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From: Jenssen Dag Terje <dag.terje.jenssen@banenor.no> 
Sent: 6. juni 2019 13:44 
To: Firmapost-Sør 
Subject: Kongsberg kommune og Notodden kommune - Varsel om oppstart av 

planarbeid - Detaljreguleringsplaner for E134 Saggrenda-Meheia og E134 
Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein 

 
Categories: Lene 
 
Hei. 
Saken er registrert innkommet hos Bane NOR i dag. 
 

 

 
Bane NOR må sende planen på intern høring før vi gir tilbakemelding til Statens vegvesen. 
På grunn av at ferietiden nå er startet, blir det umulig å gi svar innen fristen- 26 juni. Det er KUN 20 
dager til. 
Dette er ikke rimelig lang tid, slik Plan og Bygningsloven krever. 
 
Jeg ser at det vil bli nærføring mellom bane og veg flere steder. 
Dette krever at vi må vurdere konsekvensene nøye. 
For at Bane NOR skal kunne forsvarlig saksbehandling, må Statens vegvesen forlenger fristen til 
26.07.2019. 
Ber om skriftlig tilbakemelding på dette. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dag T. Jenssen 
 

 



Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 
Mobil:+47 916 56226 
E-post: dag.terje.jenssen@banenor.no 
 
Besøksadresse:                Stortorvet 7, Oslo 
Postadresse:                     Postboks 4350, 2308 Hamar 
Sentralbord:                      05280 / banenor.no 
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Grøsfjeld Ragnar

Fra: Christian Kierulf <christian.kierulf@nenett.no>
Sendt: torsdag 13. juni 2019 07:44
Til: Holter Trude; Grøsfjeld Ragnar
Emne: E134 Saggrenda - vestover

Hei! 
 
Jeg tror planområdet for videreføring av E134 vestover fra Saggrenda er for lite. Ved Elgsjø/Leivstein kan en ikke 
lage en avslutning uten å vite hvor veien skal gå videre vestover mot Gvammen. 
 
En slik planleggingsfeil er gjort ved Saggrenda mot Kobbervoll bru. Dagens svinger før Kobbervoll bru kan ikke rettes 
ut uten å gjøre om en del på det som nettopp er bygget. Å bygge stykkevis og delt fordyrer vel generelt 
veibyggingen. Dette har skjedd gjentatte ganger i det siste, bl.a. ved avslutningen av RV36 ved Skjelbredstrand, og 
ved byggingen av FV359 forbi Lanna. 
 
La ikke dette skje ved Elgsjø/Leivstein. Bygg avkjøringer osv i henhold til hvordan veien skal gå videre, og dette må 
bestemmes nå. Ikke ved en ny planleggingsfase om 20 år. 
 
Lykke til med prosjekteringen! Spent på resultet, men å komme seg over Tinnelven gjennom verdensarven på en 
god måte, blir ikke enkelt. Og det må være med i dagens planlegging, mener jeg. 
 
Mvh Christian Kierulf 
Linståveien 7 
3683 Notodden 
 
mob: 47856326 



Fra: Hallgeir Lie <hallgeir@tveito-maskin.no>
Sendt: 20. juni 2019 13:13 
Til: Firmapost-Sør 
Kopi: Henrik Julius Frisak; Holter Trude; Grøsfjeld Ragnar; Ragnar Frøland; Gry F 

Bløchlinger 
Emne: Planarbeide E-134 Saggrenda- Leivstein 
Vedlegg: 1379_001.pdf 
 
Kategorier: Wenche 
 
 
Vedr; innspill planarbeide E-134 Saggrenda -Leivstein 
 
Viser til planer vi har i forbindelse med utbygging  av test og motrorport anlegget Telemark Ring. Se 
vedlagte skisser. 
 
Anlegget blir liggende på Rossebu like ved dagens E-134, berører eiendommene Gnr/Bnr 42,43,44/1.  
Vi regner med ca 100000 besøkende i året. Ved stor arrangement kan de bli opp til 40000 besøkende 
på en helg. 
Viktig at dette blir tatt med i planleggingen. 
 
Som nevnt ligger område veldig nært både dagens E-134, litt avhengig av linjevalg, men uansett vil 
område få nær tilknytning til det nye anlegget. 
Vi er veldig interessert i muligheten til synergieffekt her, vi trenger mye parkering/camp område. 
Regner med at Vegvesnet bla. må ha et riggområde i denne enden av traceen. 
Vi ønsker at dette blir tatt med i videre planlegging . Vi stiller gjerne til dialog vedr muligheten. 
 
Vår prosjektleder er Henrik Frisak, han koordinere oppgaver i prosjektet. Bruk han adresse for 
kommunikasjon.  
 
 
Telemark Ring 
V Hallgeir Lie 







Interessegruppen for nærskogen ved Tinnemyra på Notodden 
v/ Marte S. Gulliksen, Initiativtaker 
Høybødalen 20B 
3679 Notodden 
martesgulliksen@gmail.com  
 
Statens vegvesen Region sør 
Att: Ragnar Grøsfjeld og Trude Holter  
Postboks 723,  
4808 Arendal 

Notodden 21.06.2019 
 

Innspill til planprogrammet E134 Kongsberg grense‐Elgsjø/Leivstein. 

Interessegruppen for nærskogen ved Tinnemyra på Notodden ber om at nedenstående punkt legges 

inn i planprogrammet til E134‐traseen Sagrenda‐Elgsjø/Leivstein. Alternativt at kjerneinnholdet 

herfra tillegges stor vekt i det videre planarbeidet, inkludert konsekvensutredningen:  

‐ Stinettet i nærskogen rundt Tinnemyra er av vesentlig betydning for Notoddens 

befolkning og andre brukere, og skal i størst mulig grad vernes i den videre utbyggingen 

av E 134.  

‐ Avslutning av gjeldende E134‐trasé Sagrenda‐Elgsjø/Leivstein skal ikke låse den videre 

traseen forbi Notodden på en måte som gjør at den må gå gjennom nærskogen i 

Tinnemyraområdet.  

 

Figur 1: Stinettet i nærskogen ved Tinnemyra. Blå prikket linje= hovedstier. Rød stiplet linje = gjeldende planområde hentet 

fra Sosi‐fil. Karttegning av Anders Fossøy, www.kartfossøy.com 

Begrunnelse: 

En vei vil alltid gå i noens bakgård, noens turområde, men nærskogen ved Tinnemyra er spesielt 

viktig for Notodden og bør derfor bevares, se figur 1.  

Dette skogområdet brukes mye. Det er Notoddens bymark, Notoddens Nordmarka. Selve stien rundt 

vannet som Tinnemyras Venner har opparbeidet, er svært viktig for Notodden. «Folketelleren» ved 

en av inngangene til stisystemet viser at 100 000 personer i året starter tur her(!). I tillegg bruker 

mange både 4 og 6 km sløyfa forbi Damtjønnkrysset, og kommer ikke alltid innom denne telleren. De 



som bruker skogen bruker den ofte. 95% av dem som har svart på vår Facebook‐poll  bruker skogen 

flere ganger i måneden eller oftere. 

Nærskogen har avgjørende betydning for: 

a) Grønn struktur:  

Skogområdet rundt Tinnemyra fungerer som en grønn korridor fra by til natur. Det er lett 

tilgjengelig med bil og buss eller til fots, og en kan fortsette videre innover i skogen til fjellet ‐  

til Vestlandet eller tilbake.  

Ifølge miljøverndepartementet skal viktige arealer for naturmangfold, grønnstruktur 

eller friluftsinteresser kartlegges og tas med ved forslag om omdisponering og planlegging av 

arealbruk og transport.  

b) Folkehelse:  

Tinnemyraskogene har et tett stisystem med store stier, mykt underlag, og et ikke alt for 

kupert terreng med stor fleksibilitet for lengde på turene. Dette mylderet av stier stimulerer 

til opptrening etter sykdom, for forebyggende og vedlikeholdstrening. Nærskogen ved 

Tinnemyra bidrar derfor til kortere sykefravær og økning i generell helse/trim aktivitet. Vi har 

fått rapporter fra svært mange om at de på grunn av disse stiene har kommet raskere tilbake 

til jobb. Det er flere institusjoner som bruker området mer systematisert til dette (fx, 

frisklivsentralen og forskergruppa i friluftsliv på Universitetet i Sørøst‐Norge i dialog med 

NAV).  

Tinnemyraskogene er Notodden o‐lags hjemmebane og brukes daglig til treningsløp, 

rekrutteringsarbeid, kartopplæring mm. O‐laget har lagt ned utallige timer dugnadsarbeid for 

å bygge klubbhytte i området, og er også sentrale i folkehelsearrangementer for andre enn o‐

løpere, som Tinnemyra Rundt, Kom‐deg‐ut‐dagen (m/DNT), mm. Denne hjemmebanen vil bli 

ødelagt av en vei, noe som vil ha store negative konsekvenser for folkehelsen. 

En av intensjonene med Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) er at staten skal 

vurdere folkehelsekonsekvenser, og de skal ha avgjørende betydning for avgjørelser om 

samfunnsutvikling. 

c) Tilhørighet og identitet:  

Vi har samlet flere konkrete sitater fra enkeltpersoner som sier at dette skogområdet er 

avgjørende for at de ønsker å bli boende her, og også at de hadde flyttet hvis det ikke hadde 

vært for denne skogen. (Se også debattinnlegg i Telen 29. mai/3. juni: 

https://www.telen.no/…/hva-er-verdien-av-nars…/o/5-75-289208) Det er dokumentert i 

forskning at menneskets opplevelser i naturen er viktig for tilhørighet og identitet, 

naturopplevelse, helse og livskvalitet (Bischoff, 2012).  

Notodden kommune har denne forskningen i ryggen når de skriver inn i sine mål for 

utvikling at de vil sikre «god tilgang til natur‐ og rekreasjonsområder», og «ta vare på … 

urørte områder» https://www.notodden.kommune.no/globalassets/dokumenter/ 

administrasjon/maal‐for‐utviklingen‐2007‐18.pdf.  

Det kartutsnittet som er delt hittil, viser en fremtidig trasé for E134 200‐300 m unna 

Tinnemyrastranda. En vei gjennom dette området vil kutte over stinettet og redusere kvaliteten på 

stien rundt vannet. I tillegg går terrenget ned i en dump, så det må legges en stor fylling (alternativt 

bru) som vil komme svært nær stien og vil ramme inn selve Tinnemyra med veier på to kanter.  

Når det gjelder kryssing av Tinnosbanen/verdensarven, og også stigning og forbikjøringsmulighet 

Goasholt/Rossebu finnes det helt sikkert andre løsninger som kan møte utfordringene.  



