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1.  Innledning 
Statens vegvesen er tiltakshaver og organiserer også planleggingsarbeidet. Kongsberg og 
Notodden kommuner er planmyndighet, og skal behandle og fastsette endelig reguleringsplan. 
 
Det er i dette prosjektet varslet oppstart av planarbeid to ganger. Formelt ble det varslet 
planoppstart 03.08.2020 i forbindelse med at planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
Statens vegvesen varslet også oppstart av planarbeid 29.05.2019, da vi skulle utføre arbeider i 
marka som arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser.  
Da reguleringsplanforslaget ble utarbeidet viste det seg at planforslaget enkelte steder kom 
utenfor plangrensa som var varslet 03.08.2020. Det ble derfor sendt ut tilleggsvarsel til 
berørte grunneiere og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 29.01 og 03.02.2021. Innspill 
fra dette tilleggsvarselet er også tatt med i dokumentet. 
 
Foreliggende rapport er en gjennomgang av de innkomne merknadene med Statens vegvesens 
kommentarer til disse. I forbindelse med behandling av planprogrammet oppsummerte vi 
innspillene etter høringsrunden i august-september 2020. Versjonen som foreligger nå, bygger 
videre på denne oppsummeringen ved at vi også tar med kommentarer fra første gangs varsel 
om planoppstart i 2019 samt senere utsendt tilleggsvarsel. 
 
Høringsuttalelsene er i sin helhet gjengitt i egne bilag. 
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2.  Oppsummering 

I forbindelse med varsel om planoppstart og høring av planprogrammet 3. august – 18. 
september 2020 mottok Statens vegvesen 26 høringsuttalelser samt en tilleggsuttalelse fra 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

Ved 1.gangs varsel om planoppstart 29.05.2019 kom det inn 17 innspill. Av disse har 11 også 
levert innspill til oppstartsvarselet i 2020. 

Statens vegvesen har mottatt svar fra alle som fikk e-post med varsel om utvidet planområde i 
2021. Dette gjaldt grunneierne Ingrid Haave (Notodden) og Statskog (Kongsberg) samt 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Mange av innspillene som er oppsummert var til planprogrammet, og dette ble fastsatt i de to 
kommunene i desember 2020. Ved denne behandlingen ble det også vedtatt at alternativ 3 
smal 4-felts veg skulle legges til grunn for det videre planarbeidet. 

Statens vegvesen mener vi har ivaretatt innspillene på en god måte i det foreliggende 
reguleringsplanforslaget.  
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3.  Sammendrag av innkomne merknader med 
Statens vegvesens kommentarer 

I 2019 var arkivnummeret hos Statens vegvesen 19/52015. Fra og med 1/1-20 er 
arkivnummeret 20/17087. Dokumentnummer i saken og dato for innspillet er notert ut for 
hver høringsuttalelse. 

I de tilfellene høringsinstansene har kommet med innspill flere ganger, er innspillet til det 
formelle oppstartsvarselet i august 2020 utgangspunktet for oppsummeringen. 

A Statlige organ 

A.1 Bane NOR 03.09.2020         Dok.nr. 20/17087‐42 

Bane NOR hadde innspill til 1. gangs planoppstart datert 23.07.2019 (dok.nr. 
19/52015-43). De refererer også til dette innspillet i brevet til 2. gangs varsel, og 
Statens vegvesens oppsummering inngår i punkt 1 under.   

1. Bane NOR henviser til tidligere innspill (23.07.2019). I dette innspillet minner de 
om gjeldende regelverk og lovverk ved planlegging nær jernbane. De tar på det 
nåværende tidspunkt ikke stilling til konkrete vegalternativer, men til hvordan 
planlagte vegtraseer vil berøre jernbanen. De ber også om at Statens vegvesen tar 
initiativ til et møte. 

2. De påpeker at illustrasjoner og kart er dårlige og konsekvent utelater jernbanen. 

3. Statens vegvesen må etterstrebe at ny vegtrasé legges utenfor den generelle 
byggeforbudssonen på 30 m. Dette må opplyses om i reguleringsbestemmelsene, 
der det også må tas med en tekst om 30 m sikkerhetssone utenfor jernbanetunneler. 

4. Der ny trasé kommer i nærføring med jernbanen, må tiltakets berøring med 
nasjonale jernbaneinteresser utredes og ROS-analyse må synliggjøre at jernbanen 
ikke får dårligere vilkår. 

5. Det er flere planoverganger i området som Bane NOR og kommunen ønsker 
nedlagt. Bane NOR forutsetter at plan for nedleggelse av planoverganger 
samkjøres med plan for ny E134. 

6. Anleggsarbeider som berører jernbanen, vil måtte tilpasses kun korte opphold i 
togtrafikken. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Det har vært avholdt eget møte med Bane NOR 24.09.2020 for å gå igjennom 
aktuelle problemstillinger knyttet til jernbanen. Statens vegvesen mener 
planmaterialet som nå foreligger tar nødvendig hensyn til jernbanen og de 
punktene som ble drøftet i møtet. Ny veg blir liggende lenger fra jernbanen enn 
dagens E134.  

2. Innspillet gjelder materialet som forelå ved behandlingen av planprogrammet. 
Jernbanen ligger inne i kartgrunnlaget, men det kunne kanskje vært påført en tekst 
som gjorde dette tydeligere. Statens vegvesen mener at jernbanetraseen framstilles 
greit i planmaterialet i reguleringsplanen og teknisk plan.  
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3. Ny vegtrase vil ligge utenfor 30-metersbeltet langs jernbanen, med unntak av der 
vegen krysser over jernbanetunnelen under Jerpetjønnhovet. Det vil være behov 
for omlegging av høyspent for jernbanen, og denne omleggingen er planlagt i 
samråd med Bane NOR. Der jernbanen kommer innenfor planområdet, er det lagt 
inn en sikringssone i reguleringsplanen og det er knyttet reguleringsbestemmelser 
til denne.  

4. ROS-analyse og øvrig planmateriale ivaretar de forhold som er relevante mht. 
jernbanen. De mest aktuelle temaene ser her ut til å være vannhåndtering knyttet 
til eksisterende stikkrenner under jernbanen, hvordan rystelser fra 
anleggsvirksomhet vil påvirke jernbanetunnelen og endringer i vilttrekk som følge 
av ny veg.  

5. Ny E134 vil ligge lenger borte fra jernbanen enn dagens veg, og vil ikke være 
relevant for arbeidet med sanering av planoverganger, utover at en 
nedklassifisering av dagens E134 kan gjøre realiseringen av slike tiltak lettere. 

6. Anleggsarbeider vil i liten grad berøre jernbanen. I videre prosjekterings- og 
byggefase vil anleggsgjennomføring gjennomgås mer detaljert, og tiltak som 
eventuelt kommer i berøring med jernbane vil planlegges i etablert dialog med 
Bane NOR. 

 

A.2 Fylkesmannen1 i Vestfold og Telemark         Dok.nr. 20/17087‐68 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark hadde innspill til 1. gangs varsel om 
planoppstart datert 25.06.2019 (dok.nr. 19/52015-27). De refererer også til dette 
innspillet i brevet til 2. gangs varsel, og Statens vegvesens oppsummering inngår i 
punkt 1 under. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fikk også tilleggsvarsel fra Statens vegvesen 
03.02.2021 om utvidet planområde ved Fjellstul. Svar på tilleggsvarselet er datert 
02.03.2021 (dok.nr. 20/17087-114), og Statens vegvesen oppsummerer innspillet i 
punkt 7 under.   

1. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark viser til deres brev datert 25.06.2019, og 
påpeker at innspill til flere temaer fremdeles er relevante i saken. 

2. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark registrerer at det er utført grundige 
undersøkelser av naturmangfold i influensområdet til ny veg, og at de høyeste 
naturverdiene er påvist nord for Elgsjø (gammel brannpåvirket lavlandsfuruskog 
av høy nasjonal/internasjonal kvalitet - leveområde for en rekke truede arter, bl.a. 
en tidligere antatt utdødd billeart). 

3. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark etterlyser en tallfesting av arealbeslag i 
naturtyper med høyeste kvalitet samt funnsteder for rødlistearter (fordelt på 
alternativ), og mener dette bør synliggjøres i løpet av planprosessen. På bakgrunn 
av temarapporten for naturmangfold oppfatter de at alternativ 3 (smal 4-felts veg) 
vil kunne føre til arealbeslag på to funnsteder for billearten samt nærføring til 
ytterligere ett funnsted, mens alternativ 1B (optimalisert 2-felts veg) ikke vil 
medføre verken arealbeslag eller nærføring. De peker videre på at alternativ 3 vil 
medføre en oppsplitting av naturtypen, og at samlet arealbeslag i naturtypen her vil 

 
1 Statsforvalteren fra 1/1-2021 
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bli større enn i alternativ 1B. Alternativ 3 kan komme i konflikt med 
bevaringsmålet i naturmangfoldloven § 5. 

4. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark anbefaler på bakgrunn av dette at det jobbes 
videre med alternativ 1B i planarbeidet, i tillegg til eller i stedet for alternativ 3. 
Alternativ 1B er også vurdert å ha større netto samfunnsnytte og betydelig lavere 
anleggskostnad enn alternativ 3. De minner samtidig om at dersom planforslaget 
kommer i konflikt med naturmangfold av nasjonal interesse, skal Fylkesmannen 
vurdere innsigelse mot planforslaget. I denne vurderingen skal Fylkesmannen også 
vektlegge andre samfunnsinteresser, og se hen til hvilke andre realistiske 
alternativer som foreligger. 

5. Fylkesmannen minner om at det gjennom planarbeidet må søkes å finne gode 
løsninger for ivaretakelse av vilttrekk. Samtidig viser de imidlertid til at truede 
arter og naturtyper med høy verdi er en nasjonal interesse, og at dette ved avveiing 
av ulike interesser bør tillegges større vekt enn bl.a. hensynet til viktige 
viltområder. 

6. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark minner om at det må vurderes om 
utbyggingen av E134 vil kreve en særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Det 
er Fylkesmannen som avgjør om anlegget/utbyggingen er konsesjonspliktig, og 
tiltakshaver må sende nødvendige opplysninger slik at Fylkesmannen kan vurdere 
dette. Behandling etter forurensningsloven er en separat prosess, uavhengig av 
plansaken. 

7. Statsforvalteren viser til varsel om utvidelse av planområdet, et mindre på sørsiden 
Fjellstulfjellet. De har ingen særskilte merknader til denne utvidelsen, og viser til 
tidligere uttalelse 18.09.2020. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. I brevet fra fylkesmannen 25.06.2019 gjøres det rede for fylkesmannens rolle. De 
legger til grunn at KU gjennomføres etter Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser, og gir enkelte innspill til faglige forhold som forventes 
vektlagt i arbeidet. Her under landskapshensyn, barrierevirkning for friluftsliv, 
jordvern, hensyn til naturverdier her under rødlistearter og viltkrysninger, 
fornuftige løsninger for massebruk, måloppnåelse i samsvar med regional plan for 
vannforvaltningen, støyutredning/tiltak (bl.a. «stille områder»), ROS-analyse, 
ivaretakelse av myrområder, vann og bekker (av hensyn til klima). I tillegg viser 
de til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging. Innspillene fra fylkesmannen er lagt til grunn i planleggingen.  

2. Tas til etterretning.  

3. I silingsrapport og delutredning naturmangfold er det angitt både arealbeslag for 
de ulike alternativene og antall funn av rødlistearter som berøres i de to 
delområdene med naturtyper av svært høy verdi. Innspill om inngrep i 
furuskogsområde nord for Elgsjø av høyeste verdiklasse tas til etterretning.  

4. Informasjon om fylkesmannens mulighet til å vurdere innsigelse ved konflikt med 
naturmangfold av nasjonal interesse tas til etterretning. Vi merker oss at 
fylkesmannen anbefaler at det jobbes videre med alternativ 1b.  
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I den videre prosessen er det nå gjort ytterligere naturfaglige vurderinger som 
belyser inngrepets alvorlighetsgrad og dermed er direkte relevant for 
beslutningen. Ved behandling av planprogrammet i desember 2020 ble det vedtatt 
at reguleringsplan skal utarbeides for smal 4-felts veg. 

5. Vi noterer oss at fylkesmannen anser hensyn til truede arter og naturtyper av høy 
verdi som særlig viktige, og viktigere enn bl.a. viltområder. Det siste poenget er 
bragt inn i planarbeidet, og er lagt til grunn for den samlede rangeringen av 
alternativer for tema naturmangfold i KU. Faglige vurderinger omkring vilttrekk / 
kryssingsmuligheter er beskrevet i planbeskrivelsen. 

6. Tas til etterretning. Statens vegvesen har skrevet brev til statsforvalteren i de to 
fylkene og NVE om videre prosess vedrørende avklaring av eventuell 
anleggskonsesjon.  

7. Tas til orientering. 

 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skrev også en tilleggsuttalelse datert 10.11.2020 
(dok.nr. 20/17087-88), der de uttaler seg til rapport fra BioFokus (2020-58, datert 
05.10.2020). Rapporten omhandler områder med furunaturskog ved Elgsjø, der det 
blant annet er funnet forekomster av den sjeldne barkbillen Orthotomicus longicollis. 

1. Rapporten omtaler to kjerneområder for O. longicollis i planområdet. Begge vil i 
noe varierende grad bli berørt av de ulike traséalternativene, utenom alternativ 2 
(tunnel-alternativet). Også en lang rekke andre rødlistearter er påvist i disse 
kjerneområdene.  
BioFokus konkluderer i rapporten med at traséalternativ 1 og 3 antas å være i strid 
med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5, fordi disse fører til 
oppsplitting og store arealbeslag i kjerneområdene for O. longicollis, inkludert 
stort tap av mange gamle, brannpåvirkede furutrær med grov bark, som utgjør 
framtidige levesteder for arten.  

2. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark peker på at rapporten foreslår en rekke 
avbøtende tiltak, og har forventninger til at det i den videre planprosessen gjøres 
grep som bidrar til at planforslaget ikke medfører konflikt med forvaltningsmålet. 
Dette gjelder spesielt alternativ 3 (smal 4-felt). Slik de oppfatter den supplerende 
utredningen av naturmangfold vil realisering av dette alternativet forutsette at de 
anbefalte avbøtende tiltakene gjennomføres. På denne måten kan tiltakene unngå å 
komme i konflikt med nasjonal politikk på naturmangfold-området, og innsigelse 
til planforslaget vil i så fall ikke bli aktuelt. Alle areal som tenkes permanent 
benyttet til avbøtende tiltak bør sikres gjennom avtale, eiendomskjøp eller liknende 
som bidrar til langsiktig ivaretakelse. Fylkesmannen anbefaler derfor at dette 
legges til grunn i det videre arbeidet med planen.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen tar til etterretning at alle dagalternativene fører til stor negativ 
påvirkning av arealer med gammel lavlandsfuruskog av svært høy verdi. Videre at 
kjerneområder for barkbillen O. longicollis påvirkes negativt i en grad som antas 
å være i strid med forvaltningsmålet for arten (jf. naturmangfoldloven § 5). Dette 
gjelder også for anbefalt alternativ 3 (smal 4-felt).  
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2. Statens vegvesen vil forfølge alle forslagene til avbøtende tiltak som foreslås i 
BioFokus-notat 2020-58, og som framheves av Fylkesmannen i deres 
tilleggsuttalelse. Statens vegvesen forstår det slik at en vellykket implementering av 
slike tiltak vil senke konfliktgraden tilstrekkelig til at planforslaget ikke er i strid 
med nasjonal politikk på naturmangfold-området, og at planen dermed ikke vil 
møte en innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Statens vegvesen har 
tatt inn flere av de foreslåtte avbøtende tiltakene i det foreliggende planmaterialet. 
En del av arbeidet med konfliktreduserende tiltak må gjøres i samråd med 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Dette for å finne fram til faglig forsvarlige 
løsninger som sikrer tilstrekkelige arealer og dessuten sikrer at virkemiddelbruken 
følges opp av riktig myndighet. Arbeidet med slike tiltak vil følges opp i prosessen 
videre. I møte med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 07.01.2021 ble det 
blant annet avtalt at Statens vegvesen skal utarbeide en plan for skadereduserende 
tiltak. 

 

A.3 Fylkesmannen i Oslo og Viken         Dok.nr. 20/17087‐53 

Fylkesmannen i Viken hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 
25.06.2019 (dok.nr. 19/52015-27). De refererer også til dette innspillet i brevet til 2. 
gangs varsel, og Statens vegvesens oppsummering inngår i punkt 1 under.   

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til brev 29.05.2019, og påpeker at disse 
innspillene fortsatt vil være viktig å følge opp i det videre arbeidet.  

2. Fylkesmannen i Oslo og Viken peker på at det i Kongsberg er foreslått kun én trasé 
for ny veg, og mener dette kan gi et dårligere kunnskapsgrunnlag og medføre økt 
fare for konflikter ved offentlig ettersyn. De anbefaler derfor at dagens E134 tas 
med i videre planarbeid, for å sikre at det utredes reelle alternativer. 

