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1. Prosjektet/kontrakten 

Beskrivelse av kontraktsområdet og miljøvirkninger 

Prosjektet går fra Saggrenda i Kongsberg kommune (Viken fylke) til Elgsjø i 
Notodden kommune (Vestfold og Telemark fylke). Ny E134 planlegges fra utløpet av 
Vollåstunnelen (åpnet juli 2020) vest for Saggrenda i Kongsberg kommune til 
Rossebu vest for Elgsjø i Notodden kommune, se Figur 1. Tiltaksbeskrivelse er gitt i 
planbeskrivelse og øvrige plandokumenter.  

Det planlegges en smal 4-felts veg med utgangspunkt i tidligere standardklasse H8 
fra forrige utgave av N1001 (2014). Det er et forholdsvis stort masseoverskudd (ca 
370 000 m3). Den aktuelle strekningen går gjennom spredt bebygde skogområder. 
Det er noe innslag av jordbruksareal i området. Randbebyggelsen langs vegen 
består av enkelte mindre gårdsbruk og en del hytter. I tillegg går vegen forbi et 
hytteområde på Meheia. 

 
Figur 1 Planområde.  

Planområdet mellom Saggrenda og Elgsjø består hovedsakelig av et tydelig øst-
vestgående daldrag i sidebratt terreng, der mindre høyder og koller gir variasjon. De 
største verdiene for landskapsbilde er knyttet til vassdragene med vann og tjern 

 
1 Statens vegvesen 2014: Veg- og gateutforming. Normal. Håndbok N100.  
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innenfor influensområdet. I tillegg har ett lite delområde med åpent jordbruks-
landskap med bebyggelse stor verdi. Konfliktene for temaet er ingen steder svært 
store. Inngrepene ved Løken og Øvre og Nedre Jerpetjønn, samt i Elgsjøområdet er 
vurdert som de mest alvorlige for temaet. På store deler av strekningen vil det 
etableres fjellskjæringer, de høyeste opp til 40 meter. Flere mektige sprengsteins-
fyllinger skal etableres. Tilpasning av skjæringer og skråninger, samt tilhørende 
vegetasjonsetablering er svært viktig for at vegen skal kunne framstå som en mest 
mulig naturlig del av landskapet. 

Bebyggelsen i området er spredt, og omfatter småbruk, boliger og hytter 
konsentrert rundt Bråten, Heia og Jerpetjønn. Det er stor friluftsaktivitet og flere 
områder med hyttebebyggelse som vil bli berørt av utbyggingen. Nærområdene til 
dagens E134 er mange steder innfallsporter til større sammenhengende frilufts-
områder nord og sør for dagens veg. Et større område omkring Fjellstulfjellet er gitt 
høyest verdi for friluftsliv i utredningsområdet. Den største konflikten for frilufts-
livet er knyttet til inngrep i turkorridoren mot Øksne/Kolsjø. I tillegg er det 
barriereeffekter.  

For naturmangfold skiller særlig landskapet nord for Elgsjø seg ut med spesielt 
store naturverdier. Dette området inneholder større sammenhengende arealer med 
gammel brannpåvirket lavlandsfuruskog med høy tetthet av trua arter, blant annet 
forekomster av en insektart som var antatt utdødd inn til 2019. Det er gjort spesielt 
grundige undersøkelser i dette området, jf. Biofokus rapport 2020-58. Det er også 
knyttet svært store verdier til Kjerkebergåsen naturreservat helt øst i planområdet. 
Store naturverdier er også knyttet til enkelte av vassdragene. Det er særlig i de 
nevnte furuskogsområdene planen fører med seg store negative konsekvenser. 
Nærføring med Kjerkebergåsen naturreservat er anleggsteknisk krevende, men det 
forventes ikke varige inngrep her. Et eget notat beskriver ny E134 og nærføringen til 
området (Statens vegvesen 2021, se liste over referanser).  

