser
• 	Ny teknologi i biler
• Høghastighetsbane
• 	Ny teknologi
• 	Nye transportformer
Samfunnsøkonomiske
endringer
• Økonomisk bærekraft
• Økonomisk omfordeling
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• 	Slutt på oljeinntekter
	Globalisering
Gruppe B
- Flere folk
- 	Mer ustabil verden
-	Ny teknologi
- Endrede maktforhold i verden
- Vanskeligere å få nok mat
- Verden blir mindre
-	Nytt klima
- 	Mindre natur
Gule lapper:
- Vanskeligere å få nok mat
- Økt transport
- Flyktninger
- 	Energiforbruk (fornybar energi)
- Flere mennesker
- 	Matmangel
-	Mer penger i Norge
- 	Mer pengebruk
- Større forbruk.
- Fokus på utslipp (CO2 m.m.)
- Fokus på jordvern
- 	Mer forurensning
- Flere folk
- 	Mer urolig vær
-	Mindre økonomiske marginer
- Verden blir mindre
- 	Mindre natur.
- 	Nye maktkonstellasjoner
- Fred
- Økonomisk forandring
Gruppe C
-	Matmangel
- Klima og miljø
-	Energi – Reiseaktør
- Teknologi
-	Global demografi
-	Ny fordeling?
-	Omstillingskrav
-	Teknologiutvikling (el-bil…)
- Elbiler

- Høgfartstog
- 	Energi
- 	Drivstoffmangel
- 	Internasjonal arbeidspendling
- Økonomi
- Økende varebytte?
- Kulturlandskap
- 	Omstilling Næringsutvikling
-	Sentralisering – økt pendling
- Økt reiseaktivitet
- 	NOx – CO2-krav
- 	Satsing på turisme – reiseliv
- 	Ny folkevandringstid
- 	Innvandring –(fattig/rik)
- 	Ber.utvikling og sammensetning
- 	Miljøkrav, klimaendringer
- 	Matmangel
- Krav til utslipp
- 	Tilgang på mat
- Jordvern sterkere
- 	Mat – Forsyning
- Krav om å dele godene globalt
	Bedre fordeling av jordas ressurser
Gruppe D
Miljø
• 	Globale klimaendringer
• Krav om reduserte utslipp av
klimagasser
• 	Profittstyrt teknologi
• 	Tap av biologisk mangfold
Globalt
• 	Global produksjon – mer
transport, mer import.
• 	Produksjonsspesialisering
• Urbanisering Over 50% av
verdens befolkn. Bor i byer. Hva
skjer da med utkantstedene?
Velstand
• Velstandskrav
• 	Reisetid
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Trafikkvekst
• Økonomisk vekst – Mer bilbruk
• 	Mer fritid, bedre råd, flere og
lengre ferier
• Øk.vekst: Flere biler pr husstand
• Økt transportbehov – tidskrav –
JIT (just in time-logistikk)
• 	Sentralisering
• 	Må leve med høy trafikkvekst
Gruppe E
-	Transport
• 	Mer effektiv transport
• Verden satsar stort på vegar
• 	Sikkerhet
• Kortare køyretid

Miljø
• 	Miljøkrav
• Klima
• Vil vere best på miljø
• 	Miljø
• Klimaendringer
Fritid/velstandsøkning
• 	Turisme, mer fritid
• Kort-ferier
• 	Mye fritid/fritidsaktiviteter
• Økonomisk velstand
Ressursbruk
• 	Ressursmangel
• 	Arealeffektivisering
• 	Energiknapphet

Globalisering
• Konkurranse
• 	Befolkningsvekst
• 	Sentralisering
• 	Regionforstørring
• 	Globalisering
• 	Råvareknapphet
• 	Mat til folk
• 	Mer gods på bane
• 	Tenker langsiktig
• Jordvern
• 	IT: Avstand jobb-heim
• Uro
• Økt transportbehov
Flytting

15

KVU verksted • E134 Kongsberg–Gvammen

Hva er særegent
i dette området?
Gruppe A
Geografi
• 	Spredt bosetting
• 	Mye dyrka mark
• 	Topografi «på tvers»
• 	Antall utkjøringer
• 	Store høydeforskjeller
• 	Spredt boligbygging
Spesielle kvaliteter
• Verdensarv
• Kanalen, Havn
Trafikk
• 	Langtransport gods
• 	Lite gjennomgangstrafikk
• Vinterutfordringer
• 	Ingen alternativer til bil-buss
• Hovedrute Østland-Vestland?
• 	Pendling
• 	Endring av trafikkstrøm
Attraktivitet
• Folketalsutvikling
• 	Mentale avstander
Gruppe B
• Viktig transportkorridor med
for lav standard.
- Veg gjennom boligområder.
- Trusler mot dyrket mark
- Viktig kulturarv
- Behov for næringsutvikling
Lapper:
- Unødvending stor veglengde
-	Ikke tilfredsstillende
vegstandard.
- For stor ulykkesrisiko pga dårlig
vegstandard
- Kroklete E134
- Trussel mot dyrka mark
- Stigningsforhold
- Veg gjennom boligområder
- Behov for næringsutvikling
(tilgjengelig arbeidskraft)
- Kulturarv
- Viktig transportkorridor.
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Gruppe C
Kulturlandskap –Matproduksjon
Går gjennom boligfelt –
Randbebyggelse
Stigning/Høgdemeter
«Historien»
Del av øst/vest samb.
- Ulikt trafikkgrunnlag
-	Spredt utbygd, gj.gangstrafikk
gjennom tettstedene
- Randbebyggelse (mye)
- Innlandsby – Adkomst sjøen
- Stor del av farlig gods-transport
- Stigning Meheia
- Stort forbruk av drivstoff, ujevn
kjørerytme, høydemeter
- Mykje redusert fartsgrense
- Stor høydeforskjell
- Bluesfestival
- Notodden – søker
verdensarvlista
- Industrihistorie
-	Lite gjort med vegen på lang tid
- Del av sambandet øst vest
- Expressbuss døgnet rundt til
	Oslo
- 	Ingen omkjøring (Meheia)
- Jordbruksområder
- Verdifullt kulturlandskap/dyrka
mark Heddal–Hjartdal
- Mye pendling
- Bedre tilgjengelighet, vekst i nye
arbeidsplasser privat/offentlig
- Negativ befolkningsutvikling.
Utvikl i forhold til Østlandet.
	Omstilling Notodden – Store
areal tilgj. Sentralt
Gruppe D
Trafikk
• 	Trafikksikkerhet
• Forhold gående/syklende
• Framkommelighet vinterstid
• 	Topografi (Meheia)
Miljø
• Flomutsatt
• 	Tilgang til Telemarks unike natur