3. Fylkesmannen i Oslo og Viken har ingen spesielle merknader til planprogrammet. 

4. Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til en del statlige planleggingsretningslinjer, 
brev og nettsider som vurderes å være relevante for planarbeidet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. I brevet fra fylkesmannen 29.05.2019 gjøres det rede for fylkesmannens rolle. De 
legger til grunn at KU gjennomføres etter Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser, og gir enkelte innspill til faglige forhold som forventes 
vektlagt i arbeidet, som landskapsvirkninger, friluftsliv, jordbruk, naturmangfold 
mm. Innspillene fra fylkesmannen er lagt til grunn i planleggingen. 

2. Regjeringsbeslutning på bakgrunn av gjennomført KVU peker på ny veg i dagens 
korridor som løsning for ny veg. På Kongsbergsiden gjør bebyggelse, vassdrag og 
jernbane langs dagens veg at det er lite realistisk med ny vegtrase på østsiden av 
Kobberbergselva. Videreutvikling av dagens trasé er ikke mulig med de kravene 
som gjelder for hovedveg, bl.a. vil kravet om avkjørselsfri veg ikke være mulig å 
innfri i et område med mye bebyggelse som har E134 som sin eneste adkomst. På 
vestsiden medfører topografien at det er svært begrensede muligheter. Statens 
vegvesen har derfor vurdert at det ikke foreligger flere realistiske korridorer i 
dette området. Ellers er dagens E134 utredet som 0-alternativet i konsekvensutred-
ningen. 



Statens vegvesen  

Utbygging sørøst 

E134 Saggrenda‐Elgsjø  Oppsummering høringsuttalelser 
planoppstart 

Oppdatert 22.03.2021  Prosj.nr. B10395  Reguleringsplan m/KU  Rev. nr. 00  Side 10 av 31 
 

  Sist revidert 19.03.2021 

3. Tas til orientering. 

4. Tas til etterretning. 

 

A.4 Forsvarsbygg         Dok.nr. 20/17087‐60 

Forsvarsbygg hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 24.06.2019 
(dok.nr. 19/52015-19). De refererer til dette innspillet i brevet til 2. gangs varsel.   

 

1. Forsvaret påpekte i brev datert 24.06.2019 at adkomst fra E134 til Hengsvann 
skyte- og øvingsfelt må ivaretas i planarbeidet. På nåværende tidspunkt ser de 
ingen utfordringer i materialet som er oversendt.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Dagens E134 vil bli oppretthold som parallellveg til ny E134, og med det vil også 
adkomsten til Hengsvann skyte- og øvingsfelt bli som i dag. 

 

A.5 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)         Dok.nr. 20/17087‐65 

Direktoratet for mineralforvaltning hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart 
datert 25.06.2019 (dok.nr. 19/52015-22). De refererer også til dette innspillet i brevet 
til 2. gangs varsel, og Statens vegvesens oppsummering inngår i punkt 1 under.   

1. DMF viser til sin uttalelse 25.06.2019. De registrerer at planavgrensningen er 
endret, men kan ikke se at endret plangrense omfatter nye forekomster av 
mineralske ressurser, masseuttak, bergrettigheter eller gamle gruver, utover det de 
uttalte ved første gangs oppstartsvarsel. 

2. DMF oppfatter av redegjørelsen i planprogrammet at mineralressurser inngår som 
utredingstema under hovedtema naturresurser, og at dette innebærer bruk av 
ressursdatabaser fra Norges geologiske undersøkelse og DMFs kartinnsyn. DMF 
har derfor ikke merknader til redegjørelsen i planprogrammet. 

3. DMF har ingen merknader til vegvesenets anbefalinger i silingsrapporten for valg 
av vegtrasé. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. I brevet DMF viser til, tas det opp råd og retningslinjer rundt konsekvensutredning 
av tiltaket for mineralressurser, og det vurderes at dette dekkes opp av de 
utredninger som gjennomført. Det pekes spesielt på mineralforekomsten i 
Lassedalen (flusspat), og at det må utredes hvor vidt vegprosjektet berører denne. 
Dette temaet er ivaretatt i konsekvensutredningen, delrapport naturressurser. 

2. Tas til orientering 

3. Tas til orientering 
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B Fylkeskommunale / regionale organ 

B.1 Vestfold og Telemark fylkeskommune2   Dok.nr. 20/17087‐66 

Telemark fylkeskommune hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 
04.06.2019 (dok.nr. 19/52015-38). Statens vegvesens oppsummerer dette innspillet i 
punkt 9 under.   

1. Vestfold og Telemark fylkeskommune peker på at den delen av planen som ligger 
i Vestfold og Telemark fylke er i uoverensstemmelse med overordnet plan. I 
kommuneplanens arealdel for Notodden er området avsatt til LNF-område med 
«hensynssone – Plan under arbeid». 

2. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener den framtidige bruken av arealet 
tilhørende eksisterende E134 må vurderes i planarbeidet, og at dette arealet derfor 
bør tas med i reguleringsplanen.  

3. Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til regional klimaplan for Telemark 
(2019-2026) der det å ta klima- og miljøhensyn i alle offentlige anskaffelser er 
forankret. Dette innebærer: 

a. Sette krav til miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, lavt 
klimafotavtrykk for hele leveransen samt krav om fossilfrie/ utslippsfrie og 
avfallsfrie bygge- og anleggsplasser. 

b. Livsløpsvurderinger (LCC- og LCA-beregninger) bør være førende for 
materialvalg/kvalitetsvurderinger, gjerne gjennom å kreve 
miljøvaredeklarasjoner (EPD – Environmental Product Declaration). 

c. Det er viktig å bruke farekart og ROS-analyser for å unngå negative 
konsekvenser av klimaendringer, som flom, ras og skred. 

d. Regional klimaplan for Telemark har også en strategi for karbonbinding av 
jord, som innebærer å ta særskilt vare på – og unngå omdisponering av - 
myrområder. Det er derfor anbefalt at veien legges utenfor myrområder. 

4. Vestfold og Telemark fylkeskommune forutsetter at nyregistrert automatisk freda 
kulturminne (fangstgrop med Askeladden id 26296) blir ivaretatt i videre 
planprosess. 

5. Fylkeskommunen skriver generelt om automatisk fredete kulturminner – 
hensynssoner og mulighet for dispensasjon. De minner også om meldeplikten, og 
har et forslag til tekst som anbefales innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 

6. Vestfold og Telemark fylkeskommune gir uttrykk for at de er svært glade for at det 
nå varsles oppstart med ny redusert planavgrensning til Rossebusletta. De viser til 
planprogrammet, og mener det nå kommer tydelig fram at planavgrensningen ikke 
låser mulighetsrommet til en bestemt kryssing av verdensarvområdet. En kryssing 
av dette området i neste fase må konsekvensutredes grundig, og det må ses på flere 
alternativer for kryssing. 

7. Vestfold og Telemark fylkeskommune har for landskap vurdert de to 
delstrekningene som ligger i Notodden. Av de to daglinjealternativene 1/1B og 3, 
anser de at alternativ 3 vil få minst betydning for negativ påvirkning av 
landskapsbildet. 

 
2 Telemark fylkeskommune før 1/1-2020 
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8. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener planprogrammet på en god og 
oversiktlig måte gir oversikt over hvilke utredninger som skal gjøres, hvilke 
metoder som skal benyttes, og om det skal utarbeides egne rapporter eller omtales i 
planbeskrivelsen og forventede konsekvenser. 

9. I fylkeskommunens innspill til 1. gangs varsel om oppstart har de innspill til 
innholdet i ROS-analysen. De har også konkrete innspill til forhold som bør 
avklares i reguleringsplanen, bl.a. kryss, kollektiv, anleggsgjennomføring og 
støyskjermer. Likeledes bør omklassifisering av eksisterende E134 omtales i 
planen. Fylkeskommunen har også innspill til kulturarv (spesielt verdensarv), 
naturmangfold (vannmiljø, vilt) og friluftsliv. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Det er riktig at ny veg ikke lå inne i gjeldende kommuneplan (på det tidspunkt). 
Vegen ble imidlertid tatt inn i ny kommuneplan for Notodden, og tas også inn ved 
rullering av kommuneplan i Kongsberg. Dette er omtalt i planbeskrivelsen.  

2. Dagens E134 vil beholdes som lokalveg. Denne er ikke med i reguleringsplanen, 
utover utbedringer som er nødvendige for å tilrettelegge for trygg gjennomføring 
av anleggstrafikk. Det er blant annet regulert inn passeringslommer der planlagte 
anleggsveger går fra dagens E134. 

