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Forord  
 
Statens vegvesen planlegger ny E134 på strekningen Damåsen – Saggrenda i Øvre Eiker og 
Kongsberg kommuner. Utredningsarbeidene gjennomføres i tre faser.  

��Fase 1 – gjennomføring av registreringsarbeid 
��Fase 2 – alternativsbearbeiding og siling 
��Fase 3 – Konsekvensutredning (KU) og kommunedelplan utarbeides. 

Denne rapporten er en kortversjon av hovedrapporten som oppsummerer utredningsarbeidet i 
fase 2, og presenterer de konklusjoner som foreligger så langt i prosjektet. For mer detaljert 
informasjon om de konklusjoner som er trukket, henvises det til hovedrapporten og tilhørende 
tegningshefte. 
 
Forslag til utredningsprogram bygger på konklusjonene fra Samordnet areal- og transportplan 
(SATP) fra 1998 for Kongsberg sentrum, og omtaler hvilke tema som er viktige å vurdere 
med hensyn til valg av framtidig korridor for ny E134 gjennom byen. Utredningsprogrammet 
lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.06.00 til 01.09.00. Fastsetting av endelig utrednings-
program skal skje etter høring av silingsrapporten. Det er vegdirektoratet som skal foreta 
fastsetting av utredningsprogrammet. 
 
Vurderingene er utført med det detaljeringsnivået som er nødvendig for å kunne gjøre et valg 
av alternativer som skal videreføres til konsekvensutredning og kommunedelplan. 
Alternativer med høy måloppnåelse i forhold til vedtatte målsettinger og lav konfliktgrad i 
forhold til de viktigste deltemaene er foreslått videreført til fase 3 – KU. Målet er å redusere 
antall alternativer som skal utredes i KU fra 8-9 ned til 2-3 alternativer. De viktigste 
deltemaene er vurdert til å være framtidig trafikksystem i Kongsberg, trafikkbelastning på nye 
og eksisterende veglenker, stamvegstandard på nye E134-veglinjer, konsekvenser for miljø- 
og naturressurser og kostnader.  
 
I prosessen med rapporten har det vært jevnlig kontakt med Kongsberg kommune, både på 
administrativt og politisk nivå. I tillegg er det holdt møte med regionale og lokale 
interessegrupper. Silingsrapporten skal gjennom offentlig høring. Informasjon om prosjektet 
er tilgjengelig på internett. Internettsidene blir oppdatert med aktuell informasjon underveis i 
utredningsprosessen.  
 
Rapporten er laget med sikte på at plan- og fagmyndigheter, interesseorganisasjoner og 
offentligheten skal ha anledning til å gi innspill til revisjonen av utredningsprogrammet. 
Revisjonen skal i hovedsak omfatte hvilke alternativer som skal gjennomgå full utreding i 
KU. Konklusjonene fra den offentlige høringen vil bli bearbeidet og forslag til revisjon av 
utredningsprogrammet blir oversendt Vegdirektoratet for behandling og fastsetting.  
 
Arbeidet er utført hos Statens vegvesen Region Sør av en tverrfaglig arbeidsgruppe der  
Wenche Bjertnes har vært prosjektleder.  
 
Drammen, januar 2003. 
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Innledning 
 

Mål og hensikt 
 
Prosjektets hovedmålsetninger (jfr. Utredningsprogrammet) 
• utbygging til standard for stamveg.  
• å bedre framkommeligheten for gjennomgangstrafikken. 
• å redusere gjennomgangstrafikken gjennom bykjernen i Kongsberg. 
• å etablere et bedre differensiert vegnett. 
• å bedre trafikksikkerhets- og miljøproblemene langs dagens stamveg ved å overføre 

lokaltrafikk til deler av det nye hovedvegnettet som har bedre vegstandard. 
 

Forutsetninger 
• Utredningsprogrammet, som ligger til grunn for utredningsarbeidet, bygger på 

konklusjonene fra Samordnet areal- og transportplan (SATP) for Kongsberg (1998). 
 
• Stamvegstandard er lagt til grunn for alle alternativene. Alternativene er også vurdert for 

etappevis utbygging. Det gir muligheter for utbygging av deler av strekningen til 
stamvegstandard eller redusert standard på kort sikt, og full stamvegstandard på hele 
strekningen på lengre sikt. Mulighetene for å benytte deler av dagens vegnett til ny E134 
er vurdert i forbindelse med etappevis utbygging for de ulike alternativene.  

 
• Hvis ny E134 skal skiltes som motorveg klasse B, forutsetter dette parallelt lokalt vegnett 

på skiltet strekning. Dette kan tilfredsstilles for alle alternativ utenom A1/D1. Det 
forutsetter også alternativt vegnett for gående og syklende på hele strekningen. 
Vegalternativene forutsettes ellers å krysse sykkelrutene langs eksisterende E134 og 
Gomsrudveien planskilt. Ny lokalbru over Lågen til Sellikdalen, og avlastning av lokalt 
vegsystem vil være av de tiltakene som har størst betydning for syklende og gående. 