Det nye forslaget til traseens avkjøring til Notodden, på Leivstein, er kun et par minutters kjøring 

nærmere byen enn avkjøring på Elgsjø, og vil derfor sannsynligvis ikke ha avgjørende betydning for 

handel/næringslivet. Det burde dessuten være mulig å finne en trase der veien ikke må gå lenger 

unna Notodden, men som allikevel sparer stinettet: For eksempel kan avkjørsel legges lenger bak ved 

Leivstein og gå i åpen trase rett bak løypenettet (ca. 900m lenger nord enn den nye, foreslåtte, 

traseen).  

Det er et mulig, reelt, alternativ med tunell, med avkjøring til Notodden fra Elgsjø. Åpen vei er ikke 

nødvendig, men billigere. Vegvesenet skriver i epost 5. juni 2019: 

 «Dagens politiske ledelse signaliserer ganske tydelig at de ved neste rullering av Nasjonal 

transportplan (NTP) vil legge vesentlig større vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved 

prioritering mellom prosjekter enn det som har vært gjort tidligere. Dette vil slå uheldig ut for 

tunnelprosjekter ettersom investerings‐, drifts‐ og vedlikeholdskostnadene her er vesentlig 

høyere enn for veg i dagen.»  

I disse samfunnsøkonomiske beregningene som tilsynelatende slår uheldig ut for tunell‐løsning, er 

ikke langsiktige kostnader i form av redusert folkehelse, trivsel, tilhørighet og identitet regnet inn. 

Det til tross for at dette skal være avgjørende ifølge Folkehelseloven. Heller ikke andre immaterielle 

utgifter som kostnader for miljøet (bevare grønne korridorer, bevare artsmangfold og viltets 

trekkruter) regnes inn.  

Denne veien bygges ikke bare for oss og bare for våre ønsker. Veien bygges også for våre barn og 

barnebarn. Ungdommen i dag er tydelige på hva de ønsker at vi beslutter nå for fremtiden: de vil 

bevare klima og miljø. Vi bør ikke gjøre en beslutning i dag som låser fremtidige veitraseer på en 

måte barnebarna våre ikke vil ha. Planprogrammet bør gjenspeile dette. 

Mvh 

 
Interessegruppa for Nærskogen ved Tinnemyra  v/Marte Sørebø Gulliksen  
p.t. 313 medlemmer siden oppstart 24. mai 2019 
Opptak av innspill på møtet 19.juni 2019 finnes tilgjengelig 
her:  https://www.facebook.com/groups/581692615656111/permalink/598143634011009?sfns=mo 
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Grøsfjeld Ragnar

Fra: Børge Arne Kristiansen <bokr@equinor.com>
Sendt: fredag 21. juni 2019 13:51
Til: Firmapost-Sør
Kopi: Holter Trude; raqnar.grosfield@vegvesen.no
Emne: E134 Saggrenda-Meheia og El 34 Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein. Varsel om oppstart av 

planarbeid

E134 Saggrenda‐Meheia og El 34 Kongsberg grense‐Elgsjø/Leivstein. Varsel om oppstart 

av planarbeid 

 
1. I Forbindelse med dette prosjektet er det ønske at det blir etablert gangvei mellom veien opp til Meheia 

Hytte felt og toppen av Meheia veien ( rasteplass) herfra finne også Tursti (T) opp mot feltet. 
Det bør også etableres Buss Holdeplass ved Meheia Hytte felt, slik at buss til og Fra Kongsberg / Notodden kan tas i 
bruk.  
Pr i dag er det farlig å gå langs veien til Buss Holdeplassene. 
 

2. Utkjøring fra samme steds Meheia Hyttefelt er farlig , da det er dårlig sikt både mot Kongsberg Siden og 
Notodden siden. Her bør det utredes en mer trafikksikker utkjøring, kanskje en bredere veiskille. 

 
Mvh 
Børge Kristiansen 
Einarbakken 14 
3744 SKIEN 
 
Tlf: 95860980 
 
Meheia Hytte F9 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is 
intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the 
information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete 
this message. 
Thank you 
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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for E134 Saggrenda - 
Meheia og E134 Kongsberg grense - Elgsjø / Leivstein 
 Viser til ovennevnte varsel om oppstart av planarbeid. Forsvarsbygg uttaler seg til planer som behandles etter plan og bygningsloven med den hensikt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.  Forsvaret har virksomhet i Hengsvann skyte- og øvingsfelt, som har adkomst fra E134. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det må påsees at det blir tilstrekkelig adkomst til skyte- og øvingsfeltet. Vi anser at detaljreguleringen vil ivareta dette og vil komme tilbake med mer opplysninger hvis det blir behov for det i planarbeidet.      Une Sand  Forsvarsbygg    Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.     

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

24.06.2019 2017/4789-2/315 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Statens vegvesen 
 
 
  

Une Sand 

29.05.2019 
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Til	Statens	vegvesen	region	sør	
Postboks	723,		
4808	Arendal	
	
E134	Saggrenda‐Meheia	og	E134	Kongsberg	grense	Elgsjø/		
Uttalelse	fra	Notodden	Orienteringslag	
	
Sammendrag	
Notodden	Orienteringslag	sine	idrettsanlegg	består	av	klubbhytta	og	et	antall	tur‐	og	
orienteringskart.	Ny	trase	for	E134	vil	kunne	komme	til	å	berøre	disse	idrettsanleggene.		
Notodden	o‐lag	ønsker	ny	trasé	i	tunnel	gjennom	Litjønnåsen	og	bro	over	Svelgfossjuvet	
slik	at	den	passerer	sør	for	vannverket	til	Notodden	kommune.	Påkjøringskryss	ønskes	
ved	Elgsø.	
	
Orienteringskart	som	idrettsanlegg	
Orienteringskartene	er	hovedsakelig	kart	over	skogområder.	Disse	må	fra	tid	til	annen	
oppdateres	fordi	skogen	vokser,	hogges	og	plantes	igjen.	Utvidelse	av	boligområder	og	
næringsvirksomhet	eter	seg	også	innpå	våre	kart	innimellom.	Dette	er	en	virkelighet	
som	vi	som	orienterings‐lag	lever	godt	med.	Inngrepet,	som	ny	E134	ved	passering	
Leivstein,	vil	være	så	stort	at	det	må	kommenteres	her.	
	
Klubbhytta	
Notodden	Orienteringslag	si	klubbhytte	ligger	i	sørenden	av	Tinnemyra.	Den	ble	bygd	på	
90‐tallet.	Plasseringen	ble	gjort	ut	fra	følgende	forhold:	

1) Her	vil	det	finnes	skoger	å	lage	orienteringskart	i,	i	uoverskuelig	framtid.	
2) Fin	idyllisk	plass,	som	utgangspunkt	for	å	skape	et	godt	idrettsmiljø	
3) Lett	tilgjengelig	fra	byen	
4) En	hytte	til	bruk	for	hele	byens	befolkning.	

	
Vår	sentrale	idrettsarena	
Klubbhytta	og	de	tilstøtende	skogene,	er	vår	sentrale	idrettsarena.	Disse	skogene	er	våre	
kjerneområder.	Mye	av	trening	og	løp	foregår	ut	fra	klubbhytta.	Opplæring	av	nye	
generasjoner	av	O‐løpere	blir	utført	herfra.	Dette	flotte	anlegget	er	en	medvirkende	
årsak	til	at	vi,	som	få	orienteringslag	har	oppnådd	mer	enn	1%	av	befolkningsgrunnlaget	
som	medlemmer,	noe	som	har	vært	orienteringsforbundet	sitt	mål	for	hele	landet.	
	
Ny	E134‐trase	‐	konsekvenser	
Vi	ser	to	store	konsekvenser	disse	planene	vil	kunne	få	for	oss:	

1) Store	deler	av	vår	kart‐database	ødelegges.	
2) Vår	integrerte	idrettsarena,	med	klubbhytta	og	tilstøtende	O‐kart,	vil	kunne	bli	

ødelagt.	
3) 	

Kart‐databasen	
Store	deler	av	vår	kart‐database	ødelegges	på	kort	tid.	Dette	har	for	oss	en	stor	verdi,	
som	er	bygd	opp	over	lang	tid.	Selv	om	o‐kartene	jevnlig	ajourføres,	så	kan	man	ikke	
forvente	at	så	store	inngrep	dekkes	av	laget	selv.		En	del	aktuelle	kart	er	sendt	
prosjektleder	og	de	fleste	av	disse	kartene	vil	bli	kraftig	berørt.	Det	kan	være	aktuelt	
for	Notodden	o‐lag	å	søke	erstatning	for	tapet.	
	



NOL’s	integrerte	idrettsarena	
Som	nevnt	over,	kan	O‐kart	erstattes	med	nye	o‐kart	over	nye	områder.	Vår	integrerte	
idrettsarena	(klubbhytta	+	skogområder)	er	vanskeligere	å	erstatte.	Vi	ønsker	at	et	
mulig	tap	av	denne	integrerte	idrettsarenaen,	tas	med	i	vurderingen	av	ny	trase	for	
E134.		
	
Notodden	orienteringslags	bruk	av	Sætreåsen.	 
	 
Notodden	orienteringslag	er	eier	av	et	omfattende	kartanlegg.	Vårt	kartanlegg	dekker	
det	meste	av	Notodden	kommune	og	deler	av	andre	kommuner.	Kartene	er	både	turkart	
i	målestokk	1:25000	og	orienteringskart	i	ulike	målestokker.	Hele	området	det	her	er	
snakk	om	dekkes	både	av	turkart	og	orienteringskart.	Området	er	del	av	vårt	
kjerneområde	og	er	mye	brukt	av	Notodden	o‐lag	både	til	treninger	og	konkurranser.	
Ytterligere	press	på	området	som	ny	E134	vil	dekke	har	oppstått	i	år	grunnet	hogst	av	
store	områder	på	Sætreåsen.	Se	vedlagt	kart.	
Her	følger	en	beskrivelse	av	klubbens	bruk	av	Sætreåsen.	Vår	bruk	kan	deles	i	tre:	 

 trening		
 konkurranser		
 andre	arrangementer	for	folk	flest	som	Tinnemyra	Rundt,	Finn	fram	dagen,		Rosa	
sløyfe‐løpet,	turorientering,	orientering	for	alle	skoleelever	i	Notodden	sammen	
med	USN,	etc		
1. Når	det	gjelder	treningene	kan	disse	beskrives	slik;	‐	Klubben	har	sitt	
utgangspunkt	for	treninger	fra	o‐hytta	ved	Tinnemyra	hvor	vi	har	
garderobefasiliteter,	kveldsmat	for	ungene	etter	trening	og	lager	for	utstyret	vi	
bruker.		
‐	Spesielt	for	de	minste	utøverne	som	ikke	har	den	samme	kapasiteten	til	å	flytte	seg	
langt	så	er	nærheten	til	skogen	essensiell	for	å	kunne	gjennomføre	effektive	
treninger.	Etterhvert	som	barna	blir	større	utvides	aksjonsradiusen	og	ungdommene	
benytter	aktivt	hele	skogen	fra	lærerskolen	og	til	Damtjønnkrysset	som	trenings‐	og	
konkurransearena.		I	løpet	av	2019	har	det	vært	utført	omfattende	hogst	i	vårt	
nærområde	og	hogstflatene	vil	være	utilgjengelig	som	o‐	terreng	i	40	til	60	år. 

