Forord
Statens vegvesen, Region sør er tiltakshaver og herav ansvarlig for utredningsarbeidet for
ny E134 Damåsen – Saggrenda. Vegdirektoratet er ansvarlig myndighet og har ansvaret for å
godkjenne utredningen. Formålet med en konsekvensutredning er i følge plan- og bygningslovens §33-1:
«Å klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen
av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres».
Utredningen er gjennomført i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning, samt retningslinjer i Statens vegvesens Håndbok 140.
Konsekvensutredningen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Konsekvensutredningen vil ligge ute til offentlig ettersyn
i minimum åtte uker. Forslag til kommunedelplan for det samme prosjektet vil være til offentlig ettersyn i samme periode. Det vil bli avholdt offentlig møte om konsekvensutredningen
tidlig i høringsperioden. Møtet blir annonsert i pressen.
Formålet med høring og offentlig ettersyn er å sikre:
• at konsekvensutredningen er i samsvar med godkjent utredningsprogram
• en åpen planleggingsprosess som gir myndigheter, organisasjoner, berørte parter og
andre interessenter mulighet til innsyn og medvirkning i prosessen
• best mulig grunnlag for videre planlegging
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Alle kan komme med uttalelser til konsekvensutredningen. Uttalelser sendes til:
Statens vegvesen, Region sør
Serviceboks 723
4808 Arendal
Frist for å komme med uttalelser er 31.08.04.
Spørsmål om konsekvensutredningen kan rettes til:
Wenche Bjertnes, tlf 815 48 000
Etter behandling av høringsuttalelsene, skal Vegdirektoratet avgjøre om utredningsplikten er
oppfylt eller om det er nødvendig med tilleggsutredninger. Når utredningsplikten er oppfylt,
utarbeider Vegdirektoratet et sluttdokument som oversendes Statens vegvesen Region sør,
med kopi til berørte myndigheter og de som har avgitt høringsuttalelse.
Videre kommunedelplanlegging kan skje parallelt med Vegdirektoratets godkjenning, men
det kan ikke fattes formelle vedtak om trasé før konsekvensutredningen er godkjent.
Andreas Setsaa
Regionvegsjef
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Begrunnelse for tiltaket
E134 som går over Haukeli, er korteste stamvegrute mellom Drammen og Haugesund. E134
Damåsen-Saggrenda har ikke tilfredsstillende vegstandard. Verken kurvatur eller vegbredde
tilfredsstiller kravene til stamvegstandard. Vegen går gjennom bynære tettbebygde områder
og gjennom bykjernen i Kongsberg. Sammen med lokaltrafikken, skaper gjennomgangstrafikken miljø- og trafikksikkerhetsproblemer. Strekningen gjennom Kongsberg er en av ulykkesstrekningene på denne stamvegruta i Buskerud. Prognoser for forventet trafikkvekst tilsier
en økning fra 63000 til 81000 bilturer per døgn i byområdet i Kongsberg innen 2015. Dette er
en utvikling som er lite ønskelig, da den fører med seg ulemper som lokal forurensning, støy,
ulykker og utrygghet samt barrierevirkninger.
På bakgrunn av dette, utarbeidet Kongsberg kommune og Statens vegvesen «Samlet Arealog Transportplan for Kongsberg 1998-2015» (SATP). En av målsettingene i denne planen er å
legge grunnlaget for en totalløsning for transportsystemet og utbyggingsmønsteret i Kongsberg byområde, definert som området avgrenset av Krekling – Skollenborg – Saggrenda – Bevergrenda.
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Trafikkbelastningen i rushperioden medfører kø på det sentrale vegnettet i Kongsberg. Rushtiden har lengre varighet enn i andre byer. Siden trafikkmengden er relativt stor på deler av
dagens E134, vil en liten endring av dagens trafikkfordeling medføre enda større kapasitetsproblemer. Vegnettet i Kongsberg vil nå kapasitetsgrensene om 20 år. Det er allerede kø- og
rushproblemer i Kongsberg.
Målsettingen med ny veg er å:
• bedre trafikksikkerhets- og miljøproblemene langs dagens veg ved å overføre
lokaltrafikk til deler av det nye hovedvegnettet
• redusere gjennomgangstrafikken gjennom bykjernen i Kongsberg
• bedre framkommeligheten for gjennomgangstrafikken
• etablere et bedre differensiert vegnett
• bygge et overordnet vegnett for gjennomgangstrafikken og for trafikk til/fra Kongsberg
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Beskrivelse av prosjektet
Vi har utredet fem alternative traseer for ny E134 på strekningen Damåsen - Saggrenda. Alternativene er vurdert mot et referansealterantiv (0-alternativet). Referansealterantivet er en
beskrivelse av eksisterende veg i år 2015 dersom det ikke bygges ny veg. Referansealternativet
har per definisjon ingen konsekvens. Tilknytning til Rv40 er gjennomført som et mulighetsstudium.
Traseene er planlagt i henhold til gjeldene standardkrav, men vi foreslår å ta høyde for endringer i denne standarden ved å avsette korridor for fire felts veg i kommunedelplanen.

Gamlegrendåsen
Næringsparken
Sellikdalen

Gomsrud
terasse

Fv87

Fv87 G
omsru
dvn.
Kongsberg

gravlund

3

Bingeplassen

A3-4
Lågen
A3-5
A35
Eksist.
E134

Veungsdalen

A4B2

Alternativene er vist som prinsipper for vegføringen. Det vil si at det kan bli justeringer av
veglinjene og kryssplasseringene i arbeidet med reguleringsplanen. På dette stadiet i planleggingen er det korridorer for de ulike traseene som utredes. Endringer av kryssplassering kan
ha stor innvirkning på trafikkbelastninger på vegsystemet i Kongsberg. Slike endringer må
derfor også vurderes på denne bakgrunnen.
Felles for alle alternativer er veg fra Damåsen til Aas Kafeteria , tunnel under Gamlegrendåsen
og tilknytningsbru over Lågen i Sellikdalen med vegklasse H2.
Ny E 134 planlegges utbygd til stamvegstandard. Rundkjøringer er valgt som kryssløsninger.
Med dagens vegstandardkrav tilsier trafikkbelastningen to felts veg.
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A3-4
Damåsen – Tislegård
Vegen starter på Damåsen hvor ny E134 fra Hegstad til Damåsen (åpnet i 2002) slutter. Fra
Damåsen går vegen frem til Aas Kafeteria like sør for dagens E 134. Vegen ligger på denne
strekningen i stigning. Ved Aas Kafeteria etableres det rundkjøring som knytter seg til dagens E134 og Majorplassen. Vegen går så i tunnel under Gamlegrendåsen og kommer ut ved
Tislegård. Tunnelen har helning ned til Tislegård. Ved Tislegård etableres rundkjøring som
knytter vegen sammen med Fv 87 (Gomsrudveien).
Tislegård – Kongsgårdsmoen
Fra Tislegård og til like sør for Gomsrud terrasse har vegen felles trasé med Fv 87 (Gomsrudveien). Ved Gomsrud bygges tilknytning over Lågen til Kongsberg næringspark og eksisterende E134/Sandsværveien gjennom Sellikdalen. Det etableres rundkjøring på Gomsrud på
Fv 87 og i Sellikdalen. Dagens E134 og næringsparken knyttes til rundkjøringen i Sellikdalen.
På Fv 87, like sør for Gomsrud terrasse, etableres rundkjøring. Fra rundkjøringen går vegen
på sørsiden av industriområdet på Gomsrud og videre sørover mellom Lågen og Kongsberg
gravlund. Sør for Kongsberg Gravlund går vegen i en lang høyrekurve og krysser Lågen på
bru. Vegen stiger så opp gjennom Veungsdalen. Ved Kongsgårdsmoen etableres rundkjøring
som knytter vegen sammen med dagens E134/Sandsværveien.
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Kongsgårdsmoen – Saggrenda
Fra kryssområdet ved Kongsgårdsmoen følger vegen åskanten nord for industriområdet på
Tollerudmoen og boligområdet på Moane. Vest for Moane går vegen inn i tunnel og kommer
ut i dagen like før den krysser under dagens E134. Vegen går så på bru over Kobberbergselva
og går i en lang høyrekurve gjennom Saggrenda sør. I Saggrenda sør etableres det rundkjøring
som knytter vegen til dagens E134 og Saggrenda sør.
Vest for Saggrenda sør går vegen inn i tunnel. Tunnelen ligger i stigning. Like etter tunnelen
kobles vegen på dagens E134. Videre følger vegen hovedsakelig dagens E134 frem til parsellslutt i Saggrenda. På denne strekningen vil det bli gjennomført utretting av kurver og mindre
omlegginger av dagens trasé.