 
• Kongsberg sentrum har en betydelig størrelse i et ellers spredt bebygd distrikt. En svært 

liten andel av trafikken som krysser kommunegrensene har derfor reisemål utenom 
Kongsberg (ca. 1200 kjt./døgn retning øst/vest, og ca. 100-200 kjt./døgn retning nord/sør). 
Den største andelen av trafikken vil derfor gå til/fra og mellom bydeler. Stamvegene skal i 
tillegg til å betjene gjennomgangstrafikken, betjene viktige stoppesteder langs ruta. Gode 
tilknytninger til bydelene er derfor viktig for at ny E134 skal komme flest mulig til nytte. 
Dette tilsier et sterkt fokus på valg av løsninger som også løser lokale trafikkproblemer. 

 
• Hovedvegnettet gjennom Kongsberg har med få unntak tilstrekkelig kapasitet til å ta unna 

dagens trafikk. Planlagt utbygging i bynære områder i årene fram mot 2015 (referanseåret, 
se kart neste side) vil medføre betydelig mer trafikk på sentrale veglenker. Mulighetene 
for å avbøte ulempene med trafikkøkningen er små fordi bruk av gatenettet som stamveg 
setter strenge krav til framkommelighet. Det gjør spesielle tettstedstiltak vanskelig. 
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• Bru over Lågen, som forbinder Gomsrudveien med nytt lokalvegsystem i Sellikdalen, er 

tatt med for alle tema. Den gir et viktig bidrag til prosjektets mål om å overføre trafikk fra 
lokalstrekninger med dårlig vegstandard til veglenker med bedre standard, og god 
tilgjengelighet til stoppestedene på ruta. 

 
• Konsekvensutredningen bør inneholde et rimelig alternativ. I forbindelse med utarbeidelse 

av forslag til utredningsprogram representerte alternativ A1/D1 et slikt rimelig alternativ. 
Alternativsbearbeidingen har vist at dette alternativet ikke er så rimelig som forventet. Av 
den grunn har det vært sett på mulighetene for å kostnadsoptimalisere de andre 
alternativene.  

 
• De bynære alternativ (A- og B-alternativer) er vurdert med lang tunnel gjennom 

Gamlegrendåsen. Kort tunnel er vurdert å være 150-200 mill. kr rimeligere enn lang 
tunnel. Vurderingen er kun benyttet for å illustrere hva ny veg minimum vil koste uten 
hensyn til miljøkonsekvenser, og er ikke foreslått videreført til konsekvensutredningen. 

 
• Ny E134 danner sammen med Rv 40 hovedvegsystemet i Kongsberg. Det er derfor viktig 

at valgte løsninger gir gode muligheter for tilknytning mellom ny E134 og Rv. 40. I dette 
ligger blant annet muligheten for å flytte Rv. 40 fra dagens E134 til Gomsrudveien. 
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Alternativene 
Vurderte alternativer (A3, A4, B2, B4, A6, A7 og A1/D1) følger av forslag til utrednings-
program. Alternativ A6 og A7 er svært like og er derfor vurdert felles under betegnelsen A7. I 
tillegg er et kombinasjonsalternativ (A4/B2), som har vist god måloppnåelse, tatt med som 
eget alternativ.  
 
Referansealternativet er dagens E134 gjennom Kongsberg. Den vil selv med ny E134 være en 
svært viktig trafikkåre i Kongsberg by, og vil måtte utvikles med nødvendige trafikk-
sikkerhets- og miljøtiltak. Det kan derfor reises spørsmål om det er mulig å få til et brukbart 
alternativ, kalt A10, ved å utvikle denne traseen uten store investeringer. En slik opprustning 
vil ikke kreve KU eller kommunedelplan. Et slikt alternativ for utbedring av referanse-
alternativet er vurdert under etappevis utbygging og varianter av alternativene, og er ikke 
anbefalt videreført som selvstendig alternativ. Referansealternativet er et sammenlignings-
grunnlag i forhold til de andre alternativene, og er derfor ikke behandlet i denne rapporten. 
Det vil bli vurdert i KU. 
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Silingskriterier 
Følgende kriterier har ligget til grunn for siling av alternative traseer presentert i 
utredningsprogrammet: 
 
• Framkommelighet – valg av alternativer som best mulig tilfredstiller målet om å lette 

framkommelighet både for gjennomgangs- og lokaltrafikken. 
• Avlastning – valg av alternativer som gir størst mulig avlastning av vegstrekninger 

gjennom bolig- og sentrumsområder som i dag har problemer knyttet til trafikk. De mest 
aktuelle områdene er, i prioritert rekkefølge:  
1. Eksisterende E134 forbi Næringsparken og Wennersborg skole. 
2. Eksisterende E134 fra Wennersborg skole til Veungsdalen og eksisterende E134 fra 

Aas Kafeteria til Nymoen. 
3. Eksisterende E134 Kongsgårdsmoen - Moane - Saggrenda, Rv 40 Kongsgårdsmoen - 

Skollenborg og Gomsrudveien mellom Skollenborg og Gomsrud terrasse. 
• Miljøkonsekvenser – det er gjennomført registreringer av verdi og sårbarhet for ulike 

miljøtema som er lagt til grunn for bearbeiding av siling av alternativene. Alternativer 
med størst negative miljøkonsekvenser er silt ut. 