- Vi	har	bruk	for	en	variert	løpsarena.	Orientering	handler	om	å	ta	seg	raskt	frem	
i	UKJENT	terreng.	Rundt	vår	klubbhytte	er	det	ikke	mye	ukjent	terreng	igjen.	
Mindre	blir	det	med	mulig	ny	veitrasé.	I	dag	strekker	teknikken	i	
orienteringsidretten	seg	fra	rein	gatesprint	i	bystrøk	til	de	tettest	leselige	
skogsområder.	Til	våre	treninger	trenger	vi	varierte	terrengtyper	som	”skråli”	–	
typisk	eksempel	er	Nybuåsen	som	nå	er	lagt	ut	som	boligområde	og	området	
nord	for	dagens	motorsportanlegg	der	ny	E134	vil	komme,	vi	trenger	tettvokst	
skog	med	mye	detaljer	–	typisk	eksempler	er	sørlandsterreng	som	vi	ikke	finner	
så	mye	av	her,	vi	trenger	lettløpt	skog	–	typisk	eksempler	er	gammel	furuskog,	
den	som	nå	er	hugget	på	Sætreåsen	og	hele	Litjønnåsen,	som	vil	bli	sperret	av	ny	
E134,	vi	trenger	terreng	med	mye	myrer	–	typisk	eksempler	finnes	
på	Reshjem	og	Blefjell,	vi	trenger	områder	med	mye	stier	–	typisk	eksempel	
er	Sætreåsen	slik	vi	kjenner	den	i	dag.  
- En	typisk	trening	for	de	minste	rekruttene	(	alder	5	‐	13)	består	i	oppmøte	på	o‐
hytta	før	man	varmer	opp	ved	å	bevege	seg	inn	i	skogsområdet.	Der	
gjennomføres	ulike	orienteringsøvelser	og	retur	til	hytta	for	dusj	og	kveldsmat.	
Denne	sesongen	har	de	minste	rekruttene	benyttet	skogen	fra	område	1	på	sine	
treninger.	(se	kart)  



- For	de	større	utøverne	(alder	13	til	80	)	blir	aksjonsradiusen	på	treningene	
større	og	man	utfordres	i	mer	krevende	øvelser	som	fordrer	et	godt	o‐terreng	slik	
vi	har	i	skogen	i	dag.	Disse	utøverne	trener	gjennom	sesongen	i	hele	skogen	fra	
Universitetet	til	Damtjønnkrysset	på	kryss	og	tvers	i	alle	retninger,	særlig	i	
områdene	2	på	kartet. Nærområdene rundt Tinnemyra er nå utbrukt som 
treningsarena fordi området er så lite at ungene blir fort kjent. Orientering går 
altså ut på å ta seg frem i ukjent terreng og det er dette de helst skal lære. 
‐	I	løpet	av	sesongen	arrangerer	klubben,	med	Sætreåsen	og	klubbhytta	som	
utgangspunkt	 

- ca	15	treningsløp,	et	hver	uke	i	sommersesongen	 
‐	et	åpent	langdistansemesterskap	 
‐	en	nattcup	på	6	løp	i	høstsesongen	 
‐	vi	har	lagt	ut	faste	stolper	over	store	deler	av	Sætreåsen som	brukes	
i	rekrutterings‐	og	treningssammenheng.	Disse	blir	også	benyttet	av	
Universitetet		(USN)  
‐	Vi	arrangerer	Ribbeløpet	2.	Juledag		
‐	Vi	arrangerer	kretsløp.	I	år	arrangerte	vi	KM‐sprint	med	270	deltagere. 
‐	Turorienteringen	har	også	sitt	utgangspunkt	i	klubbhytta	selv	om	noen	
av	disse	postene	kan	være	plassert	på	for	eks	Blefjell.	 
  

2. Når	det	gjelder	konkurranser	er	vi	særlig	avhengig	av	en	variert	skogstype	og	
terrengtyper	der	alle	krav	til	kvaliteter	ligger. Da	vi	arrangerte åpent nordisk 
mesterskap i 2005 (nesten som et VM) var stafetten lagt til Sætreåsen	med	start,	
veksling	og	innkomst	ved	Universitetet.	 
3. Ved	andre	arrangementer	er	vi	ikke	så	avhengig		av	en	variert	terrengtype,	men	
tilbakemeldinger	vi	får	er	at	det	er	”godt	å	få	være	i	en	urørt	skog”.	 

	
Vårt	ønske	er	altså	at	en	ny	trasé	for	E134	blir	lagt	utenfor	vårt	kjerneområde. 
  
  
Notodden,	18.6.	19	 
  
 
Leder		 
Notodden	orienteringslag	 
 
Hugo	Christensen		
Tinneveien	23	
3681	Notodden	
tlf	47277160	
	
1	vedlegg;	 	‐	kart	som	viser	hogst	rundt	og	på	Sætreåsen	
	 	
  - 
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Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for E134 Saggrenda-
Meheia og E134 Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein i Kongsberg og 
Notodden kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 29. mai 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2019, heter det at Norge har viktige mineralressurser som kan gi 
grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser. Regional og kommunal planlegging er et 
viktig verktøy for å sikre tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle 
framtidige uttak, samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.  

 
Om planen 
Planen skal legge til rette for ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg og 
Elgsjø/Leivstein i Notodden kommune. Det skal utarbeides konsekvensutredning for 
planen. 
 
Uttalelse til planen 
Innenfor og i umiddelbar nærhet til varslingsområdet for planen ligger det kjente 
mineralske ressurser, masseuttak i drift og bergrettigheter. I tillegg har særlig 
Kongsberg kommune historisk vært viktig med tanke på bergverksdrift. Dette gjør at 
det finnes gamle gruver og gruveåpninger mange steder i kommunen. DMFs 
aktsomhetskart har ingen registreringer av gamle gruver eller gruveåpninger i 
planområdet. I Kongsberg er det imidlertid ikke DMF som har blitt tildelt det 
overordnende ansvaret for sikrings- og miljøtiltak knyttet til hjemfalte gruver. Det er 
derfor også mer begrenset hvilke gruver og gruveåpninger som framgår av vårt 
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aktsomhetskart, og det er sannsynlig at grunneiere og kommunen kan ha ytterligere 
informasjon om dette. 
 
I planen vil ivaretakelse av viktige forekomster med mineralske ressurser, hensyn til 
masseuttak i drift og mulig framtidig drift være tema som må følges opp i det videre 
planarbeidet. Det samme gjelder også muligheten til å drive oppfølging av nødvendige 
miljø- og sikringstiltak tilknyttet gamle gruver der dette er relevant. DMF mener også 
at det bør foretas vurderinger av muligheten for å drive undersøkelser etter 
mineralske ressurser og oppfølging av eventuelle funn der det er tildelt 
undersøkelsesrettigheter som bli berørt av planforslaget. DMF mener alle disse 
temaene bør tillegges vekt når det blant annet skal gjøres valg av veglinje og øvrig 
arealbruk i området. 
 
Overordnet er det viktig at planen, i tråd med de nasjonale forventningene, synliggjør 
ressurser som generes i prosjektet og ressurser som må tilføres. Det betyr at dersom 
det skal tas ut større volum masser i forbindelse med vegprosjektet eller at det skal 
opprettes nye uttak eller gjøres endringer ved eksisterende uttak kan det være lokale 
og regionale interesser knyttet til forvaltningen av de mineralske ressursene.  
 
DMF forventer som utgangspunkt at informasjon i vårt kartinnsyn1 og Norges 
geologiske undersøkelses ressursdatabaser for byggeråstoffene grus og pukk 2 og 
tilhørende kart3, og mineralressursdatabase4 og kart5 benyttes i det videre 
planarbeidet. Det må også vurderes eventuelt behov for innhenting av ny og 
supplerende nødvendig informasjon.  
 
Konsekvensutredning 
DMF forventer at mineralressurser blir utredet som eget tema i 
konsekvensutredningen. Dette innebærer blant annet synliggjøring av konsekvenser 
for kjente forekomster med mineralske ressurser og eventuelle begrensinger for 
framtidig utnyttelse av disse forekomstene som følge av planen. Det innebærer også 
planens konsekvenser for masseuttak i drift og mulige framtidige utvidelsesmuligheter. 
Dersom det finnes informasjon om gamle gruver og gruveåpninger som blir berørt av 
planen, kan planens konsekvenser for disse og eventuelle behov med tanke på miljø og 
sikringstiltak være aktuelle tema til konsekvensutredningen. 
 
Kongsberg kommune 
I Kongsberg kommune berører ikke planområdet direkte noen kjente forekomster med 
mineralske ressurser. Planområdet ligger imidlertid i umiddelbar nærhet til 
flusspatforekomsten Lassedalen, som NGU har vurdert til å være av internasjonal 
betydning. Planområdet berører direkte undersøkelsesrettigheter som er knyttet til 
denne forekomsten. DMF forventer at det i planen blir gjort vurderinger av om planen 
vil legge beslag på områder der det kan være mineralske ressurser av en betydning 
som ikke bør båndlegges nå eller i framtida, og at tiltakene i planen ikke vil være til 

                                                                 
 
1 DMFs kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/ 
2 NGUs grus og pukkdatabase: http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.velg_fylke 
3 NGUs grus og pukk-kart: http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/ 
4 NGUs mineralressursdatabase: http://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj.visfylker?p_sprak=N 
5 NGUs mineralressurskartinnsyn: http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/ 
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hinder for framtidig utnyttelse av ressursene. DMF ber om at rettighetshaver til 
undersøkelsesrettighetene blir orientert om planprosessen og får mulighet til å gi 
innspill til planen. Rettighetshaver framgår av vårt kartinnsyn. 
 
