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1. Innledning 

1.1 Kort om prosjektet 
Statens vegvesen skal gjennomføre en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for 
ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. 

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 29. mai 2019.  

 
Figur 1-1: Kartutsnitt av planområdet  

Den aktuelle strekningen går gjennom spredt bebygde skogområder av Kongsberg og 
Notodden kommuner. Det er noe innslag av jordbruksareal.  

Randbebyggelsen langs vegen består av enkelte mindre gårdsbruk og en del hytter. I tillegg 
går vegen forbi et hytteområde på Meheia.   

Vest for Elgsjø, ved Rossebu/Goasholt er det regulerte og delvis utbygde næringsarealer for 
både avfallsanlegg og massetak/industri. Reguleringsplanen vil bli avsluttet lenger øst, slik 
at disse ikke blir berørt. 

Eksisterende veg ligger tett på Sørlandsbanen stort sett på hele strekningen, men skiller lag 
ca. 2 km øst for Elgsjø. På siste del av strekningen før de skilles ligger jernbanen i tunnel, 
men fortsatt «tett» på E134. Jernbanen og jernbanetunnelen må tas hensyn til i planene for 
ny veg. 

1.2  Bakgrunn og prosjektmål 

1.2.1 Dagens vegstandard 
E134 er en nasjonal hovedveg og en viktig lenke i riksvegnettet. Vegen binder sammen 
Østlandet og Vestlandet. Vegstandarden på eksisterende E134 er dårlig, og denne 
standarden er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på dagens veg er 5300 med 14 % andel tunge kjøretøy. 

Flere steder langs E134 på strekningen Saggrenda-Elgsjø er det fartsgrense 60 km/t pga. 
spredt randbebyggelse og mange avkjørsler. Over Kobbervoll bru (i Saggrenda) og Tovstul 
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bru (ved Elgsjø) er det korte strekninger med fartsgrense 40 km/t pga. dårlig standard på 
bruene. På resten av strekningen er fartsgrensen i dag 70 km/t. 

Vegbredden varierer mellom ca. 7 og 8 m, og det er gul midtoppmerking på hele 
strekningen. Fra Notodden og opp til toppen av Meheia er det flere lange og bratte 
stigninger, med til dels dårlig kurvatur og manglende forbikjøringsmuligheter. Totalt 55% av 
denne strekningen har stigning brattere enn 6%, og ytterligere 13% har stigning mellom 5 og 
6%. Dette medfører saktegående kø, spesielt fra Notodden til Jerpetjønnhovet rasteplass på 
toppen. Det er stedvis horisontalkurvatur helt nede i R=80 m. Dette er en flaskehals både for 
transportnæringen, busstransportnæringen og lokalbefolkningen. Spesielt gjelder dette på 
vinteren, ettersom det er spesielt dårlig forbikjøringsmulighet på de stedene der 
tungtransporten oftest blir stående fast. 

I perioden 2009-2018 er det registrert 28 personskadeulykker med 2 drepte, 1 meget 
alvorlig skadd, 5 alvorlig skadde og 34 lettere skader. 
 

Det er ikke tilrettelagt for gange/sykling mellom Kongsberg og Notodden. Det er stedvis noe 
belysning langs vegen (ved Meheia stasjon og ved rasteplass Jerpetjønn). 

 

1.3 Prosjektmål 

1.3.1 Samfunnsmål 
Utarbeide en plan som tilrettelegger for: 

• Effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda og Elgsjø som del av nasjonal 
hovedveg øst –vest fra E6 (Akershus) til Haugesund. 

• Utvikle Kongsberg – Notodden området som tettere bo- og arbeidsmarked.  
• Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, dvs. et prosjekt med positiv netto nytte. 

 

1.3.2 Effektmål 
Utarbeide en plan som tilrettelegger for:  

• Redusert sannsynlighet for møteulykker og redusert skadeomfang ved evt. 
utforkjøringer 

• At vegen ikke skal være stengt pga. fastkjørte kjøretøy eller andre uplanlagte 
hendelser 

• 5,5 minutter kortere reisetid mellom Saggrenda og Elgsjø 
• 1,3 mrd. reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 

 

 

1.3.3 Målprioritering for innholdet i planforslaget: 
1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
2. Ikke prissatte konsekvenser 
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2. Optimaliseringsfasen og samtidig prosjektering 

2.1 Arbeidsopplegg optimaliseringsfasen 
Statens vegvesen har gjennomført en silingsprosess som ligger til grunn for utarbeidelse av 
planprogram. Her er det skissert to ulike alternativer, et daglinjealternativ og et 
tunnelalternativ. Gjennom en optimaliseringsfase skal disse linjene videreutvikles til to 
alternativer i konsekvensutredning for prosjektet, og for valgt løsning herfra skal det 
utarbeides teknisk plan og reguleringsplan. 

Optimaliseringsfasen er gjennomført ved bruk av samtidig prosjektering. Relevante 
fagdisipliner og prosjektleder/oppdragsleder har i fellesskap optimalisert veglinjene 
gjennom 3 samtidig prosjekteringssesjoner. Statens vegvesen har deltatt på alle sesjonene 
og vært delaktige i løsningsarbeidet. Kommentarer og innspill fra Staten vegvesen har blitt 
håndtert fortløpende og i etterarbeid mellom sesjonene.  

Underlag til sesjonene har vært: 

• Kart 
• Modell 
• Verdivurderinger 
• Masseberegninger 
• Registreringer og verdivurderinger for KU-temaer 

 

Arbeidsmetoder i sesjonene:  

• Presentasjoner 
• Tverrfaglig gruppearbeid hvor diskusjoner og løsninger fra gruppearbeidet har blitt 

presentert fortløpende. Resultatet fra gruppearbeidet ble dokumentert på kart ved 
hjelp av gule lapper og håndskisser. 

• Arbeid i en gruppe, plenumsdiskusjon, og gjennomgang av vegmodell og forslag til 
ytterligere optimaliseringsmuligheter. Forslagene ble skissert opp på 2D kart og 
oppdatert i vegmodellen som en del av etterarbeidet.  

 

Relevante fagdisipliner og beslutningstakere har deltatt til rett tid i sesjonene. Det har ikke 
vært mangel på avklaringer som har forsinket arbeidet i optimaliseringsfasen.  
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2.2 Gjennomførte samlinger 

 
 
 

2.2.1 Intern workshop i Multiconsult  
Basert på mottatte veglinjer (12000, 13000 og 15000, se nærmere beskrivelse i kapittel 4.1) 
fra Statens vegvesens silingsprosess ble det avholdt en intern workshop hos Multiconsult.  

I workshopen ble optimaliseringsforslag fra de ulike fagene gjennomgått, og en samlet 
vurdering av vår tverrfaglige anbefaling av optimaliseringsbehov for veglinjene ble 
oppsummert i et notat. Optimaliserte linjer ble navnsatt 12000 B og 13000 B. 

Notatet «Oppsummering av Multiconsults workshop» datert 7/10-19) ble oversendt Statens 
vegvesen for gjennomgang og tilbakemelding.  Denne tilbakemeldingen dannet et viktig 
grunnlag for samtidig prosjektering - sesjon 1 (SP1), hvor fagansvarlige både fra Statens 
vegvesen og Multiconsult deltok. 
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2.2.2 Samtidig prosjektering samling 1 (SP1) 

 
 
I første del av samlingen ble underlaget for videre optimalisering presentert. Dette bestod 
av: 

• Statens vegvesens tilbakemeldinger på rapporten fra Multiconsults interne 
workshop 

• Mengdeberegninger  
• Forslag til massedeponi 
• Verdivurderinger av KU tema  

 

Andre del av samlingen bestod av gruppearbeid med videre optimalisering av dagalternativet 
og tunnelalternativet.  

Seansen ble oppsummert i referat, hvor videre arbeid i optimaliseringsfasen ble oppsummert 
under hvert delområde. De optimaliserte linjene ble navnsatt 12000 C og 13000 C. 
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2.2.3 Samtidig prosjektering samling 2 (SP2) 

 
 
I første del av samlingen ble modellen med oppdaterte veglinjer (dagalternativ 12000 C og 
tunnelalternativ 13000 C fra SP 1) gjennomgått, og gjennom plenumsdiskusjoner ble 
muligheten for videre optimaliseringer diskutert.  

I andre del av samlingen ble anleggsgjennomføring, anleggsveier, riggområder basert på 
oppdaterte mengdeberegninger og masseprofil gjennomgått. Videre optimalisering basert 
på anleggsgjennomføringen ble diskutert. 

Seansen ble oppsummert i referat, hvor videre arbeid i optimaliseringsfasen ble oppsummert 
under hvert delområde. Det optimaliserte daglinjealternativet ble navnet 12000 D. 
Tunnelalternativ 13000 C ble beholdt. 
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2.2.4 Samtidig prosjektering samling 3 (SP3) 

 
I første del av samlingen ble modellen med optimalisert veglinje med forbikjøringsfelt og 
oppdaterte mengdeberegninger gjennomgått. 