• Kostnader – benyttet som kriterium for siling mellom alternativer som oppfyller de øvrige 
kriteriene. På et overordnet stadium i planleggingsprosessen som dette, er de stipulerte 
kostnadene svært usikre. Usikkerheten fordeler seg likt på alternativene slik at som 
sammenligningsgrunnlag er de relevante.  

 
 

 



 

E134 Damåsen – Saggrenda   Kommunedelplan Fase 2   Trasébearbeiding og siling   Kortversjon 

7

 
Kart med stedsnavn.    
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Gjennomføring fase 2 
 
Prinsipp fra gjennomføring av fase 2 er vist i figuren på neste side. Følgende miljø- og 
ressursfaglige temaer er behandlet: nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, kulturminner og 
kulturmiljø, landskapsbilde, landbruk, geo- og vannressurser og lokalt utbyggingsmønster. 
For miljøtemaene ble det på bakgrunn av de enkelte fagutredningene i fase 1, utarbeidet et 
samlet konfliktkart som viser hvilke områder som er mest utsatt i forbindelse med en 
vegutbygging (se nedenfor). Vegfaglige temaer omfatter trafikkberegninger, kostnader 
effektberegninger og alternativsbearbeiding i henhold til vegvesenets standarder og normaler.  

Krysslokalisering 
Krysslokaliseringene er valgt ut av de som er best med hensyn på å overføre trafikk fra 
dagens vegnett til ny veg. Beste kryssplassering er funnet gjennom en suksessiv prosess der 
trafikkbelastningen er beregnet og vurdert.  

Kryssløsninger 
Planskilte kryss er lagt til grunn for vurdering av alle alternativene utenom A1/D1. Planskilte 
kryss kan erstattes med rundkjøringer eller T-kryss der trafikkmengden etter vegnormalen 
tillater det. Rundkjøringer med ny stamveg vil bli bygd 3-armet, og T-kryss vil bli bygd 
kanalisert. Alle kryssende veger skal føres planskilt over/under stamvegen. 
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Melding og utredningsprogram 

 
 
 
 

 
Fase 1.  Verdi og sårbarhetsanalyse 

 
 
 
 
 
 

Fase 2.  Trasébearbeiding og siling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 3.  KU og kommunedelplan 
 

 
 
 
 
Prinsipp for plan- og utredningsprosessen for E134 Damåsen – Saggrenda. Målet for fase 2 
var optimalisering og siling av hovedalternativene. 

Innledende møte 
Gjennomgang av gjennomføringsplan for fase 2. Kortfattet presentasjon av hvert fagtema, både ikke prissatte og 
prissatte. Vegteknisk informasjon om tiltaket herunder krav til vegbredde, svingradius, normalprofiler etc. 
Informasjon om eventuelle vegtekniske begrensninger i planområdet.

Bearbeiding av hovedalternativer, veg- og 
trafikktema 

Hovedalternativene er gjennomgått med hensyn på 
mulighetene ulike linjer gir i forhold til terreng-
tilpasninger og kryssplasseringer. 

Bearbeiding av hovedalternativer, miljøtema 
Temavis optimalisering innenfor de ulike hoved-
alternativene, vurdering av ulike linjer, sammen-
slåing, kartfesting. 

Prinsippdiskusjon/linjevalg 
Presentasjon av resultatet fra bearbeidingen av hovedalternativer. Diskusjon om hvilke prinsipper som skal ligge 
til grunn for videre bearbeiding av hovedalternativene og valg av linjer innenfor disse. Valg av linje og 
kryssplasseringer innenfor hvert hovedalternativ.

Trasésiling 
De valgte linjene for hvert hovedalternativ sammenlignes og vurderes mot hverandre med hensyn til trafikktall, 
vegtekniske forhold og miljø- og ressursmessige forhold. Alternativer som vurderes som uaktuelle på bakgrunn 
av disse forholdene siles ut, mens resten videreføres til konsekvensutredning i fase 3. 

Rapportering 
Det utarbeides en rapport som dokumenterer og begrunner hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med 
bearbeiding og siling av korridorer og linjer. 

Avgrensning av planområde og influensområde. Verdi- og sårbarhetsanalyse for ulike fagtemaer uavhengig av 
valgte korridorer fra SATP. Inndeling i enhetlig områder for henholdsvis verdi og sårbarhet i forhold til et 
vegtiltak. 