A3-5
Damåsen – Tislegård
Identisk med alternativ A3-4.
Tislegård – Kongsgårdsmoen
Fra Tislegård og til Bingeplassen har vegen felles trasé med Fv87 (Gomsrudveien).
Det bygges tilknytning til Sellikdalen over Lågen mellom Gomsrud og Sellikdalen. Det etableres rundkjøring på Gomsrud på Fv87 og i Sellikdalen. Dagens E134 og næringsparken knyttes
til rundkjøringen i Sellikdalen. Mellom Gomsrud og Bingeplassen kan vegstandarden forbedres ved hjelp av avkjørselssanering. Ved Bingeplassen etableres rundkjøring. Fra rundkjøringen går vegen vestover og faller ned mot Lågen. Vegen går så på bru over Lågen, og stiger
opp Veungsdalen. Ved Kongsgårdsmoen etableres rundkjøring som knytter vegen sammen
med dagens E134.
Kongsgårdsmoen – Saggrenda
Identisk med alternativ A3-4.
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A4B2
Damåsen – Tislegård
Identisk med alternativ A3-4.
Tislegård – Sellikdalen
Fra Tislegård til Gomsrud har vegen felles trasé med Fv87 (Gomsrudveien). På Gomsrud
etableres rundkjøring. Vegen går så på bru over Lågen til Sellikdalen. I Sellikdalen etableres
rundkjøring. Næringsparken og dagens E134/Sandsværveien tilknyttes vegen i denne rundkjøringen.
Sellikdalen – Kongsgårdsmoen
Vegen går fra Sellikdalen inn i tunnel og svinger sørover. Vegen stiger så fra Sellikdalen og
i retning mot Kongsgårdsmoen. Vegen kommer ut i dagen like nord for Kongsgårdsmoen,
mellom dagens E134 og jernbanen. Ved Kongsgårdsmoen etableres rundkjøring som knytter
vegen sammen med dagens E134.
Kongsgårdsmoen – Saggrenda
Identisk med alternativ A3-4.

A4-3
Damåsen – Tislegård
Identisk med alternativ A3-4.
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Tislegård – Sellikdalen
Identisk med alternativ A4B2.
Sellikdalen – Saggrenda
Vegen går fra Sellikdalen inn i tunnel gjennom Gruveåsen. Det er stigning i tunnelen. Vegen
kommer ut i dagen i Saggrenda nord hvor det etableres rundkjøring. I dette området går vegen i en svak høyrekurve. Krysset i Saggrenda nord knytter vegen til dagens E134. Like etter
kryssområdet går vegen inn i tunnel. Vegen går i en stigende venstrekurve gjennom tunnelen.
Like etter tunnelen krysser vegen over Kobberbergselva på bru før den går i kulvert under dagens E134. Fra kulverten går vegen direkte inn i tunnel. I tunnelen går vegen i en høyrekurve.
Vegen kommer ut i dagen i Saggrenda vest hvor den krysser Kobberbergselva på bru før den
knytter seg til dagens E134.

A4-4
Damåsen – Tislegård
Identisk med alternativ A3-4.
Tislegård – Sellikdalen
Identisk med alternativ A4-3.
Sellikdalen – Saggrenda
Vegen går fra Sellikdalen i tunnel gjennom Gruveåsen. Tunnelen stiger og kommer ut i Saggrenda. Det er stigning i tunnelen. Like etter tunnelen krysser vegen over Kobberbergselva på
bru før den går i kulvert under dagens E134. Fra kulverten går vegen direkte inn i tunnel. I
tunnelen går vegen i en høyrekurve. Vegen kommer ut i dagen i Saggrenda hvor den krysser
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Kobberbergselva på bru før den knytter seg til dagens E134. Det etableres kryssområde i Saggrenda vest som knytter vegen sammen med eksisterende E134 i retning Saggrenda sør.

Tilknytning til Rv40
Rv40 ligger på østsiden av Lågen fram til Rudsmoen, krysser så over på vestsiden og går
sammen med dagen E134 til krysset med Numedalsveien. Å bygge ny Rv40 utenom Kongsberg by vil være svært kostbart og ha en lang tidshorisont med hensyn til realisering. Dette
vil eventuelt være gjenstand for et separat prosjekt. Bruk av Gomsrudveien som ny Rv40 på
østsiden av Lågen med tiltak forbi Skollenborg og Skavanger vil være mest sannsynlig i fremtiden. Alle alternativer for ny E134 vil ha kryss med Rv40 på Gomsrudveien, noe som gir god
tilknytning.
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Kartet viser mulig tilknytning til Rv40.

Fartsnivå
Vi foreslår skiltet hastighet på 80 km/t på følgende strekninger:
• Damåsen – Aas Kafeteria (gjelder alle alternativer)
• Saggrenda sør – Saggrenda vest (gjelder alternativ A3-4, A3-5, A4B2)
• Sellikdalen – Saggrenda vest (gjelder alternativ A4-3 og A4-4)
Vi foreslår skiltet hastighet på 60 km/t på følgende strekninger:
• Der hvor alternativene har felles trase med Fv87 (gjelder alle alternativer)
• Over Lågen fra Gomsrud til Sellikdalen (gjelder alle alternativer)
Øvrige strekninger foreslås skiltet til 70 km/t.
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Trafikkutvikling
Ny E134 skal dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet til å avvikle trafikken fram til 2039.
I tillegg til trafikkvolumet som går på vegnettet i løpet av et døgn, er det trafikkmengden i
rushet som har størst betydning.

Trafikkfordeling
Trafikktellinger viser at de fleste skal til/fra Kongsberg, kun en liten del av trafikken er gjennomgangstrafikk. Dette tilsier at en betydelig del av trafikken som krysser grensen skal til
Kongsberg sentrum og til områdene langs Lågen nord og syd for sentrum. Etablering av kryss
langs Lågen med tilknytning til Gomsrudveien og Sandsværveien er derfor viktig med hensyn til trafikkavlastning av øvrige veger i Kongsberg. Betydningen av en ny E134 for trafikkavlastning øker desto nærmere Kongsberg sentrum den nye veglinjen legges. Trafikken på
vegnettet langs Lågen er betydelig. Alternativer der ny E134 ligger parallelt med Lågen mellom Kongsgårdsmoen og sentrumsnære områder gir derfor god trafikkavlastning av eksisterende vegnett. Disse alternativene gir mulighet for ytterligere trafikkavlastning hvis ny E134
ikke samlokaliseres med eksisterende veg
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Trafikktellinger viser at langt de fleste skal til eller fra Kongsberg, kun en liten del av trafikken skal forbi Kongsberg.
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Trafikken mellom bydelene sentralt i Kongsberg kan i liten grad bruke ny E134, men alternativ
A3-4, A3-5 og A4B2 er svært nyttige for trafikk mellom de sentrale bydelene rundt Kongsberg
sentrum og de sydlige bydelene som Sunnegrenda, Moane og Kongsgårdsmoen.

Kartet viser hvor i byen trafikken skal.