I andre del av samlingen ble oppdatert veglinje, sideveger, kryss og forslag til 
konstruksjoner gjennomgått. Videre optimalisering ble diskutert. 

Hele optimaliseringsfasen oppsummeres i en rapport (denne rapporten). Rapporten 
anbefaler ett dagalternativ og ett tunnelalternativ for KU fasen.   
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3. Valg av vegstandard for ny veg  
Valg av vegstandard danner grunnlaget for beregninger og analyser som gjøres i planen. 

3.1 Transportanalyse/trafikkutvikling: 
Beregnet ÅDT2040 er 10 500 i konseptvalgutredningen fra 2011, og dette legges foreløpig til 
grunn som dimensjonerende trafikkmengde. 

I forbindelse med planarbeidet skal det gjennomføres trafikkberegninger som fastsetter 
dimensjonerende trafikkmengde 20 år etter antatt åpningsår. 

3.2 Vegstandard 
Målsetting for planarbeidet innebærer at valg av vegklasse vil være H5 i henhold til Statens 
vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming fra mai 2019. H5 er en avkjørselsfri 
hovedveg med midtdeler.  
En slik vegklasse vil bety at ny veg blir ca 5 metere bredere enn eksisterende veg. På 
strekninger med forbikjøringsfelt (3-felts veg) vil den totale vegbredden bli ytterligere 2,5 m 
bredere. Vegens tverrprofil for 2-felt veg er vist i figur 3-1, og vegens tverrprofil på 
strekninger med forbikjøringsfelt (3-felt) er vist i figur 3-2. 
 

 
Figur 3-1: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 
 

 
 
Figur 3-2: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 der det anlegges forbikjøringsfelt  
 

Vegen vil bli mer oversiktlig med færre og mindre krappe kurver/svinger, og 
stigningsforholdene vil bli bedre.  
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Valg av dimensjoneringsklasse tar utgangspunkt i vegens funksjon og trafikkmengde. Ut fra 
disse kriteriene vil følgende legges til grunn:  

Dimensjoneringskriterier for ny E134 Saggrenda – Elgsjø – vegklasse H5 
Standardklasse: H5 ÅDT 6000 - 12000 og fartsgrense 90 km/t 

Vegtype: Avkjørselsfri veg 

Vegbredde: 12,5 m – to kjørefelt med midtdeler 

Dimensjonerende typekjøretøy: MVT (modulvogntog) 

Minimum horisontalkurve: R=400 m 

Maksimal stigning: 6 % 

Helårs bæreevne: 10 tonn 

Forbikjøring: Minst 2 forbikjøringsmuligheter pr. 10 km 

Kryssløsninger: Kryss skal bygges planskilt for ÅDT >8000  

Minimum kryssavstand: 1,5 km 
 

Selv om kravene gir føringer for geometrien, er det likevel sett på noen prinsipper som kan 
bidra til optimalisering av linjen: 

• I henhold til kravene for vegklassen er maksimal stigning 6%, men av hensyn til 
framkommelighet for tunge kjøretøyer vinterstid er det ønskelig å komme ned på 
5%. Dette vil erfaringsmessig redusere sannsynligheten for fastkjøring betraktelig.  

• Minstekrav til horisontalkurvatur er radius 400, men det bør være en ambisjon å 
unngå dette, og prøve å klare seg med 450-radius. Dette blant annet på grunn av 
kombinasjonen med vertikalkurvatur opp mot maks, og høy tungtrafikkandel. Over 
bru skal minimum horisontalkurvatur være 600.  
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4. Vurderte og anbefalte alternativer 

4.1 Overordnet beskrivelse av mottatte alternativer fra silingsfasen 
Utgangspunktet for optimaliseringsprosessen og Multiconsults interne workshop var 
veglinjene mottatt fra Statens vegvesens silingsprosess.  

Følgende alternativer ble mottatt:  

• Veglinje 12000 - dagalternativ 
• Veglinje 13000 - tunnelalternativ, kort løsning 
• Veglinje 15000 - tunnelalternativ, lang løsning  

Veglinje: 12000 - daglinjealternativ 
Total lengde: 14 940 m 
Maksimal stigning: 6% 
Konstruksjoner 6 bruer, 1 viltkryssing, 6 driftsvegkulverter 

 
Veglinje: 13000 - tunnelalternativ 
Total lengde: 14 920 m, derav 4 340 m i tunnel 
Maksimal stigning: 4% 
Konstruksjoner 4 bruer, 1 viltkryssing, 5 driftsvegkulverter 

 
Veglinje: 15000 - tunnelalternativ 
Total lengde: 14 825 m, derav 4 700 m i tunnel 
Maksimal stigning: 4% 
Konstruksjoner 4 bruer, 1 viltkryssing, 5 driftsvegkulverter 

 

 

 
Figur 4-1: Kart over linjer fra Statens vegvesens silingsfase 
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4.2 Optimalisering av daglinjealternativet 

4.2.1 Delområde A – Saggrenda  

 
Figur 4-2: Optimalisert veglinje ved starten av parsellen, delområde A 

Linjeføring 
Hovedutfordringene i dette delområdet er: 

• tilpassing til nybygd vegsystem ved utløpet av Vollåstunnelen 
• behov for kryss med eksisterende E134 for omkjøring ved stengt tunnel 
• sidebratt terreng 
• foreslått naturvernområde på nedsiden av dagens veg 

 
Rundt profilnummer 12900 gir mottatt veglinje fra SVV (12000) utfordringer knyttet til 
nærføring mellom ny E134 og eksisterende veg. Det er bratt skråning og kort avstand ned til 
Kobberbergselva og det foreslåtte naturvernområdet i en sone langs elva. Det er høye 
fjellskjæringer mot syd. Dagens vegbredde på gamlevegen skal opprettholdes, men det vil 
ikke lenger være behov for GS-veg når ny E134 videreføres mot Elgsjø.  
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Figur 4-3: Regulert løsning ved Vollåstunnelen 
Det skal etableres en kobling mellom ny og gammel veg i Saggrenda som skal fungere som 
omkjøringsveg ved stengt Vollåstunnel. Koblingen utformes som T-kryss med 
gjennomgående lokalveg og vikeplikt for trafikken fra E134. Etablering av T-kryss i området 
er utfordrende på grunn av høydeforskjell (ca. 4 m) mellom eksisterende veg og ny E134. 

Mottatt veglinje fra SVV er flyttes noe sydover for å oppnå større avstand mellom ny E134 og 
eksisterende veg. Dette er nødvendig for å få plass til eksisterende veg på utsiden av ny 
E134. På det trangeste partiet er det svært bratt på nedsiden av vegen, og fylling her vil 
komme ut i elva, noe som er vurdert som ikke akseptabelt.  

Rundt pr 13000 er veglinjen senket noe for å redusere høyden mellom ny og eksisterende 
veg slik at det er lettere å etablere et T-kryss. I det samme området er eksisterende veg 
flyttet nordover og samtidig hevet noe.  

For å unngå fylling ut i Kobberbergselva må det etableres en mur på nordsiden av omlagt 
lokalveg. I tillegg er deler av fyllingen på dagens veg ned mot Kobberbergselva strammet 
opp til 1:1,5 for å redusere inngrep i foreslått naturvernområde. 

Fyllingen for ny E134 i pr 13500 er strammet opp til 1:1,5 for å unngå at den slår ut i 
eksisterende veg. 

T-kryss 
Modulvogntog og kjøremåte A er brukt ved dimensjonering av T-krysset. Dette gir en 
avstand mellom eksisterende veg og ny E134 på 16 m.  
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Figur 4-4: Utsnitt fra 3D-modell, sett mot vest. E134 innerst, og dagens veg på utsiden. T-kryss som 
skal benyttes ved omkjøring ved stengt tunnel. Illustrasjonen viser løsning før optimalisering av 
skråningsutslag mot naturvernområdet  

Konstruksjoner 
I starten av parsellen, pr 12900 er linjeføringen fra foregående parsell låst. Det er trangt 
mellom ny E134 og Kobberbergselva. For at dagens veg skal kunne opprettholdes må den 
flyttes noe nordover. For å unngå inngrep i Kobberbergselva er det behov for å bygge en 
mur i skråningen ned mot elva. Denne vil bli 8 m på det høyeste, og lengden er om lag 120 
meter. Plasstøpt betongmur og bergankre foreslås innledningsvis. 

Dette blir sannsynligvis en komplisert og kostbar konstruksjon. Antagelig må mur-
fundamentet ligge langt under dagens nivå for å oppnå tilstrekkelig bæreevne. Bygging i det 
bratte terrenget her er også krevende i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). 

Det er usikkerhet knyttet til avstanden til fjell i området, så supplerende grunnundersøkelser 
tilrådes. 
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Figur 4-5 Plasstøpt mur med bergankre ved Saggrenda 
 

Konsekvenser for miljø 
Den foreslåtte løsningen innebærer høye skjæringer som vil være godt synlige. Det er 
imidlertid ikke mulig å justere linja slik at dette kan unngås, da linjeføringen er låst mot 
eksisterende (nybygd) tunnel. 