Den omfattende massehåndteringen inkludert nedtak av skjæringer, utlegging av 
fyllinger og etablering av deponier skaper utfordringer mtp belastning av nedstrøms 
resipienter. Særlig krevende er strekninger som har stor nærføring til Kobberbergs-
elva, omlegging og lukking av bekker samt etableringen av enkelte konstruksjoner. 
To forhold er av særlig interesse når det gjelder miljøgeologiske problemstillinger: 

- Berg med potensial for radioaktiv forurensning: Meheiagranitten i området er 
stikkprøveundersøkt ved flere anledninger (se vedleggsrapporter SVV rapportnr. PB20/1 
og B10395-GEOL-01 samt Multiconsult rapport 10211201-RIM-NOT-003). Gjennom-
snittsverdiene av Uran og Thorium tilsier at steinen ikke er deponeringspliktig, men 
ligger rundt grenseverdiene for søknadspliktig disponering.  

- Sulfidrikt berg som har potensial for sur avrenning: Preliminære vurderinger tilsier liten 
sannsynlighet for bergarter som vil gi problemer. Det er imidlertid et unntak da det kan 
forekomme utfordringer i forbindelse med forvitring/ rustdannelse ved «fahlband» i 
metavulkansk bergart i øst ved Koppervollane. Se vedleggsrapporter, SVV rapportnr. 
PB20/1 og B10395-GEOL-01 og Multiconsult rapport 10211201-RIM-NOT-003.  
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Begge disse problemstillingene krever ytterligere undersøkelser.  

Den største konsentrasjonen av kulturminner forekommer i Kongsberg kommune, 
på strekningen fra Kobbervollane til Jerpetjønn. De aller største verdiene finnes ved 
Kobbervollane. Også her inntreffer de største konfliktene for tema kulturarv.  

Det finnes svært lite dyrka og dyrkbar mark i planområdet. Det er et lite beslag av 
dyrbar jord ved Kobbervollane. Utmarksområdene i nærheten av ny vei benyttes 
både til utmarksbeite og jakt. Veien går gjennom store skogområder, med beslag av 
en del produktiv skog og behov for løsninger som sikrer skogbruket tilfredsstillende 
adkomst for drift i området. Det er dessuten spredte drikkevannsbrønner og 
løsmasser med betydelig grunnvannspotensial på strekningen. På Kongsbergsiden 
er det viktige mineralforekomster, som har vært utnyttet langt tilbake i tid. Ingen 
viktige naturressurser er vurdert å påvirkes negativt av planene.  

Det er utarbeidet budsjett for utslipp av klimagasser for valgt alternativ. Dette er 
gjort i verktøyet «VegLCA».  

 

Prosjektets/kontraktens miljømål 

Det er ikke satt spesifikke miljøkrav fra prosjekteiers side2.  

YM-planen er forankret i Statens vegvesens håndbok R760. YM-planen er også 
forankret i Nasjonal transportplan (NTP), offentlig lovverk og de retningslinjer som 
gis av nasjonale, regionale og lokale myndigheter.  

Støy og vibrasjoner 
- Støy fra anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad medføre sjenanse og 

ulemper for omkringliggende bebyggelse. 
- Støy i anleggsfase og permanent situasjon skal følge støyretningslinjen T-

1442.  
- Bygninger og konstruksjoner skal ikke utsettes for vibrasjoner som er over 

veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomheten i NS 
8141:2001). 

 
Luftforurensning 

- Luftforurensing, inkludert støv, fra (anleggs-)virksomheten skal i minst mulig 
grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og 
infrastruktur.  

 
Forurensning av jord og vann  

 
2 Prosjekteier er Statens vegvesen divisjon Utbygging ved Prosjektdirektør Ingunn Foss, 
Utbyggingsområde sør-øst.  
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- Prosjektet skal ikke bygge løsninger som gir varige belastninger i form av 
tilstandsforringelse eller påvirkninger som er til hinder for at målene gitt for 
vannforekomstene nås. 

