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Situasjon

● Vegen gjennom prosjektområdet er ikke tilstrekkelig 

effektiv til å fungere som en fremtidsrettet 

hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. 

Det skyldes både standard og linjeføring
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Prosjektutløsende behov

● En mer effektiv veg som kan gi redusert 
reisetid og transportkostnader
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Andre viktige behov

● Bedre fremkommelighet og forutsigbarhet vinterstid

● Reduserte utslipp

● Økt trafikksikkerhet

● Regional utvikling

– Å styrke regionens konkurranse- og 
attraksjonskraft ved å legge til rette for 
næringsetablering, tettstedsutvikling, pendling, 
bosetting og reiseliv 
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Samfunnsmål

● Samfunnsmålet beskriver hva «AS Norge» skal få igjen for 
investeringene (gjenspeiler hvilken fremtidsrettet utvikling 
og verdiskapning som søkes oppnådd)

● Samferdselsdepartementet (SD) fastsetter samfunnsmålet

● Samfunnsmålet springer ut fra:

– Prosjektutløsende behov 

– Det prosjektspesifikke oppdraget fra SD om å utrede valg 
av trasé (som styrker E134 som hovedvegforbindelse) 

– De generelle overordnede statlige føringer i NTP. 
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Vegen mellom Gvammen og Vågsli skal være en 

effektiv delstrekning på hovedvegforbindelsen 

E134 mellom Østlandet og Vestlandet



Hva legger vi i begrepet effektivitet?

● Begrepet «effektiv» viser primært til en ønsket utvikling av 
E134 gjennom Telemark. Detter er en utvikling som 
innebærer vesentlig redusert reisetid og lavere 
transportkostnader mellom Østlandet og Vestlandet, både for 
næringslivets transporter og for personbiltrafikken.
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Effektivitet

Med begrepet effektiv mener vi en rask veg som gir vesentlig 

lavere transportkostnader.

Begrepet «Østlandet og Vestlandet» viser her primært til de 

områder som E134 i fremtiden skal betjene på en effektiv 

måte. Det gjelder hele Vestlandet sør for Bergen og Østlandet 

sør for Oslo.



Effektmål
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Effektmål for en mer effektiv trasé

Reduserte transportkostnader

Indikator 1
Redusert reisetid for personbiler og tungbiler
mellom Gvammen og Vågsli

Indikator 2 Totalt reduserte høydemeter 

Indikator 3 Totalt reduserte transportkostnader



Generelle samfunnsmål (1)

Regional utvikling

● Potensialet for næringsetablering, tettstedsutvikling, 

pendling, bosetting og reiseliv vurderes kvalitativt med 

utgangspunkt i GIS-analyser og vegens beliggenhet i 

forhold til tettsteder
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Generelle samfunnsmål (2)

Trafikkulykker

● Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal 

reduseres

● Indikator: Redusert risiko for ulykker med hardt skadde 

og drepte sammenlignet med dagens situasjon.
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Generelle samfunnsmål (3)

Klima

● Redusere klimautslipp i tråd med Norges klimamål om 

omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

● Indikator: Redusert CO2-utslipp 
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Generelle samfunnsmål (4)

Risiko og sårbarhet

● Redusert risiko for stenging av veg

● Redusert sårbarhet ved stenging av veg
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Betingelser som konseptene skal oppfylle