Nødvendig kryssløsning gir slik den foreløpig er tegnet inngrep i randsonen av foreslått 
verneområde (Kjerkeberget) ved Kobberbergselva. Verneforslaget omfatter kalkskog og 
lågurtgranskog som er sjeldent i denne regionen. De største verneverdiene i dette området 
ligger på andre siden av elva. Man har imidlertid ønsket å ha med en sone også på sørsiden 
av elva for å bevare en intakt kantsone langs vassdraget. Verneforslaget har vært på høring 
og kan bli vedtatt før årsskiftet.  

Foreløpig løsning innebærer at skråningsutslaget for vegen kommer 10-15 m ned i det 
foreslåtte verneområdet på deler av strekningen. Dette er en betydelig konflikt som må 
unngås, og før konsekvensutredingsfasen starter må man optimalisere denne ved å legge 
inn strammere skråninger og mer støttemur, slik at inngrep i verneområdet unngås. 
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Figur 4-6: Vegfylling ville uten tiltak komme inn i foreslått verneområde Kjerkeberget (rosa skravur). 
Det derfor gjort en oppstramming av fyllinger (brattere skråning) og lagt inn noe større omfang av 
støttemur  
 

Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Dialog med Fylkesmannen angående inngrep langs foreslått vernesone ned mot 

Kobberbergselva. Lengre støttemur for å unngå inngrep i foreslått verneområde. 

• Gjennomgang av fjellhyller i 10 m høyde slik at det ikke blir stående igjen fjellnabber. 

• Supplerende grunnundersøkelser og vurdering av plasstøpt mur alternativt halvbru 
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4.2.2 Delområde B – Kobbervollane 

  
Figur 4-7: Optimalisert veglinje ved Kobbervollane, delområde B 
 

Linjeføring 
Hovedutfordringene i dette delområdet er: 

• Kulturminner, herunder et fredet område 
• Sidebratt terreng 
• Adkomstveg til Kobbervollane 

 

Delområdet er utfordrende siden veglinja ligger i nærføring til kulturmiljøet Kobbervollane, 
med et fredet kulturminne, id. nr 76796 (profilnr. 14000). Her er det ønskelig at vegfyllingen 
og anleggsbeltet ikke får nærføring til sikkerhetssonen for det fredede kulturminnet, og at  
inngrep i kulturmiljøet blir minst mulig. Det er et større område som er markert som 
kulturmiljø her. Dette er både spor etter tidligere tiders gruvedrift, og en del rydningsrøyser. 

I forhold til opprinnelig mottatt veglinje fra Statens vegvesen er optimaliserte linje trukket 
noe sydover for å minimere konflikten med kulturmiljøet.  

Ved pr. 14500 til 15000 er linjen lagt noe lettere i terrenget. Kurvaturen er slaket noe ut, 
dette gjør at veglinjen trekkes noe nordover (ut mot dalen). Med dette unngår man tosidig 
skjæring, samtidig som løsningen bidrar til en bedre massebalanse. 
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Sekundærveg 
Adkomstvegen opp til gårdstunet er lagt om.  Ved ca. profilnummer 14150 krysser 
adkomstveg under ny E134 i kulvert.  Omlagt adkomstveg er plassert i fyllingsfoten til ny 
E134 frem mot krysningspunktet. Landbruksveg kl. 3 benyttes ved dimensjonering. 

Adkomstvegen er lagt noe på skrå ved kryssingen av E134 for å unngå breddeutvidelse pga 
stoppsikt gjennom kulverten og for å få kortere vingemurer.  

 
Figur 4-8 Utsnitt fra 3D-modell, sett mot vest. Adkomstveg til Kobbervollane gårdsbruk krysser ny 
E134 i kulvert (Kobbervollane kulvert) 
 

Konstruksjoner 
K201-Kobbervollane kulvert.  
Det er foreslått prefabrikkert kulvert med vingemurer langs adkomstvegen.  

 
Figur 4-9: Lengdesnitt av kulvert 
 

Konsekvenser for miljø 
Linjeføringen er søkt justert for å minimere konfliktene mht kulturmiljø. Spesielt er det lagt 
vekt på å unngå inngrep i det fredete kulturminnet nede på det flate partiet ved elva. På 
grunn av krav til stigning er det begrenset handlingsrom til justeringer, og linjeføring lenger 
oppe eller nede i lia innenfor dette handlingsrommet vil gi økt omfang av inngrep i 
registrerte kulturminner. 
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Det er registrert flere mindre områder med naturtyper av verdi B og C i området ved 
Kobbervollane. Vurderingen her er at kulturmiljøet bør tillegges størst vekt, og at inngrep i 
disse naturtypene ikke er mulig å unngå med de begrensingene som følger av dette. 

 
Figur 4-10: Kulturmiljø, naturtyper (lys grønn= verdi C, mellomgrønn= verdi B) og foreslått linjeføring 
ved Kobbervollane 
 

Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Dialog med fylkeskommunen angående inngrep/nærføring i kulturmiljøet 

• Dialog med kommunen og Fylkesmannen angående inngrep i naturtyper med verdi B 
og C 

• Koble på adkomst/traktorveg ned til kulturminnet 
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4.2.3 Delområde C – Lerkelia/Buvannlia 

 
Figur 4-11: Optimalisert veglinje ved Lerkelia/Buvannlia, delområde C  
 

Linjeføring 
Hovedutfordringene i dette delområdet er: 

• Vegens barrierevirkning for vilt, skogbruk og frilfutsliv 
• Sidebratt terreng 
• Anleggsadkomster 
• Massebalanse 

 

Mellom pr. 15000-18000 ligger det i dag 5 driftsveger (for tømmertransport). Ny E134 vil 
avskjære driftsvegene. I tillegg går det flere turstier i området, og siden dette er et større 
sammenhengende skogområde vil det være krysningsaktivitet av vilt i Lerkelia/Buvannlia. For 
å redusere kostnadene er det foreslått å tilrettelegge for en felles kryssing. Dette vurderes 
som akseptabelt for vilt, da hyppighet av bruk for friluftsliv og skogbruk er nokså liten. 

Optimalisert linje er lagt litt sør for Statens vegvesens 15000-linje og litt nord for linje 
12000. Dette er gjort for å tilrettelegge for et bedre kryssingspunkt for drifts-
/viltkryssingen. I tillegg er det jobbet med å balansere mengden fylling og skjæring. 

Sekundærveger 
En samlet kryssing for tømmertransport, tursti og vilt anbefales i pr 16800. 

Den nye driftsvegen tar av mot øst fra eksisterende skogsbilveg inn til Kolsjø i krysset inn til 
hyttefeltet. Ny driftsveg er foreslått å følge en gammel traktorveg/sti som krysser på skrå 
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østover i Lerkelia. Denne driftsvegen vil også kunne benyttes som anleggsveg inn til linja og 
som merket turrute til erstatning for sti som beslaglegges av ny veglinje. Landbruksveg kl. 3 
legges til grunn ved dimensjoneringen.  

På sydsiden av E134 etableres en samledriftsveg for tømmertransport, og det ryddes/merkes 
ny tursti mot Kolsjø og Kolknuten fra kryssingen 

Da dette blir samleadkomst for flere eksisterende driftsadkomster for uttak av tømmer 
settes det av areal til en felles tømmervelteplass i egnet område.  

Kontrollplass i østgående retning på E134 plasseres i ca. pr 17150  

 
Figur 4-12 Utsnitt fra 3D-modell, sett mot vest. Lerkelia/Buvannlia med adkomstveg for 
tømmertransport. Kombinert kryssing for tømmertransport, vilt og tursti under ny E134 -Lerkelibrua.  
 

Konstruksjoner 
K101-Lerkelibrua 
En ett-spenns plasstøpt bru anses som en god løsning særlig for vilt og turgåere. Krav til 
lysåpning og åpenhetsindeks for viltkryssing er i henhold til krav i håndbok V134 
Faunapassasjer hvor åpenhetsindeksen> 1,5.   
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Figur 4-13: Lengdesnitt av Lerkelia bru 

 

Konsekvenser for miljø  
Ny veglinje vil bli en barriere i området, og beslaglegger deler av merket tursti mot Kolsjø. 
Foreslått brukryssing i pr 16800 vil avdempe dette ved å ivareta viltkryssing i området og 
fungere som krysningspunkt for tursti og driftsveger.  

Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Utforme løsninger for tursti og tømmervelteplass 
• Utforme løsninger for driftsveg på sydsiden av ny E134 – i dialog med grunneier 
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4.2.4 Delområde D – Geitryggen/Svartås 

 

Figur 4-14: Optimalisert veglinje i delområde D 
 

Linjeføring 
Hovedutfordringene i dette delområdet er: 

• Store høydeforskjeller i terrenget 
• Landskapsmessig tilpassing av fyllinger og skjæringer 
• Forholdet til vassdrag 
• Anleggsadkomster 
• Massebalanse 

 

I forhold til Statens vegvesens 12000-linje ble 12000 B linjen trukket noe sydover for å 
redusere fyllingsutslaget ned mot Buvannet slik at en buffersone kunne sikres. I samme 
delområde, ca. profil 18700-19500 ble linja flyttet lengre sør for å unngå å skjære gjennom 
kollen Vesle Svartås og for samtidig å ligge bedre i terrenget. Ved profil 19600 ble linja 
flyttet noe nordover for å unngå inngrep i Svartås, en markert kolle i området. Veglinja ble 
da liggende litt lettere i terrenget, og vi unngikk store skjæringer og fyllinger. Dette 
alternativet førte imidlertid til en skrå kryssing av Øksneelva noe som resulterte i en kostbar 
bruløsning. Det ble også en lengre veglinje samt et større inngrep i myrområdet ved Løken.  
 
For å bedre på dette ble linja i neste optimaliseringsrunde gitt en rettere linjeføring. 
Resultatet ble en kortere veg og en mer vinkelrett kryssing av Øksneelva som igjen gir en 
kortere bru (Øksneelvbrua). 

En rettere linjeføring gjør det mulig å krysse helt i nordenden av myrområdet ved Løken. 
Dette er positivt i forhold til å bevare mest mulig av dette området, som er landskapsmessig 
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verdifullt. Geotekniske sonderinger viser at myrdybden i dette området er såpass liten at 
masseutskifting er en god løsning for å passere myra, og dermed kan brulengden reduseres. 
Bru over Løken må ivareta både elvekryssing og kryssing av lokalveg. 

 
Figur 4-15 Utsnitt fra 3D-modell, sett mot vest. Kryssing av Øksneelva og videre linjeføring mot Løken 
 
 
For å oppnå tilstrekkelig frihøyde under Løkenbrua ble det i etterkant av SP3 gjort en 
ytterligere optimalisering av veglinja. Linjepålegget ble hevet ca. 0,5 m. 

De store fyllingene øst i delområdet ved Buvannet er viktige for prosjektets massebalanse. 
Det akkumuleres mye overskuddsmasse på strekningen fra parsellstart ved Vollåstunnelen 
fram til Buvannet, grunnet det sidebratte terrenget og mye skjæringer. Vegfyllingene her tar 
unna mye av disse massene, slik at man slipper å dra disse med seg videre vestover. Dette er 
viktig for å holde kostnadene nede. 
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Figur 4-16 Utsnitt fra 3D-modell, sett mot vest. Stor fylling ved Buvannet som kan utvides til 
massedeponi i det sydgående daldraget. Omlagt adkomstveg inn til Kolsjø krysser ny E134 gjennom 
Geitryggen kulvert. 

 

Sekundærveger 
Adkomstveg inn til Kolsjø foreslås lagt om, og det etableres en kulvert (K202-Geitryggen 
kulvert) for kryssing under ny E134.  

Adkomstvegen inn til Øksne er lagt nærmere Jerpetjønnbekken. Dette gir en kortere 
brukryssing (Løkenbrua).   

Konstruksjoner 
K202-Geitryggen kulvert 
Adkomstvegen inn til Kolsjø krysser under ny E134 i Geitryggen kulvert. Det er foreslått 
prefabrikkert kulvert med skrå vingemurer. Kulverten skal anlegges på en stor fylling, viktig 
med god komprimering. Store egensetninger forventes 

 

 
Figur 4-17: Lengdesnitt av Geitryggen kulvert 
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K102-Øksneelvbrua: 
Brua krysser over Øksneelva. Brukryssingen er tilpasset en elvekryssing og det at vilt skal 
kunne krysse under. Bruas totallengde er 106 m. 

 
Figur 4-18: Lengdesnitt av Øksneelvbrua 
 
K103-Løkenbrua 
E134 krysser adkomstvegen inn til Øksne. Løkenbrua krysser både adkomstvegen og 
Jerpetjønnbekken. Denne brua vil også kunne fungere som viltkryssing, selv om Øksneelva 
bru er primærkryssingen for vilt på denne strekningen.  

 

 
Figur 4-19: Lengdesnitt av Løkenbrua 
 

Konsekvenser for miljø  
Linjeføringen gjennom vesle Svartås medfører tosidige skjæringer. 

Brukryssing over Øksneelva og en felles brukryssing over adkomstveg inn til Øksne og Løken 
gir gode passasjer for vilt. Kryssing i nordenden av Løken gjør at mest mulig av 
naturområdet beholdes intakt. 

Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Sjekke kvaliteten på eksisterende bru på adkomstveg inn til Øksne (skal benyttes som 

anleggsveg) 
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4.2.5 Delområde E – Jerpetjønnhovet 

 
Figur 4-20: Optimalisert veglinje i delområde E 

Linjeføring 
Hovedutfordringene i dette delområdet er: 

• Stedvis sidebratt terreng 
• Landskapsmessig tilpassing av fyllinger og skjæringer 
• Kryssing og nærføring til Jerpetjønnbekken 
• Kulvertkryssing av veg til Heia hyttefelt 
• Kryssing av eksisterende veg ved Jerpetjønnhovet 

 

Mellom pr. 20500 – 20900 er linja flyttet noe nordover for å oppnå lavere tosidig skjæring.  

Ved pr. 21 300 krysses Jerpetjønnnbekken. Her foreslås bekken lagt i rørkulvert. 
Dimensjonen på røret skal ivareta dimensjonerende vannmengde og naturmiljø. Om det er 
behov for bankett for småvilt sjekkes ut. Vegfyllingen i området strammes opp for å 
redusere lengden på røret. 

I pr. 21030 vil fyllingsutslaget treffe Jerpetjønnbekken. Her foreslås det å legge om bekken. 

Ved profil 21600 krysser ny E134 adkomstvegen inn til Meheia hyttefelt. For å opprettholde 
denne adkomsten etableres en kulvert.  

12000-linjen krysset over til nordsiden av dagens veg ca. 700 m vest for Jerpetjønnhovet. 

Ved Jerpetjønnhovet er linjeføringen optimalisert slik at ny veg krysser over til nordsiden av 
dagens veg ved rasteplassen. Dagens veg krysser da under ny E134 i kulvert. En liten p-
plass for utfartsparkering skal opprettholdes med ca. 10 parkeringsplasser (rasteplass 
utgår). Turgåere kan krysse planskilt under ny E134, noe som bedrer situasjonen vesentlig i 
forhold til i dag. For optimalisering av kryssingen mellom ny E134 og dagens veg se kapittel 
Sekundærveger.  

For denne kryssingen er det vurdert flere ulike løsninger, både over og under dagens veg. 
Kryssing under dagens veg vil gi større fjellskjæringer på begge sider av toppunktet og i 
anleggsfasen ville en lengre strekning av dagens veg bli berørt. Fordelen med foreslått 
løsning er at kulvertkonstruksjonen for dagens veg kan bygges utenfor dagens veglinje, og 
når denne er ferdigstilt kan man legge om dagens veg/trafikk og bygge ny E134 effektivt. 
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I den opprinnelige 12000-linja er det også vurdert en løsning der E134 krysser over dagens 
veg vest for Jerpetjønnhovet. Dersom man valgte denne løsningen, ville det trolig være 
behov for en egen gangbru eller kulvert ved Jerpetjønnhovet for å ivareta kryssing for 
friluftsliv. Dette medfører en ekstra konstruksjon, og dermed økte kostnader. 

 
Figur 4-21: Optimalisert veglinje ved Jerpetjønnhovet, sett vestover 
 
Videre vestover blir veglinja liggende på nordsiden av dagens veg, i en noe større avstand fra 
dagens veg enn den opprinnelige 12000-linja. Dette er gjort for å gi en lettere 
anleggsgjennomføring, samt å oppnå en rettere linje og en jevn stigning på 5% videre mot 
Elgsjø.  

I området ved Fjellstul er linjen optimalisert slik at man unngår å krysse gjennom tre 
markante koller og dermed unngå høye tosidig skjæringer. Veglinjen ligger på sydsiden av 
den første kollen og videre svinger den seg vestover på baksiden av de to påfølgende 
kollene. Optimalisert linje holder stigningen på 5%. Samtidig blir det større avstand til 
dagens veg, noe som gir lettere anleggsgjennomføring.  

Optimalisert veglinje krysser myrområder ved Fjellstul. Myrområdene er sjekket geoteknisk 
av Statens vegvesen. Ved pr. 23500 har myra stor dybde, og linja er derfor lagt helt nord i 
dette myrområdet, hvor man forventer noe mindre dybde. Resterende myrområder har 
begrenset dybde og kan masseutskiftes.  
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Figur 4-22: Linjeføring ved Fjellstul. Tidligere vurderte løsninger vist i grått 
 
For å unngå at linjen ligger så tungt i terrenget ble vegen hevet med ca. 2 meter i etterkant 
av SP3. Dette gir mindre skjæringer. Denne hevingen gjør det også lettere å håndtere vann 
som kommer nordfra og renner ned mot vegskjæringen. Veglinjen ligger flere steder på 
fylling, noe som gjør det mulig å få vannet til å krysse under ny veg.   
 