- I anleggsperioden skal det ikke forekomme spredning av skadelig foruren-
sning som skader livet i nedstrøms resipient. Dette gjelder både uhellsutslipp 
(f.eks. kjemikalier og oljer) og utslipp av «rene» partikler fra anlegget.  

- Arbeider i nærheten av vann, ved utlegging av store fyllinger, opparbeidelse 
av massedeponier, arbeider i forurensa grunn eller på rigg/lagerområder/ 
oppstillingsområder skal ha et særlig fokus.  

- Utslipp fra anleggsområdet for øvrig (utslipp fra vaske- og oppstillings-
områder for maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier og oljer) skal 
unngås. 

- Pålegg og vilkår i evt. tillatelser fra myndigheter skal følges.  
 
Landskapskarakter  

- Generelt skal veganlegget ha en god terrengtilpasning til de omkringliggende 
arealer. 

- Materialvalg skal sikre et godt uttrykk som holder seg over tid.  
- Visuelle kvaliteter i nærføring til vassdrag (strandsoner mm) skal være gode. 
- Skjæringer og fyllinger skal prosjekteres, bygges og revegeteres slik at det 

ferdige anlegget i minst mulig grad framstår som skjemmende når 
vegetasjonen har etablert seg. 

- Varige massedeponier skal utformes og revegeteres slik at de harmonerer 
med landskapsformene og vegetasjonen i området.  

- Konstruksjoner, særlig Elgsjøbrua, Jerpetjønnbrua og Løkenbrua, skal ha en 
god estetisk utforming.  

- Rigg- og anleggsområder skal framstå som ryddige 
- Midlertidige inngrep skal utføres skånsomt og begrenses i areal og tid 

 
Friluftsliv, by- og bygdeliv 

- Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at allmennheten sikres 
trygg tilgang til viktige friluftsområder i anleggsperioden, videre slik at 
berørte områder raskt oppnår en god kvalitet og funksjon etter ferdigstillelse.  

- Alle berørte skal informeres om anleggsvirksomheten, mulige konflikter og 
planlagte tiltak for å opprettholde best mulige forhold gjennom anleggs-
perioden.  

 
Naturmangfold  

- Prosjektert løsning og anleggsgjennomføring skal føre til minst mulig skade i 
registrerte naturtypelokaliteter, og særlig i to delområdene med gammel 
furuskog nord for Elgsjø der tiltakene skal forhindre konflikt med 
forvaltningsmålet for arter, jf. nml § 5(delområdet Raubakkhaugan med 
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lokalitetene Raubakkhaugan og Raubekkhaugan S samt delområdet/ 
naturtypelokaliteten Deiltjønn S)3.  

- Anleggsgjennomføring skal føre til minst mulig skade i Kjerkebergåsen 
naturreservat4.  

- Velfungerende faunapassasjer på land og i vann skal etableres. 
- Permanente løsninger skal hensynta viktige biologiske funksjoner i vassdrag, 

og anleggsfasen skal gjennomføres så skånsomt som mulig ved/i vassdrag.  
 
Kulturarv 

- Prosjektet inkludert anleggsperioden skal ikke medføre utilsiktede negative 
inngrep i områder med kjente kulturminner. 

- Ukjente kulturminner skal ikke skades/ødelegges.  
 
Klimagasser og energiforbruk 

- Anlegget skal planlegges og gjennomføres slik at energiforbruk 
minimaliseres og utslippet av klimagasser begrenses mest mulig.  

- Alt arbeid og all materialbruk som er drivende for prosjektets klimafotavtrykk 
skal dokumenteres.  

 
Materialvalg og avfallshåndtering 

- Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres med minimal mengde 
produsert avfall og stor gjenbruksandel.  

- Alt avfall skal sorteres på anlegg, minimum sorteringsgrad er satt til 90 %.  
- Skader i forbindelse med håndtering av farlige kjemikalier og avfall skal 

unngås. 
 
Naturressurs 

- Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres uten negative effekter for 
drivere (gjelder beitedyr) og for drikkevannsbrønner. 