Kultur & historie
• Unik lokalhistorie
• 	Tinnosbanen
• 	Stavkirke
• 	Blues
• Viktig jordbruk, viktig nasjonal
veg, gammel kultur
Næring
• 	Binde sammen vekstområder
øst-sørvest
Gruppe E
Transport
• 	Stor del gjennomgående
tungtrafikk
• 	Smal E134
• 	Smal veg = køkøyring –ulykker.
• 	Mye stigning/høydeforskjeller
• 	Store høgdeforskjellar.
• 	Meheia-vegen til telemark (Frå
	Oslo)
• 	Tung topografi
• 	Blanda trafikk fjern/lokal
• 	Lokalveg & stamveg
• 	Mange avkjøringar
• 	Byer/tettsteder lokalisert, ulik
etter transport
• 	Dårlig banebetjening øst-vest
• 	Bra kollektivtrafikk. (østover)
• 	Lite utbygd kollektivtilbud
(vestover)
• «Midt i» – avhenging av andre
strekninger
Befolkning/arbeidsmarked
• 	Stort bo og arbeidsområde
• 	Mye pendling
• 	Pendling
• 	Store demografiske forskjeller
Turisme unik i Norge:
• 	Telemarkskanalen
• 	Industriens vogge
• 	Langstrakt verdensarv
• 	Sommarland
-	Aktivt jordbruk
-	Landbrukstrafikk på hovedveg
	Bebyggelse tett på vegen
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Innspill til Plenum
• Er firefelt aktuelt? Trefelt?
• Prosessen videre
• Kommunenes by- og tettstedsplaner
– hva er viktig for dere?
		Fokus på arealutvikling, tilpasse
		vegutbygginga til arealutvikling.
• Konkurransekraft/attraktivitet er viktig
		Kommunikasjon er viktigste faktor!
• Fin prosess, godt gruppearbeid
• Tro på at dere blir hørt!
17

KVU verksted • E134 Kongsberg–Gvammen

Interessenter
Gruppe A
-	Næring
- Transport
• 	Gjennom området
•	Til området
- Handel
-	Industri (Hydroparken)
- Turisme
-	Landbruk + skog
-	Notodden i sentrum
- Telemarkskanalen
- 	LO
- Velforeningen
- 	Industrinæring t.d.
Hydroparken
- Kommuar og nabokommunar
-	Pendlere
- 	Næringsutviklingsselskap
-	NUAS
- Kollektivselskap
• 	Brukere
- innbyggere:
• Velforening
• 	Grunneigare
• 	De uten bil
• 	Skuleelevar
• 	Skular
- Verneinteresser
- Helsevesen/Sjukebil
Gruppe B
-	Pendlere
- 	Næringslivet
• Handel
• 	Industri
• 	Landbruks
• 	Skogbruk
• 	Teknologi
- kollektiv
• brukere
• tjenesteleverandør
- kommunene
- fastboende/Grunneiere
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Gruppe D
- 	Notodden i sentrum
- 	NVE, NGU, mhp
flomproblematikk
- Høgskolen
- Kraftselskap
- 	Industrien eks Tinfos
- 	Transportører, eks. Eek, Tinn
billag
- 	Riksantikvar/Fylkeskonservator
- 	Beboere langs veg/myke
trafikanter
- 	Bluesfestivalen
- 	Turoperatører
- Etterspørrere av transport i
begge ender av hele korridoren
Gruppe C
- 	Næringslivet – transportnæring
• 	Reiseliv –Telemarksreiser –
	Industri
• Hyttebefolkning/-foreninger
• Handelsstanden
• 	Industriprod på Rjukan
• 	Eksport fra vestlandet/
langtransport
• Jordbruk/skogbruk/
tømmertransport
- Pendlere
arbeidspendling, Til Notodden,
Kongsberg, Seljord, Bø,
	Grenland
	Skolependling/Studenter
Jobbreiser
- Verneint./Miljøorg
- Vegentreprenører
-	Busselskap, drosje, ambulanse,
	Redningsbiler,
	Transportselskaper,
Flyplass, togforbindelse, NSB/
	Bratsbergbanen.
-	Befolkninga