Det er flere punktregistreringer av malmforekomster i nær tilknytning til planområdet. 
DMF forventer at det blir gjort vurderinger av om det i tilknytning til disse punktene 
kan være ressurser som berøres av planforslaget og eventuelle konsekvenser planen 
har for forekomstene. 
 
Notodden kommune 
I Notodden kommune omfatter planområdet tre registrerte pukkforekomster. DMF 
har en registrering av masseuttak i drift, Leivstein vest steinbrudd, der det også er gitt 
driftskonsesjon etter mineralloven. Det framgår av flybilder at det har foregått uttak av 
masser i flere av forekomstene. DMF forventer at det i planen blir redegjort 
konsekvenser for forekomstene, og driften i eksisterende masseuttak. Dersom det er 
behov for mer informasjon knyttet til kjente masseuttak i drift og driftskonsesjoner kan 
DMFs kontaktes direkte om dette konkret. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
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Kongsberg og Notodden - Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan 
for E 134 Saggrenda - Meheia og E 134 Kongsberg grense - Elgsjø / Leivstein 

Bakgrunn 
Fylkesmannen viser til varsel om oppstart av reguleringsplan for E134 Saggrenda-Meheia og E134 
Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein av 29. mai 2019. 
 
Hensikten med reguleringsplan er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker veg mellom 
Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø/Leivstein i Notodden kommune. Det skal i forbindelse med 
reguleringsplanen utarbeides en konsekvensutredning. Det er nå kun varslet oppstart og det ønskes 
innspill eller relevante opplysninger som kan være nyttig i planprogrammet i første omgang. Det 
legges opp til offentlig ettersyn av planprogrammet høsten 2019. 
 
Fylkesmannens kommentarer 
Fylkesmannen mener det er positivt at dagens veg blir utbedret og blir mer robust med tanke på 
prognosene om mer nedbør og ekstremvær. Videre vil trafikksikkerheten bedres som følge av 
vegutbedringene. I forbindelse med konsekvensutredningen er det viktig at det fremgår reelle 
alternativer til den traseen som eventuelt foreslåes.  
 
Planområdet omfatter overveiende skogbruksområder med noen innslag av jordbruksareal, dels 
klassifisert som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og utmarksbeite. 
 
Ved arbeidet med konsekvensutredningen forutsetter vi at Statens vegvesens håndbok V712 / NIBI-
rapport vol. 3 nr. 108 (2017) blir lagt til grunn for verdsettingen av landbruksarealene. 
 
I det videre arbeidet med planprogram og planforslag ber vi om at forhold knyttet til natur, 
landskap, støy og myke trafikkanter, spesielt barn og unge blir vurdert og ivaretatt. Gode løsninger 
for busslommer og kollektivtrafikk bør vektlegges. Videre ber vi om at det tas spesielt hensyn til elver 
og bekkedrag i forbindelse med kryssing eller nærføring. Innenfor planavgrensingen er det også 
registrert viktig naturmangfold som må ivaretas. De miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven blir også viktig i arbeidet fremover.  



  Side: 2/2 

Følgende nasjonale føringer vil kunne være relevante for planarbeidet: nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging, Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), Den 
europeiske landskapskonvensjonen, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser, Klima 
og Miljødepartementets støyretningslinje T-1442 og nasjonale miljømål for vassdrag. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Geir Sørmoen 
seniorrådgiver 
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Innspill til reguleringsvarsel - Notodden - E134 Saggrenda - Meheia og 
Kongsberg grense Elgsjø - Leivstein - reguleringsplan 

 
Vi viser til oversendelse fra Statens vegvesen datert 29.05.2019. 
 
Saken gjelder 
Statens vegvesen skal i samarbeid med Kongsberg og Notodden kommuner utarbeide 
detaljreguleringsplaner for strekningene Saggrenda- Meheia og Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein. 
Formålet med prosjektet er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker E134. I forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram med påfølgende 
konsekvensutredning for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt. Varslede plangrense 
er vist i oversendingskartet. Det bes om innspill til oppstartsvarselet.  
 
Fylkesmannens rolle 
Fylkesmannens miljøavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke er 
i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med 
nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljøavdelingen ha innsigelse 
til planen. For ordens skyld minner vi om at det er Fylkesmannens justisavdeling som behandler 
eventuelle klager på kommunens vedtak. 
 
Miljøavdelingens vurdering 
Vi legger til grunn at Vegvesenets håndbok V712 skal benyttes i forbindelse med utarbeidelse 
planprogram og tilhørende konsekvensutredning. 
 
Landskapsvirkning 
Etablering av ny veitrasé vil medføre vesentlige terrenginngrep. Fylkesmannen legger til grunn at 
landskapshensynet ilegges vekt og at det tas sikte på å velge løsninger som i størst mulig grad 
opprettholder det naturlige landskapet.  
 
Nærmiljø, friluftsliv 
Vi tillater oss vise til Telemark fylkeskommune som har ansvaret for å ivareta friluftslivsinteressene 
lokalt og regionalt, og deres uttalelse.  Vi vil fremheve at potensialet for konflikt i form av 
barrierevirkning og direkte konflikt med viktige lokale/regionale frilufts- og rekreasjonsinteresser i 
plan- og influensområdet kan være betydelig. Vi viser her særlig til områdene rundt Tinnemyra 
(planområdets vestre grense).  
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Naturressurser - jordbruk 
Det er et politisk hovedsatsingsområde i den nasjonale landbrukspolitikken å sikre 
matproduserende areal til fremtidige generasjoner. Det er et viktig nasjonalt mål å få til en kraftig 
reduksjon i årlig omdisponering av de mest verdifulle jordbruksarealene. Nasjonale føringer for 
jordvern fremgår blant annet av den nasjonale jordvernstrategien og brev fra landbruks- og 
matdepartementet datert 01.10.2018. Det er knyttet sterke nasjonale jordverninteresser til den 
dyrkede og dyrkbare jorda i Vestfold og Telemark. Vi har noen av landets beste jordbruksarealer. 
Jordsmonnet og klimaet gir grunnlag for dyrking av høyverdige matprodukter. 
 
Vi legger til grunn at det tilstrebes å unngå tiltak i områder med dyrka-/dyrkbar mark. Videre ber vi 
om at det kvantifiseres hvor mye dyrka og dyrkbar mark som eventuelt blir omdisponert. Vi tillater 
oss også å minne om viktigheten av opprettholdelse av tilgang til eksisterende skogs/-
landbruksveier.   
 
Naturmangfold 
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. 
Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Fysiske inngrep i form av nedbygging og 
arealbeslag med påfølgende fragmentering og tap av leveområder er den viktigste årsaken til tap av 
naturmangfold i Norge.  
 
Innenfor plan- og influensområdet er det registrert en rekke rødlistede arter i truethetskategoriene i 
Artskart og Naturbase. Vi legger til grunn at det gjennom planprosessen arbeides systematisk for å 
begrense negative konsekvenser for naturmangfold. Miljøavdelingen forventer at det i tillegg til 
gjennomgang av eksisterende dokumentasjon, gjennomføres feltkartlegging. Vi minner også om at 
planforslaget må sikre viltkrysninger med tilstrekkelig kvalitet og at det bør utarbeides en strategi for 
å begrense spredning/bekjempe fremmede skadelige arter.  
 
Terrenginngrep og masseforvaltning 
Massehåndtering, inkludert endelig disponering, bør være en del av planprosessen. Det bør 
vurderes plangrep som reduserer masseoverskuddet. Overskuddsmasser bør om mulig brukes til 
gjenvinning fremfor å legges i deponi.  
 
Vannforvaltning 
Eksisterende vannforekomster i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen bidrar til 
måloppnåelse i samsvar med Regional plan for vannforvaltning i vannregion Viken (2016-2021). Det 
generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomstene minst skal ha god økologisk og kjemisk 
tilstand. 
 
Støy og luftforurensning 
Miljøavdelingen legger til grunn at det i samsvar med retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T1442/2016) og retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
(T1520/2012), utarbeides fagrapporter og støysonekart. Eventuelle avbøtende tiltak må inngå i dette 
arbeidet. Støysonekartleggingen bør også innebefatte «stille områder» hvor støynivået er under 
Lden 40 (tettsteder) og under Lden 50 (utenfor tettstedsbebyggelse).  
  
Samfunnssikkerhet og beredskap 
ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformålet, samt eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. For 
mer informasjon og veiledning til ROS-analysen viser vi til DSB sin sjekkliste for ROS-analyser i 
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arealplanleggingen. Vi vil også minne også om at plan- og bygningsloven har egne krav til sikker 
byggegrunn som følger av § 28-1. For konkrete råd eller veiledning viser vi til NVE som er ras- og 
skredmyndighet. 
 
Klima 
Innenfor planavgrensningen er det flere myrområder, mindre vann og bekker. Vi fremhever 
viktigheten av at disse kvalitetene i størst mulig grad blir ivaretatt i den videre planleggingen. Det 
følger særskilt av SPR klima at våtmarker, myrer, elvebredder og skog som kan dempe effektene av 
klimaendringer, er viktige å ivareta i arealplanleggingen. 
 
Samordnet transportplanlegging 
Miljøavdelingen legger til grunn at utforming av eventuelle og bussholdeplasser mv. avklares i 
samråd Notodden kommunene og Telemark Fylkeskommune. Vi viser til statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. 4.2. hvor det følger at; Utbyggingsmønster og 
transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses 
og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabet Rui (e.f.) 
direktør i Miljøavdelingen 

  
 
Sigurd Lenes 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
 











    
 
 

     

Teatergata 3       Postboks 193       3672 Notodden       Telefon 35 01 50 00      postmottak@notodden.kommune.no       
www.notodden.kommune.no 

 

Statens vegvesen - Region sør 
 
epost: firmapost-sor@vevesen.no   
  
 
Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: 
Arkivsak: 19/489 PLAN -  01.07.2019 
Løpenr.    7287/19   
 

MELDING OM POLITISK VEDTAK 
 
 
REGULERINGSPLAN E134 - SAGGRENDA-ELGSJØ - INNSPILL TIL PLANVARSEL  
 
 
Saken er behandlet i Teknisk utvalg i møte den 26.06.2019 som sak nr. 29/19. 
 
 
Teknisk utvalgs vedtak: 
 
1. Teknisk utvalg slutter seg til rådmannens synspunkter angående utfordringer og prosess i det videre 

planarbeidet slik det framkommer i saksframstillingen pkt. 3.4 og 5. 
 
2. Teknisk utvalg slutter seg til rådmannens tilleggsnotat, datert 26.06.2019. 
 
3. Teknisk utvalg vil i tillegg presisere følgende:  
 

 Prosjektet for denne etappen bør avsluttes i området Elgsjø / Rossebusletta slik at det er 
tilstrekkelig valgfrihet for den videre linjeføringen mot vest.  