3. Innspillene rundt innkjøp vil vurderes når entreprisestrategi for prosjektet 
vurderes i senere fase. Prosjektet har utarbeidet VegLCA for den anbefalte 
veglinja, og en oppdatert versjon av denne vil ligge til grunn når prosjektet lyses 
ut. ROS-analyse er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet, og fareområder er 
lagt inn i plankartet. Når det gjelder myrområder, er dette en problemstilling også 
Statens vegvesen har søkelys på. Det har imidlertid ikke vært mulig å unngå alle 
myrområder i et terreng som dette. 

4. Det aktuelle kulturminnet ligger utenfor planens begrensning ved anbefalt 
alternativ. 

5. Meldeplikt for kulturminner er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Kulturarv er 
tema i prosjektets plan for ytre miljø (YM-plan). 

6. Tas til orientering. Når eventuell videre planlegging av E134 vestover vil skje, er 
ikke avklart. 

7. Tas til orientering. Valg av alternativ ble gjort i forbindelse med fastsetting av 
planprogram i desember 2020. 

8. Tas til orientering.  

9. Statens vegvesen mener alle innspillene til fylkeskommunen er godt ivaretatt i 
planforslaget og konsekvensutredningen. Når det gjelder omklassifisering vil det 
formelle bli behandlet som en egen sak. 
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B.2  Viken fylkeskommune3   Dok.nr. 20/17087‐71 

Buskerud fylkeskommune hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 
02.07.2019 (dok.nr. 19/52015-37). Statens vegvesens oppsummerer dette innspillet i 
punkt 7 under.   

1. Viken fylkeskommune støtter Vegvesenets anbefaling om 4-felt med 110 km/t, og 
mener dette er en framtidsrettet og fornuftig løsning. En naturlig konsekvens av 
dette vil etter fylkeskommunens oppfatning imidlertid være at også andre 
strekninger på E134 - med større trafikk - bør oppgraderes til firefeltsvei. 

2. Viken fylkeskommune mener det er viktig å regulere bredt nok, bl.a. for å sikre 
areal til terrengtilpasning i neste fase. Traseen ligger stort sett i ubebygd område, 
så det anses som god plass til tilpasninger. 

3. Viken fylkeskommune mener arkeologisk rapport tilfredsstiller krav om avklaring 
av konflikt mellom tiltaket og kulturminnene innenfor plangrensen. 
Fylkeskommunen registrerer at området nær kulturminner på Kobbervollane er 
søkt skånet mest mulig, men peker samtidig på at forslaget vil medføre frigiving av 
kulturminner. Vilkår for tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner må 
innarbeides i planbestemmelsene sammen med omtale av avbøtende tiltak som kan 
bidra til gode opplevelser og tilgjengelighet til de gjenværende og bevarte 
kulturminnene. Fylkeskommunen minner også om meldeplikten, og har et forslag 
til tekst som anbefales innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 

4. Viken fylkeskommune konstaterer at det ikke er viktige funksjoner knyttet til 
dagens E134 på den aktuelle strekningen, og mener derfor det ikke er gitt at dette 
blir en fylkesveg. Dersom det skal bli fylkesveg vil de ikke akseptere en stor andel 
av resttrafikk. For å dokumentere dette mener fylkeskommunen det må utarbeides 
trafikkmodeller for de ulike alternativene, slik at det blir mulig å sammenligne i 
hvor stor grad de ulike alternativene bidrar til avlastning av eksisterende veg. 
Dersom omklassifisering til fylkesveg skulle bli aktuelt må veien være i god stand 
før overtagelse kan skje. Omklassifisering vil være en egen sak. 

5. Viken fylkeskommunen mener det må framgå av planprogrammet hvordan 
prosjektet skal finansieres. Hvor bomstasjon skal plasseres må også framkomme, 
ettersom plassering av bompengetverrsnitt vil kunne ha betydning for hvor mye 
trafikk som blir igjen på avlastet vegnett. Fylkeskommunen viser til at innkreving 
på avlastet vegnett ikke er i henhold til gjeldende retningslinjer. Viken fylkes-
kommune mener det er viktig at finansiering og innkreving av brukerfinansiering 
blir utredet som en del av utredningsprogrammet. Dersom det er aktuelt med 
brukerfinansiering vil det kreve en egen prosess. 

6. Dersom planlegging og byggestart drar ut i tid mener Viken fylkeskommune det 
kan være aktuelt å oppgradere deler av veien, bl.a. den smale brua (Kobbervoll 
bru). 

7. Fylkeskommunen viser til diverse overordnede føringer på nasjonalt og regionalt 
nivå, og anbefaler at føringer tas inn i planarbeidet og konsekvensutredningen. De 
viser også til at det er høyt potensiale for funn av kulturminner i planområdet, og 
legger ved en prosjektbeskrivelse for arkeologiske registreringer. 

 

 
3 Buskerud fylkeskommune før 1/1-2020 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering.  

2. Statens vegvesen vil også legge vekt på å regulere bredt nok, da en viss fleksibilitet 
i reguleringsplanen er ønskelig av hensyn til både kostnader og terrengtilpasning. 
I områder med store verdier for ikke-prissatte konsekvenser, må imidlertid 
fleksibiliteten begrenses. 

3. Ved Kobbervollane vil kulturminner fra nyere tid berøres. Disse er ikke fredet. 
Prosess rundt dette vil avklares med fylkeskommunen i det videre planarbeidet. 
Meldeplikt for kulturminner er hensyntatt i reguleringsbestemmelser. Kulturarv er 
et tema i YM-planen for prosjektet, og avbøtende tiltak er vurdert i planarbeidet. 

4. Eksisterende E134 vil omklassifiseres. Hvem som skal overta vegen og 
forutsetninger for overtagelse må avklares. Dette vil behandles som egen sak.  

Statens vegvesen mener at det ikke er behov for trafikkmodellering utover de RTM-
beregningene som allerede er gjennomført for å ferdigstille reguleringsplanen. I 
forberedelsene til arbeidet med bompengeproposisjonen vil det bli utført 
ytterligere trafikkberegninger.  

5. Følgende står i Nasjonal transportplan 2018-2029: Prioriteringen er betinget av 
at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av 
prosjektet. Statens vegvesen så ikke behov for å beskrive finansiering i 
planprogrammet utover teksten fra NTP. Statens vegvesen vil gjennomføre en egen 
bompengeutredning dersom det blir lokal tilslutning til et slikt opplegg. Takstnivå 
og bomplassering vil inngå i denne utredningen.   

6. Bruene ved Kobbervollane og Elgsjø er i dårlig forfatning, og må på et tidspunkt 
utbedres. Tidspunkt for gjennomføring må ses i lys av ny NTP. Det foreligger en 
reguleringsplan for ny Kobbervoll bru fra 2012.  

7. Statens vegvesen mener innspillene til fylkeskommunen om overordnede føringer 
er godt ivaretatt i planforslaget og konsekvensutredningen. Statens vegvesen har 
bekostet arkeologiske registreringer etter avtale med fylkeskommunen, funn er 
innarbeidet i planen og rapporten fra registreringene følger som vedlegg til 
plansaken. 

 

Innspillet B.3 er kun til 1. gangs varsel om planoppstart. 
 

B.3 Glitre Energi Nett AS  Dok.nr. 19/52015‐26 

1. Glitre Energi har kabler, linjer og nettstasjoner innenfor planområdet. Det må ikke 
gjøres inngrep som medfører mindre overdekning over kabler eller redusert høyde 
til ledninger, og heller ikke iverksettes tiltak som medfører dårligere adkomst til 
anleggene. Glitre Energi ønsker å bli kontaktet i det videre planarbeidet. 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen har hatt tett kontakt med Glitre Energi ved utarbeidelse av 
elektrotegningene i teknisk plan. Tiltakene som er planlagt skal således ikke være i 
konflikt med Glitre Energi sine anlegg i området. 

 

C Kommuner / kommunale instanser 
 

C.1 Notodden kommune   Dok.nr. 20/17087‐63     

Notodden kommune hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 
01.07.2019 (dok.nr. 19/52015-30). Statens vegvesens oppsummerer dette innspillet i 
punkt 2 under.   

1. Notodden kommune støtter forslag til planprogram slik det foreligger på høring, og 
påpeker samtidig viktigheten av å holde planlagt framdrift for planarbeidet. 