 
Grensegang mellom temaer 
Flere tema i denne YM-planen har grensesnitt mot hverandre og mot fag utenom 
YM-paraplyen. I arbeidet med YM-planen er det gjort følgende valg:  

 
3 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i sin høringsuttalelse/merknad til supplerende 
opplysninger (Biofokus notat 2020-58) satt en forventning om at det gjøres grep som bidrar til at 
planforslaget ikke medfører konflikt med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldlovens § 5. Mer 
konkret forutsettes det at avbøtende tiltak som beskrevet i Biofokus sitt notat gjennomføres.  
4 Fylkesmannen i Oslo og Viken har vurdert prosjektets nærføring til og mulige påvirkning av 
naturreservatet, og har konkludert med at SVV ikke trenger å søke om dispensasjon. Vurdering av 
påvirkning av verneområdet fra «utenforliggende virksomhet», jf. nml §49, skjer som del av 
reguleringsplanen. 
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- Sikkerhet for 3. person håndteres av SHA plan. I YM-planens tema 
friluftsliv/by og bygdeliv håndteres aspekter som tilgang og kvalitet av 
turruter og friluftslivsområder samt allmenhetens krav på informasjon. 

- Vibrasjoner er ikke et tema i hht YM-plan veilederen. Likevel er vibrasjoner 
for bygninger og konstruksjoner inkludert i miljørisken, da under fagtema 
«andre forhold/generelt fagtemaer». Forholdet til jernbanetunnel håndteres i 
ROS-analyse. 

- Forhold knytta til oppfyllinger, naturlig revegetering og vegetasjon hører med 
både under landskap og naturmangfold. For å ikke gjøre YM-planen 
unødvendig rotete og med «doble risikovurderinger» er de fleste problem-
stillinger håndtert ett sted. Eksempelvis er vegetasjonsetablering kun omtalt 
under landskap, mens fremmede arter kun er håndtert under naturmangfold.  

- De to temaene naturmangfold og forurensning av jord og vann glir sømløst 
over i hverandre, da forurensning utgjør en av de viktigste påvirknings-
faktorene for naturmangfoldet. I YM-planen er alle hendelser knytta til 
utslipp til vann og arbeid i potensielt forurensa grunn håndtert under tema 
forurensning av jord og vann. Fysiske tiltak i vassdrag er håndtert under 
naturmangfold. 

- Temaene Klimagassutslipp og luftforurensning er skilt på skala, der Luftforu-
rensning i denne sammenheng adresserer de lokale utfordringene og 
klimagassutslipp adresserer bidraget til den samlede belastningen av 
drivhusgasser. 

- Temaene forurensning til jord og grunn, klimagassutslipp og materialvalg-
avfallshåndtering har åpenbare grensesnitt. Vi har her valgt å håndtere den 
overordna kontraktsstrategien mtp klimagassutslipp under temaet med 
samme navn. Forhold som relaterer seg til substitusjonsplikt og vurderinger 
av bærekraft og etikk ved valg av materialer håndteres i temaet materialvalg 
og avfallshåndtering. Deponering av organisk materiale og løsmasser er 
håndtert under forurensning. 

 

Eventuelle mangler fra tidligere faser 

Følgende kunnskap mangler i inneværende fase. I miljørisken er det listet hvordan 
kunnskapshull er tenkt tettet. Se også YM-planens kap. 4 som omtaler tidskritiske 
søknadsprosesser: 

- Besiktigelse/tilstandsvurdering av bygninger som kan være følsomme for 
vibrasjoner. 

- Før-undersøkelser/vannovervåking (også som grunnlag for ev. anleggs-
konsesjon)  

- Supplerende geologiske undersøkelser og vurderinger mtp syredannende 
bergarter og bergarter med strålefare. 
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- Supplerende undersøkelser av forurenset grunn. 
- Kartlegging av fremmede arter, utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser.  
- Plan for skadereduserende tiltak i lavlandsfuruskoger i Elgsjøområdet.  