Konsekvensutredning og kommunedelplan 
De utvalgte traseene vurderes i forhold temaene som er angitt i utredningsprogrammet for E134 Damåsen – 
Saggrenda. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for valg av endelig trasé. Traseene prosjekteres. Det 
lages kommunedelplan og illustrasjonsplan. 

Utarbeidet på bakgrunn av arbeidet som ble gjort i forbindelse med Samordnet areal- og transportplan, SATP, i 
Kongsberg. Åtte ulike traséalternativer/korridorer. Program for konsekvensutredning av tiltaket. 
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Bearbeiding av traseer og kryss 
 

Felles for alle linjene 
Damåsen 
Mellom Damåsen og Aas Kafeteria er tre ulike prinsipper for veglinjer vurdert:  
Prinsipp 1:  Linje nord for eksisterende E134. Kryss i område med Aas Kafeteria. 
Prinsipp 2:  Parallelt og i nærføring med eksisterende E134. Kryss med eksisterende veg 

rett øst for Aas Kafeteria. Eksisterende veg må legges om på deler av 
strekningen.  

Prinsipp 3: Sørsiden av eksisterende E134. Kryssområde mellom Aas Kafeteria og 
Majorplassen. 

 
Alle veglinjer mellom Damåsen og Aas Kafeteria kan i prinsippet kombineres med alle A og 
B alternativene mot Lågen. 
 
 

Damåsen

Haurevanna

Motorcrossbanen

Prinsipp 1

Minde

Aas kafeteria

Majorplassen

Vegalternativene mellom
Damåsen og Aas Kafeteria.

Alle linjene kombineres

Prinsipp 2

Prinsipp 3

 
Kart med alle alternativene inntegnet for Damåsen – Aas Kafeteria.  
 

Konklusjon 
Prinsipp 3 legges til grunn for videre utredninger.  
Prinsipp 1 og 2 videreføres ikke på grunn større konflikter i forhold til landskapsbilde, 
nærmiljø og kulturmiljø, høyere kostnader og ulemper knyttet til nærføring med og kryssing 
av eksisterende E134 (prinsipp 2). Prinsipp 3 er mer konfliktfylt i forhold til naturmiljø og 
friluftsliv enn prinsipp 1 og 2. 
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Moane - Meheia 
Mellom Moane og Saggrenda sør kan alternativene A3 og A4-B2 og B2 kombineres. Mellom 
Saggrenda og Meheia kan alternativene A3, A4-B2, A7, B2 og B4 kombineres.  
 
 

��

��

�����
��
��

��

�	

 
Aktuelle linjevalg på strekningen Moane - Meheia.  
 
 
Moane (A3, B2, A4/B2): 
Prinsipp a: Kort dagsone og korte tunneler ved Moane. A4/B2 har noe avvikende 

geometri, men følger samme prinsipp som A3 og B2. 
Prinsipp b  
(ikke vist):  Lang tunnel forbi Moane. Prinsippet har høye kostnader og få miljøfordeler.  
 
Saggrenda - Meheia (alle alternativ unntatt A4): 
Prinsipp 1:  Går gjennom bebyggelsen i Saggrenda sør med lang tunnel til Meheia. 
Prinsipp 2: Sør for bebyggelsen i Saggrenda, følger Lassedalen i dagsone med tunnel til 

Meheia.  
Prinsipp 3: Alternativ med kort tunnel i Saggrenda til eksisterende veg langs 

Kobberbergselva som ombygges og anlegges med kort tunnel til Meheia (er 
stiplet i tegningsheftet).  
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Felles for Saggrenda sør: 
Forbi Saggrenda er det vist to ulike prinsipper, som viser mulige plasseringer 
for linjer. Linjene B4 og A7 har få bindinger og kan legges lenger sør en det 
som er sannsynlig for øvrige alternativ. Terrenget stiger sørover og terrenginngrepene 
blir større når linjene forskyves i denne retningen. 
 

Vurdering og konklusjon 
Moane 
Linje med kort dagsone og to korte tunneler videreføres for A3 og B2.  
Linje med kort dagsone og kort tunnel videreføres for A4/B2. 
Lang tunnel ved Moane videreføres ikke på grunn av høy kostnad i forhold til den 
miljømessige gevinsten.  
 
Saggrenda - Meheia  
Prinsipp 2 og 3 videreføres. Linjene ligge mest mulig sør for boligområdene. 
Prinsipp 1 videreføres ikke, fordi tunnel på hele strekningen er kostbart i forhold til hva den 
løser. Linje gjennom Lassedalen gir inngrep i et urørt dalføre.  
 