Sekundærveger 
Lokalveg ved Jerpetjønnhovet krysser under ny E134 i kulvert. Det legges til rette for at 
turgåere også kan krysse gjennom kulverten på fortau langs dagens veg. Lokalvegen er lagt 
noe om slik at den tilpasses den nye kryssingen.  

Det er sett på ulik linjeføring for lokalvegen. Ved å legge 60 km/t til grunn for 
dimensjonering av lokalvegen får man en mindre skrå kryssing av ny E134 (omlag 45 
graders kryssing mellom ny veg og omlagt lokalveg). Lysåpningen i kulverten blir 14 m. 
Dette gir en rimelig kulvertløsning.  

Om lokalvegen skal dimensjoneres for 80 km/t gir det en 35 graders kryssing mellom ny veg 
og omlagt lokalveg. Den store skjevheten medfører tekniske utfordringer og gir en 
komplisert og dyr kulvertløsning.  Se ytterligere beskrivelse under kapittel Konstruksjoner. 

Etter SP3 har Statens vegvesens prosjektleder drøftet dette med Plan- og 
forvaltningsseksjonen (vegeier), og signalene derfra er at de ønsker 80 km/t som skiltet 
hastighet når dagens E134 blir nedklassifisert til fylkesveg. Prosjektet vil i videre planlegging  
vurdere muligheten for å søke fravik fra dimensjonerende hastighet basert på kurvaturen på 
andre deler av strekningen. Dette kan gi en mindre skrå kryssing og noe kortere kulvert. 
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Figur 4-23 Utsnitt fra 3D-modell, dagens E134 krysser under ny E134 i kulvert ved Jerpetjønnhovet 
 

Ved pr 24100 krysser ny E134 en eksisterende skogsbilveg. Etter SP3 er hovedlinja løftet ca. 
2 m for å optimalisere massebalansen. Skogsbilvegen vil da kunne krysse under ny E134 i 
eksisterende trase. Denne kryssingen bygges som en bru da den også skal fungere som en 
viltkryssing (Fjellstulbrua).  

 

 
Figur 4-24 Utsnitt fra 3D-modell, ny E134 sett fra Fjellstul mot Elgsjø. Eksisterende skogsbilveg og vilt 
krysser under Fjellstulbrua.  
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Konstruksjoner 
K204-Bråtan kulvert: 
Adkomstvegen inn til Meheia hyttefelt krysser E134 i kulvert. Adkomstvegen må 
dimensjoneres som atkomstveg til 200 hytter og ivareta siktkrav for kryss ut mot dagens 
E134. Det er antagelig behov for noe mur for avslutning av fyllingen og for å åpne for sikt i 
krysset. 

 
Figur 4-25: Lengdesnitt av Bråtan kulvert  
 
K205-Jerpetjønnhovet kulvert:  
Kulverten vil med dimensjonering for 80 km/t krysse E134 med 35 graders vinkel. 
Lysåpningen blir 17 m og kulverten får ett spenn på 33 m.  

 
Figur 4-26: Lengdesnitt av kulvert med dimensjonerende hastighet på 80 km/t for lokalveg 
 

 
Figur 4-27: Utsnitt av plantegning for kryssing med 80 km/t 
Det er gjort overslagsberegninger for løsningen og denne kulvertløsningen kan ikke utføres 
slakkarmert. Løsningen blir mest sannsynlig spennarmering, noe som også brukes på de 
store bruene. Det kan da heller være aktuelt å bygge en bruløsning. 
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K104-Fjellstulbrua 
Under brua skal være en kombinert driftsveg og viltkryssing.   

 
Figur 4-28: Lengdesnitt av Fjellstulbrua  
 
 

Konsekvenser for miljø 
Ved pr. 21 300 krysses Jerpetjønnbekken med rør. Dimensjon for å ivareta vannmengde og 
naturmiljø vil vurderes nærmere i den teknisk plan, og det avklares da om det er behov for 
bankett for småvilt i røret. I pr. 21030 vil fyllingsutslaget treffe Jerpetjønnnbekken. Bekken 
foreslås lagt om på en kortere strekning. 

Det må tas hensyn til at strekningen er gytebekk for ørret. Den viktigste gytestrekningen 
ligger oppstrøms krysningspunktet, i den delen hvor det er aktuelt med omlegging.  

 

Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Rørkryssing av Jerpetjønnbekken: Her må fylling strammes opp lokalt ved rør for å 

unngå lang bekkelukking. Det avklares om det er behov for bankett for småvilt. 
• Avklare dimensjonerende hastighet for dagens E134 ved Jerpetjønnhovet.  

• P-plass for 8-10 biler i kombinasjon med adkomst til hytteområde ved dagens 
rasteplass. 

• Mulig konflikt og behov for omlegging av høyspentledning for jernbanen sjekkes ut. 

• Planlegge håndtering av bekker og myrområder ved Fjellstul som dreneres ned mot 
vegskjæring.  
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4.2.6 Delområde F – Elgsjø 

 
Figur 4-29: Linjeføring ved Elgsjø. Tidligere vurderte løsninger vist i grått 

Linjeføring 
Hovedutfordringene i dette delområdet er: 

• Viltkryssing – det er registrert et regionalt elgtrekk vest for Elgsjø, og det er 
kryssingsaktivitet en rekke steder øst for Elgsjø 

• Nyregistrerte naturtyper med verdi A 
• Stigning for ny veglinje, ønskelig med maksimalt 5% 
• Hensynet til vassdraget 
• Skiløype/turstikryssing ved Tovestulåa 

 
Optimalisert veglinje ligger nord for Statens vegvesens vegalternativ 12000 for best mulig å 
ivareta viltet og naturområdet (se omtale i delkapittel Konsekvenser for miljø), og samtidig 
oppnå en maksimal stigning på 5%.  

Det er diskutert kort tunnel gjennom naturområdet, som også ville være positivt for viltet, 
men pga. liten fjelloverdekning er dette urealistisk og forslaget tas ikke med videre. 

Ny E134 krysser Tovestulåa på bru ca. 350 m nord for dagens veg ved Elgsjø. Brukryssingen 
legges til rette for at vilt også kan krysse her.  
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Figur 4-30 Utsnitt fra 3D-modell, ny E134 ved kryssing av Tovestulåa nord for Elgsjø.  
 

Ved Rossebu kobles eksisterende veg til ny E134 i et T-kryss. Fysisk midtdeler på ny veg 
avsluttes i pr. 27650. T-krysset modelleres for modulvogntog. Det er lagt inn 
venstresvingefelt i kryssområdet, men kryssutforming vil vurderes mer i detalj i videre 
planlegging.  

 

Figur 4-31: T-kryss ved Rossebu Figur 4-32: T-kryss ved Rossebu, utsnitt fra 3D-
modell 
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Etter SP 3 er veglinja hevet ca 2 m fra Fjellstul (pr. 23000) til Elgsjø for å redusere de tunge 
skjæringene. Stigningen på 5 % er beholdt. I tillegg er radien i pr. 25200 endret fra 600 til 
510 for å unngå fyllingsutslag i eksisterende veg. 
 

Sekundærveger 
Fra Mølleskotet og nordover går det en skogsbilveg som krysser under ny E134. 
Skogsbilvegen er foreslått lagt om for å unngå for stor overfylling over kulverten (Finnlia 
kulvert).  

 
Figur 4-33 Utsnitt fra 3D-modell, omlagt skogsbilveg som krysser gjennom Finnlia kulvert. 
 

Dagens skogsbilveg inn til Vassend/Dårstul legges noe om ved kryssingen av ny E134.  

 

Konstruksjoner 
K206-Finnlia kulvert 
Finnlia kulvert er foreslått som prefabrikkert kulvert. Kulverten skal ivareta kryssing for 
skogsbilveg.  
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Figur 4-34: Lengdesnitt av Finnlia kulvert 
 

K105-Elgsjøbrua 
Brua krysser Tovestulåa. I tillegg er det lagt til rette for at tursti, skiløype og vilt krysser 
under brua. Brua får en totallengde på 130 m. Brua er foreslått utformet med likt tverrsnitt 
som Øksneelvbrua. 

 
Figur 4-35: Lengdesnitt av Elgsjøbrua  
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Figur 4-36 utsnitt fra 3D modell av Elgsjøbrua  
 
K207-Elgsjø kulvert 
Kulverten skal ivareta kryssing for en eksisterende skogsbilveg. Prefabrikkert kulvert er vist. 