 

2. Organisering 

Byggherre 

Prosjekteier: 
Ingunn Foss, SVV divisjon utbygging, Prosjektdirektør 
utbyggingsområde sørøst. 

Prosjektleder: Trude Holter, prosjektleder 
Byggeleder:  
Kontrollingeniør  
YM-koordinator: Arne Heggland (reguleringsplanfase) 
  
  

 

Arbeidet med YM-planen 

Et førsteutkast av Miljørisken ble brukt som utgangspunkt for en risikosamling som ble 
avholdt 27.10.2020. På samlingen ble uønska hendelser gjennomgått fag for fag. Følgende 
personer til stede på samlingen: 

Fra prosjekterende konsulent Multiconsult:  

- Inger Aaberg – fagansvarlig YM  
- Vegard Meland – Naturmangfold/naturressurser 
- Cornelis Horn Evensen – kulturminner 
- Merete Stokke Hestvedt – Landskap 
- Thomas Skogvold – VA 
- Henrik Myreng – vannkvalitet og forurensning 
- Gunnar Bratheim – friluftsliv  

 

Fra Statens vegvesen:  

- Arne Heggland – fagansvarlig YM og leder av samlingen 
- Trude Holter – prosjektleder 
- Morten Thorbjørnsen – fagansvarlig geofag 
- Hans K. Ryen – fagansvarlig landskap 
- Trond Øygarden – fagansvarlig VA og anleggsgjennomføring 
- Ragnar Grøsfjeld - planleggingsleder 
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Et revidert utkast av miljørisken samt YM-planens generelle del ble kvalitetssikret av 
deltakerne i desember 2020. Oppretting av dokument etter denne innspillsrunden dannet 
grunnlaget for YM-plan for reguleringsplanen, datert 10.01.2020. 

 

Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen 

Organisering og bemanning slik det framkommer av Sentralt styringsdokument 
(datert 24.01.2020) kap 2.3:  

 
 
 
Størsteparten av det faglige utredningsarbeidet på Ytre miljø er uført av konsulent, 
slik det framkommer av avsnittet «Arbeidet med YM-planen» over.  
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3. Risikovurdering, Miljøkrav, -mål og tiltak 

Opplisting av uønska hendelser, miljørisikovurdering og tiltak er beskrevet i 
«Miljørisken» (vedlegg 1). Miljørisken utgjør m.a.o. kjernen i YM-planen. 
 
Den foreliggende YM-planen er utarbeidet på reguleringsplanfase, med tanke på 
påfølgende totalentreprise. YM-planen er dermed utarbeidet felles for 
prosjekterings- og byggefase. YM-tiltakene er ikke knyttet til prosesskoder, men til 
funksjonskrav som må stilles i konkurransegrunnlaget til totalentreprenør. Ved 
beskrivelse av uønska hendelser er det likevel tatt høyde for den skaden som kan 
skje i prosjektet/ute på anlegget.  
 
En del forhold som hører med under generelle krav vil håndteres i kontraktens del 
C2 spesielle kontraktsbestemmelser. Totalentreprenør må videreutvikle byggherrens 
YM-plan for oppfølging og implementering av kravene. Miljøkrav må vurderes inn i 
byggherrens og entreprenørens kontrollplan i hvert enkelt tilfelle.  
 
Risikovurdering av potensiell forurensning fra arbeider med håndtering av 
bergmasse: 
Som grunnlag for å svare ut behov for anleggskonsesjon hos Statsforvalteren i de to 
aktuelle fylkene er det utarbeidet et notat som sammenstiller potensiell påvirkning 
av resipienter, se Multiconsult dokument 10211201-RIM-NOT-002. Risikovurdering 
i dette notatet tar utgangspunkt i at alle åpenbare tiltak er gjennomført, mens YM-
planens risikovurdering i «Miljørisken» først vurderer behovet for tiltak, deretter 
risiko etter tiltak. Risikovurderinger utført i Multiconsult dokument 10211201-RIM-
NOT-002 og i Miljørisken er dessuten utført etter noe ulik framgangsmåte, særlig 
gjelder det skalaen for sannsynlighet. Risikovurderingen i Multiconsult sitt notat 
utført for mange ulike elementer/ strekninger/ vassdrag langs traséen, mens 
Miljørisken omhandler hele anleggsområdet. Risikovurderingen utført av 
Multiconsult danner grunnlaget for samlevurderingene i Miljørisken.  
 