	Rekreasjon, Fotgjengere/
syklister/de uten bil. Handel,
	Grunneiere, Naboer til vegen
-	Nærliggende omr/nabokomm:
	Tinn, Sauherad, Bø, VestTelemark.
Gruppe E
- 	Transportører, todelt:
• Økonomi
•	Sjåfører (arbeidsmiljø)
-	Pendlere
• Kort
•	Lang
- 	Lokaltrafikk:
• Skole/barnehage
• Traktorredskap/Bonden
• Handlende – Bil til butikken.
• Ungdom og fritid og
kollektivtilbud.
- 	Turisme: Gjennomkjøring/
	Transportåre, destinasjonstrafikk.
- Kryssende «trafikanter»
	Byutviklinga i Notodden
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Notodden er innlandsbyen med adgang
til alle verdens hav, via Heddalsvatnet.
Notodden er industriens fødeby i Norge med
Tinfos og Hydro som i den første tiden var
pionerer på foredling av elektrisk strøm.
Notodden har Norges beste kollektivtilbud med
TIMEkspressen som går 24 ganger inn mot Oslo og
retur hele døgnet alle dager hele året!
I tillegg har vi et stort musikkmiljø med blant annet
Notodden Blues Festival
Nils Bjørnflaten (Frp)
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Dessuten er E134 bindeleddet mellom
de to økonomisk sterkeste
områdene i Norge.
Ordfører i Notodden, Lise Wiik (A)
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Behov
Hva er de overordnede behov for å
få et godt samfunn?
Gruppe A
Attraktivitet, stedsutvikling
• 	Styrke attraktivitet Notodden
• 	Bosatte: Miljø
• 	Styrke attraktivitet i bygdene
• 	Opplevelse «Møte Telemark»
• 	Målretta turistsatsing
• 	Bevare natur & kulturlandskap
• 	Mindre tungtransport gjennom
	Notodden.
• 	Redusert barrierevirkning
• Flere folk
• 	Bedre befolkningsutvikling.
• Økt bosetting,
• Økt trafikk medf. «Delt by».
Få vekk støy og forurensning.
• 	Større
arbeidsmarkedsintegrasjon.
• 	Gode møteplasser i byen
Næringsliv
• Økt Nærings-/arbeidsplassetablering. Spes. «KIFT»
• 	Bedre næringsutvikling
• 	Redusert reisetid
• 	Behold handel/salg til
«forbipasserende»
Trafikk
• 	Bedre trafikksikkerhet
• 	Mer robust (mindre sårbar)
vegstrekning
• 	Lavere drivstoffforbruk (bedre
vertikalkurvatur)
• Øst/vest-forbindelse
• 	Gode avkjøringer
Kollektiv
• 	Bosatte: Transp. Med og uten
bil

• 	Bedre kollektivtilbud
• 	Skape alternativ til bil
• Kollektivtrafikkutvikling
Bedre folkehelse
• 	Både trafikksikkerhet, og koll.
Kulturlandskap
• 	Sikre mot gjengroing/
nedbygging
• 	Sikre jordvernet
Gruppe B
- 	Mer effektiv transport mellom
øst & vest.
- 	Redusere miljøulemper ved
transport
- 	Redusere tidsbruken til
pendling
- 	Bedre TS
- Øke attraktiviteten
- 	Bedre kollektiv
-	Noe GS-veg
- 	Opprettholde landbruket
- 	Næringsutvikling
Gruppe C
- Tilgang på rett kompetanse
(HiT) – Økt verdiskapning
- 	Bedre vegstandard (Sikrere,
raskere, tryggere)
- Framkommelighet, regularitet,
pålitelighet
- 	Reduserte avstandskostnader,
gj regioner/ intern.
- 	Ivareta historien/ Attraksjonskraft
- 	Pendling/ Kollektiv
- 	Opprettholde
befolkningsstrukturen
- Folkehelse (Rekreasjon, turomr.,
Friluftsliv, luftforurensning, støy)
- 	Arbeidsplasser (Stor dropout
fra Arbeidslivet) Vekst i
kompetansearbeidsplasser
- 	Gode tilkob. til viktige sideveger

- 	Mindre konflikt m lokalfefolkning
- 	Lett tilgang til gode
rekreasjonsområder
- 	Redusere støy
- Reduserte trsp.kostnader
- næring/privat
- 	Sikrere veg
- Fremkommelighet
- Kortere avstand (pendling, arb.
plasser)
- Kortere reisetid
- 	Effektive personreiser arbeid/
yrke
- 	Pendling, Trafikksikkerhet,
-Attraktivt skoletilbud (evt
pendling)
- Framkommelighet
-	Langtransport øst/vest
- 	Transport frå vestland av
råvarer til austl.
-	Gjennomgående trsp.korridor
- Yte gode tenester til
innbyggarane
- Halde oppe befolkningsstrukturen
- Samkvem mellom ulike distrikt
- 	Lokaltransport –Notodden –
Tettsteder
- Økt verdiskapning.
- HiT kompetanse
- 	Befolkningsvekst
- 	Slutt på negativ befolkningsvekst
- 	Bedre tilkn til «næringsmotor»
(Kongsberg-Grenland-Oslo)
- 	Mer høyinntektsnæringer
- Vekst i arbeidsplasser
- 	Lønnsomme bedrifter
-	Næringsutvikling/omstilling
- 	Attraksjonskraft
-	Arb.plass tilb. Unge (dropout)
- 	Trygghet for fastbuande og
fritidsbuande.
- 	Bevare kulturlandskapet
- 	Ivareta historien
-	Lokal næringsutvikling
21

KVU verksted • E134 Kongsberg–Gvammen

«Byutvikling i Notodden betyr mye, også for nabokommunene!»
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- Konkurransedyktig næringsliv
Kunne koma til opplevings-		
Telemark.
Gruppe D
- 	Effektive transportløsninger
- 	Bedre fremkommelighet og
redusert reisetid
-	Lavere transportkostnader
- 	Stamveifunksjon (øst-vest)
- 	G/S
- 	Miljøriktige veier, kulturelt
samkvem
- 	Mindre utslipp
- 	Lavere utslipp
- 	Red støy
- 	Redusere avhengighet av bil,
reduksjon av transportbehov
- 	Redusere utslipp CO2 NOx,
svevestøv, bakkenært Ozon
-	Landbruk
-	Ivareta sammenhengende
naturområder, spesielt viktige
naturtyper og områder med
rødlistede arter
- 	Landskap, estetikk, utforming