 E134 blir trolig den viktigste og mest trafikkerte øst-vest-korridoren i framtida. Det bør derfor tas 
høyde for en høyere ÅDT enn det synes å legges til grunn i dag. 

 Prosjektet bør ha tunnel under Jerpetjønnhåvet.  
Dette begrunnes med: 
 

 Generelt; E134 regnes som en av de viktigste hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet. 
Det bør søkes løsninger som gir gode samfunnsmessige fordeler i et langsiktig perspektiv. 
Tunell er beste løsning i et langsiktig perspektiv. 

 Miljøhensyn i forhold til stigning på vegen. Tunell gir 1 % stigning over 4 km. Veg i dagen gir 
6 % stigning, noe som er svært uheldig miljømessig.  

 Hensyn til næringsliv og næringstransport, herunder både stigning på veg, og trafikksikker 
framkommelighet vinterstid. Jerpetjønnhåvet ligger i et værskille med mye snø og is. 

 
 

 
 
 
Vedlegg:  Samlet saksframstilling og rådmannens tilleggsnotat datert 26.6.2019 
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NOTODDEN KOMMUNE 
 
SAMLET SAKSFRAMSTILLING   
  
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
29/19 Teknisk utvalg 26.06.2019 
___________________________________________________________________________ 
Saksbehandler:  Harald Sandvik  Arkivkode:  PLAN - 
Arkivsaksnr: 19/489 
 
 
REGULERINGSPLAN E134 SAGGRENDA-ELGSJØ  
INNSPILL TIL PLANVARSEL 
 
 
Teknisk utvalgs vedtak: 
 
1. Teknisk utvalg slutter seg til rådmannens synspunkter angående utfordringer og prosess i 

det videre planarbeidet slik det framkommer i saksframleggets pkt. 3.4 og 5. 
 
2. Teknisk utvalg slutter seg til rådmannens tilleggsnotat, datert 26.06.2019. 
 
3. Teknisk utvalg vil i tillegg presisere følgende:  
 

 Prosjektet for denne etappen bør avsluttes i området Elgsjø / Rossebusletta slik at 
det er tilstrekkelig valgfrihet for den videre linjeføringen mot vest.  

 E134 blir trolig den viktigste og mest trafikkerte øst-vest-korridoren i framtida. 
Det bør derfor tas høyde for en høyere ÅDT enn det synes å legges til grunn i dag. 

 Prosjektet bør ha tunnel under Jerpetjønnhåvet.  
Dette begrunnes med: 
 

 Generelt; E134 regnes som en av de viktigste hovedvegene mellom Østlandet 
og Vestlandet. Det bør søkes løsninger som gir gode samfunnsmessige fordeler 
i et langsiktig perspektiv. Tunell er beste løsning i et langsiktig perspektiv. 

 Miljøhensyn i forhold til stigning på vegen. Tunell gir 1 % stigning over 4 km. 
Veg i dagen gir 6 % stigning, noe som er svært uheldig miljømessig.  

 Hensyn til næringsliv og næringstransport, herunder både stigning på veg, og 
trafikksikker framkommelighet vinterstid. Jerpetjønnhåvet ligger i et værskille 
med mye snø og is. 
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Innstillinger / behandlinger: 
 
 
Rådmannens innstilling til Teknisk utvalg: 
 
Teknisk utvalg slutter seg til rådmannens synspunkter angående utfordringer og prosess i det 
videre planarbeidet slik det framkommer i saksfamleggets pkt. 3, 4 og 5. 

 

-------------- 
 
 
Teknisk utvalg i møte 26.06.2019 sak 29/19: 
 
Før Teknisk utvalgs realitetsbehandling av saken ble det arrangert et fellesmøte med  
NMS-utvalget der NMS-utvalgets representanter var invitert til å være med under 
rådmannens orientering, samt videre under diskusjon og innspill. 

---------- 
 
Følgende tilleggsnotat fra rådmann datert 26.6.2019 ble delt ut i møtet: 
 

På møte i administrativ plangruppe for E134 Saggrenda-Elgsjø i dag, framkom det at 
vegvesenet nå anså en framføring av ny E134 helt fram til Leivstein sytes lite realistisk i 
denne etappen. Dette på bakgrunn av de bindingene vegen gir for videre trasé vestover, 
og det stramme toidsskjemaet det er lagt opp til som ikke gir tid nok for de nødvendige 
utredningene omkring de tinge temaene i dette området. Vegvesenet ser nå som mestr 
realistisk å føre vegen omtrent til Rossebusletta i første etappe, og koble den til 
eksisterende veg mot Notodden der. 

Med dette endepunktet mente vegvesenet det var flere muligheter for videre trasé 
vestover, enten ved en kortere tunnel mot nord gjennom Rossåsen for å krysse Tinnelva 
langt nord, eller ved å følge ei daglinje mer eller mindre som tidligere skissert mot 
Leivstein og få en noe sørligere kryssing av Tinnelva. 

Rådmannen er av den oppfatning at det på bakgrunn av tidspresset i saken synes riktig i 
denne omgang å avslutte 1. etappe ved Rossebusletta, og dermed utsette de tunge 
problemstillingene nord for byområdet til neste etappe av vegen. 

 
et framkom følgende inn spill til høringsuttalelsen: 
 
Svein Sem (Sp) (repr. i NMS-utvalget): 
 

En ber Statens vegvesen i det videre planarbeidet med E134 Saggrenda-Elgsjø og 
videre mot Gvammen i Hjartdal ta høyde for en høyere ÅDT enn det en synes å 
arbeide etter i dag. Etter vår mening blir E134 den viktigste og mest trafikkerte Øst-
Vest-”korridoren” i framtida. 

 
Marianne Moen (Sp) ( repr. i Teknisk utvalg)  foreslo som tillegg til Sveins Sems innspill: 
 

I dag sogner over 160.000 bedrifter og ca 3 millioner mennesker til E134 over Haukeli. 
I 2030 vil tallet være ca 4 millioner (SSB-prognoser). 
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Ole Krogh Espensen (H) (repr. i NMS-utvalget): 
 

Ut fra et miljømessig hensyn, den fremskrevne årsdøgntrafikken, trafikksikkerheten 
samt håndtering av trafikken i anleggsperioden, ber vi Statens vegvesen planlegge at 
vegtrasèen legges i tunnel fra Jerpetjønn til Elgsjø med påkobling til eksisterende E134 
ved Rossebu. 

----------- 
----------- 

 
Behandling i Teknisk utvalg: 
 
Etter diskusjonen i fellesmøte med NMS-utvalget og etterfølgende møte i Teknisk utvalg, 
foreslo Torgeir Fossli (V) på vegne av alle:  
 
Følgende innbakes i høringsuttalelsen: 
 

 Planen avsluttes i området Elgsjø/Rossebu 
(overstående ”spisses”) 

 Intensjonen til Senterpartiet om høyere ÅDT bakes inn 
 Det legges inn et tydeligere ønske om lavest mulig forsering av Jerpetjønnhovet 

(tunnel) (begrunnes også med miljøhensyn) 
 

Rådmannen får fullmakt til å bearbeide tillegg. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens notat av 26.6.2019 legges ved høringsuttalelsen.  
Torgeir Fosslis forslag om at rådmannen baker inn innspill fremkommet i fellesmøte med 
NMS-utvalget og Teknisk utvalgs etterfølgende møte fikk enstemmig tilslutning.  
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Saksframstilling: 
 
 
Utlagt: 
1. E-134 Saggrenda – Gvammen. Anbefaling av tiltak og videre planbehov. Statens 

Vegvesen Region Sør (SVV), 02.07.2014. 
2. Mail fra SVV, datert 25.03.2019. 
3. Mail fra SVV, datert 25.04.2019. 

A: Oppstartsmøtereferat – foreløpig 
B: Foiler vist på oppstartsmøtet. 

4. Mail fra SVV, datert 25.04.2019. 
5. Mail til SVV, datert 16,05.2019. 
6. Mail – korrespondanse med SVV, sist datert 16.05.2019. 
7. Brev fra SVV. Varsel om oppstart av planarbeid, datert 29.05.2019. 

A: Avgrensning av varslingsområdet. 
B: Adresseliste. 

8.   Endelig oppstartsmøtereferat 23.4.2019 (sist datert/signert 29.05.2019.) 
      A: Foiler vist på oppstartsmøtet. 
      B: Kopi av brev fra Kongsberg kommune til SVV, datert 14.05.2019. 
9.   Kommuneplanens arealdel, Notodden kommune, vedtatt 09.09.2004.  
      A: Kommunekartet. 
      B: Kommunedelplan Sentrum – Heddal. 
      C: Utfyllende bestemmelser og retningslinjer. 
10. Oversiktskart - plansituasjon: Kommuneplan, reguleringsplaner, innspill til  
      kommuneplanen og grense for planvarselet, datert 19.05.2019. 
      A: Kongsberg grense – Elgsjø. 
      B: Elgsjø – Leivstein / Tinnemyra.  
 
Vedegg: 
Dok. 3B, dok 5, dok 7, dok 7A, dok 8, dok 10A og 10B. 
 
 
1. Sammendrag:  
 
På bakgrunn av vegvesenets varsel om oppstart av planarbeid for en videreføring av E-134 fra 
Saggrenda til Elgsjø / Leivstein, har rådmannen gått igjennom det varslede planområdet. Dette 
er gjort på basis av de opplysningene som foreligger om vegprosjektet og de planene som er 
vedtatt og er under arbeid i området. Rådmannen fremmer på denne bakgrunn innspill til 
videre prosess, og viktige hensyn som bør bearbeides i den videre planprosessen innenfor 
Notodden kommune. 
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2. Bakgrunn for saken: 
 
Vegvesenet har igangsatt arbeid med å utarbeide reguleringsplan for ny E-134 fra Kongsberg 
grense til Elgsjø / Leivstein.  
Notodden kommune har hatt oppstartsmøte med vegvesenet, og vegvesenet varsler nå oppstart 
av planarbeidet på vanlig måte. 
 
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid, datert 29.05.2019 (dok. 7).  Her blir alle 
adressater bedt om å sende inn « .. synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 
26.06.2019.» 
 
Vi viser også til referat fra oppstartsmøtet, sist datert 29.05.2019 (dok. 8). 
I planvarselet er det kun vist en avgrensning av hvilket planområde det tenkes gjort 
planendringer innenfor. I vedlegg til oppstartsmøtereferatet er det noe mer utfyllende 
beskrivelse av planarbeidet (dok.3b). 
 