Forklaringen som er gitt her begrunner hvorfor det tilsynelatende kan være et avvik 
mellom vurderingene i de to dokumentene.  
 

Kriterier for sannsynlighet og konsekvens 

Tabellene under gjengir kriteriene for konsekvens og risiko som er benyttet i 
Miljørisken. I kolonnen «ansvar» opereres det med forkortelsene TE (total-
entreprenør) og BH (byggherre).  
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4. Tids- og framdriftsplan 

Pr. januar 2021 er det ikke mulig å gi noen tidslinje for prosjektet, da dette ikke er 
kjent. Reguleringsplan planlegges lagt ut til offentlig ettersyn i mars 2021, med 
vedtak senere samme år. Byggestart vil avhenge av når prosjektet prioriteres for 
gjennomføring i Nasjonal transportplan (blir kjent våren 2021) samt tildeling 
gjennom de årlige statsbudsjettene.  
 
Miljørisken angir en del undersøkelser som planlegges gjennomført før 
konkurransegrunnlag til entreprenør lyses ut, se også «eventuelle mangler i tidligere 
faser» i YM-planens kap 1.  
 
Under listes tillatelser og godkjenninger som kan ha påvirkning på framdriften. 
Miljørisken omtaler også enkelte andre tillatelser som kan være aktuelt å innhente i 
prosjekterings- og anleggsfase.  
 
Utslippstillatelse for anleggsfasen: 
Den foreliggende YM-planen og fagnotatet «Vurdering av søknadsbehov etter 
forurensningsloven §11» (Multiconsult 10211201-RIM-NOT-002) danner utgangs-
punktet for en utsjekk vedr. behovet for utslippstillatelse for anleggs-perioden 
(anleggskonsesjon)5. Utsjekken skjer mot Statsforvalteren i Oslo og Viken og 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren i Oslo og Viken har 
signalisert at det ikke er lang saksbehandlingstid på en slik utsjekk. Temaet vil 
følges opp i hht svar fra forurensningsmyndigheten i de to fylkene. En eventuell 
søknad om utslippstillatelse vil ta noe tid å utarbeide, litt avhengig av hvor mye nye 
undersøkelser som forventes å gjennomføres som grunnlag for søknaden. 
Saksbehandlingstiden er dessuten lang, helt opp i mot 9 måneder.  

- Dersom det kreves utslippstillatelse for anleggsfasen er dette en tidskritisk 
prosess som må igangsettes før arbeidet med anskaffelse av totalentreprise 
dersom prosjektet ikke skal miste framdrift6. 

 
Avklaringer etter forurensningsforskriften omkring syredannende bergarter: 
I henhold til forurensningsforskriftens § 2-3, defineres grunn som danner syre i 
kontakt med vann eller luft, herunder berggrunn med ulike svovelforbindelser, 
som forurenset grunn. Det er kommunen som er myndighet etter forurensnings-
forskriftens kap. 2. Det er allerede utført preliminære vurderinger som tilsier 
liten sannsynlighet for bergarter som vil gi problemer, imidlertid med unntak 

 
5 Det nevnte fagnotatet vurderer at det ikke er behov for anleggskonsesjon for driftsfasen. 
6 Mindre revisjoner/endringer må påregnes i senere fase. 
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som krever videre undersøkelser, jf. SVV rapportnr. PB20/1 og B10395-GEOL-01 
og Multiconsult rapport 10211201-RIM-NOT-003. Undersøkelser i 2021 vil 
avklare om det finnes utfordringer med slike bergarter i området. Dersom dette 
er tilfelle, må det utarbeides en tiltaksplan. Etter avtale med kommunen kan 
Statsforvalteren få overført myndigheten til seg, og dette er særlig aktuelt i store 
samferdselsprosjekter hvor det foreligger anleggskonsesjon etter fourensnings-
loven § 11.  