 
Figur 4-37: Lengdesnitt av Elgsjø kulvert  
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Konsekvenser for miljø 
Det er gjort feltregistreringer av naturmangfold i området i forbindelse med vegprosjektet. 
Registreringene er utført av Biofokus. Resultatene fra registreringene viser naturtyper med 
gammel furuskog av høy verdi (A-verdi) i området. Et litt spesielt funn i området er en 
barkbille (Orthotomicus longicollis) som var antatt utdødd.  Det er 100 år siden den sist var 
registrert, og eneste registrerte funn i Norge er gjort i dette området. 
 

 
Figur 4-38: Funn av utdødd barkbille 
Gammelskogregistreringene berører flere områder nord for dagens veg fra Fjellstul til Elgsjø. 
Det østlige komplekset av naturtyper ligger sør for Fjellstulfjellet naturreservat, og henger 
sammen med dette. Det vestlige komplekset går fra Sløkjedalsbekken vest for Mølleskotet 
og innover mot Tovestul, fordelt på to områder.  

Det er sett på flere ulike veglinjer i dette området. Alle daglinjealternativene ligger nord for 
dagens veg, da topografien kombinert med jernbane gjør det tilnærmet umulig å komme 
fram med en daglinje sør for dagens veg. Alle veglinjene nord for dagens veg vil i større eller 
mindre grad berøre registrerte naturtyper. Det opprinnelige 12000-alternativet ligger 
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nærmest dagens veg, og gir minst inngrep i naturtypeområdene. Hensynet til naturtypene 
taler for å legge vegen nærmest mulig dagens veg. Imidlertid er det også behov for å ta 
hensyn til vilt. Det er registrert et viktig vilttrekk vest for Elgsjø (regionalt trekk til 
vinterbeiteområder). For å unngå at vegen blir en barriere som avskjærer dette trekket, bør 
veglinjen ved Elgsjø-området ligge et stykke unna dagens veg, slik at det er passasje mellom 
bebyggelse ved Elgsjø og ny veglinje før viltet krysser under ny bru. I tillegg muliggjør en 
bru et stykke nord for Elgsjø også at vilt som kommer langs østsiden av Elgsjø ledes inn mot 
brua og kan krysse under denne.  

Trekkes ny veg sørover mot dagens veg, vil brukryssingen ligge tett opptil dagens veg og 
bebyggelsen og være mindre relevant som viltkryssing. Dersom det samtidig etableres 
motorsportanlegg vest for Elgsjø (Telemark Ring, planavgrensning er vist med sort, stiplet 
linje i figur 4-39) vil de to tiltakene fungere som en absolutt barriere for hjortevilt i dette 
området. 

Med andre ord har vi to motstridende hensyn innenfor tema naturmangfold. Vilthensyn 
tilsier at vegen trekkes nordover, og hensynet til naturtypene tilsier at den trekkes lengst 
mulig sørover. Optimalisert veglinje er et kompromiss mellom de to hensynene. 
Brukryssingen er trukket så langt inn at vi mener den kan fungere godt for vilt, spesielt hvis 
man løser inn de nærmeste hyttene. Gjennom naturtypene ligger vi i søndre del. Noe 
gammelskog vil gå tapt, men et større sammenhengende område nord for veglinjen 
beholdes intakt. 

 
Figur 4-39: Registrerte naturtyper og vurderte veglinjer. Mørk grønn er A-verdi, mellomgrønn er B-
verdi. Optimalisert veglinje er vist med svart farge. 
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Alternativ trase ved Elgsjø for å unngå naturtype med A-verdi 
I etterkant av SP3 ble det avholdt møte i «Ekstern administrativ samarbeidsgruppe». Der ble 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark orientert om de nyregistrerte naturtypene  ved Elgsjø. 
Fylkesmannen ba om at det jobbes videre med å finne en vegtrase i dette området som i 
større grad tar hensyn til de nyregistrerte naturtypene med A-verdi. 

Basert på disse innspillene er en variant ved Elgjsø, 12000 E, modellert opp. Denne traseen 
ligger helt i sydkanten av det største området  med A-verdi. Det mindre området med A-
verdi ved Mølleskotet kommer man ikke unna å berøre i daglinjealternativet. 

12000 E blir bedre for naturtype A, men plasseringen av Elgsjøbrua over Tovestulåa blir 
mindre egnet for viltkryssing under brua, da veg og bebyggelse vil utgjøre en barriere på 
vestsiden av Elgsjø. 12000 E blir også noe dårligere for landskap på grunn av lengre og 
større fyllinger som blir svært godt synlige fra landskapsrommet rundt Elgsjø. Alternativ 
12000 E vil også føre til innløsning av flere hytter.  

Max stigning for alternativ 12000 E er 5%, og traseen blir ca. 100 m kortere enn alternativ 
12000 D. 

Siden 12000 E gir en dårligere kryssing for vilt ved Tovestulåa, foreslås det å endre Finnlia 
kulvert til en bru som skal ivareta viltkryssingen. Dette vil øke kostnadene noe sammenlignet 
med 12000 D. 

 

 
Figur 4-40 Alternativ trase ved Elgsjø – 12000 E. Avgrensning av Naturtype med A-verdi er vist med 
rødt 
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Figur 4-41: Utsnitt fra 3D-modell, alternative veglinjer veg Elgsjø. 12000 D lengst nord i bildet og 
12000 E nærmest Elgjsø 
 
 

 
Figur 4-42: Vegllinje 12000D og 12000E vist sammen med naturtyper i området ved Elgsjø 
 
Konstruksjoner 
Finnliabrua i pr 25350 (der Finnlia kulvert er foreslått i 12000 D) får en lysåpning på 19 m. 
Den ivaretar kryssing av driftsveg og viltkryssing. 
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Figur 4-43 Finnliabrua ivaretar viltkryssing ved vegalternativ 12000 E 
 
For veglinje 12000 E vil Tovestulåa krysses nærmere Elgsjø enn ved alternativ 12000 D.  
Elgsjøbrua blir for alternativ 12000 E 150 m lang, 20 m lengre enn ved alternativ 12000 D. 
Eksisterende skiløype vil enkelt kunne krysse under Elgsjøbrua ved alternativ 12000 E. For 
alternativ 12000 D må det jobbes noe mer med skiløypetraseen for å få den til å krysse 
under Elgsjøbrua. 
 

 
 
 
Figur 4-44 Elgsjøbrua ved alternativ 12000 E 
 
Det er både positive og negative konsekvenser ved både vegalternativ 12000 D og 12000 E 
ved Elgsjø. For å kunne synliggjøre konsekvensene godt nok anbefales det å 
konsekvensutrede både 12000 D og 12000 E.  
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Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Det må jobbes videre med å få lagt trase for skiløypa under Elgsjøbrua dersom for 

vegalternativ 12000 D velges. For 12000 E alternativet er det enkelt å få lagt skiløypa 
under Elgsjøbrua 

• I pr. 25200 er horisontalkurven endret fra 600 til 510 for å unngå fyllingsutslag i 
eksisterende veg. Overdekningen over Finnlia kulvert er redusert. I forbindelse med 
teknisk plan optimaliseres linjeføringen slik at man oppnår horisontalkurvatur R=600 
over kulverten ved å gå inn med en eggekurve. 

 

4.3 Optimalisering av tunnelalternativet 

4.3.1 Linjeføring øst for tunnelstrekningen 
Analyser av massebalansen for både daglinjealternativet og tunnelalternativet har vist at det 
ikke er svært store forskjeller. Terrenget i området gjør at det blir store skjæringer i flere 
delområder langs traseene. Dette genererer mye masser. Samtidig er det områder med store 
høydeforskjeller hvor det blir store vegfyllinger, hvor disse massene kan brukes. 

Øst for tunnelstrekningen er det primært i østre del at det blir stort masseoverskudd. Dette 
brukes opp i fyllinger mellom Buvannet og Løken. Det kan være potensiale for å bruke noe 
mer masser i dette området om det er behov, men vurderingen er at det i tunnelalternativet 
er begrenset behov for å bruke mer masser på østsiden. Det er derfor valgt å benytte samme 
linjeføring for begge alternativer fram til Løken. 

4.3.2 Vurderte løsninger 
I første optimaliseringsrunde av tunnelen ble det sett på et alternativ hvor tunnelpåhugg i 
øst sammenfaller med påhugg vist i Statens vegvesens tunnelalternativ (linje 13000). Videre 
lå alternativet likt med 13000-linja frem til ca pr. 22500. Tunnelen dreide så vestover og 
krysset under dagens E134 rett vest for rasteplassen ved Jerpetjønnhovet. Tunnelen krysset 
20-30 m under jernbanetunnelen. Tunnelpåhugget i vest ble foreslått lagt på sydvestsiden 
av Raubekkhaugan. Tunnelalternativet koblet seg videre mot 13000-linja før tilkobling til 
dagens veg ved Rossebu. Dette tunnelalternativet ble navnsatt 13000 B. 

Ved å la tunnelen krysse under dagens E134 til nordsiden sparte man en brukryssing over 
dagens E134 og Sløkjedalsbekken ved Mølleskotet. Men tunnelen i 13000 B linjen ble 410 m 
lengre enn tunnelen i 13000-linja. 