- 	Opplevelse, visuelt, utsikt,
rasteplass
- Trafikksikkerhet
- 	Trygg skoleveg
- Ulykkesreduksjon
- 	G/S –universell utforming
- 	Distriktspolitikk.
- 	Bostedsutvikling
- 	Bosetting/ Næringsutvikling
i distriktene
Gruppe E
Næring/gods
• 	Stor-Oslo
• 	Næringsinteresser/etablering
• 	Lokale bedrifter i nasjonale
markeder
• Framkommelighet for
næringstransporten –øst/vest,
-lokalt.
• 	Godstransport
• Økonomisk transportåre
• Økonomisk i drift over tid
• 	Transportkostnad
• 	Rask og vintersikker veg
• Flat veg

Lokal bruk
• 	Godt lokalvegnett
• 	Byutvikling
• 	Bedre lokalmiljø/områder
• Kollektivtransport, fritid. Lokalt
og mellom større sentra
Trafikksikkerhet
• 	TS
• 	Trygghet i lokalmiljøer
• 	Trafikksikkerhet: Lokaltrafikken
kontra gjennomgangstrafikken
• Krysningsmuligheter
• 	Redusere barrierer
• Færre ulykker.
Pendling/Abeidsmarked
• 	Pendlingsmuligheter
• 	Pendleravstand, -tid, -trygghet
• 	Arbeidsmarked, Karrierependling
• 	Gi mulighet for konkurransedyktig
kollektivtransport
Individet
• 	Individuelle valg
For heile samfunnet
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Hvilke transportbehov har interessegruppene i området?
Transportgruppa:
• 	TS
• 	Regularitet
• Kjøretøykostnad
• 	Transportkostnad
Næringsgruppa:
• 	Smartere bruk av
samferdselsmidler
• 	Bedre framkommelighet
• 	Mer pålitelighet i
transportsystemet
• 	Reduserte avstandskostnader
mellom regioner Kongsberg 	Notodden - Vest-Telemark
• Krabbefelt Meheia
• 	Redusert reisetid
• Færre ulykker
• 	Bedre arbeidsmarkedsintegrasjon
• Kortere kjøretid gjennom
	Notodden
• Kortare køyretid gjev bedre
sjåførmiljø
• Kortere reisetid OsloSommarland
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• 	Mindre bilsjuke unger på ferie.
• 	Mer gods på bane øst-vest
• Folk: – bosetting – besøkende
• Kompetanse: – Arbeidsplasser
• 	Attraktive tettsteder
• Færre høydemeter
• Kollektivknutepunkt
Saulandstøtta
• 	Parkeringsplasser ved
knutepunkt
• 	Begrense biltrafikk,
• 	Bedre miljø langs vegen
• 	Mer kollektivtrafikk
• 	Bevare natur og kulturlandskap
• 	Mer gang & sykkel
• 	God framkommelighet
• 	Lettere traseer (pil) mindre
forbruk
Kommunegruppa:
• 	Opprettholde parkering/buss i
	Notodden
• 	Sammenhengende G/S langs
	E-134
• 	G/S-veg i Sauland
• 	G/S-Veg Heddal/Nordbygda til
Sauland

• 	Gang-/sykkelvegar
• 	Trafikksikkerhet, Lokaltrafikk
• kontra «transportåre/stamveg»
• 	Godt vegdekke (vegstandard)
• 	Trygg veg –redusere ulykker
• 	Gul midtstripe gjennom heile
Hjartdal
• Utbedring av flaskehalsar.
• Komme raskt til Notodden
• Komme raskt gjennom
	Notodden
• 	Raskere veg til Kongsberg
• Kollektivtransport vestover fra
	Notodden
• 	Bedre kollektivtransport til
Tuddal
• 	Betre busstilbod
• 	Bedre kollektivtilbud vestfra –
	Seljord/Åmot
Regionalgruppa:
• 	Bedre samfunnsøkonomi totalt
• 	Lokale arbeidsplassar
• 	Attraktive bygder og byar –
gode tettstader – bil – kollektiv
–sykkel.
• 	Gode pendlemuligheter
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innspill fra plenum, positive faktorer
• Teknologisk utvikling – Energi
• Innovasjon og nyskaping
• Økt/endra transportomfang (økt velferd)
• Alle faktorene har +/-sider
• Endrede maktforhold
25
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Samfunnsmål
Hva bør målet
for samfunnsutvikling i området
Kongsberg–
Gvammen være?

områder for miljømessige
ulemper
- 	Redusert lokaltrafikk
• 	På hovedveg – Legg vegen
utenom bebyggelse/tettsteder
- Redusere stamvegens
barriereeffekt
-	Bedre kollektivtransport

Næringslivsgruppa:
Hovedmål:
-	Bedre framkommelighet
(Raskere eller tryggere eller mer
forutsigbar?)
- Reduserte avstandskostnader
mellom regioner
-	Reduser lokaltrafikk (Kvifor? 		
	Miljø? Folkehelse?, Bymiljø?