- Dersom det er utfordringer med syredannende bergarter i området, må det 
skje en rask myndighetsavklaring som sikrer at nødvendige tillatelser er på 
plass så tidlig at det ikke skaper utfordringer for framdriften. Dette må trolig 
igangsettes før arbeidet med anskaffelse av totalentreprise, og må sees tett i 
sammenheng med vurdering av anleggskonsesjon.  

 
Konsesjon etter vannressursloven: 
Den foreliggende YM-planen og fagnotatet «Vurdering av søknadsbehov etter 
forurensningsloven §11» danner utgangspunktet for en utsjekk av konsesjon etter 
vannressursloven (vrl) hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

- Svært ofte løses tilsvarende veiprosjekter uten konsesjon etter 
vannressursloven, da samfunnsinteresser knyttet til vann og vassdrag utredes 
innenfor plan- og bygningsloven og andre særlover, jf. vrl § 20 om 
samordning av tillatelser. Hvis det likevel skulle kreves konsesjon etter vrl, 
må dette omsøkes. Krav og saksbehandlingstid for en slik søknad er ikke 
kjent, men dette kan potensielt være en tidskritisk aktivitet. 

 
Søknad etter lakse- og innlandsfiskeloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag: 
Forskriften kommer til anvendelse når det ikke er grunnlag for konsesjon etter 
vannressursloven (se forrige avsnitt). Statsforvalteren er myndighet for strekninger 
med anadrom laksefisk, storørret, relikt laks, ål, kreps, elvemusling samt fremmede 
fiskearter. Fylkeskommunen er myndighet for øvrige vassdrag. I den foreliggende 
planen har vi vassdrag med kreps og ål, samt at det er store mengder av den 
invasive og uønskede fiskearten ørekyt. Statens vegvesen vurderer derfor at 
Statsforvalteren er rette myndighet. 
 
Som del av reguleringsplanen er det utarbeidet et notat om søknadspliktige 
vassdragsinngrep, som vil benyttes i en søknad etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
Detaljnivået i reguleringsplanen er høyt, og bør være egnet for en utsjekk etter 
loven. Det legges derfor til grunn at søknaden kan behandles i inneværende fase. I 
videre prosjektering kan det likevel påkomme endringer som påvirker forhold som 
er beskrevet i søknaden, særlig siden prosjektet vil gjennomføres som total-
entreprise. Det kan derfor være behov for ytterligere myndighetskontakt i senere 
prosjektfaser.  
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- Søknad om fysiske tiltak i vassdrag kan være avklart før reguleringsplanfasen 
avsluttes. Det kan likevel være restanser til senere prosjektfaser.  

 
YM-planen skal oppdateres etter hvert som ny kunnskap foreligger. Per januar 2021 
er det naturlig å tenke seg at de første to revisjonene av planen gjennomføres (i) 
etter reguleringsplanprosess er fullført (trolig høsten 2021) og (ii) i forbindelse med 
at konkurransegrunnlag for totalentreprise utarbeides (ukjent når).  
 

5. Dokumentasjon 

Krav til dokumentasjon må spesifiseres i konkurransegrunnlag til totalentreprenør. 
Dette må bl.a. basere seg på vilkår i gitte tillatelser. 
 
