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Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring av E134 
Gvammen-Vågsli - Videre oppfølging av arbeidet med E134 som 
hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet 

Vi viser til Statens vegvesens KVU for strekningen E134 Gvammen-Vågsli. KVUen har også 

vært gjennom ekstern kvalitetssikring, KS1. 

 

Det vises samtidig til omtale av langsiktig strategi for utvikling av hovedvegforbindelser 

mellom Østlandet og Vestlandet i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, jf. Meld. St. 33 

(2016-2017) ss. 111-112. 

 

Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at E134 prioriteres som en av 

hovedvegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. I det videre arbeidet med 

planlegging og utvikling av E134 som øst-vest-hovedvegforbindelse, legger departementet til 

grunn at E134 på strekningen Gvammen-Vågsli etableres i en ny innkortet korridor nord for 

dagens E134. Dette er i tråd med Statens vegvesens anbefaling i den gjennomførte KVUen. 

 

Prioritering av midler til utvikling av strekningen E134 Gvammen-Vågsli vil bli vurdert 

nærmere i arbeidet med neste NTP.  

 

Før det settes i gang videre planlegging etter plan- og bygningsloven på E134 Gvammen-

Vågsli, vil regjeringen frem mot neste NTP arbeide videre med et helhetlig forslag til 

ambisjonsnivå og prioriteringsrekkefølge for den videre planleggingen av tiltak på E134. Vi 

ber om at Statens vegvesen utarbeider et grunnlag for et slikt forslag i god tid før neste 

rullering av NTP. 
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Side 2 
 

Departementet vil også presisere at strategien for utvikling av hovedvegforbindelser mellom 

Østlandet og Vestlandet har et langsiktig perspektiv, frem mot 2050. Den videre 

planleggingen vil bli innrettet med sikte på en gradvis utvikling av vegstandarden. 
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