 
3. Planvarselets forhold til gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner - delområder. 
 
Rådmannen har utarbeidet to kart som viser plasseringen av de forskjellige områdene omtalt i 
punktene nedenfor. Ett kart dekker området fra Kongsberg grense til Elgsjø (10A), og ett kart 
dekker området fra Elgsjø til Leivstein / Tinnemyra (10B). 
 
3.1 Mellom kommunegrensa og Jerpetjønnhåvet. 
Det er her varslet et bredt planområde fra jernbanelinja i nord og delvis inn i Meheia Hyttefelt. 
Det er her viktig å vurdere støyskjerming ved eventuell nærføring av vegen mot en 
eksisterende bolig og bestående hytter. Avkjørsel til hytteområdene på begge sider av 
eksisterende veg må sikres på en god måte. Jerpetjønnhåvet er utgangspunkt for viktige 
turstier, og da særlig mot Nord. 
Alternativet med tunnel vil forenkle utredningsbehovet i dette området. 
 
3.2 Mellom Jerpetjønnhåvet og Elgsjø. 
«Spissen» mot nord på varslingsområdet mot nord (inn i Skrumledalen) synes umotivert, og 
må forklares nærmere. Avkjørsler til eksisterende skogsbilveger må sikres. Skogsbilvegene 
benyttes i stor grad også som turveger. Det er viktig å vurdere støyskjerming ved eventuell 
nærføring av vegen mot bestående hytter.  
Ved alternativet med tunnel vil plassering av tunnelåpning avgjøre utredningsbehov angående 
støyskjerming for hytter i området. 
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3.3 Ved Elgsjø. 
Innenfor det varslede området ligger flere hytter og en kafé, og nærføring til enkelte av disse 
synes vanskelig å unngå. Det er viktig å vurdere støyskjerming ved eventuell nærføring av 
vegen mot kaféen og de bestående hyttene. 
Her ligger også Notodden Jeger og Fisk sin nåværende lerdueskytebane ut mot Elgsjø. 
I nåværende kommuneplan (dok. 9A) ligger det ei retningslinje på områdene nord og sør for 
nåværende E-134 hvor området er merket som «andre viktige turområder». Den skriftlige 
retningslinjen for området er (dok. 9C):  
 

Områder avmerket på plankartet bør langsiktig beholdes som mest mulig reine 
landbruks- natur- og friluftsområder. 

 
På sørsiden av varslingsområdet i nordenden av Elgsjø er det i kommuneplanen avmerket en 
badeplass. 
 
3.4 Mellom Elgsjø og vestre avgrensning av varslingsområdet (Tinnemyra) 
 
3.4.1  På sørsiden av eksisterende E-134. 
 
Sør for Rossebusletta er det regulert et industriområde som er under opparbeidelse. Sør for 
dette (utenfor varslingsområdet) er det varslet igangsatt reguleringsplan for et 
motorsportområde med asfaltbane. Det er videre (utenfor varslingsområdet) regulert 
avfallsplass, et industriområde og et igangsatt masseuttak som alle er knyttet til samme 
avkjørsel til E-134. 
Det er her i tillegg kommet et innspill til kommuneplanen om et nytt industriområde tilknyttet 
den samme avkjørselen. 
Helt i sør-vestre del av varslingsområdet er det avsatt et industriområde i gjeldende 
kommuneplan med plankrav før opparbeidelse. Det er allerede regulert avkjørsel til dette 
området fra nåværende E-134. 
Et stykke sør for industriområdet er det regulert et boligområde (Nybuåsen), og det er kommet 
et innspill til kommuneplanen om en videreføring av dette området et stykke nordover til en 
minste avstand til varslingsområdet på ca 300m. 
 
3.4.2  På nordsiden av eksisterende E-134. 
 
På nordsiden av e-134 ligger i gjeldende planer følgende områder sett fra øst mot vest: 

 Industriområde i gjeldende kommuneplan med plankrav før opparbeidelse.  
 Regulert (men ennå ikke opparbeidet) leirdueskytterbane og eksisterende skytterbane knyttet 

til samme avkjørsel. 
 Regulert og delvis ferdigstilt motorsportområde og regulert og påbegynt masseuttak tilknyttet 

samme avkjørsel. 
 Helt i vestre del berører varslingsområdet et område kalt «Den viktigste bymarka» som er vist 

i kommunedelplan Sentrum – Heddal (dok. 9B) og har følgende retningslinje i gjeldende 
kommuneplan (dok. 9C): 

 
Områder avmerket på plankartet bør langsiktig beholdes som mest mulig reine 
landbruks- natur- og friluftsområder. 

 

For det samme området er det kommet innspill til kommuneplanen om friluftsområde. 
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4. Gjennomgående temaer 
 
4.1  Viltkart 
Alle alternativer må sjekkes opp mot kommunens viltkart. 
 
4.2  Tunnel-alternativer. 
De aktuelle tunnelalternativene som ligger i underlagsmaterialet så langt (dok. 3B) er en 
tunnel under Jerpetjønnhåvet, og en tunnel under Rossåsen (fra Elgsjøområdet mot vest). 
Tunnelene vil generelt sett berøre eksisterende natur og bestående anlegg mindre enn veger i 
dagen. I dette tilfellet vil de også utligne høydeforskjeller på en bedre måte enn daglinjer, og 
ha bedre kurvatur. 
Tunnel-løsninger bør derfor vurderes parallelt med daglinjer på de aktuelle strekningene. 
 
4.3  Kryssløsninger.  
Plassering av kryssløsninger mot eksisterende vegnett er avgjørende for hvor godt vegen 
betjener Notoddenområdet. Det bør derfor legges vekt på å vurdere flere forskjellige 
plasseringer av kryss innenfor Notodden, og herunder gjøres en vurdering av hvilken type 
kryss som er aktuelt på de enkelte stedene. 
 
4.4  Videreføring av vegen mot vest. 
På vegvesenets overordnede plansje som følger oppstartsmøtereferatet (dok. 3B) er det 
skissemessig vist tre veglinjer videre vestover fram til grensa mot Hjartdal. Disse vil berøre 
Notodden på forskjellige måter, og vil være « .. helt avgjørende for hvor vi bør avslutte 
prosjektet» som vegvesenet selv sier. Ut fra dette vil vi anbefale at alle de tre alternativene 
med aktuelle mellomalternativer for videreføring mot vest utredes hva angår konsekvenser før 
reguleringsplanen utarbeides fullt ut. Om mulig bør det foretas en høring på dette stadiet før 
endelig valg av hovedløsning fremmes for behandling.  
I en slik vurdering vil det særlig være viktig å få avklart følgende: 

 Konsekvenser for turområdene i bymarka nord for Tinnemyra. 
 Eventuelle nærføringer til boliger og evt. andre støyfølsomme anlegg. 
 Kryssing av verdensarvområdet 

Det kan også bli aktuelt på dette nivået å vurdere veglinjene mot vest opp mot påtenkte linjer 
for et høgfartsbaneprosjekt som er utarbeidet av Norsk Bane. 
 
 
5. Konklusjon – anbefaling 
 
Ut fra synspunktene ovenfor finner rådmannen det riktig å anbefale at det innledningsvis 
gjøres en utredning på et grovt «linje – nivå» som tar for seg vegtraseen for framtidig E-134 
gjennom hele Notodden og de viktigste utfordringene omkring denne. Dette fordi det er 
vurderinger på dette nivået som vil avgjøre om planen bør stoppe ved Elgsjø, eller om den bør 
føres fram til Leivstein i den første etappen. På dette nivået er det også mulig å få en riktig 
langsiktig kryssplassering, slik at en unngår feilplasserte kryss fordi etappen måtte kortes inn 
av andre grunner. 
Dersom vegen skal bygges helt fram til Leivstein, vil avslutningen av denne før neste etappe i 
stor grad påvirke mulig veglinje videre. I området mellom Leivstein og Heddalsåsen ligger 
kanskje noen av de tyngste faktorene som vil påvirke miljø og befolkning i Notodden for 
framtida etter at ny veg er bygd gjennom kommunen (bymarka, boliger og verdensarv). 
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Hvorvidt en utredning på dette nivået gjøres sammen med planprogrammet, eller som en 
separat utredning i forkant av denne får vegvesenet vurdere selv, men det synes å kunne være 
effektivt tidsmessig å gjøre dette sammen med planprogrammet hvor det likevel skal være en 
høring. Samtidig vil kommunen som vedtaksmyndighet komme i godt inngrep med 
planarbeidet ved kommunens vedtak av planprogrammet. Med et slikt vedtak kan det også 
ligge til rette for å legge inn «resterende veglinje» i kommuneplanen for en sikring av den 
videre traseen vestover. 
 
For øvrig bør rådmannens opplysninger og merknader under pkt. 3 og 4 tas hensyn til ved 
utarbeidelse av plan og planprogram. 
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Grøsfjeld Ragnar

Fra: Syrstad Kjetil <ksy@statskog.no>
Sendt: onsdag 3. juli 2019 14:16
Til: Firmapost-Sør
Kopi: Skjelbred Øystein
Emne: E134 Saggrenda- Meheia, oppstart av planarbeide- Kommentarer

Hei, 
Viser til brev datert 29.5.2019 vedørende oppstart av planarbeide for ny E134 Saggrenda‐ Meheia. Fristen var satt til 26 juni for å komme med innspill, beklageligvis rakk vi 
ikke å sende noe innen fristen, men sender likevel noen kommentarer nå. 
 
På strekningen fra Saggrenda til fylkesgrensa til Telemark går store deler av den foreslåtte vegtraseen på Statskog sin grunn, i forhold til oppstart av planarbeide har vi 
følgende kommentarer: 
 

 Statskog har i gitt flere innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel 2019‐2030, et av innspillene kan være av interesse for Statens vegvesen i forhold til 
bygging av ny E134 mht lagring/ uttak/ videreforedling av masser mm, se utdrag av innspillet til kommunen og vedlagte kart: 
 

 
 

 Statskog har flere reguleringsmagasin (Øksne og Kolsjø) oppstrøms Buvannet som står foran en betydelig restaurering og utbedring. Ny E134 vil måtte krysse 
Øksneelva på nedsiden av disse reguleringsmagasinene, vi ønsker ikke at en ny bru vil legge restriksjoner som kan medføre bortfall av et potensielt energiprosjekt i 
Øksneelva. Dersom ny bru vil legge restriksjoner på utbygging vil forestående utbedringer av overliggende dammer dermed få redusert nytte. Vi ber derfor om at 
en ny bruløsning ikke legger restriksjoner for utbygging av dette vassdraget.  