Det er normalt at entreprenøren rapporterer månedlig til byggherren om prosjektets 
påvirkning av ytre miljø, her under klimagassutslipp. Dette skjer gjennom 
prosjektets felles månedsrapport. Videre forventes det at entreprenør skal utarbeide 
årsrapporter for ytre miljø der alle ytre miljø fagtemaene er omtalt. Ved 
avslutningen av anlegget skal entreprenøren utarbeide en sluttrapport for ytre miljø. 
Tematiske rapporter for spesifikke problemstillinger, som naturområdene ved 
Elgsjø, Kjerkebergåsen, arbeid i/ved vassdrag og forurensningsproblematikk 
generelt kan være aktuelt. Det må være et opplegg for regelmessig myndighets-
kontakt og rapportering til myndigheter på bl.a. tema forurensning. Krav til 
beskrivelse i entreprenørens årsrapportering bør tilfredsstille rapporteringskrav til 
Statsforvalteren og øvrige myndigheter som krever dette. 
 
Analyseresulterter, undersøkelser og prøver  
Dokumentasjon fra målinger, kontroll, undersøkelser og analyseresultater skal deles 
med byggherre og arkiveres. Byggherre skal få oversendt informasjonen via 
prosjektets digitale samhandlingsplattform (eRoom e.l.). Dersom annet er beskrevet 
i konkurransegrunnlaget så er det teksten i konkurransegrunnlaget som gjelder. 
 
Avfall 
Rapportering av avfall skal ivaretas i ELRAPP, skjema R15. Dette gjelder også farlig 
avfall. Kvittering på innlevert avfall skal legges i ELRAPP og på prosjektets digitale 
samhandlingsplattform (eroom e.l.). Entreprenørens avfallsplan skal gjøres 
tilgjengelig på prosjektets digitale samhandlingsplattform (eRoom e.l.). Det skal 
utarbeides en sluttrapport for avfallsbehandling i henhold til avfallsregelverk. 
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6. Vedlegg 

1. Miljørisken. Miljørisikovurdering reguleringsplanfase. Excelfil. Dato 10.01.2021. 

 

7. Referanser/kilder 

Det er utarbeidet temarapporter for alle ikke-prissatte tema. Disse er en del av regulerings-
planens plandokumenter, og danner den viktigste kunnskapsbasisen for arbeidet med YM-
plan. For øvrig er følgende fagnotater brukt som kilder i arbeidet med YM-planen:  

- Multiconsult 2020. E134 Saggrenda-Elgsjø. Innledende kartlegging av vannmiljø. 
Dokumentkode: 10211201-RIM-RAP-001. Dato: 16. April 2020, revisjon 01. 

- Multiconsult 2020. E134 Saggrenda-Elgsjø. Behov for supplerende undersøkelser av 
stein. 10211201-RIM-NOT-003. Dato: 18.12.2020.  

- Statens vegvesen. Oversikt over søknadspliktige inngrep i vassdrag. Dato 
10.01.2021. 

- Multiconsult 2020. E134 Saggrenda-Elgsjø. Vurdering av søknadsbehov etter 
forurensningsloven § 11. 10211201-RIM-NOT-002. Dato: 18.12.2020. 

- Multiconsult 2020. E134 Saggrenda-Elgsjø. Miljøgeologisk grunnundersøkelser – fase 
1. Dokumentkode: 10211201-RIGm-RAP-001. Dato: 18.08.2020. 

- Reiso og Olberg 2020. Vurderinger av furunaturskog med spesielt fokus på 
barkbillen Orthotomicus longicollis, ifm. Ny E134 ved Elgsjø i Notodden. BioFokus-
notat 2020-58. Dato 5. oktober 2020. 

- Reiso, S. 2020. Naturverdier i Kjerkebergåsen naturreservat langs kantsone mot ny 
E134. Befaringsnotat i forbindelse med mulige inngrep. BioFokus-notat 2020-60. 
Dato: 08.12.2020. 

- Statens vegvesen 2020. Geologi E134 Saggrenda-Elgsjø. Ingeniørgeologisk rapport 
for reguleringsplan. Rapport nr. B10395-GEOL-01.  

- Statens vegvesen 2020. Rapportnummer PB20/1 Undersøking av Meheia granitt. 
Dato: 05.10.2020. 

- Statens vegvesen 2021. E134 Saggrenda-Elgsjø reguleringsplan. Notat 
Kjerkebergåsen naturreservat. Datert 15.02.2021. 
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