Endelig forslag fra
næringslivsgruppa:
En smidigere gjennomføring av
fjerntrafikken med hensyn tatt
til reduserte avstandskostnader,
større pålitelighet, mindre
lokaltrafikk, økt trafikksikkerhet,
miljøforbedring og landskapsvern

Gule lapper:
- 	Bedre framkommelighet
• Kortere reisetid
• 	Bedre vinterforhold (slakere
bakker)
- 	Lite stigninger
-	Mindre stigninger
- 	Lavere transportkostnader
- Utanfor store buområde
- 	Gode avkjøringer mot store
turistattraksjoner
- Hovedmålsetning for gjennomføring av E134 må føre til:
	Bedre framkommelighet med
mindre miljøbelastning,
reduserte avstandskostnader
mellom regioner med mindre
stigning og mer pålitelighet,
- Redusert avstand
• Kortere veg
• 	Mindre stigninger
-	Attraktivitet
-	Bedre næringsutvikling
- 	Trafikksikkerhet
- 	Delt by
- 	Spare tettbebygde bolig26

vegvesengruppa:
Mer effektiv og sikker transport
mellom øst og vest samtidig
som lokalsamfunnets behov er
ivaretatt
Gule lapper:
-	Bedre vegstandard
- 	Robust transportsystem
- Kortere reisetid
- 	Reduserte høydeforskjeller
- 	Mindre ulykker
- Trafikken utenom sentrum.
- Utan flaskehalser
- … for kollektivtrafikken…
- Færre boliger berøres
- + Nord-sør (kryss)
- Jordvern
- 	Bedre bondens arbeidsdag.
- 	Bomiljø
- Framkommelighet
- «Delt by»
- reduserte avstandskostnader
i et miljøperspektiv mellom
regioner
- Kollektivtransport
- Vekk fra boligområder

- 	Bedre kollektivmuligheter for
pendlerne
- 	Bedre gange/sykkelvei i Sauland
-	Bevare kulturlandskap
- 	Lokalmiljø blir prioritert
- 	Sikre smidig kryssing, E134,
Notodden, Rjukan, Kongsberg, Bø
- 	Redusere lokal biltrafikk
- 	Støyreduksjon bebyggelse
Mer pålitelighet i transportsystemet
Samfunnsmål:
1 	Redusere transportkostnadene
mellom øst og vest
2 Redusere transportkostnadene
inn/ut av distriktet/Telemark
3 Utvide distriktets bo- og
arbeidsmarked
Transportgruppa:
• 	Effektiv, miljøriktig og sikker
kommunikasjon lokalt og
mellom øst og vest
Regionalgruppa:
- Bidra til eit attraktivt
Telemark gjennom:
• 	Trygg og forutsigbar ferdsel
• 	Mangfoldig og miljøvennlig
transporttilbod
	Arealbruk som tar hensyn til
tett stedsutvikling og landskap
Kommunegruppa:
-	En effektiv, trygg og miljøriktig
trasé
Gule lapper:
-	Ligge unna dyrka mark, viktige
naturmiljø, kulturlandskap.
- 	Ta hensyn til:
• 	Biologisk mangfold
• 	INON
• 	Sammenhengende
naturområder
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-	Arealbruk, -sammenheng m/
transport.
- 	Som gjør kollektivreiser
attraktive
- Jordvern
- Utslipp
- 	Ikkje så bratt
- 	Tunnel
- 	Redusert utslipp klimagass
- 	Bevare kultur og naturlandskap
- 	Bedre framkommelighet
- 	Reduser avstandskostnader
- 	Nasjonalt:
• Utfordrende topografi på
dagens trasé fører til:
-Stort forbruk av drivstoff
-Ulykker
-Lang transporttid mellom øst
og sørvest.
- Jordvern
- 	En effektiv, trygg og miljøriktig
trasé
- 	Mindre utslipp
- Flater trasé
- 	Transportnæringen m.m.
- 	Bedre pendlemuligheter –		
	Bredere
arbeidsplass tilb.
- 	Befolknings- og 			
næringsutvikling
- 	Bedre tilgang til sentrale
servicetilbud
- Fremkommelighet
- 	Lokalt:
• 	Miljø
• 	Pendling: Næringslivet mot
Kongsberg, Buskerudbyen og
	Oslo
• 	Dagligtrafikken
- Barn/Unge
Sikkerhet

«Jeg har fått
en mer nyansert
forståelse av
problemstillingene
etter første dagen
på verkstedet»
Verkstedkommentarer
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«Notodden sliter
med attraktiviteten etter
Tuven-utbyggingen»
«Lokalpolitikk styrer for mye,
vi trenger mer fag
og mer statlig styring»
«Godt å se at ikke alle deler synet
om at vegen er alt»
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«Det er et stort behov
for å øke attraktiviteten
og gjøre det mer populært å
bosette seg i Telemark»
«Viktig å ta hensyn til
vegen som sted i lokalsamfunnet»
«Vi planlegger oss i hjel»

Verkstedkommentarer
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Konseptvalg Nivå 1&2
Hva kan vi gjøre for
å utnytte dagens
vegsystem bedre
GRUPPE A
Lokal utvikling
• 	Styrke handel og trivsel lokalt
• 	Meir lokal produksjon av mat og
andre varer
• 	Samordna areal- og
transportplanlegging dvs:
-	Bustadfelt og institusjonar
tett på sentrum
-	Samlokalisere næringsparkar
(gjeld næringer med stort
transportbehov)
• Flere arbeidsplasser lokalt
	Miljøvennlig persontransport
• Fleire lokale bussar
• 	Bedre kollektivtilbud
• Økt overføring til buss –økt
frekvens, lokalbuss, regionalbuss
Tog må korresponderer
• Hyppige bussavganger
• 	Samle avkjøringer
• g/s-veger
• støyskjermer
• 	Parkeringsavgifter i byen, på
kjøpesentre og arb.pl.
• 	Betre framkomme for sykkel
• 	Lavere kostnader på
kollektivtrafikk
Godstransport
• 	Meir godstransport på bane
• 	Samlokalisere næringsparkar
(gjeld næringer med stort
transportbehov)
• Jernbane gjennom området
Vegen:
• Utbedre stigninger og svinger
- Vaner:
• 	Redusert forbruk
• 	System med samkjøring i bil
• 	Mindre studentpendling
30