2. Notodden kommune hadde politisk behandling av innspill til planvarsel i teknisk 
utvalg 26.06.2019. Teknisk utvalg vedtok: 

a. At prosjektet bør avsluttes ved Elgsjø/Rossebu for å ha valgfrihet for 
traseen videre vestover. 

b. Prosjektet bør ha tunnel under Jerpetjønnhovet, da dette gir 1 % stigning 
mot 6 % med veg i dagen.  

c. Teknisk utvalg sluttet seg til planfaglige innspill i saksframstillingen fra 
rådmannen. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2.   

a. Prosjektet avsluttes ved Elgsjø/Rossebu. 

b. Som det går fram av planmaterialet, er stigningen på ny veg redusert til 
maks. 5 %. Det er også lagt fram beregninger av netto nytte for ulike 
traséalternativer, der tunnelalternativene kommer vesentlig dårligere ut 
enn veg i dagen. Dette er lagt fram ved behandling av planprogrammet i 
desember 2020, og ved behandlingen ble det bestemt i begge kommuner at 
det skulle utarbeides reguleringsplan for smal 4-felts veg i dagen. 

c. Statens vegvesen mener at de planfaglige innspillene er innarbeidet i 
planforslaget og konsekvensutredningen.  

 

C.2 Kongsberg kommune   Dok.nr. 20/17087‐64     

Kongsberg kommune hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 
14.05.2019 (dok.nr. 19/52015-8). Statens vegvesens oppsummerer dette innspillet i 
punkt 5 under.   
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1. Kongsberg kommune mener klimamessige forskjeller og konsekvenser for de ulike 
alternativene må synliggjøres bedre. De ber derfor om at resultatene fra 
delrapporten for prissatte konsekvenser (CO2-utslipp) tas inn i silingsrapporten. 

2. Kongsberg kommune mener konsekvenser for skogbruk og evt. tilrettelegging må 
beskrives under prissatte konsekvenser i silingsrapporten. Det må sikres 
veiadkomst til skogarealer som i dag, og alle nye tilførselsveier må minimum 
tilfredsstille kravene til landbruksvei klasse 3. Dette gjelder både vei og evt. 
velteplasser. 

3. Kongsberg kommune mener det bør tas inn et avsnitt som omhandler mikroplast i 
planprogrammet, med særlig fokus på hvordan hindre spredning av dette. 
Eventuelle forskjeller mellom alternativene bør beskrives. 

4. Kongsberg kommune mener planprogrammet må vise hvordan viltovergangene 
skal håndteres i det videre planarbeidet. Valg av type viltovergang/-undergang må 
begrunnes, og det må beskrives hvordan de skal bygges/dimensjoneres. 
Kommunen er usikre på om alle planlagte viltunderganger er riktig plassert. Blant 
annet trekkes det i tvil om trekkruta fra Skrim til Follsjå-området er godt nok 
ivaretatt, og i tillegg pekes det på to krysningspunkt for hjortevilt som ikke er 
registrert i plandokumentene: vilttrekk ved Knuvelåsen og ved kontrollplassen på 
Meheia. Alle disse trekkene er omtrentlig avmerket på kartvedlegg.  

5. Kongsberg kommune gir i sitt innspill til planoppstart 14.05.2019 praktiske 
opplysninger om planarbeidet og formell behandling. De gir også nyttig 
informasjon om planområdet innenfor temaer i arbeidet med plan og 
konsekvensutredning. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Klima er behandlet i silingsrapportens kapittel 6.1.6. I tillegg er det behandlet i 
delrapport prissatte konsekvenser. Forskjellene i klimagassutslipp er forholdsvis 
små. I alternativ 2 reduseres klimagassutslippene med i underkant av 20 000 tonn 
sammenlignet med alt. 0 over en 40 års periode (ca. 500 tonn/år), i alt. 1 med 
17 000 tonn, i alt. 1B med 11 000 tonn, mens det i alternativ 3 øker med om lag 
40 000 tonn over den samme 40-årsperioden (1 000 tonn/år). Totalutslippene er 
imidlertid i størrelsesorden 13,7 mill. tonn for alle alternativene, slik at forskjellen 
i CO2-utslippene for de ulike alternativene er forholdsvis små. Statens vegvesen 
mener dermed at temaet er tilfredsstillende dekket sett opp mot betydningen for 
valg av alternativ. 

2. På Kongsbergsiden er konsekvensene for skogbruk kun marginalt forskjellig 
mellom de ulike alternativene, og temaet er således lite beslutningsrelevant for 
valg av alternativ. Arealbeslag på skogbrukseiendommer inngår i 
anleggskostnadene. Alle skogsbilveger er opprettholdt med planskilte kryssinger, 
og landbruksveg klasse 3 er lagt til grunn i planen.  

3. Det er ikke mulig å mene noe sikkert om forskjeller mellom alternativene mht. 
produksjon og utslipp av mikroplast. Som grunnlag for prosjektering og bygging 
vil det utarbeides føringer som sikrer at minst mulig plast spres til naturen, både i 
anleggsfase og driftsfase. Metoder for rensing av mikroplast fra vegtrafikk er på 
forskningsstadiet. En kan anta at en stor andel plastpartikler vil tilbakeholdes i 
veiens sideterreng i en løsning med infiltrasjonsgrøfter, som er planlagt her. På 
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bakgrunn av dette ser Statens vegvesen ikke behov for å omtale mikroplast i 
planprogrammet. Vi har tatt inn reguleringsbestemmelse om begrensing av plast i 
anleggsfasen, og det er også tatt inn i planbeskrivelsen. 

4. Vilt ble nærmere beskrevet i planprogrammet etter innspillet fra Kongsberg 
kommune. Vilt og trekkrutene som ble spilt inn er nå nærmere beskrevet i 
planbeskrivelsen. 

5. Statens vegvesen mener innspillene Kongsberg kommune kom med i en tidlig fase 
er tatt inn i foreliggende planforslag og konsekvensutredning. 

 

 

D Organisasjoner og foreninger 
 

D.1 NHO Transport  Dok.nr. 20/17087‐36 

1. NHO Transport har ingen kommentarer til 2. gangs varsel om oppstart og høring 
av forslag til planprogram med anbefaling av veglinje. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

 

D.2 Rødt Kongsberg og Notodden  Dok.nr. 20/17087‐44 

1. Rødt mener at 4-felts motorveg vil være en dårlig løsning, og at det ikke er stort 
nok trafikkgrunnlag for dette på strekningen. De mener det bør legges større vekt 
på de ikke-prissatte konsekvensene, og at primært tunnelalternativet bør velges. De 
peker spesifikt på Fjellstul naturreservat og hytteområdet ved Jerpetjønn.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Trafikkberegninger viser en betydelig økning i trafikken på E134, og etter hvert 
som denne transportåren videreutvikles som en hovedforbindelse øst-vest kan 
trafikken øke utover det som er beregnet. Statens vegvesen mener ut ifra en 
totalvurdering at alternativ 3 med smal 4-felts veg bør legges til grunn for 
reguleringsplanforslaget. Det ble ved behandling av planprogrammet i desember 
bestemt at det skulle utarbeides reguleringsplan for smal 4-felts veg. 

 

D.3 Vest‐Telemarkrådet  Dok.nr. 20/17087‐48 

1. Vest-Telemarkrådet støtter Statens vegvesens anbefaling om 4-felts veg, og ber om 
alle arbeide for god framdrift i reguleringsplanprosessen fram til vedtak. 

2. De viser til Statens vegvesens samfunnsmål, og mener at positive effekter for 
daglig bruk av vegen til arbeid og tjenesteyting har større nedslagsfelt enn 



Statens vegvesen  

Utbygging sørøst 

E134 Saggrenda‐Elgsjø  Oppsummering høringsuttalelser 
planoppstart 

Oppdatert 22.03.2021  Prosj.nr. B10395  Reguleringsplan m/KU  Rev. nr. 00  Side 18 av 31 
 

  Sist revidert 19.03.2021 

Kongsberg-Notodden. Spesielt trekker de fram Hjartdal, Seljord (Kviteseid), Midt-
Telemark og Nome i den forbindelse. 

3. Vest-Telemarkrådet peker også på at det anbefalte alternativet får dårlig rangering 
i konsekvensutredningen, og mener i den forbindelse at innbyrdes rangering i de 
fleste tilfeller er liten og til dels marginal. Dette forholdet bør kommenteres/drøftes 
i det endelige planprogrammet. 