Det kom klare signaler fra SVV at dersom tunnelalternativet skulle være et 
konkurransedyktig alternativ med hensyn til beregnet prissatt nytte, måtte tunnelen bli 
kortere enn tunnelen vist på 13000 linja. Det ble derfor bestemt at 13000 B linja ikke var 
noe reelt alternativ. 

Østre påhugg 
For å gjøre tunnelalternativet kortere ble det sett på et alternativ hvor det østre påhugget ble 
flyttet til pr. 21050. Dette gir en tunnellengde på 3 800m, mot ca 4 300 m i den 
opprinnelige 13000-linja.  
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Veglinja er lagt på en relativt stor fylling før påhugget for å unngå å måtte dra med seg 
forbikjøringsfelt inn i tunellen. Forbikjøringsfeltet må inkluderes på grunn av krav i Håndbok 
N100 kap D.5.3 til forbikjøringsfelt ved for ulikt fartsnivå (15 km/t) mellom lette og tunge 
kjøretøy. 

Foreslått plassering av påhugg i øst legges til grunn for tunnelalternativet (13000 C). 

 
Figur 4-45: Utsnitt av plantegning ved østre påhugg for tunnelalternativet (fiolett linje) 

Vestre påhugg 
Det vestre påhugget ble i SP2 foreslått flyttet ca. 500 m lengre inn i dalen – mot øst - for å 
redusere tunnellengden. Det ble i etterkant vurdert av ingeniørgeologen at det med stor 
sannsynlighet er mye løsmasser i foreslått område for påhugg. Dette vanskeliggjør flytting 
av påhugget, og det ble konkludert med at tunnelpåhugg i vest beholdes som vist i den 
opprinnelige 13000-linja.  
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Figur 4-46: Utsnitt av plantegning ved Elgsjø for tunnelalternativet (fiolett linje) 
Optimalisert tunnelalternativ får dermed et tunnelpåhugg i øst i pr. 21050 og i vest i pr. 
24850. Tunnellengden blir 3800 m. 

Tunneltraseen følger videre opprinnelig linje 13000. Dette gir en brukryssing over dagens 
E134 og Sløkjedalsbekken ved Mølleskotet. Videre krysser linja Tovestulåa ca 100 m nord for 
dagens kryssing. Traseen kobles til dagens E134 ved Rossebu i samme punkt som 
daglinjealternativet. Optimalisert tunnelalternativ er navnet 13000 C. 

 

Konstruksjoner 
K105-2 Elgsjøbrua for tunnelalternativet 

Brua er planlagt med likt tverrsnitt som Elgsjøbrua for dagalternativet (K105). 

 
Figur 4-47 Elgsjøbrua.  
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K106- Mølleskotetbrua 

Brua skal krysse dagens E134 veg Mølleskotet og Sløkjedalsbekken. Brua er planlagt 
landkarløs. 

 
Figur 4-48 Mølleskotetbrua 

 

Videre arbeid i forbindelse med reguleringsplan og teknisk plan 
• Etablere en kobling mellom ny/gammel veg nær østre påhugg som skal brukes til 

omkjøring ved stengt tunnel. Koblingen utformes som i Saggrenda.  
• Videre optimalisering Mølleskotetbrua. Alternativ her kan være kulvert for lokalveg 

og rørkulvert eller ekstra bredde for vann gjennomløp ved siden av. Evt. 
vanngjennomløp under lokalveg i samme kulvert. 

• Til teknisk plan bør det tas en diskusjon om man skal starte på profilnr. 0 ved 
parsellstart for å gjøre det lettere å orientere seg på strekningen. E134 har fått ny 
strekningsinndeling og kilometrering - fra vest mot øst. I teknisk plan bør det også 
vurderes om profilering skal snus. 

• Høyspentfremføring og traseer for elektrotekniske installasjoner vurderes.  
 
 

 

4.4 Forbikjøringsfelt 

4.4.1 Krav i normalene 

Generelle krav 
For nasjonale hovedveger med 90 km/t og ÅDT 6000-12000: 

• Minst 2 forbikjøringsfelt pr. 10 km. De kan være helt eller delvis sammenfallende 
for begge kjøreretninger. 

Forbikjøringsfelt i stigning: 
Det er krav til forbikjøringsfelt på strekninger hvor fartsdifferansen mellom tunge og lette 
kjøretøy kan bli for stor. Felt må etableres når fartsdifferansen er 15 km/t og kan avsluttes 
når fartsdifferansen er 10 km/t. Regnemodell i N100 skal brukes. 
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Forbikjøringsfelt i fall: 
Behov skal vurderes ut fra stigningsgrad og stigningens lengde. Vi vurderer at det ikke er 
behov da vi ikke går over 5%. Regnemodell i håndbok dekker ikke denne situasjonen. 

4.4.2 Plassering av forbikjøringsfeltene: 
Det er lagt inn 3 forbikjøringsfelt i hver retning. 

Østgående retning 
• P26400- P22300 pga stigning. Feltet avsluttes i høyrekurve R=550.  Feltet kan ev. 

forlenges til P22260 for å få bedre kjørelinje i avslutningen. 
• P18600-P17600 pga 2 per 10 km. Noe ugunstig geometri avslutning, men stor 

horisontalradius (850 m) forbedrer situasjonen.  
• P14200-P15200 pga 2 per 10 km. 

Vestgående retning 
• P14550-15550 pga 2 per 10 km. 
• P17600-18600 pga 2 per 10 km. 
• P20500- P23000 pga stigning 
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4.5 Massebalanse og deponibehov 

4.5.1 Daglinjealternativet 

 
Figur 4-49 Sammendrag masseregnskap for optimalisert linje 12000 D 
 
Totalt er det teoretisk beregnet ca 194 000 m3 overskuddsmasser for linje 12000 D. Det er 
forutsatt at alle jordmassene brukes som utslakingsmasser i fylling og at 
bergskjæringsmasser kan benyttes til produksjon av forsterkningslag og frostsikringslag, 
slik at det ikke er behov for å kjøpe inn masser utenfra. I fjellskjæringer med høyde over 10 
m vil det etableres terskler på 3-4 m.  

Linja passerer over noen myrområder med behov for masseutskifting ned til fjell. 
Utskiftingsmasser er ikke lagt inn i beregningene, men siden det er stort overskudd av 
bergskjæring antas det at myrmassene kan brukes i grøfter og utslaking av fyllinger. Dette 
vil i liten grad påvirke den totale massebalansen. 
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4.5.2 Tunnelalternativet 
 

 
Figur 4-50 Sammendrag masseregnskap for optimalisert tunnelalternativ 13000 C 
 
 

Teoretisk er det beregnet et overskudd på kun 500 000 m3 for tunnelalternativet – 13000 C. 
Det er benyttet en omregningsfaktor på 1,5. Det var noe diskusjon i SP2 om denne faktoren 
er høy nok til å fange opp faktiske volum man får fra tunnelsprengning, eller om den skulle 
økes. Det tas stilling til dette i teknisk plan. 

4.5.3 Masseprofil: 
De store fyllingene ved Buvannet og Øksneelva/Svartåsen er viktige for prosjektets 
massebalanse. Det akkumuleres mye overskuddsmasse på strekningen fra parsellstart ved 
Vollåstunnelen fram til Buvannet (pr. 18000) grunnet det sidebratte terrenget og mye 
skjæringer. Vegfyllingene ved Buvannet og Øksneelva/Svartåsen tar unna mye av disse 
massene slik at man slipper å dra disse med seg videre vestover. 
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Figur 4-51 Masseprofil for optimalisert dagalternativ 12000 D 
 

4.5.4 Mulige massedeponier 
Det er sett på flere mulige massedeponier langs strekningen. For å optimalisere 
anleggsgjennomføringen anbefales det å regulere noe deponikapasitet. Foreslåtte deponier 
bør derfor utredes i konsekvensutredningen for tiltaket. Forslagene har større kapasitet enn 
det man sannsynligvis har behov for, så i etterkant av KU kan man velge ut de løsningen som 
gir minst konflikter. 

Dalsøkk syd for Buvannet 
I dalsøkk rett syd for Buvannet ved pr 18300 vil det være rom for å plassere ca. 356 000 
kubikk. Bekk som ligger i dalbunnen må legges om. Det er ikke registrert naturverdier i dette 
området som vanskeliggjør deponering av masser her. 
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Figur 4-52: Deponi i daldrag syd for Buvannet - kapasitet er om lag 350 000 kubikk  

Områder nord for dagens veg ved Fjellstul og Mølleskotet 

 
Figur 4-53 Forslag til massedeponi ved Fjellstul (kapasitet ca. 890 000 kubikk) og ved Mølleskotet 
(kapasitet ca. 1 220 000 kubikk) 
 
Ved profil 24300 ved Fjellstul vil det det være rom for å kunne plassere ca 890 000 kubikk 
overskuddsmasser på nordsiden av ny E134.  