 Statskog har planer om å bygge en ny veg fra Karlstjernvegen og over til Øksne (se vedlagte kart), avkjøring fra Karlstjernvegen vil ligge i området der nye E134 vil 
kunne gå (sett ut fra de kartene som foreligger pt.). 

 Skogbruk: Nye E134 vil ligge i aktive skogbruksområder, det vil være viktig å opprettholde tilgjengeligheten til skogen etter at ny E134 er ferdig og sørge for god 
framkommelighet for tømmerbil og hogstmaskiner i fremtiden. Vi ber om at det i den videre prosessen med planlegge nye E134 tas høyde for å kunne sette av 
områder for leggeplass for tømmer, anlegge nye driftsveger/ gjøres tiltak for å kunne utøve et aktivt skogbruk i disse områdene. 

 
Mvh 
 

Kjetil Syrstad 
915 89 381 
 

 

 
 
 
Kartvedlegg: 
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Grøsfjeld Ragnar

Fra: Anders Fossøy <kartfos@online.no>
Sendt: fredag 5. juli 2019 10:19
Til: Firmapost-Sør
Emne: Vedr E-134 Notodden Kongsberg
Vedlegg: Nye Notodden januar 2013.pdf; Ny E134 v 12.6.2019.pdf

 
Hei 
 
Vi har registrerte data på merka og umerka Stier fra Sagrenda til Sauland. Dette er fra en sømløs turkartbase vi har i området. 
Kan leveres som DXF eller Shape. 
 
Ved planlegging ny trase E18 Arendal – Tvedestrand registret vi tilsvarende data for Friluftsrådet Sør.  
 
Vedlegg: 
Kart vi lagde i 2013 . Bebyggelse fra hentet fra Stoa i Arendal. 
Kart fra i år brukt til spekulasjoner. 
 
 
God sommer og lykke til med planene. 
 
 
 
Mvh  
Anders Fossøy 
Kjærlighetsstien 39 
3681 Notodden 
 
Mob: 48006431 
www.kartfossoy.com 
 



Bydel

Elgsjø
Notodden Kommune

 Fossøy. Januar. 2013
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Solem 
    

 
 

Høringsuttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for E134 
Saggrenda-Meheia og E134 Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein - 
Notodden kommune 
 

Vi viser til brev av 29. mai 2019 med varsel om oppstart av planarbeid for E134 Saggrenda – Meheia 
og E 134 Kongsberg grense – Elgsjø/Leivstein i Notodden kommune.   

Frist for innspill til planarbeidet var opprinnelig satt til 26. juni 2019, men vi har fått utsatt frist til 5. 
juli 2019. Vi viser også til samarbeidsmøte på Notodden planforum den 26.06 2019. 
 
Formålet med prosjektet er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda 
i Kongsberg og Elgsjø /Leivstein i Notodden kommune. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 
ivaretatt. Planprogrammet som skal ligge til grunn for arbeidet, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 
høsten 2019 (i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2). 
 
Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for å samordne den fysiske, 
miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen. Vi samordner 
interesser knyttet til nasjonal og regional arealpolitikk, statlige planretningslinjer, regionale planer og 
ivaretar nasjonale og regionale kulturminneinteresser.  Vi uttaler oss som planmyndighet når disse 
interessene berøres. 

Areal og transport 

Valg av veglinje og plangrense 
Vi viser til referat fra samarbeidsmøte 26.juni, hvor det presiseres at sluttpunktet vil bli ved 
Elgsjø/Rossebu.  På møtet ble det presentert foreløpige veglinjer. Over Meheia er det foreløpig 
vist to alternativer; ett alternativ med veg i dagen og ett med tunnel. Veglinje(ne) skal bearbeides 
videre. I henhold til oppstartsvarselet er målsettingen at Statens vegvesen skal utarbeide forslag til 
planprogram som skal legges ut til offentlig ettersyn og høring høsten 2019.  
 
Samfunnssikkerhet, beredskap og omkjøringsveier 
Risiko- og sårbarhetsanalysene (ROS-analyse) må analysere behovet for beredskapsveger ved 
hendelser på ny E134, slik det alltid gjøres i sikkerhetsgodkjenningen av tunneler. Dette bør også 
gjøres på «veg i dagen-strekninger», hvor både planlagte og uforutsette hendelser med stopp i 

/Team plan og samferdsel 
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trafikken i begge retninger, også kan skje. ROS-analysene må vurdere hvordan trafikken evt. skal 
avvikles på lokalvegnettet. 
 
I reguleringsplanen bør det beskrives hvilket system man skal ha for beredskap og trafikkavvikling 
ved stenginger av E134.  
 
Kryss, tilførselsveger og belastning på lokalvegnett 
Antall kryss og -plasseringer bør fastsettes i reguleringsplanen, som grunnlag for beskrivelse av 
endringer i det lokale og regionale vegnettet. 
 
Som en del av prosjektet må det bygges gode koblinger til lokalvegnettet. En god kobling 
skal ivareta trafikkavvikling og trafikksikkerhet, både i en normalsituasjon og i situasjoner 
der E134 kan være stengt og lokalvegnettet blir omkjøringsveg.  
 
Reguleringsplanen må vise tiltak på sideveger og lokalveger, også gs-veger og annet som 
står i naturlig og nødvendig forbindelse med veganlegget.  
 
 
Kollektivknutepunkt 
 
Planen bør avklare viktige kollektivknutepunkt som naturlig må komme i de nye kryssene på 
strekningen.I forbindelse med vegprosjektene på denne strekningen er det derfor viktig å legge til rette 
for rask fremføring for kollektivtransporten. Videre er det viktig å ha en tidlig dialog med 
ekspressbusselskapene, lokalbusselskapene, fylkeskommunen og kommunen for å sikre en 
helhetlig tilrettelegging for kollektivtransporten. 
 
Anleggsgjennomføring 
Vi ønsker videre at reguleringsplanen avklarer og omtaler utbyggingsrekkefølgen. For 
anleggsperioden må det reguleres tilstrekkelig areal slik at man kan ivareta sikkerheten 
til både arbeidere og trafikanter, samtidig som trafikkavviklingen skjer med minst mulig 
forsinkelse og ulempe for trafikantene.  
 
 
Støy- og luftforurensing. 
Å bygge en ny motorveg vil generere økt støy- og luftforurensing. Vi forutsetter at 
dette utredes videre, og viser til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 
1442/ 2012) og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 
Der det er behov for støyskjerming må dette vises i reguleringsplanen. 
 
 
Omklassifisering av eksisterende E134 
Under reguleringsplanen for nye E134 må det tas stilling til funksjon og bruk for avlastet 
vegnett (inkludert eksisterende E134). Det bør redegjøres for hvilke deler som omklassifiseres 
til riks, fylkes- og kommunalveg, og overføres til henholdsvis Statens vegvesen, Telemark 
fylkeskommune og Notodden kommune. Det må også vurderes hvilke tiltak og utbedringer 
som kreves på det eksisterende vegnettet.  
 
Arealformål 
Reguleringsplanen bør på en aktiv måte forholde seg til hvilke arealformål som ligger 
tilgrensende veglinjen. Dette gjelder spesielt i kryssområder hvor større arealer må 
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reguleres. Vi minner om at Areal- og transportplanen forTelemark, samt Statlige retningslinjer for 
samordnet areal og trafikk vil være førende for arealdisponeringer i området. 
  
 
Hensyn til automatisk freda kulturminner 

Vi har registrert deler av planområdet tidligere, uten at det dukket opp funn. Vi kjenner heller ikke til 
automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med reguleringsplanforslaget. Vi vurderer det 
også som mindre sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredede kulturminner er bevart i planområdet, 
og har derfor ingen merknader til reguleringsplanarbeidet/tiltaket.  

Vi vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten 
oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. 
Bestemmelsen legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver 
skal forsikre seg om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men det 
er tiltakshaver selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Telemark 
fylkeskommune er rette adressat for en eventuell melding. Om det påvises automatisk fredete 
kulturminner er det Riksantikvaren som avgjør om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. 

Hensyn til verdensarv og nyere tids kulturminner - konflikt i varslet planavgrensning 

Vi viser til referat fra et konstruktivt, godt og avklarende samarbeidsmøte 26. juni 2019 der bl.a. 
konflikten mellom planavgrensningen og verdensarvområdet i Notodden var tema. Møtet konkluderte 
med stor enighet om at planavgrensningens sluttpunkt trekkes tilbake til Elgsjø/Rossebu for å gi større 
rom for løsninger i neste fase med videre trasé. Det er vi svært glade for. Telemark fylkeskommune 
forutsetter at dette blir fulgt opp i den videre planprosessen, og at avgrensningen ikke låser videre trasé 
gjennom verdensarvområdet. Vi ønsker en videre dialog om dette i planprosessen.  

Planområdets avgrensning har betydning for kulturminner av nasjonal og internasjonal verdi i 
verdensarvområdet i Notodden kommune. Planavgrensningen som er varslet er i potensiell konflikt 
med disse verdiene fordi den låser videre trasé ut av planområdet. Telemark fylkeskommune med 
verdensarvkoordinator for Rjukan-Notodden Industriarv kan derfor ikke akseptere avgrensningen som 
er varslet og vil ha innsigelser om den blir videreført. Vi er derfor glade for avklaringen som 
samarbeidsmøtet 26. juni ga.   

I den varslede planen må planavgrensningens konsekvenser for traséen videre gjennom 
verdensarvområdet synliggjøres. Det må komme klart frem at planavgrensningen ikke låser 
mulighetsrommet til en bestemt krysning av verdensarvområdet, men er mest mulig åpen. Den mulige 
korridoren for videre trasé som bindes av denne planen må komme klart frem. Vi ønsker en dialog 
rundt dette før offentlig ettersyn.     

I området fra Heddalsvatnet og nordover til Kloumannsjøen, samt videre nordover i Tinnosbanens løp, 
er et stort område innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Rundt området er det en buffersone der en 
skal vise hensyn. Norge har som statspart til verdensarvkonvensjonen forpliktet seg til å ivareta dette 
området etter beste forvaltningspraksis, og har ved nominasjonen av området varslet Unescos 
verdensarvsenter i Paris om at det er potensial for konflikt mellom verdensarvområdet og ny E134. 
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Hele området fra Notodden sentrum ved Heddalsvatnet til Svelgfoss ved Kloumannsjøen er sårbart. 
Innenfor denne delen av verdensarvområdet er den lang rekke kulturminner som er fredet etter 
kulturminneloven eller har nasjonal verdi og juridisk beskyttelse etter plan- og bygningsloven. 
Tinnosbanen strekker seg gjennom hele det aktuelle området. Tinfos kulturmiljø går fra Tinfoss og 
opp til Kloumannsjøen. I Notodden sentrum ligger dagens E134 midt i verdensarvens kjerneområde 
mellom den fredede Hydroparken, Tinnosbanen og Grønnebyen/Villamoen. Alt dette må det tas 
hensyn til ved en ny E134 i området.   