 
 
Videreførte prinsipper på strekningen Moane – Meheia.  
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Alternativer som videreføres til KU 
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Alternativ A3 
 
Damåsen – Gamlegrendåsen nord – Gomsrud – Veungsdalen – Moane – Saggrenda – 
Meheia 
 

 
 
Lengde: 13.1 km. 
Stipulert kostnad: 1,2 milliarder.  
 
Tunnelsoner:  
• Gamlegrendåsen og Gomsrud terrasse, eventuelt under Gomsrud terrasse 
• Veungsdalen – Moane og Moane – Kobberbergselva 
• Saggrenda og Meheia, (alternativt dagsone i Lassedalen eller kort tunnel og opprusting av 

eksisterende E134). 
 
Krysslokalisering: 
• kryss Aas Kafeteria 
• kryss Gomsrud terrasse med lokalbru  
• kryss Veungsdalen 
• kryss Saggrenda  
• ev. avkjøring fra eksisterende veg til lokalvegsystem på Meheia. 
 
Problempunkter: 
• Damåsen – arealbeslag i område med stor verdi for naturmiljø. 
• Vegkryss med Gomsrudveien – store terrenginngrep. 
• Tiltaket vil kreve støytiltak ved Gomsrud og i Veungsdalen. 
• Kongsberg Gravlund og Lågen – trang passasje og sidebratt terreng som vil gi store 

terrenginngrep. 
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• Kryssområdet i Veungsdalen – store terrenginngrep. 
• Saggrenda sør – nærføring til/tap av boliger. 
 
Trafikkavlastning: 
Alternativet gir med forslåtte kryss god trafikkavlastning på eksisterende E134. Linja går i 
hovedsak øst-vest fram til Gomsrud og avlaster Drammensveien for trafikk. Den går også 
nord-sør langs Lågen mellom Gomsrud terrasse og Veungsdalen. Dette muliggjør overføring 
av nord-sør gående lokaltrafikk fra vestsiden av Lågen til østsiden.  
 
Muligheter for etappevis utbygging: 
Alternativ A3 er godt egnet for utbygging i følgende etapper:  
• Damåsen – Gomsrud terrasse m/lokalbru over til Sellikdalen med forbindelse til 

eksisterende E134. Stipulert prosjektkostnad ca. 0,45 milliarder kr.  
• Gomsrud terrasse – Veungsdalen.  
• Veungsdalen – Meheia eventuell delåpning ved Saggrenda. 
 

Konklusjon 
Alternativ A3 videreføres fordi det fungerer godt med hensyn på trafikkavlastning på de 
prioriterte vegstrekningene, selv om det har store negative konsekvenser for miljøtemaene 
langs Lågen. Det vil være et alternativ til A4 og A4/B2 hvis framføring av veg med 
stamvegstandard gjennom Sellikdalen viser seg å være vanskelig.  
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Alternativ A4 

Damåsen – Gamlegrendåsen nord – Gomsrud – Sellikdalen – Saggrenda – Meheia 
 

 
 
Lengde: 11,6 km. 
Stipulert kostnad: 1,3 milliarder.  
 
Tunnelsoner: 
• Gamlegrendåsen – Gomsrud terrasse 
• Sellikdalen – Saggrenda 
• Saggrenda og Meheia, (alternativt dagsone i Lassedalen eller kort tunnel og opprusting av 

eksisterende E134). 
 
Krysslokalisering: 
• kryss ved Aas Kafeteria  
• kryss Gomsrudveien/Sellikdalen  
• kryss Sølvverket med nedføring til eksisterende E134 i Saggrenda  
• avkjøring på Meheia for gående og syklende mv.  
 
Problempunkter:  
• Damåsen - arealbeslag i område med stor verdi for naturmiljø 
• Gomsrud terrasse – nærføring og store terrenginngrep 
• kryss Gomsrudveien og Sellikdalen – begrenset areal for etablering av kryss 
• Saggrenda/Sølvverket – konflikt med kulturminner, problemer knyttet til nedføringsveg 

gjennom boligområder.  
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Trafikkavlastning: 
Linja går øst-vest, men gir likevel tilfredsstillende trafikkavlastning de fleste steder. 
Det gir med de foreslåtte kryssene god trafikkavlastning langs eksisterende E134.  
 
Muligheter for etappevis utbygging: 
Alternativ A4 er egnet for utbygging i etapper, men lange tunneler mot Meheia begrenser 
muligheten for oppdeling. A4 er egnet for utbygging i følgende etapper:  
• Damåsen – Gomsrud terrasse med lokalbru over til Sellikdalen med forbindelse til 

eksisterende E134.  
• Sellikdalen – Meheia. 
 