4. De mener at det anbefalte alternativet er mer robust enn de andre med hensyn til 
trafikkøkning og forventet levetid, og at den samfunnsøkonomiske nytten er bedre 
enn kalkylene viser. De mener at kostnadene for trafikantene ved stans i trafikken, 
venting og eventuell omkjøring ikke er med i beregningene, og at dette bør 
kommenteres/drøftes i planprogrammet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen tar disse synspunktene til orientering 

2. Statens vegvesen er enig i at ringvirkningene av ny veg Saggrenda-Elgsjø er større 
enn de rent lokale. Vegen er en viktig stamveg øst-vest, og vil ha betydning i et 
stort omland. Dette fanges opp i beregningene av samfunnsøkonomisk nytte. Når 
det gjelder felles bo- og arbeidsmarked, er effektene størst i områder med reisetid 
under en time, og det er derfor det er fokusert på aksen Kongsberg-Notodden i 
samfunnsmålet. 

3. Det er riktig at forskjellene mellom alternativene er små for en rekke tema. Dette 
er det redegjort utførlig for i silingsrapport og delutredninger. Statens vegvesen 
ser derfor ikke behov for ytterligere utdyping av dette i planprogrammet. 

4. Argumentene det pekes på med hensyn til trafikkøkning og langsiktighet er også en 
viktig del av begrunnelsen for valg av alternativ fra Statens vegvesens side. Det er 
riktig at kostnader ved uforutsette hendelser ikke er en del av de 
samfunnsøkonomiske beregningene. Alternativ 3 med 4-felts veg vurderes som noe 
bedre enn alternativene med 2/3-felts veg på dette feltet, men alle alternativer for 
ny veg vil gi en stor forbedring sammenlignet med 0-alternativet, på grunn av 
bedre kurvatur, stigning på maksimalt 5 % og økt vegbredde. Statens vegvesen ser 
derfor ikke behov for at dette kommenteres i planprogrammet. 

 

D.4 Norsk Bergverksmuseum  Dok.nr. 20/17087‐50 

1. Norsk Bergverksmuseum mener en trasé som ikke bryter sammenhengen mellom 
bergverksminnene ved elva og gården Kobbervollane vil være å foretrekke. De 
viser til at ny vegtrasé er inntegnet med betydelige fyllinger mellom jordene til 
gården og de registrerte teknisk-industrielle kulturminnene på flata ned mot 
Kobberbergselva. De peker videre på at den arkeologiske undersøkelsen i 2019 
påviste store kullkonsentrasjoner på jordet øst for bolighuset og mot jordenes 
vestre ende, og mener på bakgrunn av dette at det kan finnes tufter etter bygninger 
som ble bebodd av arbeidere og funksjonærer ved kobberverket i dette området.  

a. Norsk Bergverksmuseum viser til silingsrapporten der det står at «tiltaket 
splitter opp kulturmiljøet og reduserer sammenhengen mellom gårdsmiljøet og 
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restene etter gruvedriften ved elva» og at ny veg gir «visuell påvirkning på 
kulturminner og kulturmiljøer», og mener dette er klart uheldig. 

b. Norsk Bergverksmuseum mener at vegbyggingen også har store 
landskapsmessige konsekvenser utover de konkrete inngrepene. 

c. Norsk Bergverksmuseum viser til silingsrapporten der det står at «ny E134 
med tilhørende vegfyllinger vil komme nær på, men ikke gripe inn i fredede 
kulturminner ved elva». Norsk Bergverksmuseum mener denne antagelsen 
bygger på kjente kulturminner, men at det så tett på de kjente vil være et 
potensial for hittil ukjente kulturminner. Norsk Bergverksmuseum mener det er 
svært uheldig dersom disse kulturminnene blir borte eller forringet. 

d. Dersom det ikke velges en annen vegtrasé ber Norsk Bergverksmuseum om at 
det utføres inngående arkeologiske undersøkelser i hele den delen av traséen 
som kan antas å berøre slike kulturminner.  

2. Fløtningsminner i Øksneelva bør forsøkes bevart, men dersom utbyggingen ikke 
kan ødelegge slike, bør de dokumenteres godt. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Ved å legge veglinja mellom selve gårdsbruket og de mest sentrale kulturminnene 
nede ved elva, mener Statens vegvesen at man unngår de største konfliktene, men 
veganlegget vil likevel ha en negativ påvirkning, jf. delutredning kulturarv. Den 
påvirker sammenhengen mellom bruket og anleggene nede ved elva, og har en 
visuell påvirkning. Topografi i området, kombinert med krav til kurvatur og 
stigning, samt bindinger til ferdig utbygd trase på naboparsellen, gjør det 
imidlertid svært vanskelig å finne løsninger som ikke berører Kobbervollane. Det 
er derfor forsøkt å legge vegen igjennom området så skånsomt som mulig, og 
kulturminnene er en viktig premiss for plassering og utforming av foreslått linje 
gjennom området. De dyrkede områdene oppe på Kobbervollane vil ikke berøres 
av den nye vegen. Området nede ved elva er grundig undersøkt av Viken 
fylkeskommune i 2019, blant annet basert på innspill fra Norsk Bergverksmuseum. 
Statens vegvesen forholder seg i planarbeidet til disse undersøkelsene. Dersom det 
under anleggsarbeider dukker opp nye funn, vil disse bli håndtert i tråd med 
kulturminnelovens bestemmelser. 

2. Fløtningsminnene i Øksneelva vil søkes bevart. Dette er et forhold som vil følges 
opp gjennom Statens vegvesens plan for ytre miljø (YM-plan). Anleggsbeltet er 
også redusert i reguleringsplanen ved disse fløtningsminnene. 

 

D.5 Øvre Jerpetjønn hytteforening   Dok.nr. 20/17087‐51 

Øvre Jerpetjønn hytteforening mener at dersom ny E134 først skal prioriteres, vil en 
helhetsvurdering vise at tunnelalternativet igjen må opp, og at spørsmålet da kun går 
på hvilket av de ulike tunnelalternativene som er mest gunstig. 

1. Øvre Jerpetjønn hytteforening mener det er behov for redefinering av prosjektmål 
og ny vurdering av samfunnsnytte. 
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a. Hytteforeningen mener konsekvensanalysen bør legge mer vekt på andre 
verdier enn kostnader, og klargjøre tydeligere hvor mye mer verdi vi får for 
merinvestering på 500 mill. kr. 

b. Statens vegvesen må tydeliggjøre hva som skal til av investeringer for å 
velge den mest klima- og naturvennlige løsningen.  

c. De mener at prosjektet må være pådrivere for å redefinere prosjektets mål, 
og ikke vente på korrigeringer fra prosjekteier eller 
Samferdselsdepartementet. 

2. Øvre Jerpetjønn hytteforening mener Statens vegvesen må utrede og legge fram 
forslag til alternativ trasé basert på at Fjellstulfjell naturreservat utvides i flere 
retninger, også sørover mot Sveinsbu og Kolknuten på tvers av eksisterende E134 
– slik hytteforeningen har foreslått for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 
Hytteforeningen mener verdier må kartlegges på nytt, og at det må gjennomføres 
nye risiko- og konsekvensutredninger. 

3. Øvre Jerpetjønn hytteforening mener den foreslåtte utvidelsen av Fjellstulfjell 
naturreservat er viktig for å sikre sammenhengende villmark (binde sammen 
eksisterende verneområder med landskapsøkologiske korridorer med passende 
habitat for rødlistede arter). Øvre Jerpetjønn hytteforening mener: 

a. Vegvesenet må planlegge for endring av trasé og revurdere verdi-
kartleggingen med konsekvensutredninger. 

b. Kunnskapsnivået om sammenhengende villmark er mangelfullt hos Statens 
vegvesen og rådgiver for dette prosjektet, og hytteforeningen forventer at 
Vegvesenet utreder nyere forskning på områdene i større skala og 
inkluderer dette arbeidet i beslutningsgrunnlaget. 

4. Øvre Jerpetjønn hytteforening er opptatt av karbonlager i skog og myrer, og ber 
derfor om at de negative klimakonsekvensene ved skade på myrer og andre former 
for karbonlager utredes. 

5. Øvre Jerpetjønn hytteforening frykter mulig miljøforurensning ved permanente 
landskapsendringer. Hytteforeningen hevder plante- og dyrelivet ved og i vannene 
i dette området er svært sårbare, og at det har vært krevende å opparbeide en 
fiskebestand i Øvre Jerpetjønn. Hytteforeningen ber derfor om at konsekvensene 
utredes i detalj, og at det beskrives kompenserende tiltak. 

6. Øvre Jerpetjønn hytteforening er opptatt av sikkerhet. Hytteforeningen mener 
EFFEKT-beregningene ikke tar hensyn til de unike værskifteforholdene ved 
Jerpetjønnhovet, og etterlyser derfor en mer detaljert analyse som viser hva 
fordelene av tunnel i værskifteområdet Jerpetjønnhovet vil være når det gjelder 
trafikksikkerhet og vedlikeholdskostnader.  