En kryssing av dette området med E134 må konsekvensutredes grundig der det ses på flere alternativer 
for krysning. Vi vil sterkt anbefale å bruke ICOMOS sitt konsekvensutredningsverktøy Guidance on 
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties når kryssing av 
verdensarvområdet skal utredes. Vi viser her også til den norske versjonen Veiledning om 
Konsekvensutredninger for Verdenskulturarvområder fra 2011. Det kan bidra til å finne gode 
løsninger.  

Ellers vil vi spille inn at det innenfor og i nærheten av planområdet ligger flere sefrak registrerte bygg 
oppført før 1850. Det bør ikke settes i gang tiltak som vil bidra til å skade eller endre disse 
bygningene. Kulturminneloven §25 bør innarbeides i planbestemmelsene.  

Vi ønsker en tett, god og konstruktiv dialog for på kort sikt å finne en god avgrensning av foreliggende 
plan rundt Elgsjø, og for på lengre sikt å finne best mulig løsning for videre trasé. Kontakt for 
kulturminnene i området er Eystein M. Andersen (eystein.m.andersen@t-fk.no). 
Verdensarvkoordinator Juliana Strogan (juliana.strogan@t-fk.no) kan kontaktes for mer informasjon 
og videre dialog om verdensarven og konsekvensutredning.  

Vannmiljø 
Telemark fylkeskommune minner om Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for 
planperioden 2016-2021. Vannforvaltningsplanen er retningsgivende for sektorenes planlegging og 
arbeid med å forvalte vannressursene i regionen, jamfør vannforskriften § 29 siste ledd. Planen 
beskriver påvirkninger og tilstand i vannmiljøet, samt miljømål og unntak fra miljømål.  
 
Planområdet berører enten direkte eller indirekte vannforekomstene Elgsjøen (VannforekomstID 016-
6264-L), Elgsjøen Bekkefelt (016-906-R), Sætrebekken (016-2526-R) og en del av Kobberbergselva 
bekkefelt (015-1151-R). Økologisk tilstand i vannforekomstene varierer fra moderat til god, og 
kjemisk tilstand fra ukjent til god. Det generelle miljømålet i vannforskriften er at alt vann i 
utgangspunktet skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.  
 
I planprosessen må det tas hensyn til naturmangfold og vannmiljø som kan bli berørt i 
anleggsperioden, og etter at tiltaket er ferdig. Forurensning, partikkelavrenning og vandringshinder for 
fisk er eksempler på faktorer som kan påvirke en vannforekomst slik at måloppnåelsen for 
vannforekomsten ikke nås.  
 
Dersom nye inngrep eller ny aktivitet fører til at økologisk og/eller kjemisk tilstand i vannforekomsten 
forringes eller at miljømålene ikke nås, må vannforskriften § 12 legges til grunn ved vedtak. I § 12 
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legges det blant annet vekt på at alle praktiske gjennomførbare tiltak skal settes inn for å begrense 
negativ utvikling i vannforekomstenes tilstand, og at samfunnsnytten av et nytt inngrep skal være 
større enn tap av miljøkvalitet. 
 

Friluftsliv og vilt 

I forhold til viltinteressene skal man bidra til å ivareta bestandene og deres leveområder, jf. 
Naturmangfoldloven og Viltlovens formålsparagrafer. Også i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 
1, er formålet at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og 
mangfold. De refererte lover, samt forskrift om forvaltning av hjortevilt, sier at det er ikke bare viltet i 
seg selv som skal ivaretas, men også deres leveområder.  
 
Det er en kjent sak at infrastruktur som industriområder, veger, jernbane, gjerder og annen utbygging 
kan føre til fragmentering av viltets leveområder. I enkelte tilfeller vil man derfor oppleve at naturlige 
viltkorridorer/vandringsveier blir avstengt, og at naturlige leveområder blir fragmentert og avskilt fra 
hverandre. Dette vil kunne føre til at viltbestander i stor grad blir skilt fra hverandre med ingen eller 
begrenset utveksling av dyr. Det kan også føre til at leveområder som kan være viktige for viltet blir 
redusert eller helt borte. Spesielt er dette aktuelt på strekninger der viltgjerder benyttes 

Viltkartlegging av hjortevilt er ofte utdaterte og/eller mangelfulle. Fylkeskommunen sitter derfor med 
begrenset kunnskap om viktige trekkruter lokalt, og man må derfor støtte seg på lokalkunnskapen som 
foreligger. Kommunenes bidrag/innspill, samt kunnskap fra øvrige lokalkjente er derfor svært 
verdifulle. Man må også ta hensyn til annen tilgjengelig kunnskap, og man viser i den sammenheng til 
håndbok V134 (veger og dyreliv), samt Elgprosjektet i Akershus (SVV rapport 102). 

Enhver utbygging i et naturområde som benyttes til rekreasjon, jakt og fiske vil innskrenke 
allmenhetens tilgang til friluftsområder. Det er ikke bare det beslaglagte arealet som innskrenker 
allmenhetens naturopplevelse, men også synsinntrykket mot utbyggingsområdet og forstyrrelser i form 
av støy, som kan gjøre at naturopplevelsen forringes.  Notodden kommune har ikke verdsatt og 
kartlagt sine friluftslivsområder, og man må derfor i planprosessen sikre at friluftslivsområder og 
friluftslivsinteresser hensyntas.  
 

Saksbehandlere:  

Sindre Arnkværn, kulturarv (arkeologi) 

Eystein M. Andersen, kulturarv 

Juliana Strogan, verdensarvkoordinator 

Gørli Elida Bruun Andersen, vannforvaltning 

Ole Bjørn Bårnes, viltforvaltning 

Maria Westrum Solem, areal og transport 

 



 
 
 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 
Postboks 2844 Fylkesbakken 10 35 91 70 00 E-post: post@t-fk.no 
3702 Skien 3715 SKIEN  www.telemark.no 

 

 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hanne Birte Hulløen 
   
Hanne.Birte.Hulloen@t-fk.no 
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Kongsberg og Notodden kommune- Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplaner for 
Saggrenda- Meheia og E134 Kongsberg grense-Elgsjø/Leivstein 

Viser til høringsbrev datert 29.09.2019 og til epost datert 14.07.2019 der Bane NOR gis forlenget 
frist for uttalelse til 26.07.2019. 

Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader: 
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov 
som kan oppstå. Bane NOR må derfor sikre mulighetene for videre utvikling.  
 
Sikkerhet og planfaglige krav  
Av oppstartsvarselet fra Statens vegvesen ser vi at det vil bli mye nærføring mellom veg og bane 
både i Kongsberg kommune og Notodden kommune. Bane NOR har en rekke krav til planlegging i 
nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i 
arealplanleggingen: veileder og i vårt tekniske regelverk: teknisk regelverk. Vi forventer at 
forslagstillersetter seg inn in dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan, med 
særlig fokus på: 

Byggegrense: 
Tiltakshaver/planlegger må forholde seg til Jernbanelovens § 10, som innebærer at alle byggetiltak 
innen 30 meter, regnet fra nærmeste spors midtlinje, krever tillatelse fra Bane NOR uansett om det 
foreligger reguleringsplan med annen byggegrense. Under behandling av søknaden om tillatelse 
etter jernbaneloven § 10 skal Bane NOR vurdere ytterligere om hensynet til jernbanesikkerheten, 
jernbanens uforstyrrede drift, behovet for inspeksjon og vedlikehold mm. er ivaretatt og stille evt. 
supplerende vilkår. 

Grunnforhold og overvannshåndtering: 
Nye tiltak skal ikke tilføre økt avrenning mot våre linjegrøfter og stikkledninger ved jernbanen. 
Tiltakshaver må dokumentere at planlagte tiltak ikke vil føre til økt fare for dreneringsproblemer, 
setninger, forskyvinger etc. på jernbanen. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må 
beskrives, og det må sannsynliggjøres at de er gjennomførbare før anleggsarbeidet igangsettes. 

  

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
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Risiko og sårbarhetsanalyse: 
Dagens E134 går rett over tunnelåpningen på jernbanesporet ved vår km 120,8. Dersom en bil 
kjører av veien her vil den kunne havne rett ned i sporet, og en potensiell ulykke med sammenstøt 
bil/tog. Ny vei må planlegges slik at man unngår slike farer. Bane NOR forutsetter at ulykkesrisiko- 
og andre sikkerhetsforhold mot jernbanen vurderes i ROS-analyse. Nødvendige risikoreduserende 
tiltak må innarbeides i planforslaget. 
 
Anleggsgjennomføring: 
Alle bygge- og gravearbeider i nærhet til eksisterende jernbaneanlegg må planlegges ihht. Bane 
NORs tekniske regelverk. Rigg- og anleggsområder, massedeponi etc. må plasseres i en 
tilstrekkelig avstand fra sportrasé, strømførende anleggsdeler og andre tekniske installasjoner 
knyttet til jernbanen. Jernbanelovens bestemmelser vil være gjeldende for disse arealene. 

På grunn av restriksjoner for godstog mellom Skien og Nordagutu, har jernbanen i praksis ingen 
omkjøringsmuligheter for godstrafikk over Meheia. Anleggsarbeider som berører jernbanen må 
legges til perioder hvor Bane NOR selv har planlagt sportilgang og arbeider på samme strekning.  

Jernbanens arealbehov 
Det er laget en utredning om hensetting av tog på Østlandsområdet. I Kongsbergområdet er det ett 
hensettingsalternativ på Meheia som grenser opp mot varslet planområde. Bane NOR forutsetter at 
det tas hensyn dette i planarbeidet. Link til utredningen ligger her. 
 
Koordinering av planarbeider 
På Meheia planlegger Bane NOR nedleggelse av flere planoverganger i samme område som det 
nå er varslet planstart for vegutbedring. Bane NOR forutsetter derfor at planarbeidene koordineres, 
og at Statens vegvesen tidlig i planfasen innkaller til et møte for felles gjennomgang. Ta kontakt 
med saksbehandler så tidlig som mulig.  

 

Med vennlig hilsen 

Sølvi Movik 
fung. seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Dag Terje Jenssen 
planlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Statens vegvesen region Sør 
Kopi:  
Kongsberg kommune 
NOTODDEN KOMMUNE 
  
 

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/utredninger/vedlegg-3.4-ho_hensettingsanlegg_kongsberg.pdf
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