GRUPPE B
- Fikse sprekken i vegen
-	Mer bevisst arealpolitikk,
interkommunalt samarbeid
-	Støtte/bygge opp under mer
samarbeid om transport
-	Asfaltere
- Søke mer lokal produksjon
- Flytte gods til sjø
-	Bedre kollektivtransporten’
- Utbedre flaskehalsar
-	Gi kollektivtransporten bedre
betingelser
-	Mer gods på jernbane
GRUPPE C
-	Bedre overgang
-	Oftere buss (støtte)
-	Billettpriser
-	Mykje betre kollektivtilbod
-	Oppfordre til samkjøring –
påvirke holdninger
-	Mer g/s-veg
-	Bedre vedlikehold
- Fjerne flaskehalsar
-	Godt vegdekke
-	Nye krabbefelt, nye kryss
-	Breddeutvidelse
- Rette ut svinger
- Rundkjøring
- Sentralisere busetting
-	Arealplanlegging
Lokalt:
• 	Red. transportbehov ved å se
boligomr, barnehager, skoler i
sammenheng –Arealplanlegging.
- Fleire lokale arbeidsplassar
-	Restriksjoner (parkering)
-	Bedre logistikk
-	Bedre samordning mellom ulike
transportører.
Gruppe D
Effektivisering av transportnettverk
Støyreduserende tiltak
Mer og billigere kollektivtrafikk

Ringveisystem/Krabbefelt
Tilrettelegge bedre for myke
trafikanter
Byfortetting
Satse på arbeidsplasser lokalt
Ulykkesreduserende tiltak, eks
midtdeler på belastede strekninger
Pooling av varetransport,
(kollektivløsning på gods)
Øke kapasitetsutnyttelsen på
lastebiler
GRUPPE E
Kollektiv
• 	Togtilbud må styrkes
• Kollektivtransport fra Sauland og
inn til Notodden
• 	Mer utbygd bussbruk
• Kollektivtilbudet må styrkes inn
mot Notodden
• 	Tenke buss ved boligbygging
utafor sentrum
• Øke kollektivandelen
• 	Billigare kollektivtransport
• Helhetstenkning i
kollektivtrafikken
• Kompiskjøring
• 	Betre utbygd kollektivtransport
• 	Gods på bane
• Flytte godstrafikken vekk fra veg
• 	Mer gods på bane i korridoren
øst-vest.
G/S
• 	Tilrettelegge for gang/sykkel på
korte reiser
• 	Belønne bruk av sykkel til jobb
• 	Bedrifter oppfordre ansatte til å
delta i Birken
• 	Gang/sykkelveg
• 	Tenke meir sykkel og
gangavstand til nærbutikk
• Utbedre flaskehalser
• Færre av/på-kjøringer
• 	Styrke sentra med ulike tilbud.
• Utvikle gode knutepunkter
• Fleksibel arbeidstid
• 	Arealbruk som underbygger
bruk av kollektive 			
transportmidler
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KOMMENTARER i plenum
•	G/s-veger
•	Arealbruk –samle funksjonene –
redusere transportvolumet
• Krabbefelt i store stigninger
•	P-avgifter på kjøpesenteret, på
arbeidsplassene i byen.
•	Gods-flytting til sjø
•	Bedre utnyttelse/samarbeid
om utnyttelse av gods/logistikk.
•	Billig og bra busstilbud
•	Avgiftsfri diesel
•	Timeekspressen
Spesielt med dette prosjektet:
• Hvordan styrke lokalsentra SATP
– positive virkemidler.
•	Belønne/oppfordre til sykle til
jobb
•	Mer gods på jernbane
•	Billig buss til kjøpesenteret.
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Faksimile fra Telen.no

De fleste oppfatter Meheia som en fjellovergang.
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Konseptvalg Nivå 3
Mindre utbedringer
i nåværende trasé
Endelig fikk verksteddeltakerne
kart å tegne på. I første omgang
for å legge inn mindre utbedringer,
i neste for å tenke større utbygging
(Nivå 4).

GRUPPE D leverte bare sine
innspill på gule lapper:
• Krabbefelt i stigningene over
	Meheia
•	Nye bredere bruer
•	Tiltak mot utforkjøringsulykker
•	Sammenslåing av avkjørsler
• Utbedring av kryss
• Utvide/etablere vegskulder
• Vegbelysning
•	Siktrydding
• Utbedring av enkelte svinger
mellom Sauland og Hjartdal
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A
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• Utvidelse av bru ovenfor
Saggrenda
• Lomme der vogntog kan kjøre
til siden for å slippe trafikken
forbi
• Vider utbedring i Finnlia
• Utvidelse av bru ved Elgsjø
• Forbedre kurvaturen og
etablere krabbefelt der det er
behov på strekningen
Saggrenda til Høgåskrysset

• Forbedre vinterberedskapen
på strekningen over Meheia
• TS tiltak og fotobokser på
strekningen over Meheia
• Sikker GS kryssing ved
Høgåskrysset
• Tunnel fra Høgåskrysset og
ned til avkjøring til fv. 360
• Legge E134 i kulvert under
Storgata i Notodden
• Flytting/ utbedring av krysset
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mot fv. 152 mot Bø
• Avkjørselssanering i Heddal
• Sikre GS kryssinger i Heddal
• Utvide brua over Vella ved
Ørvella
• Forbedre kryssløsningen
i sentrum av Sauland
• Utretting av Grisesvingen
og Tomatsvingen

• Utvidelse av brua over Skorva
• TS tiltak på Gvammen
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• Utretting/ utvidelse av smal
bru ovenfor Saggrenda
• Utretting/ utvidelse av
strekning i Meheia gjennom
hytteområde ved Seingrunnsvannet
• Krabbefelt i Finnlia
• Utretting/ utvidelse av smal
bru ved Elgsjø