Konklusjon  
Alternativ A4 videreføres fordi det fungerer godt med hensyn på trafikkavlastning, og er lite 
konfliktfylt med unntak av dagsonen i Saggrenda. Nyskapt trafikk fra kryss ved Sølvverket 
som pålaster nedføringsvegen forbi badeplass og bebyggelse gjennom Saggrenda er uheldig. 
Alternativet har til dels store negative konsekvenser for kulturmiljø, friluftsliv og nærmiljø i 
Saggrenda. Spesielt negativt å bryte sammenhengen mellom Sølvverket og det foreslåtte 
fredningsområdet i nord. Bygge- og vedlikeholdskostnader er noe høyere enn for A3 og 
A4/B2.  
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Alternativ A4/B2 

Damåsen – Gamlegrendåsen nord – Gomsrud – Sellikdalen – Moane – Saggrenda – 
Meheia  
 
 

 
 
Lengde: 13,0 km. 
Stipulert kostnad: 1,2 milliarder.  
 
Tunnelsoner: 
• Gamlegrendåsen – Gomsrud terrasse 
• Sellikdalen – Moane 
• Moane – Saggrenda 
• Saggrenda og Meheia, (alternativt dagsone i Lassedalen eller kort tunnel og opprusting av 

eksisterende E134). 
 
Krysslokalisering: 
• kryss ved Aas Kafeteria  
• kryss Gomsrudveien/Sellikdalen  
• kryss Moane med tilknytning til eksisterende E134  
• avkjøring på Meheia som foreslått for A3.  
 
Problempunkter:  
• Damåsen - arealbeslag i område med stor verdi for naturmiljø 
• støy ved Gomsrud terrasse  
• kryss Gomsrudveien og Sellikdalen 
• Saggrenda sør – tap av/nærføring til boliger.
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Trafikkavlastning 
Linja går i hovedsak øst-vest, men går nord-sør på vestsiden av Lågen fra Sellikdalen til 
Moane. Dagens E134 kan, med foreslåtte kryssområder, avlastes kraftig på denne strekningen.  
 
Muligheter for etappevis utbygging: 
Alternativ A4/B2 er godt egnet for utbygging i følgende:  
• Damåsen – Gomsrud terrasse med lokalbru over til Sellikdalen med forbindelse til 

eksisterende E134.  
• Gomsrud terrasse – Moane (Kongsgårdsmoen).  
• Moane – Meheia. 

Konklusjon  
Alternativ A4/B2 foreslås videreført fordi det fungerer meget godt med hensyn på 
trafikkavlastning av de prioriterte vegstrekningene. Det innebærer få konflikter for 
miljøtemaene.  
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Alternativer som ikke videreføres til KU 
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Alternativ A7 

Damåsen – Gamlegrendåsen nord – Gomsrud – Laugerudmoen – Sunnegrenda – 
Saggrenda - Meheia 
 

 
 
Lengde: 14,8 km. 
Stipulert kostnad: 1,1 milliarder.  
 
Tunnelsoner: 
• Gamlegrendåsen – Gomsrud terrasse 
• Saggrenda og Meheia, (alternativt dagsone i Lassedalen eller kort tunnel og opprusting av 

eksisterende E134). 
 
Krysslokalisering: 
• Kryss Aas Kafeteria 
• Kryss Gomsrud terrasse med lokalbru  
• Kryss Jordbrua  
• Avkjøring Meheia som for A3. 
 
Problempunkter:  
• Damåsen - arealbeslag i område med stor verdi for naturmiljø. 
• Gomsrud terrasse – nærføring og store terrenginngrep. 
• Kryss med Gomsrudveien – store terrenginngrep. 
• Nærføring til Kongsberg Gravlund.  
• Nærføringen og inngrep langs Lågen og Kobberbergselva. 
• Saggrenda sør – nærføring til boliger. 
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Trafikkavlastning: 
Linja kombinerer A3-alternativet lengst nordøst med B4-alternativet lengst sørvest. 
Alternativet gir samme trafikkgevinster som A3 og A4 fram til Gomsrudveien og som B4 
mellom Kongsgårdsmoen og Saggrenda. Kryss Jordbrua ligger for langt sør for å avlaste de 
prioriterte strekningene på vestsiden av Lågen inn mot sentrum vesentlig. Alternativet gir god 
trafikkavlastning på lavere prioriterte strekninger på østsiden av Lågen, og mellom 
Kongsgårdsmoen og Saggrenda. (For trafikkavlastning se figurer for alternativ A3 og B4). 
 
Muligheter for etappevis utbygging: 
Alternativ A7 er godt egnet for utbygging i følgende etapper:  
• Damåsen – Gomsrud terrasse med lokalbru over til Sellikdalen med forbindelse til 

eksisterende E134.  
• Gomsrud terrasse – Jordbrua el. Rv 40 ved Sunnegrenda.  
• Jordbrua - Meheia ev. med delåpning i Saggrenda. 