7. Øvre Jerpetjønn hytteforening er bekymret for økt støy i området dersom ny E134 
ender opp med et dagsonealternativ. 

a. Hytteforeningen ber om at det tydeliggjøres i videre prosess hva som i dag 
ligger av beregninger på støy ift. trafikkøkning generelt, og tungtrafikk 
spesielt. De ber også om det utredes/klargjøres hvorvidt veien blir mer 
attraktiv for tungtransport, og i hvor stor grad dette vil medføre økt støy. 

b. Hytteforeningen mener det må utredes hvordan naturen, eller 
rekonstruering av naturen, kan virke som en naturlig blokade for støy. 
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Dette vil landskapsmessig se mer naturlig ut ift. en støyskjerm – selv om 
denne kanskje gir mer reduksjon av lyd.  

8. Øvre Jerpetjønn hytteforening mener eventuelle kryssinger mellom ny og gammel 
veg samt av-/påkjøring må løses der det ikke er bebyggelse, og at eksisterende veg 
og av-/påkjøringsløsninger må gjenbrukes i størst mulig grad. 

a. En trafikkmaskin med på- og avkjøring for akselerasjon og oppbremsing til 
Heia hyttefelt er etter hytteforeningens mening verst tenkelige løsning. 

b. Dersom den anbefalte løsningen blir valgt mener Øvre Jerpetjønn 
hytteforening at atkomsten til Heia hyttefelt må løses ved undergang 
istedenfor å ødelegge naturområdet opp mot Månlidalen.   

9. Øvre Jerpetjønn hytteforening er opptatt av tilgang til friluftsliv og parkering, 
hvilket innebærer at det må være romslig parkeringsplass for turister, hyttenaboer 
og innbyggere fra Kongsberg/Notoden. 

a. Hytteforeningen gir sin støtte til å fjerne rasteplassen, men ønsker at arealet 
tilbakestilles til villmark ved planting og restaurering av naturen. 

b. Hytteforeningen peker på at innkjørselen til Øvre Jerpetjønn hyttefelt må få 
en tydelig inn- og utkjørsel der andre kjøretøy ikke vil parkere dem inne.  

10. Øvre Jerpetjønn hytteforening mener gjenbruk av eksisterende E134 er det mest 
miljø- og klimavennlige alternativet, og at dette må utredes som et nytt alternativ. 

a. Hytteforeningen mener dette kan gjøres ved å utbedre eksisterende vei med 
tofelt veg og ekstra krabbefelt for tungtrafikk fra Notodden opp mot 
Jerpetjønn i tillegg til å rette ut kurvaturen og redusere stigningen der dette 
er mulig. 

b. Mest optimalt mener hytteforeningen en slik strategi vil være dersom den 
kombineres med tunnel under Jerpetjønnhovet mtp. stigningsreduksjon og 
reduksjon av klimagassutslipp. Etter deres oppfatning vil innsparinger ved 
gjenbruk av traséen forsvare samfunnsnytten ved å lage tunnel. 

11. Øvre Jerpetjønn hytteforening peker på at det er mange forutsetninger som ligger 
til grunn for et infrastrukturprosjekt, og at disse endres over tid. På bakgrunn av 
dette mener hytteforeningen vegvesenet må ta ansvar for å oppdatere «verdikartet» 
og gjennomføre nye risikovurderinger når Fjellstulfjell naturreservat, og korridorer 
for sammenhengende villmark, er vurdert eller etablert.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen tar synspunktene fra hytteforeningen på prosjektets mål til 
orientering. Som en statlig etat må Statens vegvesen forholde seg til de mål som er 
satt av overordnet myndighet, og bruke anerkjent metode for utarbeidelse av 
konsekvensutredning, ref. Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.  
Når det gjelder klimavirkning, må det imidlertid påpekes at tunnelalternativet ikke 
kommer vesentlig bedre ut enn veg i dagen med tilsvarende standard. Dette fordi 
tunnelbygging medfører større utslipp i anleggsfase enn bygging av veg i dagen. 
Generelt er forskjellene mellom alternativene når det gjelder klimaeffekter små, jf. 
kommentar til Kongsberg kommunes uttalelse. 



Statens vegvesen  

Utbygging sørøst 

E134 Saggrenda‐Elgsjø  Oppsummering høringsuttalelser 
planoppstart 

Oppdatert 22.03.2021  Prosj.nr. B10395  Reguleringsplan m/KU  Rev. nr. 00  Side 22 av 31 
 

  Sist revidert 19.03.2021 

2. Så vidt Statens vegvesen er kjent med, planlegges det ikke utvidelser av 
Fjellstulfjell naturreservat sørover og østover. Verneformen naturreservat er 
basert på strenge naturfaglige kriterier mht. verneverdi. I områdene østover mot 
Kolknuten er det ikke påvist store verneverdier i utført kartlegging. 

3. Økologiske sammenhenger er i stor grad vektlagt i delutredning naturmangfold. 
Både når det gjelder hjortevilt og når det gjelder forekomstene av gammel 
brannpåvirket lavlandsfuruskog med et stort antall sjeldne arter. Feltkartlegging i 
området er utført av Biofokus, som er valgt nettopp på grunn av sin sterke 
kompetanse på den type skogøkosystemer som vi finner i regionen. 

4. Myrområder søkes primært unngått ved planlegging av ny veg, da disse er dårlig 
byggegrunn. Det er likevel ikke mulig å unngå alle myrområder på en så vidt lang 
strekning. Prosjektet har utarbeidet klimabudsjett (VegLCA) for den anbefalte 
veglinja. I dette klimabudsjettet inngår også beregnede myrmasser. 
Klimabudsjettet vil oppdateres og følge prosjektet ved utlysning til entreprenør. 

5. Ny veg i dagen vil kunne medføre noe økt tilførsel av salt til vassdraget. Dette er 
en av de negative konsekvensene som er vektlagt i delutredning naturmangfold, og 
som er veid opp mot andre forhold i den samlede vurderingen og anbefalingen. 
Miljøtilstanden i Øvre Jerpetjønn inngår i Statens vegvesens overvåkningsprogram 
av vegnære innsjøer. 

6. Statens vegvesen har også ansvaret for drift og vedlikehold av dagens veg, og er 
godt kjent med forholdene ved Jerpetjønnhovet. Vår vurdering er at en ny veg med 
standard tilpasset trafikkmengde og dagens krav vil gi en betydelig bedring av 
situasjonen. Veg i dagen vil være mindre hyppig stengt enn en tunnel, som må 
stenges ved hendelser og vedlikehold. Generelt er kostnadene knyttet til drift og 
vedlikehold vesentlig høyere for tunnel enn for veg i dagen. 

7. Det er utført detaljerte støyberegninger for veglinja som ligger til grunn for 
reguleringsplanforslaget, og resultatene er dokumentert i egen rapport. Foreslåtte 
støytiltak framgår av reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen. 
Trafikkberegninger viser at tungtrafikkandelen på strekningen øker fra 14 til 15 %.  

8. Det planlegges ikke av- og påkjøringsramper fra E134 ved Jerpetjønnhovet. Ny 
veg til Heia hyttefelt vil kobles til dagens E134 sør for ny veg ved Jerpetjønn. 
Kulvert under ny veg for eksisterende veg til Heia hyttefelt er vurdert, men ikke 
funnet forsvarlig i forhold til trafikksikkerhet og anleggsgjennomføring. Totalt sett 
mener vi derfor at foreslått adkomst fra Jerpetjønn er den beste løsningen. 

9. Rasteplassen vil i planforslaget bli fjernet, og hytte- og utfartsparkering er lagt inn 
i planforslaget. 

10. Utbedring av dagens veg er forkastet som alternativ. Et hovedproblem ved dagens 
trasé er bratt stigning, og dette vil ikke kunne løses ved en utbedring av dagens 
veg. I tillegg vil det være vanskelig å tilfredsstille andre krav til hovedveg, blant 
annet at vegen skal være avkjørselsfri. 

11. Verdivurderinger i en konsekvensanalyse gjøres etter en helhetlig metodikk basert 
på Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Verdi fastsettes ut fra 
dagens situasjon og vedtatte planer i det aktuelle området. Forslag av den 
karakter som hytteforeningen her spiller inn, vil ikke hensyntas i 
konsekvensutredninger før det foreligger vedtak eller at planen er under formell 
behandling mot sannsynlig vedtak.  
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D.6 E134 Haukelivegen AS  Dok.nr. 20/17087‐54 

1. E134 Haukelivegen AS støtter tilrådinga fra Statens vegvesen om 4-felts veg, og 
ber alle arbeide for god framdrift i reguleringsplan-prosessen fram til vedtak. 