• Krabbefelt fra Tinemyra og
opp til Goasholt
• GS veg fra Nordbygda Heddal
til Sauland sentrum
• Utretting/ utvidelse av Grisesvingen og Tomatsvingen
• Utretting/ utvidelse av bru
over Skorva
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C
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• Utretting av svinger etter
Saggrenda
• Utvidelse av smal bru etter
Saggrenda
• Sanere avkjørsler i 60 sonen
ved Meheia for å kunne heve
fartsgrensa
• Krabbefelt med midtdeler i
stigningene på begge sider
av rasteplassen på Jerpetjønnhovet

• Rette ut svinger i Mølleskotet
• Utvide bru ved Elgsjø
• Rette ut sving og utbedre
dosering i Grevstadskotet
• Sykkelby/ GS tiltak fra toppen
til avkjørselen til Høgås
• Omlegging av E134 i tunnel fra
Høgåskrysset og ned til
avkjøringen til fv. 360
• Etablere sikre fotgjengerkryssinger i Heddal
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• Sanere/ slå sammen avkjørsler
i Heddal
• GS veg fra Nordbygda Heddal
til Sauland
• Utvidelse av brua over Åmnesfossen
• GS veg fra Sauland sentrum
til Brekka
• Utretting av Grisesvingen
og Tomatsvingen

• Utvidelse og forbedring av
veglinja ved brua over Skorva
• Breddeutvidelse og utretting
Skårnes til Tveiten
• Viltgjerde på utsatte
strekninger
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E
40

• Gruppen har forutsatt at den
smale brua ovenfor Saggrenda
blir utbedret i utbyggingsprosjektet forbi Kongsberg
• Avkjørselssanering og andre
tiltak for å kunne fjerne 60
sonen på Meheia
• Krabbefelt på de strekningene
der det er behov over heia
• Utbedring av smal bru ved
Elgsjø

• Tunnel fra Høgåskrysset og ned
til krysset til Fv360 med egen
tunnel ut til Øta bygget som
omlegging av fv. 360
• Ombygging av krysset mellom
Storgata og E134 slik at E134
legges i kulvert under Storgata
for å knytte jernverkstomta og
byen tettere sammen
• Avkjørselssanering i Heddalutfordring jordvern
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• Breddeutvidelse i Heddal
• GS veg fra Nordbygda Heddal
til Sauland sentrum
• Utretting av vegen ved
Ingolvsrud (ovenfor Elim)
• Utretting av vegen mellom
Dalen og Ørvella
• Utbedring av krysset mellom
E134 og Fv361, Ørvella krysset
(særlig sikt)

• Utvidelse av brua over Ørvellaelva
• Utretting av Grisesvingen
og Tomatsvingen
• Utvidelse av bru over Skorva
• Utbedring av svinger mellom
Moen og Hjartsjå
• GS veg fra Sauland kirke til
Gvammen
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Konseptvalg Nivå 4
Større utbygginger/
nye traseer i
transportsystemet
Metode:
1. Bruk noen minutter for deg selv.
	Noter ned stikkord/ideer/innspill.
2. Gå runder i gruppa - en idé pr
deltaker. Noter på flipover og
kart. Husk å ikke begrave dere i
detaljer.

4. Forslagene henges opp og
deltakerne tar runde i lokalet
for inspirasjon og kommentarer.
5. Kommentarer/innspill i plenum.
Forsøk å kategorisere de ulike
forslagene.

3. Bearbeid ideene videre ved
behov.
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Har tegnet opp tre ulike passeringer av Notodden:
I blått: Ny trasè relativt langt nord
fra Saggrenda til Limoen (nord
for Ørvella). Denne går også nord
for Lisleherad og Kloumannsjøen.
Passerer videre nord for Ålamoen,

og nord for Sauland. Og hovedsakelig nord for eksisterende veg
videre til Gvammen.
I blått: «Golden Gate»-konseptet:
Ny trasè retning sydvest fra Saggrenda, passerer Heddalsvatnet i
høy bro (derav Golden Gate) ved
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Ramberg, deretter syd for Heddal,
og Sauland, men sammenfaller
med det det øverste blå konseptet etter Sauland.

sentrum, og rett nord for dyrkede
og bebodde områder i Heddal,
frem til Limoen. (møter blå linje).
Avkjøring til Notodden sentrum
ved Tinnemyr.

I rødt. Ny veg i nærheten av eksisterende veg frem til Tinnemyr,
deretter rett nord for Notodden
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Veg hovedsakelig langs eksisterende trasé fra Saggrenda til Elgsjøen. Derfra ny trasé videre over
Svelgfoss og Nymoen, nord for
Heddal i jomfruelig terreng, og
videre til Gvammen nord ELLER
syd for Sauland og Hjartsjåvatnet.

Avkjøring fra Svelgfoss sydover
mot Notodden sentrum, og
ringveg fra nordøst for Tinnemyr
til nordvest for Tuven.

KVU verksted • E134 Kongsberg–Gvammen
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Et konsept som innebærer ny
trase nord for Notodden sentrum.
Passerer Tinneelva i bro ved Kåfjellåsen. Videre delvis i tunnel nord
for Heddal og nord for Sauland.

bynær trase i blått som passerer
Notodden sentrum i tunnel og
kulvert, og passerer Heddal først
syd, deretter nord for Heddøla,
tunnel syd for Sauland.