Nord for Mølleskotet ligger det et terrengsøkk (Skrumledalen) på nordsiden av ny E134. Her 
vil det være rom for å plassere ca 1 220 000 kubikk med overskuddsmasser. 
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Det vestre deponiet ligger like inntil registrert naturtype med A-verdi. Her må dette 
hensyntas. Det østre området berører ikke registrerte naturtyper. 

 
Figur 4-54: Foreslåtte deponiområder nordøst for Elgsjø, vist sammen med registrerte naturtyper 
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4.6 Anleggsgjennomføring 
Det er i optimaliseringsfasen sett på hvordan anleggsgjennomføringen kan skje mest mulig 
effektivt, og det er vurdert ulike angrepspunkter for gjennomføringen. 

4.6.1 Saggrenda-Kobbervollane 
T-kryss mellom ny og eks veg ved Saggrenda etableres tidlig og benyttes som angrepspunkt 
inn i linja. 

Ved profil 14000, på sydsiden av Kobberbergselva ved adkomstveg inn til Kobbervollane, 
foreslås det riggområde mellom dagens veg og elva.   

 
Figur 4-55: Angrepspunkt ved Saggrenda og Kobbervollane 
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4.6.2 Lerkelia 
Ny driftsveg til kryssingspunkt under ny E134 foreslås er å følge en gammel traktorveg/sti 
som ligger i Lerkelia. Denne driftsvegen foreslås benyttet som anleggsveg inn til linja. Det 
etableres en rigg ved brukonstruksjonen. 

 
Figur 4-56: Rigg og anleggsveg til Lerkelia 
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4.6.3 Buvannlia og Geiteryggen kulvert 
Dagens skogsbilveg inn til Kolsjø brukes som anleggsveg inn til anleggsområdet hvor det 
skal fylles opp mye masser og bygges kulvert ved pr 18650. 

I kryss med eks veg bør det reguleres plass til kanalisert kryss eller forbikjøringslomme for å 
gi en trafikksikker løsning.  

 
Figur 4-57: Adkomstveg inn til Kolsjø som anleggsveg 
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4.6.4 Hovedrigg og konstruksjoner ved Løken og Øksneelva 
Hovedrigg og knuseverk foreslås plassert mellom Øksneelva og Løken, ved profil 19900. 

Øksneelva bru skal etableres i profil 19500: Her må Øksneelva legges midlertidig i rør for å 
kunne etablere en midlertidig anleggskryssing. 

For bygging av Løken Bru etableres også anleggsveg på vestsiden av elva. 

 
Figur 4-58: Hovedrigg og knuseverk ved Løken 

4.6.5 Jerpetjønnhovet 
Ved profil 22700 vil kulverten som skal etableres på dagens rasteplass bygges tidlig slik at 
dagens veg kan legges om gjennom kulverten. Restareal på rasteplassen kan benyttes som 
rigg. 

For bygging av Bråtan kulvert ved profil 21600 kan eksisterende veg til hyttefeltet benyttes 
som adkomst for bygging av konstruksjon. 
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Figur 4-59: Rigg ved rasteplassen på Jerpetjønnhovet 
 

4.6.6 Fjellstul-Mølleskotet 
For bygging av Fjellstulbrua ved profil 24100 kan eksisterende skogsbilveg benyttes som 
adkomst for bygging av konstruksjon og veg. 

For Finnlia kulvert ved profil 25500 kan omlagt skogsbilveg benyttes som angrepspunkt for 
bygging av kulvert. 

Figur 4-60: Eksisterende skogsbilveger brukes som anleggsveger 
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4.6.7 Elgsjø 
Eksisterende driftsveg kan benyttes som angrepspunkt for bygging av bru over Tovestulåa 
ved profil 26500. Riggområde reguleres sørøst for brua. 

Ved profil 27000 brukes eksisterende skogsbilveg som angrepspunkt for bygging av kulvert 
over denne vegen. 

 
Figur 4-61: Rigg og anleggsveger ved Elgsjø 
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4.6.8 Tunnelalternativet 
For tunnelalternativet etablerers det rigg ved hvert påhuggsområde. Det må også settes av 
plass for midlertidig og permanent renseanlegg ved profil 25000.  
 

Figur 4-62: Rigg og anleggsveg for tunnelalternativ østre påhugg (tunnelalternativ vist med grått) 
 

Figur 4-63: Rigg for tunnelalternativ vestre påhugg (tunnelalternativ vist med grått) 
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4.7 Byggbarhet og SHA i optimaliseringsfasen 
Som en del av optimaliseringsfasen er det gjort en vurdering av SHA og byggbarhet. 
Gjennomgangen er basert på sjekkliste i ny veileder fra RIF. Noen utfordrende punkter er 
identifisert, og må ha oppmerksomhet i videre planlegging. 

4.7.1 Nærføring til eksisterende veg ved parsellstart 
Ny E134 har nærføring til eksisterende veg ved tunnelutløpet på Saggrenda. Her er det svært 
bratt terreng ned mot Kobberbergselva med naturvernområde. Det er høye fjellskjæringer på 
sydsiden som er utfordrende.  

Anleggsarbeid tett på trafikkert veg i svært bratt terreng er utfordrende. 

Det må bygges en mur med ca 8 m høyde ned mot elva for å oppnå tilstrekkelig bredde på 
dagens vei. Svært bratt terreng gjør arbeidsoperasjonene tidkrevende, og spesialutstyr 
trengs. Løsningen må risiko vurderes når den er utformet. 

4.7.2 Arbeid i bratt terreng – høye skjæringer 
Arbeid i bratt terreng flere steder med høye skjæringer (opptil 20 m) og store, bratte 
fyllinger er utfordrende og sikringsarbeider må vurderes. Det må renskes for vegetasjon og 
løsmasser før skjæringa sprenges ut. 

4.7.3 Arbeid ved høyspenttraseer 
Det vil pågå arbeid nær høyspentledninger, 22kV Glitre Energi Nett AS, distribusjonsnett. 
Fare for induksjon, strømgjennomgang Sjekk høyden på disse linjene over ny vei. Behov for 
omlegging av linje eller utkobling vurderes i neste fase. 

4.7.4 Anleggstransport langs offentlig veg 
Det vil pågå anleggstransport langs ny og eksisterende veg. Anleggstrafikk (massetransport) 
skal kjøre på og av eksisterende veg. T-kryss er planlagt mellom ny og eksisterende veg på 
Rossebu, og ved Vollåstunnelen ovenfor Saggrenda. Venstresvingefelt eller 
passeringslommer bør reguleres der anleggstrafikk skal ta av fra eksisterende E134 inn på 
eksisterende adkomstveger/ driftsveger for å få en mer trafikksikker løsning.  

Lite bruk av eksisterende veg i anleggsfasen vil gi få konfliktpunkter. Dette er gunstig i 
forhold til SHA i byggefasen.  

4.7.5 Anleggsveger 
Det blir anleggsveger i bratt terreng. Anleggsvegene er tenkt brukt til adkomstveger i 
driftsfasen. På grunn av bratt terreng er det fare for utforkjøring, velt og kollisjon. I videre 
planlegging må man vurdere bredde, stabilitet, snuplasser, stigning, kurvatur, behov for 
sikring etc. på anleggsvegene.  
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4.8 Anbefalte alternativer - oppsummering 
Det anbefales at optimalisert daglinjealternativ 12000 D og 12000 E ved Elgsjø legges til 
grunn for utredning av daglinje i konsekvensutredning for tiltaket. I konsekvensutredningen 
vil denne benevnes Alternativ 1 – daglinje og alternativ 1B for variant ved Elgsjø.  
 
Veglinje: 12000 D - daglinjealternativ 
Total lengde: 15 000 m 
Maksimal stigning: 5% 
Høydeforskjell mellom laveste 
og høyeste pkt langs veglinja 

189 m 

Konstruksjoner 5 bruer, 6 kulverter 
 
Veglinje: 12000 E– alternativ daglinjealternativ ved Elgsjø 
Total lengde: 14 900 m 
Maksimal stigning: 5% 
Høydeforskjell mellom laveste 
og høyeste pkt langs veglinja 

189 m 

Konstruksjoner 6 bruer, 5 kulverter 
 
For tunnelalternativet anbefales linje 13000 C lagt til grunn. I konsekvensutredningen vil 
denne benevnes Alternativ 2 – tunnel under Skredbufjellet.  
 
Veglinje: 13000 C - tunnelalternativ 
Total lengde: 14 930 m, derav 3 800 m i tunnel 
Maksimal stigning: 5% 
Høydeforskjell mellom laveste 
og høyeste pkt langs veglinja 

121 m 

Konstruksjoner 5 bruer, 3 kulverter 
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Figur 4-64 Blå heltrukken linje anbefalt dagalternativ (Alternativ 1 med variant 1B ved Elgsjø), og lilla 
linje anbefalt tunnelalternativ (Alternativ 2).  
 

 

 

 