Konklusjon  
Alternativ A7 videreføres ikke fordi det gir dårligere trafikkavlastning på prioriterte 
vegstrekninger enn A3, A4/B2 og B2 i områdene sør for Sellikdalen, og medfører større 
konflikter med miljøtemaene enn de alternativene som er foreslått videreført i KU. Dette 
gjelder spesielt i forhold til landskapsbilde, friluftsliv og naturmiljø med hensyn på 
parallellføringen med både Lågen og Kobberbergselva. For Kongsberg sentrum har 
alternativet samme kvaliteter som øvrige A-alternativer. Det går imidlertid sør for 
næringsområdene ved Kongsgårdsmoen ved Kobberbergselva, og tilknytning til lokalt 
vegsystem blir derfor sør for Rv 40. 
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Alternativ B2 

Damåsen – Gamlegrendåsen sør – Bingeplassen – Veungsdalen – Moane – Saggrenda – 
Meheia 
 

 
 
Lengde: 12,8 km. 
Stipulert kostnad: 1,1 milliarder. 
 
Tunnelsoner: 
• Gamlegrendåsen – Bingeplassen 
• Veungsdalen – Moane 
• Moane – Saggrenda 
• Saggrenda og Meheia, (alternativt dagsone i Lassedalen eller kort tunnel og opprusting av 

eksisterende E134). 
 
Krysslokalisering: 
• Kryss Aas Kafeteria 
• Kryss Gomsrudveien v/Laugeruddalen 
• Kryss Veungsdalen 
• Kryss Saggrenda  
• Avkjøring Meheia som A3. 
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Problempunkter: 
• Damåsen - arealbeslag i område med stor verdi for naturmiljø. 
• Terrenginngrep på østsiden av Lågen. 
• Kryssområdet i Veungsdalen – store terrenginngrep og nærføring til boliger. 
• Saggrenda sør – nærføring til/tap av boliger. 
 
Trafikkavlastning: 
Linja går i hovedsak øst-vest et godt stykke sør for sentrum. Alternativet gir liten trafikk-
avlastning for sentrale deler av Kongsberg. Korridoren gir med foreslåtte kryssområder liten 
trafikkavlastning på strekning Aas Kafeteria – Kongsberg Næringspark. Fra Næringsparken til 
Saggrenda og ved Sunnegrenda gir alternativet 30-50% trafikkreduksjon.  
 
Alternativ B2 er godt egnet for utbygging i følgende etapper: 
• Damåsen – Veungsdalen. 
• Veungsdalen - Meheia ev. med delåpning i Saggrenda.  
 

Konklusjon  
Alternativ B2 videreføres ikke fordi det er mindre gunstig enn A-alternativene med hensyn på 
trafikkavlastning for de prioriterte vegstrekningene. Gomsrudveien forbi Kongsberg gravlund 
og Gomsrud terrasse blir pålastet med trafikk. Det vil medføre større miljøkonflikter enn A4 
og A4/B2. Men mindre enn de andre alternativene, selv om lang tunnel gjennom 
Gamlegrendåsen er et viktig avbøtende tiltak.  
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Alternativ B4 

Damåsen – Gamlegrendåsen sør – Bingeplassen – Veungsdalen – Moane – Saggrenda - 
Meheia 
 

 
 
Lengde: 13,8 km. 
Stipulert kostnad: 1,1 milliarder. 
 
Tunnelsoner: 
• Gamlegrendåsen – Bingeplassen 
• Saggrenda og Meheia, (alternativt dagsone i Lassedalen eller kort tunnel og opprusting av 

eksisterende E134). 
 
Krysslokalisering: 
• Kryss Aas Kafeteria 
• Kryss Gomsrudveien v/Laugeruddalen 
• Kryss Jordbrua.  
• Lokalbru i Sellikdalen. 
• Avkjørsel Meheia som A3. 
 
Problempunkter: 
• Damåsen - arealbeslag i område med stor verdi for naturmiljø. 
• Lågen/ nærføring og kryssing i Sunnegrenda – terrenginngrep og nærføring til boliger. 
• Kobberbergselva – store terrenginngrep. 
• Saggrenda sør – nærføring til boliger. 
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Trafikkavlastning 
Alternativet går i hovedsak nordøst-sørvest et godt stykke sør for sentrum, og gir liten 
trafikkavlastning for sentrale deler av Kongsberg. Alternativet gir med foreslåtte kryss-
områder liten trafikkavlastning på strekning Aas Kafeteria – Kongsberg Næringspark. Fra 
Næringsparken til Saggrenda og ved Sunnegrenda gir alternativet 25-40% trafikkreduksjon.  
 
Muligheter for etappevis utbygging: 
Alternativ B4 er godt egnet for utbygging i følgende etapper:  
• Damåsen – Jordbrua el. Rv 40 ved Sunnegrenda.  
• Jordbrua - Meheia ev. med delåpning i Saggrenda. 
 