Trafikkavlastning
8

De ulike alternativene gir ulik grad av trafikkavlastning av lokalvegnettet. Trafikkavlastning
på eksisterende vegsystem er nødvendig for å oppnå målsettingen med prosjektet. Der alternativene gir ulik grad av trafikkavlastning, er dette er vektlagt i følgende rekkefølge:
Prioritet 1
• Eksisterende E134 forbi Næringsparken og Wennersborg skole.
Begrunnelse: Strekningen vurderes som svært viktig å avlaste. Dette målet nås med ny
veg og tverrforbindelse i Sellikdalen som også avvikler trafikk til og fra Næringsparken.
Prioritet 2
• Eksisterende E134 mellom Sellikdalen og Veungsdalen.
Begrunnelse: Trafikkavlastning vil gi bedre forhold for boligområdene langs vegen.
• Eksisterende E134 fra Aas Kafeteria til Nymoen.
Begrunnelse: Avlastning medfører at vegen kan brukes som samleveg for nye og
gamle boligområder.
Prioritet 3
• Eksisterende E134 mellom Kongsgårdsmoen – Moane – Saggrenda, Rv 40 mellom
Kongsgårdsmoen og Skollenborg samt Fv87, Gomsrudveien, mellom Skollenborg
og Gomsrud terrasse.
Begrunnelse: Strekningene har bedre standard og mindre trafikk enn prioritet 1 og 2.
Prioritet 4
• Gomsrudveien mellom Gomsrud terrasse og Myntbrua.
Begrunnelse: Strekningen er avkjørselsregulert, har støyskjerming og brukes ikke av
gang- og sykkeltrafikk. De fleste alternativ gir økt trafikk på denne strekningen i tråd
med vurderingene i SATP.
Prioritet 5
• Eksisterende E134 mellom jernbanebrua og Myntbrua.
Begrunnelse: Strekningen er av kommunen definert som en del av knutepunktsområdet
i Kongsberg og vil være belastet med mye lokaltrafikk.
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Kartene viser trafikkavlastning og trafikkbelastning på de ulike alternativene i 2015.
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Konsekvenser
Alternativene har ulike konsekvenser avhengig av hvilke temaer du ser dem i lys av. Noen
konsekvenser prissettes, andre ikke.

Prissatte konsekvenser
De prissatte-konsekvensene av ny E134 er beregnet i lys av temaene:
•
tidskostnader
•
kjøretøyets driftskostnader
•
ulykkeskostnader
•
miljøkostnader
•
drifts- og vedlikeholdskostnader
•
restverdi
•
anleggskostnader
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Disse prissatte konsekvensene blir behandlet gjennom en nytte-/kostnadsanalyse. Formålet
med nytte-/kostnadsanalysen er å finne ut om prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt,
samt undersøke hvilke prosjekter som gir mest igjen per offentlig investert krone. Den samfunnsøkonomiske analysen skal gjenspeile kostnadene og fordelene hele samfunnet har i forbindelse med prosjektet. Mange ulike faktorer inngår i analysen, også goder som ikke kan
kjøpes på tradisjonell måte, slik som ren luft og støyfrie omgivelser. Disse godene er det satt
en pris på ut fra undersøkelser som viser betalingsvilligheten for godene, det vil si hvor mye
folk er villige til å betale for å oppnå for eksempel ren luft.
Nytte og kostnader for de ulike temaene er beregnet ut fra hvilken forskjell de utgjør i forhold
til referansesituasjonen, altså endringer i nytte og kostnader ved å bygge ny veg i forhold til å
beholde eksisterende vegløsning uten større utbedringer på den gitte strekningen.
Trafikantenes tidskostnader: Angir en verdisetting av den tiden trafikantene sparer inn i forhold til om de hadde måttet benytte den gamle vegen. Beregnes samlet for alle trafikanter som
benytter vegen de første 25 årene.
Kjøretøyets driftskostnader: Angir en verdi på innsparing i forbruk av drivstoff, olje, dekkslitasje, reparasjoner/service, og tap av verdi på kjøretøyet som følge av slitasje. Beregnes samlet
for alle trafikanter som benytter vegen de første 25 årene.
Miljøkostnader: Angir en verdisetting av hvor mye det betyr for folk at vegen fører til endring i lokal luftforurensing og støyplager. Undersøkelser av støy og forurensningssituasjonen
viser at:
• alle alternativene medfører at færre personer blir sterkt støybelastet enn for referansealternativet. Dette gir reduserte miljøkostnader for støy for alle alternativer, men innebærer en generell økning av mindre støybelastning for flere personer.
• alle alternativer medfører at færre personer utsettes for luftforurensning under grenseverdiene for nasjonale mål enn for referansealternativet. Dette medføre reduserte
miljøkostnader for luft for alle alternativer
• det er svært liten forskjell mellom de ulike alternativene når det gjelder miljøkostnader.
Miljøkostnadene utgjør en forholdsvis liten del av de totale kostnadene.
Miljøkostnadene beregnes for de første 25 årene.

Konsekvensutredning E134 Damåsen - Saggrenda, kortversjon

Kortversjon.indd 10

10.05.2004 11:49:33

Ulykkeskostnader: Angir en verdisetting av hvor mye som spares ved at den nye vegen fører
til færre ulykker enn den gamle vegen. Dagenes E134 gjennom Kongsberg er ulykkesbelastet.
På strekningene utenom sentrum dominerer utforkjøring-, møte- og påkjøring bakfra ulykker.
Gjennom sentrale deler av Kongsberg dominerer ulykker i vegkryss og ulykker med fotgjengere, syklister og motorsykler/mopeder.
Ulykkesfrekvensen for ny veg varierer lite for alternativene. Forskjellen i ulykkeskostnadene
gjenspeiler derfor alternativenes innkorting av reiselengde (mindre trafikkarbeid) i forhold til
referansesituasjonen.
Ulykkeskostnader beregnes samlet for alle trafikanter som benytter vegen de første 25 årene.
Drifts- og vedlikeholdskostnader: Angir hvor mye det vil koste å drifte og vedlikeholde vegen de første 25 årene. Restverdi: Angir hvor stor verdi veganlegget har etter 25 år
Anleggskostnader (prosjektkostnader): Angir kostnader for prosjektledelse, planlegging, erstatninger og grunnerverv, offentlige avgifter og entreprisekostnader.
Kostnadene er beregnet med en usikkerhet på +/-25% med prisnivå 2003. Anleggskostnadene
er så prisregulert til sammenligningsåret 2015.
Formålet med planleggingen er å avsette en framtidig korridor for ny E134 gjennom Kongsberg. Innen denne korridoren er det mulig å bygge vegløsninger med ulikt kostnadsnivå.
Vegelementer med utforming i henhold til gjeldende krav og standarder ligger til grunn for
beregningene. Dette er:
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• To felt på hele vegstrekningen
• Rundkjøringer
• Utbedring langs Kobberbergselva mot Meheia
I tillegg er det tatt med:
Tilknytningsveg mellom ny og eksisterende E134, samt tilknytning til Kongsberg næringspark
(Sellikdalen).
Tabellen nedenfor viser anleggskostnaden for de ulike alternativene.
Referanse alt.
Anleggskostnader i

0

A3-4

A3-5

A4B2

A4-3

A4-4

963(766)

963 (766)

1043 (832)

1263 (905)

1350 (953)

millioner kroner
eksklusive mva.
Anleggskostnader år 2015 (2003 inkl mva) usikkerhet +/- 25 prosent.
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Nytte/- kostnadsanalyse
For å beskrive den økonomiske nytten av et vegprosjekt, brukes nettonytte/-kostnadsbrøk.
For å komme fram til netto nytte summeres først alle de samfunnsøkonomiske nytteverdiene.
Fra denne summen trekkes alle de samfunnsøkonomiske kostnadene. Beløpet man kommer
fram til kalles netto nytte. Netto nytte deles deretter på bygge- og vedlikeholdskostnadene.
Nettonytte/-kostnadsbrøk =

