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PROGRAM

● Orientering om bakgrunnen for planoppgaven, ramme-
betingelser, målformuleringer og prioriteringskriterier

● Orientering om planprosessen
(planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplan)

● Orientering om de veglinjene vi har sett på så langt

● Innspill fra interessegruppa for nærskogen på Tinnemyra

● Informasjonsinnhenting ved hvert bord – på kartgrunnlag
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Prosjektutløsende behov

● Nasjonal hovedveg: E134 er en viktig lenke i riksvegnettet - binder 
sammen østlandet og vestlandet

● Trafikksikkerhet: 25 personskadeulykker på 10 år (3 drepte og 5 
alvorlig skadde)

● Nedsatt fartsgrense: Primært 70-sone, men også en del 60-sone 
og to korte 40-soner

● Vegstandard: Stor stigning, dårlig kurvatur og få forbikjørings-
muligheter ⇒ Saktegående kø (spesielt fra Notodden til 
Jerpetjønnhovet rasteplass på toppen)

● Trafikkmengde: ÅDT2018 5300 kjøretøy/døgn (14% tunge)
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Tidligere prosesser
E134 Saggrenda–Elgsjø/Leivstein

KVU Kongsberg-Gvammen
• Konseptvalgutredning (2011-04)
• Kvalitetssikring 1 (2012-03)
• Regjeringsbeslutning (2012-11)

Videre planlegging med utg.pkt. 
«Sammensatt konsept nordre»

Øst-vest-utredningen
• Utredning om forbindelser mellom 

Østlandet og Vestlandet (2015-01)

KVU Gvammen-Vågsli
• Konseptvalgutredning (2016-09)
• Kvalitetssikring 1 (2017-01)

E134 sin rolle som nasjonal hovedveg 
er styrket siden 2012



Styrende dokumenter

● Nasjonal transportplan 2018-2029
● Handlingsprogram 2018-2023 (2029)

E134 Saggrenda-Elgsjø:
 Tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt
 Midler til oppstart mot slutten av perioden
 Delvis bompengefinansiert
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Målformuleringer og prioriteringskriterier

Bedre trafikksikkerhet:
• Redusert risiko for møteulykker og redusert skadeomfang ved utforkjøringer
• Skadekostnad og ulykkesfrekvens mindre eller lik det som kan forventes for 

denne dimensjoneringsklassen

Mer effektiv transport (fokus på stigningsforhold):
• Høyere gjennomsnittsfart, kortere reisetid og mer forutsigbar 

framkommelighet (bedre regularitet)
• Jevnere fartsprofil og redusert drivstofforbruk
• Bedre forhold for næringstransporten
• Tilrettelegge for utvikling og vekst for steder/områder langs hele E134

E134 Saggrenda–Elgsjø/Leivstein

Målprioritering for innholdet i planforslaget:
1) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
2) Forutsigbar framkommelighet (regularitet)
3) Framdrift for planforslaget
4)Kvalitet



KVUens "Sammensatt konsept nordre»
E134 Saggrenda–Elgsjø/Leivstein



Prosjektavgrensning
E134 Saggrenda–Elgsjø

Korridorvalget videre mot Ørvella/Gvammen er helt avgjørende
for hvor vi bør avslutte prosjektet…
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Følger ikke oppskriften på en «ideell planprosess»
E134 Saggrenda-Elgsjø/Leivstein

25.06.2019

• Dimensjoneringsklasse og trasé fastsettes vanligvis i en 
kommunedelplan 

• Å gå rett på reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) 
gir noen utfordringer, men vurderes likevel å være 
overkommelig



Tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt

Trafikkmengde
● ÅDT2018 5300 (hvorav 14% tunge)
● Beregnet ÅDT2040 10.500 (jfr. KVU)
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Kongsberg



Linjesøk og planavgrensning (Kongsberg)
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Foreløpige innspill fra Kongsberg kommune

● Gang/sykkelveg – Krav der det ikke blir parallell lokalveg

● Nærmiljø og friluftsliv – Sikre god atkomst til eksisterende bosetting og andre 
viktige målpunkt (skytebane, skytefelt, friluftsområde, badeplass)

● Kulturminner – Kopparvollane, fløtningsminner langs vassdrager m.m.

● Naturmangfold – Avstand til vassdraget, flomberegning og isgang. 
Sedimenttransport til vassdrag. Storsalamander i Løken, edelkreps og ål i 
Buvannet, vilt

● Forurensning – Ingen kjente forekomster av grunnforurensning. Plastforsøpling må 
unngås

● Massedeponi – Ingen innspill til deponiplasser. Massebalanse

● Avlastet veg – Sett av midler til tilretteling mtp. ny bruk

● Annet – Viktig å redusere stigning/høyde (lang tunnel ved kommunegrensa 
aktuelt). Kollektivtransport bør være tema. Finansiering blir vel egen sak, men det 
må hensyntas.

E134 Saggrenda-Meheia



Notodden



Kostnadsoptimalisering



Kryssområde og videreføring mot Heddalsåsen
Mulig fase 2

Kryss ved Leivstein
(illustrasjon)

Høy og lang bru Nordre Skogen – Kåfjellåsen
(illustrasjon)



Linjesøk og planavgrensning (Notodden)
E134 Saggrenda-Elgsjø/Leivstein



Planavgrensning
E134 Saggrenda – Elgsjø/Leivstein



Framdrift og milepæler
E134 Saggrenda–Elgsjø/Leivstein

Oppstartsmøte med kommunene: 23.04.2019
Varsel om oppstart av planarbeid:
- Åpent møte Bok- og blueshuset, Notodden
- Åpent møte Furuly forsamlingslokale, Meheia/Kongsberg

28.05.2019
19.06.2019
20.06.2019

Høring av planprogram: Aug -sept 2019
Oversendelse planprogram til kommunal behandling: Oktober 2019
Fastsatt planprogram: November 2019
Offentlig ettersyn av planforslag (PBL§3-7): Mai-juni 2020
Oversendelse planforslag til kommunal behandling: 01.09.2020
Vedtatt plan: November 2020



Hva skal til for å lykkes?

Lokalt
● Tett og godt samarbeid (internt og eksternt)
● Avklare prosess med planmyndighetene (PBL)

Nasjonalt 
● En plan med:

- Positiv nytte (størst mulig)
- Fokus på kostnader
- Fokus på nytte (veglengde/fart)
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