Konklusjon  
Alternativ B4 videreføres ikke fordi det er mindre gunstig enn A-alternativene med hensyn på 
trafikkavlastning for Drammensveien fra Aas Kafeteria til Nymoen, og for eksisterende E134 
fra Sellikdalen til Kongsgårdsmoen. Gomsrudveien forbi Kongsberg gravlund og Gomsrud 
terrasse blir pålastet med trafikk. Alternativet har samme miljøkonflikter som A7 langs 
Kobberbergselva. Det vil koste omtrent like mye å bygge alternativ B4 som alternativ B2, 
men alternativ B2 er bedre med hensyn på miljø og trafikkavlastning.  
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Alternativ A1/D1 - Utbedring av eksisterende E134 og Rv 286 
 

 
 
Lengde:  A1: 4,2 km 
   D1:  15,5 km  
Stipulert kostnad:  A1: 0,45 milliarder, inkl. bru i Sellikdalen og tilknytning 
eksisterende E134 D1: 1,0 milliarder (redusert stamvegstandard) 
 
Tunnelsoner: 
A1 – Aas Kafeteria – Nymoen. 
D1 – Damåsen – Teigen. 
 
Krysslokalisering: 
Alternativet avkjørselsaneres, ellers videreføres dagens kryss.  
 
Problempunkter: 
• Nymoen (A1) – pålaster området ved Sildetomta, som allerede har stor trafikkbelastning. 
• Teigen – Skollenborg (D1) – nærføring til boligområder, konflikter i forbindelse med 

landskapsbilde og kulturminner. 
• Skollenborg – Meheia (D1) – nærføring til boligområder, konflikter i forhold til 

naturmiljø ved Rudsmoen. 
 
Trafikkavlastning: 
A1 Alternativ A1 avlaster strekningen Aas Kafeteria – Nymoen, men endrer svært lite på 

trafikkbelastningen for øvrig i Kongsberg, hvis ikke lokalbru til Sellikdalen tas med. 
Alternativet gir direkte tilknytning til Nymoen som er det området i Kongsberg som 
har størst trafikkbelastning, noe som kan skape ytterligere trafikkproblemer. 

D1 Alternativ D1 alene gir svært liten trafikkavlastning for sentrale deler av Kongsberg.  
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Samlet sett gir alternativ A1/D1 få endringer i trafikkbelastningen på de prioriterte 
vegstrekningene og de øvrige vegstrekningene i Kongsberg. Utbedring til 80 km/t gir 
konflikter i tettstedene Skollenborg, Sunnegrenda, Moane og Saggrenda som i dag er skiltet 
med redusert hastighet. I disse områdene må vegen derfor legges i ny trasé utenfor tettstedene. 
Det trange partiet gjennom Skollenborg blir avlastet hvis vegen legges i tunnel utenom 
tettstedet. Fra Sunnegrenda til Meheia går vegen som alternativ B4 hvis vegen skal legges i ny 
trasé med 80 km/t. 
 
 
Muligheter for etappevis utbygging: 
Alternativ A1 kan bygges med følgende etapper: 
• Damåsen – Nymoen med tiltak langs eksisterende E134 videre gjennom Kongsberg.  
• Damåsen – Nymoen – Gomsrudveien – bru Sellikdalen - eksisterende E134 med 

miljøtiltak videre. Antatt prosjektkostnad 0,5 milliarder kr.  
 

Konklusjon  
Alternativ A1/D1 videreføres ikke som følge av høy pris, liten trafikkavlastning og relativt 
høy miljøkonsekvenser på strekningen Teigen – Skollenborg. En variant med kun A1 
kombinert med bru i Sellikdalen og tilknytning til eksisterende E134 er vurdert, men er i 
praksis svært lik en etappevis utbygging av alternativ A4 eller A4/B2, og behandlet i 
forbindelse med disse. 
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Sammenstillingstabell 
 

Sammenstillingstabell 

Tema A3 A4 A4/B2 A7 B2 B4 A1/D1 

Lengde 13,1 km 11,6 km 13 km 14,8 km 12,8 km 13,8 km 15,5 km 

Trafikkavlastning - 
måloppnåelse God God  Meget god Mindre god Mindre god 

 
Mindre 
god 

Mindre god 

Miljø- og naturressurser 

Dårlig. 
Negativ 
nærføring 
til Lågen 
 
 

 
 
God. Lite 
inngrep 
med 
unntak av 
nedføring 
til 
Saggrenda 
 

 
God. Noe mer 
inngrep enn 
A4, men få 
konflikter. 
 
 
 

Meget dårlig. 
Negativ 
nærføring til 
Lågen og 
Kobber-
bergselva 

Mindre god. 
Negativ for 
kryssingen 
av Lågen. 
 
 

 
Dårlig. 
Negativ 
nærføring 
til Lågen 
og 
Kobber-
bergselva. 

Meget dårlig. 
Gjelder 
Grosvold 
-dalen.  
 
 

Stipulerte 
prosjektkostnader i 
milliarder kr. 

1,2 1, 3  1,2 1,1 0,9 0,9 1-1,45 

Videreføres til KU Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei 
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