Total nytte- totale kostnader
kostnader ved å bygge og vedlikeholde vegen

Å diskontere betyr å regne om alle kroneverdier ide ulike årene til verdien i sammenlikningsåret ut fra krav til avkastning. Graden av samfunnsøkonomisk nytte bestemmes av i hvilken
grad tiltaket imøtekommer avkastningskravet (kalkulasjonsrenten). Det vil si at jo høyere avkastningskrav (kalkulasjonsrente) desto lavere blir den samfunnsøkonomiske nytten. Sammenlikningsåret her er 2015. Diskontering muliggjør sammenlikning av utgifter og inntekter
for de ulike alternativene på likt grunnlag.
Netto nytte kostnad brøken viser negative verdier for alle alternativene. Dette er normalt for
denne typen anlegg. Tidligere erfaringer viser liten samfunnsøkonomisk gevinst ved bygging av stamveger. Gjennom Kongsberg medfører hensynet til kultur, miljø og bosetting at
anleggskostnadene for ny veg blir høy, mens nyttegevinsten ikke blir tilsvarende stor fordi
ny veg ikke er vesentlig kortere enn referansealternativet.
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Endringer kostnader i forhold til referansealternativet for perioden 2015 – 2039 diskontert til år 2015.
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Gevinsten ved dette prosjektet vil derfor første og fremst hentes ut som bedre byog bomiljø, samt potensialet for utvikling av byen. Disse forholdene er ikke med i
regnestykket for prissatte konsekvenser.

13

Ny E134 gir mulighet til bedre by- og bomiljø.

For sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser se tabell side 26.
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Ikke prissatte konsekvenser
Under ikke-prissatte konsekvenser er følgende temaer vurdert:
Nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, landskapsbilde, landbruk,
geo- og vannressurser, lokalt utbyggingsmønster, sykkeltrafikkens framkommelighet, transportkvalitet, kollektivtransport, næringslivets vurderinger, konflikt med annen infrastruktur
og mulighet til å oppnå nullvisjonen. Alternativenes mulighet for etappevis utbygging vises
også på samme måte som de øvrige ikke- prissatte konsekvensene.
Konsekvensene av ny veg for de ulike temaene er gradert på en skala som går fra meget stor
negativ konsekvens (- - - -) via 0 til meget stor positiv konsekvens (+ + + +).
Tabellen på neste side viser hvordan konsekvensene for de ulike temaene er vurdert på denne
skalaen. Deretter følger en oversikt over de ikke-prissatte konsekvensene for hvert alternativ.
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Kryssing av Lågen ved Veungsdalen.
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Ikke prissatte konsekvenser for A3-4
Nærmiljø og friluftsliv
Vegalternativet vil gi stor trafikkavlastning i prioriterte områder. Nærmiljøet på Vestsida, Steglet, Veungsdalen og langs Drammensveien vil bli betraktelig forbedret. Sandsværveien vil
få halvert trafikkmengden, og tungtrafikken vil i hovedsak forsvinne fra det vegnettet. Dette
vil samlet sett gi en betraktelig forbedring av miljøet i Kongsberg sentrum og i sentrumsnære boligområder. Vegalternativet går videre fra Gomsrud, med kryss i bakken ved Gomsrud
terrasse, i elveskråningen mellom Kongsberg gravlund og Lågen og krysser elva nederst i
Veungsdalen. Denne føringen vil forringe friluftslivet langs Lågen, nærmiljøet på Gomsrud
terrasse og i Veungsdalen.
Ubetydelig/ingen konsekvens (0)
Naturmiljø
Tiltaket vil gi arealbeslag i et område med stor verdi mellom Haurevatna og eksisterende E134,
med fare for forringelse av leveområder for truete sopparter. Det vil også medføre arealbeslag
og fragmentering i et område med middels verdi langs Lågen, med fare for tap av leveområder for et stort antall arter (karplanter, fugl og pattedyr). Det vil også gi arealbeslag i et område
med middels verdi ved Tveitaskogen, med fare for tap og forringelse av potensielle leveområder for truete insektarter. To mindre områder med gråor-heggeskog med middels verdi i
Sellikdalen går tapt eller blir forringet. Tiltaket vil også i noen grad berøre to mindre områder
med middels verdi ved Moane og Bramsane, samt Kobberbergselva i Saggrenda vest.
Middels negativ konsekvens (- -)
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Kulturminner og kulturmiljø
For alle alteranativene vil redusert trafikk gi noe bedre forhold for kulturmiljøet langs Sandsværveien. Strekningen Damåsen – Sellikdalen er lik for alle alternativene. På denne strekningen er nærføring og arealbeslag av funksjonærboligene til Kongsberg våpenfabrikk ved
Tilsegård spesielt negativt for kulturmiljøet. Det er også negativt at Sandsværveien brytes.
Begge kulturmiljøene har middels verdi.
For strekningen Kongsgårdsmoen – Saggrenda vest er konsekvensene like for A3-4, A3-5 og
A4B2. På denne strekningen er det spesielt negativt for kulturmiljø med nærføringen til boligområde ved Kongsgårdsmoen, at Stadsmyr gruver vil bli ødelagt, og at fløtningsminner i
Saggrenda vest vil gå tapt. De tre kulturmiljøene har middels verdi.
Spesielt for A3-4 er de negative konsekvensene knyttet til at Kongsberg gravlund som har stor
verdi. Gravlunden vil bli liggende mellom to trafikkerte veger, og alternativet vil bryte sammenhengen mellom skogskirkegården og omgivelsene.
Middels til liten negativ konsekvens - (-)
Landskapsbilde
De største negative konsekvensene er knyttet til inngrepene ved Kongsberg gravlund og parallellføringen og nærføringen til Lågen. I tillegg har alternativet store negative konsekvenser
knyttet til inngrepene ved tunnelpåhugget ved Tislegård, skjæringene ved Moane og kryssområdet i Saggrenda. Bru over Lågen ved Gomsrud vil kunne fremme landskapets karakter.
Middels til stor negativ konsekvens - - (-)
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Landbruk
De største negative konsekvensene er knyttet til arealbeslag av skogsmark og dyrket mark av
stor verdi langs Lågen og i Veungsdalen med liten til middels, negativ konsekvens. I tillegg
medfører alternativet liten, negativ konsekvens for skogbruk i Saggrenda sør. For Damåsen
– Gamlegrendåsen har tiltaket liten, negativ konsekvens. For de øvrige strekningene har tiltaket ubetydelig/ingen, negativ konsekvens for landbruk.
Liten negativ konsekvens (-)
Geo- og vannressurser
Denne veglinja gir ingen konsekvenser for berggrunn og grunnvann. Utslagene kommer for
løsmassene på Kongsgårdsmoen og i Saggrenda.
Liten negativ konsekvens (-)
Lokalt utbyggingsmønster

16
Dagens E134 gjennom sentrumsområdene.

Tiltaket vil medføre omklassifisering og reduksjon av trafikkmengden på dagens E134
som går gjennom sentrumsområdene av
Kongsberg. Dette muliggjør store forbedringer for eksisterende og planlagt arealbruk
i sentrum. A3-4 vil bedre tilgjengeligheten
til næringsarealene på Gomsrud, Næringsparken, Tollerud, Arsenalet og boligene på
Gamlegrendåsen. Tiltaket vil beslaglegge
arealer i Saggrenda sør og dele opp eksisterende arealbruk.
Stor positiv konsekvens (+ + +)