Gruppen har tegnet inn en mer

I grønt er tegnet inn flomsikker
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passering nordøst for Tuvenområdet. I svart og rødgrønt er
alternative forbindelser mellom
Tuvenområdet og ny trasè ved
Kåfjellåsen.
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Hovedkonseptet som ble diskutert i gruppen er ny vegtrase
på hele strekningen fra Saggrenda til Gvammen, i all hovedsak basert på forslaget fra
Haukeliveiens venner. Forslaget
fra haukeliveiens venner går i
utgangspunktet ut på å bygge
helt ny trase på størsteparten av

hele øst-vest-forbindelsen, men i
gruppens diskusjon ble det tegnet
inn at ny trase møter prosjektet
Gvammen-Århus i vest. Et alternativt møtepunkt med dette
prosjektet ble tegnet inn sydvest
for Hjartsjåvatnet, for å unngå
god matjord rett vest for vatnet.
Dette konseptet innebærer
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vegtrasé som konsekvent unngår
bebodde og dyrkede områder, og
passerer Notodden nord for byen,
ved Kåfjellåsen. Traseen skal da
bygges slik at det tas høyde for
4 felt i fremtiden, det er noe av
begrunnelsen for å legge traseen
vekk fra bebodde strøk. Konseptet legger også vekt på å bevare

grusforekomst ved Ålamoen
Som alternativt konsept ble det
diskutert eksisterende E-134, med
passering av Notodden sentrum
i kulvert, tunnel øst for byen
(allerede i kommunedelplan?), og
parallelveg nærmere elva gjennom Heddal.
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Gruppen har tegnet opp et konsept som innebærer ny veg fra
Saggrenda som møter eksisterende E134 rett vest for Sauland
i Hjartdal kommune. Mellom
Sauland og Gvammen legger
konseptet vekt på å utnytte og
oppgradere dagens trasé. Ved
passering av Notodden er det

tegnet to lenker; En nord og en
syd for Lisleherad. Konseptet
innebærer tunnel på enkelte
strekninger.
Det skisseres også flere avkjøringspunkter for arm til Notodden
fra lenken som ligger syd for
Kloumannsjøen/Lisleherad: Øst
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og vest for Svelgfoss, samt nordøst og nordvest for Elgsjøen. En
forlengelse av sistnevnte er tegnet
i tunnel forbi tettbebygde sydover
på østsiden av Heddalvatnet og
møter fv. 360 ved Bentsrud.
Reisetid til Sommarland i Bø
fremheves som viktig.
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Konsepter

Det er lagt vekt på å rendyrke konseptene for at det skal være
lett å skille dem fra hverandre
1. 0-konseptet.
Vegen slik den fremstår i dag, med normalvedlikehold. Det ligger ingen vedtatte prosjekter
på strekningen som har bevilgning. Det diskuteres om vi skal ta høyde for Gvammen-Århus
i trafikkberegningene, da den ikke ligger inne med ferdigstillelse i første halvdel av NTPperioden.
2. Mindre tiltak
Prioriterte enkelttiltak som har kommet fram som forslag fra KVU-verkstedet under
gruppearbeidet «mindre utbedringer». Det dreier seg da om breddeutvidelse på broer,
utretting av svinger, TS-tiltak og lignende, men da prioritert etter hvor en får mest igjen for
investeringen.

3. Generell opprustning
Heve standarden på hele strekningen slik at hele strekningen oppfyller kravene til bredde og
kurvatur.
4. Full utbygging i gammel linje
Ny veg, men hovedsakelig i eksisterende trasè, og da gjennom Notodden i tunnel fra Høgås
mot sentrum, og mulig kulvert/tunnelløsning gjennom selve sentrum.
5. Full utbygging i ny linje
Ny trasé over Meheia, passere nord for Notodden, enten med en høybru eller nede i dalen
ved Lisleherad. Traseen fortsetter oppe i åsen forbi Ørvella, og hovedsakelig nord for
eksisterende trasé fram til Gvammen.
6. Kollektiv
Her vurderes muligheten til å legge ny jernbanelinje slik at det blir direkteforbindelse mellom
Kongsberg og Notodden sentrum. Lokaltoget som i dag har endestasjon på Kongsberg, ville
da kunne gått til Notodden.
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Deltakere Verksted:

Johannes Sørli
Haukeliveiens venner
Nicolai Østhus
Haukeliveiens venner
Anne Bamle
Hjartdal kommune
Jørgen Lia
Hjartdal kommune
Olav Tho
Hjartdal kommune
Erik Schüller
Jernbaneverket
Henning Thorstensen
Kongsberg kommune
Jan Erik Innvær
Kongsbergregionen
Olav Vefald	Norges Lastebileierforbund
Karl Gran	Norges naturvernforbund
Harald Sandvik	Notodden kommune
Lise Wiik	Notodden kommune
Nils Bjørnflaten	Notodden Kommune
Olaf Flåterud	Notodden Utvikling AS
Nikolai Boye	Næringslivets Hovedorganisasjon
Åsmund S Kroken	Telemark bilruter
Olav S. Nordbø	Telemark bondelag
Aslaug Norendal	Telemark fylkeskommune
Kristin B. Vindvad
Fylkesmannen i Telemark
Sigurd Lenes
Fylkesmannen i Telemark
Bente Dyste	Telemarkreiser AL
Erling Rønnekleiv	Telemarkreiser AL
Håvard Braute
Vianova
Thorolf Kasin	Nettbuss
Svein Sem	Bonde
Børge Skårdal	AS Haukeliveien
Hedda Kleppen	Elevrådet, Sauland Skule
Henrik Kleppen	Elevrådet, Sauland Skule
Arnt Honstad	Statens vegvesen
Eva Preede	Statens vegvesen
Gunnar Ridderstrøm	Statens vegvesen
Hans Kortner Ryen
Statens vegvesen
Kjell Wold	Statens vegvesen
Morten Ask	Statens vegvesen
Thoralf Eikeland
Statens vegvesen
Torstein Nilsen	Statens vegvesen
Vidar Rugset
Statens vegvesen
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Statens vegvesen, Region sør
Serviceboks 723, 4808  ARENDAL
vegvesen.no
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