Næringslivets vurdering
Positivt at man unngår å kjøre gjennom Kongsberg sentrum. Gir god tilknytning mellom Næringsparken og ny E134. Alternativet gir liten/ingen bedring for trafikk til/fra Næringsparken og i retning Notodden.
Liten positiv konsekvens (+)
Transportkvalitet
Ny veg har god framkommelighet. I tillegg medfører trafikkavlastningen til bedre forhold
langs øvrig vegnett.
Stor positiv konsekvens (+ + +)
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Kollektivtransport
Tilknytning Sellikdalen gir mulighet for nye pendel- og ringruter for lokalkollektivtrafikken.
Gir mulighet for bedre framkommelighet for busskollektivtrafikk langs eksisterende E134
gjennom Kongsberg sentrum.
Liten positiv konsekvens (+)
Sykkeltrafikkens framkommelighet
Ny tverrforbindelse i Sellikdalen er største fordel.
Liten positiv konsekvens (+)
Konflikt med annen infrastruktur
Usikkerhet med plassering/tiltak for daglinje langs Gruveåsen ved Moane med hensyn til
framtidig bruk av området til militært formål.
Liten negativ konsekvens (-)
Konsekvenser i anleggsperioden og av overskuddsmasser
Ulemper ved Tislegård, langs Gomsrudveien og nærføring og kryssing av Lågen.
Liten negativ konsekvens (-)
Nullvisjonen
Det avsettes arealer i kommunedelplanen som tar høyde for fire felts veg. Kravene i dagens
vegstandard er under vurdering. Gjeldende regelverk legges imidlertid til grunn. Dette medfører at vegen er kostnadsberegnet som tofelt veg.
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A3-4 har god mulighet til å nå intensjonen i nullvisjonen forutsatt at strekningen mellom
Tislegård og Gomsrud terrasse skiltes til 60 km/t. Få tunneler og liten kontakt med eksisterende vegnett.
Middels positiv konsekvens (+ +)
Etappevis utbygging
Alternativet er godt egnet for utbygging i etapper.
Etappe 1: Tverrforbindelsen i Sellikdalen som midlertidig E134
Etappe 2: Damåsen – Tislegård – Kongsgårdsmoen
Etappe 3: Kongsgårdsmoen – Saggrenda vest
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Ikke prissatte konsekvenser for A3-5
Nærmiljø og friluftsliv
Vegalternativet vil gi stor trafikkavlastning i prioriterte områder. Nærmiljøet på Vestsida, Steglet, Veungsdalen og langs Drammensveien vil bli betraktelig forbedret. Sandsværveien vil
få halvert trafikkmengden, og tungtrafikken vil i hovedsak forsvinne fra det vegnettet. Dette
vil samlet sett gi en betraktelig forbedring av miljøet i Kongsberg sentrum og i sentrumsnære
boligområder.
Vegforbindelse mellom Gomsrudveien og Sandsværveien ved Veungsdalen vil forringe Lågen
som et verdifullt og sentrumsnært friluftsområde.
Liten positiv konsekvens (+)
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Naturmiljø
Tiltaket vil, som alternativ A3-4, gi noe arealbeslag i et stort område med stor verdi mellom
Haurevatna og E134. Det vil gi arealbeslag og fragmentering i et område ved Lågen, men i
mindre grad enn A3-4. Arealbeslaget i området ved Tveitaskogen (middels verdi) vil
bli noe større enn for A4-3, og med tilsvarende større fare for forringelse av potensielle leveområder for rødlistede insektarter.
To mindre områder med gråor-heggeskog
av middels verdi i Sellikdalen går tapt. Tiltaket vil også i noen grad berøre to mindre
skogområder med middels verdi ved Moane og Bramsane.
Liten til middels negativ konsekvens - (-)
Lågen ved Veungsdalen.

Kulturminner og kultumiljø
For strekningen Damåsen – Sellikdalen og strekningen Kongsgårdsmoen – Saggrenda vest er
konsekvensene like for A3-4, A3-5 og A4B2. Spesielt for A3-5 er at dette alternativet har mindre konflikt med Kongsberg gravlund som kulturmiljø sammenlignet med A3-4. En utvidelse
av Gomsrudveien vil ha liten betydning for gravlunden som skogskirkegård.
Liten til middels negativ konsekvens - (-)
Landskapsbilde
De største negative konsekvenser er knyttet til inngrepene ved tunnelpåhugget ved Tislegård,
skjæringene ved Moane og kryssområdet i Saggrenda, men bru over Lågen ved Gomsrud vil
kunne framheve landskapets karakter. Sammenlignet med A3-4 vil A3 – 5 gi betydelig mindre
inngrep i områder med stor verdi langs Lågen og ved Kongsberg gravlund.
Liten til middels negativ konsekvens - (-)
Landbruk
De største negative konsekvensene vil være knyttet til kryssområdet i Saggrenda med liten,
negativ konsekvens for landbruk. I tillegg har alternativet liten, negativ konsekvens på Damåsen og ved Lågen. For de øvrige strekningene har tiltaket ubetydelig ingen konsekvens for
landbruk.
Ingen til liten negativ konsekvens 0 (-)
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Geo- og vannressurser
Denne veglinja gir ingen konsekvenser for berggrunn og grunnvann. Utslagene kommer for
løsmassene på Kongsgårdsmoen og i Saggrenda.
Liten negativ konsekvens (-)
Lokalt utbyggingsmønster
Vurdering som for A3-4.
Stor positiv konsekvens (+ + +)
Næringslivets vurdering
Er lengst av alternativene. Positivt at man unngår å kjøre gjennom Kongsberg sentrum. Gir
god tilknytning mellom Næringsparken og ny E134. Alternativet gir liten/ingen bedring for
trafikk til/fra Næringsparken og i retning Notodden.
Liten positiv konsekvens (+)
Transportkvalitet
Flere kryss og avkjørsler langs Gomsrudveien gjør alternativet noe dårligere enn A3-4. Tilfredstillende framkommelighet.
Middels positiv konsekvens (+ +)
Kollektivtransport
Som A3-4.
Liten positiv konsekvens (+)
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Sykkeltrafikkens framkommelighet
Positivt med tverrforbindelse Bingeplassen – Kongsgårdsmoen, ellers som A3-4.
Middels positiv konsekvens (+)
Konflikt med annen infrastruktur
Som A3-4.
Liten negativ konsekvens (-)
Konsekvenser i anleggsperioden og av overskuddsmasser
Som A3-4.
Liten negativ konsekvens (-)
Nullvisjonen
Alternativet har god mulighet til å nå intensjonen i nullvisjonen forutsatt at hastighetsnivået
mellom Tilsegård og Bingeplassen ikke er høyere enn 60 km/t. A3-5 er likevel dårligere enn
A3-4 og A4B2 alternativene pga mange kryss, avkjørsler og risiko for uønskede fotgjengerkryssinger mellom Sellikdalen og Bingeplassen. Få tunneler, men mange kryss og avkjørsler.
Liten positiv konsekvens (+)
Etappevis utbygging
Godt egnet for utbygging i etapper.
Etapper som for A3 - 4.
Middels positiv konsekvens (+ +)
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Ikke prissatte konsekvenser for A4B2
Nærmiljø og friluftsliv
Vegalternativet vil gi stor trafikkavlastning i prioriterte områder. Nærmiljøet på Vestsida, Steglet, Veungsdalen og langs Drammensveien vil bli betraktelig forbedret. Sandsværveien vil
få halvert trafikkmengden, og tungtrafikken vil i hovedsak forsvinne fra det vegnettet. Dette
vil samlet sett gi en betraktelig forbedring av miljøet i Kongsberg sentrum og i sentrumsnære
boligområder.
Middels positiv konsekvens (+ +)
Naturmiljø
Arealbeslag i et område med stor verdi ved mellom Haurevatna og eksisterende E134, med
fare for forringelse av leveområder for truete sopparter. To mindre områder med gråorheggeskog av middels verdi i Sellikdalen går tapt. Tiltaket vil også i noen grad berøre to mindre
skogområder med middels verdi ved Moane og Bramsane.
Liten negativ konsekvens (-)
Kulturminner og kulturmiljø
Spesielt for A4B2 er at den går i tunnel på
vestsiden av Lågen og berører derfor færre
kulturmiljøer enn A3-alternativene. En utvidelse av Gomsrudveien vil ha liten betydning for gravlunden som skogskirkegård.
A4B2 er derfor betydelig bedre enn A3-alternativene.
Liten negativ til ubetydelig konsekvens – (0)
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Landskapsbilde
De negative konsekvensene for A4B2 er
knyttet til inngrepene ved Tislegård, Moane
og i Saggrenda sør, men bru over Lågen ved
Gomsrud vil kunne framheve landskapets
karakter. Alternativet gir noe større inngrep
i Sellikdalen sammenlignet med A3-4 og
Kongsberg gravlund.
A3-5, men inngrepene kan i stor grad repareres. For landskapsbildet er det positivt at A4B2 kun har en kryssing av Lågen, og medfører
derfor mindre inngrep i områder med stor verdi sammenlignet med A3–4 og A3–5. Reiseopplevelsen er noe dårligere enn for A3-alternativene. Samlet konsekvens for A4B2:
Liten negativ konsekvens (-)
Landbruk
Temaet blir ikke påvirket av A4B2.
Ubetydelig/ingen konsekvens (0)
Geo- og vannressurser
Denne veglinja gir ingen konsekvenser for berggrunn og grunnvann. Utslagene kommer for
løsmassene i Saggrenda.
Liten negativ til ingen konsekvens - (0)
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Lokalt utbyggingsmønster
Vil medføre omklassifisering og reduksjon av trafikkmengden på dagens E134 som går gjennom sentrumsområdene av Kongsberg. Dette muliggjør store forbedringer for eksisterende
og planlagt arelabruk i sentrum. Vil øke tilgjengeligheten til næringsarealene i Næringsparken, Tollerud, Arsenalet og til en viss grad Gomsrud. Boligområdene på Gamlegrendåsen vil
få bedre tilgjengelighet. Alternativet vil gå nært enkelte boliger ved Kongsgårdsmoen. Enkelte
arealer i Saggrenda sør beslaglegges og deler av eksisterende arealbruk fragmenteres.
Middels til stor positiv konsekvens + + (+)
Næringslivets vurdering
Positivt at man unngår å kjøre gjennom Kongsberg sentrum. Alternativet ligger i nærhet til
mange viktige næringsområder i Kongsberg. Gir god tilknytning mellom Næringsparken og
ny E134.
Middels positiv konsekvens (+ +)
Transportkvalitet
Som A3-4.
Stor positiv konsekvens (+ + +)
Kollektivtransport
Som A 3-4.
Liten positiv konsekvens (+)
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Sykkeltrafikkens framkommelighet
Som A3-4.
Liten, positiv konsekvens (+)
Konflikt med annen infrastruktur
Som A3-4.
Liten negativ konsekvens (-)
Konsekvenser i anleggsperioden og av overskuddsmasser
Mer massetransport og større deponibehov enn A3-4 og A3-5.
Ubetydelig til liten negativ konsekvens 0 (-)
Nullvisjonen
Har dårligere mulighet til å nå intensjonen i 0-visjonen enn A3-4 på grunn av lang tunnel med
trafikk i begge kjøreretninger mellom Sellikdalen og Kongsgårdsmoen. To middels lange tunneler, men liten kontakt med eksisternede vegnett gir:
Liten positiv konsekvens (+)
Etappevis utbygging
Alternativet er godt egnet for etappevis utbygging.
Etappe 1: Tverrforbindelse i Sellikdalen som midlertidig E134
Etappe 2: Damåsen – krysstil Sellikdalen og Sellikdalen – Kongsgårdsmoen
Etappe 3: Kongsgårdsmoen – Saggrenda vest
Liten positiv konsekvens (+)
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Ikke prissatte konsekvenser for A4-3
Nærmiljø og friluftsliv
Vegalternativet vil gi stor trafikkavlastning i områdene nord og øst for Sellikdalen. Nærmiljøet
på Vestsida og langs Drammensveien vil bli betraktelig forbedret. Sandsværveien vil få halvert trafikkmengden nord for Sellikdalen, mens trafikkavlastningen vil være liten på Steglet og
i Veungsdalen.
Kryss i Saggrenda nord og tilknytningsveg gjennom boligområdet vil være svært negativt for
nærmiljøet i Saggrenda.
Liten negativ konsekvens (-)
Naturmiljø
Arealbeslag i et område med stor verdi mellom Haurevatna og eksisterende E134, med fare for
tap og forringelse av leveområder for truete sopparter. To mindre områder med gråor-heggeskog av middels verdi i Sellikdalen går tapt.
Liten negativ konsekvens (-)
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Kulturminner og kulturmiljø
Strekningen Damåsen – Sellikdalen er lik for alle alternativene. For A4-3 er de største negative konsekvensene knyttet til usikkerheten ved føringen i tunnel gjennom fredningsområdet
for kulturmiljø i Gruveåsen. Veglinjen og kryssområde vil i tillegg medføre en betydelig barriere mellom fredningsområdet for kulturmiljø i Gruveåsen og Sølvverket i Saggrenda. Tilknytningsvegen vil medføre nærføring og direkte berøring av kulturmiljøene i Sanggrenda.
Tilknytningsvegen vil også bryte sammenhengen mellom kulturmiljøene. De store negative
konsekvensene i Saggrenda med Sølvverket og fredningsområdet for kulturmiljø vektlegges.
Stor til meget stor negativ konsekvens - - - (-)

Alternativ A4B2 ved kryssing av Lågen mellom Gomsrud og Sellikdalen.
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Landskapsbilde
De største negative konsekvensene er knyttet inngrepene i Saggrenda nord og vest, samt dårligere reiseopplevelse. De lange tunnelene reduserer inngrep i landskapet betydelig sammenlignet med de øvrige alternativene, men i dagsonene i Saggrenda nord og til dels Saggrenda
vest medfører inngrepene betydelig negative konsekvenser.
Middels til stor negativ konsekvens - - (-)
Landbruk
Lang tunnel reduserer inngrepene i landbruksområder. De negative konsekvensene er knyttet
til området ved Damåsen – Gamlegrendåsen. For øvrig har alternativet ubetydelige konsekvenser for skogbruk. Samlet sett er konsekvensene minimale og mindre enn for A3-4 og A35. Det vurderes likt med A4B2 og A4-4.
Ingen konsekvens 0
Geo- og vannressurser
Dette alternativet gir ingen konsekvenser for løsmasser og grunnvann. Ved å legge vegen
gjennom Gruveåsen båndlegges noe av arealet for en eventuell utvinning av mineraler.
Liten negativ konsekvens (-)
Lokalt utbyggingsmønster
Tiltaket vil medføre omklassifisering og reduksjon av trafikkmengden på dagens E134 som
går gjennom sentrumsområdene av Kongsberg. Dette muliggjør store forbedringer for eksisterende og planlagt arelabruk i sentrum. Næringsarealene i Næringsparken og delvis Gomsrud, Tollerud og Arsenalet vil få økt tilgjengelighet. Boligområdene på Gamlegrendsåsen vil
få økt tilgjengelighet.
Middels positiv konsekvens (+ +)
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Næringslivets vurdering
Er korteste alternativ sammen med A4-4. Positivt at man unngår å måtte kjøre gjennom Kongsberg sentrum. Gir god tilknytning mellom Næringsparken og ny E134.
Liten til middels positiv konsekvens + (+)
Transportkvalitet
Lange tunneler ellers bra.
Middels positiv konsekvens (+ +)
Kollektivtransport
Som A3-4.
Liten positiv konsekvens (+)
Sykkeltrafikkens framkommelighet
Som A3-4.
Liten positiv konsekvens (+)
Konflikt med annen infrastruktur
Ingen konsekvens (0)
Konsekvenser i anleggsperioden og av overskuddsmasser
Stort deponibehov og midlertidig inngrep i Saggrenda nord.
Middels negativ konsekvens (- -)
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Nullvisjonen
Alternativet gir ingen nevneverdig forbedring i forhold til referansesituasjonen på grunn av
lang tunnel i Gruveåsen, samt mange standardsprang i forbindelse med flere overgangssoner.
Lange tunneler gjør det vanskelig å sikre mot alvorlige ulykker. Sårbar for endringer i krav til
tunnelutforming.
Liten negativ konsekvens (-)
Etappevis utbygging
Alternativet er mindre godt egnet for utbygging i etapper på grunn av kostnadene forbundet
med lange tunnelsoner og belastning av nærmiljøet langs Sandsværveien.
Mulige etapper:
Etappe 1: Tverrforbindelse i Sellikdalen som midlertidig E134
Etappe 2: Damåsen - Tislegård
Etappe 3: Sellikdalen – Saggrenda vest
Middels negativ konsekvens (- -)

Ikke prissatte konsekvenser for A4 – 4
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Nærmiljø og friluftsliv
Vegalternativet vil gi stor trafikkavlastning i områdene nord og øst for Sellikdalen. Nærmiljøet på Vestsida og langs Drammensveien vil bli betraktelig forbedret. Sandsværveien vil få
halvert trafikkmengden nord for Sellikdalen, mens trafikkavlastningen vil være svært liten på
Steglet, i Veungsdalen, Kongsgårdsmoen og Saggrenda.
Ubetydelig / ingen konsekvens (0)
Naturmiljø
Vurdering som for A4-3.
Liten negativ konsekvens for naturmiljø (-)
Kulturminner og kulturmiljø
Vurdering som for A4-3.
Stor negativ konsekvens (- - -)
Landskapsbilde
De negative konsekvensene er knyttet inngrepene i Saggrenda vest, samt dårligere reiseopplevelse. De lange tunnelene reduserer inngrep i landskapet betydelig sammenlignet med de øvrige alternativene. Reiseopplevelsen vil være svært dårligere enn for A4-3 på grunn av lange
tunneler.
Middels negativ konsekvens (- -)
Landbruk
Alternativet har ingen konsekvenser for landbruk.
Ubetydelig/ingen konsekvens (0)
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Geo- og vannressurser
Denne veglinja gir ingen konsekvenser for løsmasser og grunnvann. Ved å legge vegen gjennom Gruveåsen båndlegges noe av arealet for en eventuell utvinning av mineraler.
Liten negativ konsekvens (-)
Lokalt utbyggingsmønster
Som for A4-3.
Middels positiv konsekvens (+ +)
Næringslivets vurdering
Er korteste alternativ sammen med A4-3.
Medfører at man unngår å kjøre gjennom
Kongsberg sentrum. Gir god tilknytning
mellom Næringsparken og ny E134.
Liten til middels positiv konsekvens + (+)
Transportkvalitet
Svært lang tunnel gjennom Gruveåsen
teller negativt, ellers bra.
Liten positiv konsekvens (+)
Kollektivtransport
Som A3-4.
Liten positiv konsekvens (+)

God tilknytning mellom Næringsparken og ny E134.

25

Sykkeltrafikkens framkommelighet
Noe mindre trafikkavlastning enn øvrige alternativer.
Ingen til liten positiv konsekvens (+)
Konflikt med annen infrastruktur
Ingen konsekvens (0)
Konsekvenser i anleggsperioden og av overskuddsmasser
Stort deponibehov.
Middels negativ konsekvens (- -)
Mulighet til å oppnå nullvisjonen
Lange tunneler. Vanskelig å sikre for alvorlige ulykker, krever to separate løp, mindre trafikkavlastning enn øvrige alternativ. Sårbar med hensyn til krav til tunnelutforming.
Middels negativ konsekvens (- -)
Etappevis utbygging
Alternativet er mindre godt egnet for utbygging i etapper på grunn av kostnadene forbundet
med lange tunnelsoner og belastning av nærmiljøet langs Sandsværveien.
Mulige etapper:
Etappe 1: Tverrforbindelse i Sellikdalen som midlertidig E134
Etappe 2: Damåsen - Tislegård
Etappe 3: Sellikdalen – Saggrenda vest
Middels negativ konsekvens (- -)
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Måloppnåelse og konsekvenser
Tema

Alternativer
Referanse

Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ

situasjonen A3 – 4
Lengde

16 400

13 600

A3 – 5

A4B2

A4 – 3

A4 – 4

14 200

13 700

11 800

11 800

Tunnel

-

2 900

2 900

4 500

6 400

6 900

Lengste tunnel

-

2 000

2 000

2 000

3 100

4 600

0

529

513

511

484

321

Prissatte konsekvenser
Besparte tidskostnader
Besparte driftskostnader-kjøretøy

0

89

74

78

107

75

Besparte ulykkeskostnader

0

62

57

51

54

23

Besparte miljøkostnader

0

60

63

62

58

55

80

80

87

106

113

Restverdi på vegnettet

963(766) 963(766) 1043(832) 1263(905) 1350(953)

Anleggskostnader eks. mva i 2015 kr
(2003 kroner)

Økte drifts- og vedlikeholdskostnader

0

55

54

73

91

96

NN/K

0

-0,18

-0,21

-0,28

-0,38

-0,56

Konsekvenser for miljø og
naturressurser
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Nærmiljø og friluftsliv

0

0

+

++

-

0

Naturmiljø

0

--

- (-)

-

-

-

Kulturminner og kulturmiljø

0

- (-)

-

- (0)

- - - (-)

---

Landskapsbilde

0

- - (-)

- (-)

-

- - (-)

--

Landbruk

0

-

0 (-)

0

0

0

Geo- og vannressurs

0

-

-

- (0)

-

-

Lokalt utbyggingsmønster

0

+++

+++

+ + (+)

++

++

Sykkeltrafikkens framkommelighet

0

+

++

+

+

0 (+)

Transportkvalitet

0

+++

++

+++

++

+

Samfunnsmessige konsekvenser

Kollektivtransport

0

+

+

+

+

+

Næringslivets vurdering av tiltaket

0

+

+

++

+ (+)

+ (+)

Konsekvenser i anleggsperioden og

0

-

-

0 (-)

--

--

Konflikt med annen infrastruktur

0

(-) 0

(-) 0

(-) 0

0

0

Forhodet til nullvisjonen

0

++

+

+

-

--

Etappevis utbygging

0

++

++

++

--

--

av overskuddsmasser

Temaer med betydning for måloppnåelse

Alternativenes måloppnåelse
Alt 0
0

Alt A3-4

Alt A3-5

Alt A4B2

Alt A4-3

Alt A4-4

Meget God

Meget God-

Meget God+

God

Tilfredstillende

Alternativenes måloppnåelse.
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Til Kongsberg
Kobberbergselva

Saggrenda sør
tilknytningsveg

27
eksist. E134

Til Notodden
Saggrenda nord

Saggrenda dammen

Målsettingen med ny veg er å:
• bedre trafikksikkerhets- og miljøproblemene langs dagens veg ved å overføre
lokaltrafikk til deler av det nye hovedvegnettet
• redusere gjennomgangstrafikken gjennom bykjernen i Kongsberg
• bedre framkommeligheten for gjennomgangstrafikken
• etablere et bedre differensiert vegnett
• bygge et overordnet vegnett for gjennomgangstrafikken og for trafikk til/fra Kongsberg
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Vår anbefaling
Alternativenes rangering under de ulike hovedtemaene er rangert fra 1 til 5, der 1 er høyeste
og 5 laveste rangering.

Måloppnåelse
1. A4B2 gir best trafikkavlastning og god framkommelighet.
2. A3-4 gir god trafikkavlastning og god framkommelighet.
3. A3-5 gir god trafikkavlastning og tilfredsstillende framkommelighet.
Gomsrudveien får mer trafikk enn ved de andre alternativene.
4. A4-3 gir trafikkavlastning og tilfredsstillende framkommelighet.
5. A4-4 gir minst trafikkavlastning og dårligst framkommelighet for den
viktigste trafikantgruppen.

Prissatte konsekvenser

28

1. A3-4 gir størst reduksjon i det totale trafikkarbeidet (innspart reiselengde)
i Kongsberg. Har den laveste investerings- og driftskostnaden.
2. A3-5 har investerings- og driftskostnad som er tilsvarende A3-4.
Reduksjonen i det totale trafikkarbeidet er litt mindre enn A3-4.
3. A4B2 har høyere investerings- og driftskostnader enn A3-variantene.
Det totale trafikkarbeidet er som for A3-4.
4. A4-3 har høye investerings- og driftskostnader og stor usikkerhet med
hensyn til kostnadsglidning som følge av endringer i krav til tunnelutforming.
5. A4-4 har høye investerings- og driftskostnader og stor usikkerhet med hensyn
til kostnadsglidning som følge av endringer i krav til tunnelutforming.
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Konsekvenser for miljø og naturressurser
1. A4B2 har i liten grad konflikt med miljø- og naturressurser.
2. A3-5 har litt mer konflikt med miljø- og naturressurser enn A4B2.
3. A3-4 har flere konflikter med miljø- og naturressurser enn A4B2 og A3-5, spesielt for
landskapsbildet der vegen går i elveskråningen mellom Kongsberg Gravlund
og Lågen, og krysser elva nederst i Veungsdalen.
4. A4-4 har stor konflikt med kulturminner og miljø, vesentlig på grunn av
tunnel gjennom Gruveåsen. Alternativet berører ikke Saggrenda nord og er
derfor noe bedre enn A4-3.
5. A4-3 har stor konflikt grunnet berøringen av fredningsområdet
Kongsberg Sølvverks kulturmiljø i Gruveåsen, og berøringen av kulturmiljøet rundt
Sølvverket i Saggrenda nord.

Samfunnsmessige konsekvenser
1. A3-4 har best mulighet til å nå intensjonen i 0-visjonen. Fordelaktig for
lokalt utbyggingsmønster. God transportkvalitet.
2. A4B2 har god mulighet til å nå intensjonen i 0-visjon, men dårligere
enn A3-4. Ikke så fordelaktig med hensyn til lokalt utbyggingsmønster.
Næringslivets favoritt. Transportkvalitet tilsvarende A3-4.
3. A3-5s mulighet til å nå intensjonen i nullvisjonen er tilsvarende A4B2.
Lokalt utbyggingsmønster tilsvarende A3-4. Dårligere transportkvalitet
enn A3-4 og A4B2.
4. A4-3 er dårligere for samtlige temaer, utenom konflikt med annen infrastruktur.
5. A4-4 er dårligere for samtlige temaer, utenom konflikt med annen infrastruktur.
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Sammenstilling
Tema/plassering
Måloppnåelse

A3-4

A3-5

A4B2

A4-3

A4-4

2

3

1

4

5

Prissatte konsekvenser

1

2

3

4

5

Miljø- og friluftsliv

3

2

1

4

5

Samfunnskonsekvenser

1

3

2

4

5

Samlet rangering

7

10

7

16

25

Plassering

1

3

1

4

5

A4-3 og A4-4 har gjennomgående dårligst score. De er best med hensyn til framkommelighet
for trafikk som skal forbi Kongsberg, men dette er en trafikantgruppe som er vesentlig mindre
enn trafikantgruppen som skal til/fra Kongsberg.
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A4-3 og A4-4 er de dyreste alternativene, dette gjelder også for driftskostnader. På grunn av
lange tunneler har disse alternativene større sårbarhet og usikkerhet med hensyn til framtidig
kostnadsgliding som følge av eventuelle nye krav til tunnelutforming. A4-3 og A4-4 har størst
konflikt med miljøtemaene, vesentlig som en følge av at de berører fredningsområdet for kulturmiljø i Gruveåsen og kulturområdet i tilknytning til Sølvverket i Saggrenda. Det er spesielt
A4-3 som har konflikt med fredede kulturminner/miljøer. I tillegg vil også A4-3 være negativ
for nærmiljø og friluftsliv og for landskap i Saggrenda. På bakgrunn av dette fraråder Statens
vegvesen alternativene A4-3 og A4-4.
De tre gjenværende alternativene A3-4, A3-5 og A4B2 er forholdsvis like og alle tre har meget
god måloppnåelse. A3-4 og A4B2 har god framkommelighet for trafikk til/fra og forbi Kongsberg. A3-5 har god framkommelighet for trafikk som skal til/fra Kongsberg. Hvis avkjørselssanering gjennomføres på Gomsrudveien mellom Gomsrud og Bingeplassen, vil alternativet
få omtrent tilsvarende framkommelighet som A3-4 og A4B2. Ingen av de tre alternativene har
konflikt med fredningsområdet for kulturmiljø i Gruveåsen, eller kulturmiljøet rundt Sølvverket. A3-5 kommer totalt sett dårligst ut av disse tre. A3-5 har litt dårligere trafikkavlastning
enn de to andre og har mindre potensiale for ytterligere trafikkavlastning hvis trafikkreduserende tiltak etableres på Sandsværveien. A3-5 har like lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader som A3-4. A3-5 er bedre for miljøtemaene enn A3-4.
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A3-4 og A4B2 kommer likt ut i sammenstillingen. A3-4 er best for samfunnsmessige konsekvenser der lokalt utbyggingsmønster er viktig, og gir nest best trafikkavlastning med forbedring av nærmiljøet langs disse strekningene. A3-4 og A4B2 innfører en ny veglenke langs
henholdsvis Gomsrudveien og Sandsværveien. A3-4 og A4B2 har potensiale for ytterligere
trafikkavlastning hvis trafikkreduserende tiltak etableres på Sandsværveien. A3-4 har lavest
investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, men har mer konflikt med miljøtemaene langs
Lågen enn A4B2 og A3-5. A4B2 gir best trafikkavlastning med forbedring av nærmiljøet langs
disse strekningene. A3-4 gir størst reduksjon i det totale trafikkarbeidet (spart reisetid). A3-4
og A3-5 gir kryssinger av Lågen både i Sellikdalen og Veungsdalen. A4B2 er best for miljø,
nest best for samfunnsmessige konsekvenser, men har høyest investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. A4B2 krysser Lågen i Sellikdalen.
Nettonytte/kostnadsforholdet er negativt for alle tre, men minst negativt for A3-4 og A3-5.
For denne type prosjekter vil nettonyttekostnadstallet som regel være negativt. Den prissatte
nytten skal vurderes sammen med konsekvenser for de ikke prissatte temaene. Gevinsten ved
prosjektet er først og fremst knyttet til potensiale for utvikling av byen, bedret miljø i bykjernen og forbedring av bomiljøene langs eksisterende E134 gjennom bykjernen og sentrumsnære
områder i Kongsberg. Her er temaene trafikkavlastning, lokalt utbyggingsmønster, nærmiljø
og friluftsliv med spesiell vekt på miljøforbedring langs avlastede vegstrekninger vesentlige.
De tre alternativene har alle stor positiv effekt innenfor disse temaene. Nettonytte/kostnadsforholdet viser godt resultat for dette byprosjektet. Statens vegvesen vil anbefale at det velges
ny korridor for E134 fra Damåsen til Saggrenda.
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Statens vegvesen anbefaler at alternativ A3-4 velges. Anbefalingen er begrunnet med
meget god måloppnåelse, lavere investerings- og driftskostnader enn de andre alternativene, god trafikkavlastning og mulighet for ytterligere trafikkavlastning, samt god
framkommelighet. Statens vegvesen fraråder å vedta alternativ A4-3 og alternativ
A4-4. Begrunnelse for slik fraråding er knyttet til høye investerings- og driftskostnader, lavere trafikksikkerhet og generelt dårligere måloppnåelse enn de andre
alternativene, samt usikkerhet rundt eventuelt kostnadsglidning som følge av
endringer i krav til tunnelutfoming.
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