2. E134 Haukelivegen AS mener de positive effektene av daglig bruk av vegen til 
arbeid og tjenesteyting har et større nedslagsfelt enn samfunnsmål nr. 2 
(Kongsberg-Notodden som tettere bo- og arbeidsmarked) kan gi inntrykk av. De 
trekker spesielt fram Hjartdal, Seljord (Kviteseid), Midt-Telemark og Nome. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering 

2. Det vises til svar til tilsvarende innspill i uttalelsen fra Vest-Telemarkrådet (punkt 
2). 

 

D.7 Naturvernforbundet i Kongsberg   Dok.nr. 20/17087‐55 

1. Naturvernforbundet i Kongsberg mener vegvesenet har gjort en særdeles grundig 
jobb mht. utredning av ulike interesser, men er kritiske til hvordan verdien av natur 
er vektet mot andre hensyn i sluttfasen. Naturvernforbundet er opptatt av det raskt 
voksende artstapet og tapet av naturtyper, og mener en 4-felts veg vil ødelegge 
ikke bare det arealet den bygger ned, men også vil rive opp og fragmentere 
livsmiljøer for en rekke arter. Naturvernforbundet fraråder derfor at det arbeides 
videre med 4-felts veg, og begrunner dette i tillegg med kostnader og store 
landskapsinngrep. 

2. Naturvernforbundet i Kongsberg ønsker i utgangspunktet ingen ny trasé for E134 
(dvs. alternativ 0), men kan godta en skikkelig standardheving av eksisterende 
trasé. Naturvernforbundet mener derfor at det bør gjøres en grundig utredning av et 
alternativ der man i stor grad følger eksisterende vegtrasé. 

3. Naturvernforbundet i Kongsberg innser at de ikke kan overprøve de fagmessige 
vurderingene og all den fakta som er innhentet i delrapportene, men peker på noen 
punkter på ulike detaljnivå som skaper spesiell bekymring: 

a. De mener delrapporten om landskapsbilde underkommuniserer nord-sør-
senkningen i det stjerneformede «Meheiabassenget», fra Hengsvann og 
sørover mot Øksne-Kolsjø-Skrim. Videre peker de på at det unike med 
Meheia er den lavskalerte bebyggelsen som glir særdeles godt inn i det 
omkringliggende skogsmiljøet og småvann/elver, og mener at delrapporten 
om landskapsbilde kamuflerer denne landskapskarakteren når det hevdes at 
landskapet er nokså ensartet, og har få landskapselementer som skiller seg 
ut. De mener også at delrapportenes inndeling i delområder overser det 
store landskapsbildet og dermed den estetiske forringelsen som inngrepene 
representerer. 

b. De tror ikke de foreslåtte avbøtende tiltakene i delrapporten om friluftsliv 
er tilstrekkelig til å unngå de nevnte konsekvensene. 
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c. De mener det bør vurderes mindre justeringer av trasevalget ved 
Kobbervollane der fire små nyregisterte naturtyper ellers vil gå tapt.  

4. Naturvernforbundet i Kongsberg mener at den nye vegen vil representere en 
spredningsbarriere for både planter, sopp og dyr, og at de planlagte over-/ 
undergangene ikke er noen fullgod løsning for å ivareta elgtrekkene i Kongsberg. 

5. En måte å bøte på dette på er etter Naturvernforbundet i Kongsberg sin oppfatning 
å legge traséen i tunnel fra omtrent overfor utløpet av Helgevannsbekken og opp 
mot Buvannet. Naturvernforbundet i Kongsberg mener også at 4-felts veg kan 
unngås ved å legge veien med slakere stigning – dvs. i tunnel under 
Jerpetjønnhovet. På denne måten mener de traséen kan senkes mer i terrenget og at 
en dermed også unngår en del grelle sår i naturen. Naturvernforbundet i Kongsberg 
er klar over at to-felts veg med tunneler under Jerpetjønnhovet og Kolknuten vil 
fordyre prosjektet, men mener at en slik indirekte, om enn utilstrekkelig, 
verdisetting av naturtap er nødvendig dersom Norge skal være i forkant med å 
hindre nedbygging av mer natur.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. En ny veg innebærer alltid et arealbeslag. Forskjellen mellom alternativene med 
2-/3-felts veg og 4-felts veg er imidlertid liten, da lange strekninger på 2-/3-felts 
veg må ha forbikjøringsfelt grunnet stigning. Det er også lagt ned et stort arbeid 
med optimalisering av veglinjene for å minimere inngrep i verdifulle naturområder 
og unngå fragmentering.  

2. Ang. mulighetene for utbedring av dagens trasé viser vi til kommentar til uttalelse 
fra Øvre Jerpetjønn Hytteforening (punkt 10). 

3. Delutredning landskapsbilde bruker ikke begrepet «basseng», men beskriver 
daldrag som åpnes og lukkes. Verdi for landskap vurderes på en nasjonal skala, 
og her er vurderingen at landskapet i influensområdet stedvis har verdier som er 
store i nasjonal målestokk, mens hovedtyngden av området har middels verdi. 
 
Avbøtende tiltak for friluftsliv vil ikke kunne føre til at konsekvensene unngås i sin 
helhet, men vil bidra til å dempe deler av konfliktene. 
 
Ved Kobbervollane har de avgrensede naturtypene i området blitt vektlagt lavere 
enn de store kulturminneverdiene. Det har ikke vært mulig å finne traseer som 
bevarer både naturtypene og de fredede kulturminnene. 

4. Vilt er beskrevet i eget kapittel i planbeskrivelsen. Viltkryssinger vil aldri fullt ut 
kunne kompensere den barrieren som en veg skaper, men med de bruløsningene 
som er lagt inn i planforslaget mener Statens vegvesen at det vil bli gode 
kryssingsmuligheter for vilt. Dagens veg utgjør på grunn av stor og økende 
trafikkmengde også en betydelig barriere, og denne er ikke tilrettelagt med sikre, 
planskilte kryssinger. Barrieren på dagens veg vil bli vesentlig mindre etter at ny 
veg er bygd ut og trafikken er redusert. 

5. Tunnel under området ved Kolknuten er ikke vurdert, grunnet høye kostnader. 
Statens vegvesen kan heller ikke se at det er påvist så store verdier i dette området 
at en tunnelløsning kan forsvares samfunnsøkonomisk ut fra de ikke-prissatte 
konsekvensene. Tunnel under Jerpetjønnhovet er allerede utredet (alternativ 2). 
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D.8 Interessegruppa for nærskogen ved Tinnemyra   Dok.nr. 20/17087‐56 

Interessegruppa for nærskogen ved Tinnemyra hadde innspill til 1. gangs varsel om 
planoppstart datert 21.06.2019 (dok.nr. 19/52015-28). Statens vegvesens oppsummerer 
dette innspillet i punkt 4 under.   

1. Interessegruppa for nærskogen ved Tinnemyra takker for at vegvesenet har valgt å 
avslutte planområdet ved Rossebu, og ikke ved Leivstein. 

2. Interessegruppa ser behovet for en opprusting av vegen fra Saggrenda til 
Notodden, men mener at en må se på nytt på de samfunnsmessige, klima og 
miljøkonsekvensene av vegbygging i nærheten av friluftsområder. De mener at 
disse faktorene må få sterkere vekting enn det nå ser ut til at det har blitt gjort også 
ift. samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

3. Interessegruppa for nærskogen ved Tinnemyra mener uttalelsen fra Jerpetjønn 
hytteforening er en god og saklig utredning, og slutter seg til denne. De ser ikke 
behovet for en firefeltsvei over Meheia, verken med dagens trafikk eller i 
overskuelig framtid, og støtter tunnelalternativet ettersom dette minimaliserer 
skadene rundt Jerpetjønn/Jerpetjønnhovet med Fjellstulfjell. 

4. Interessegruppa for Tinnemyra argumenterte i sitt innspill 21.06.2019 for at 
avslutningen av prosjektet i vest ikke må låse den videre traseen forbi Notodden 
som gjør at vegen må gå gjennom nærskogen i Tinnemyraområdet. De beskriver 
også kvalitetene i dette området, og hvordan området blir brukt. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen tar synspunktet til orientering. 

2. Konsekvensene av vegalternativene utredes i tråd med anerkjent metodikk, og 
danner grunnlag for valg av alternativ. Vi anerkjenner at det vil være ulike syn på 
hvordan ikke-prissatte konsekvenser skal veies opp mot de prissatte 
konsekvensene. Dette vil til sjuende og sist være en politisk beslutning. Statens 
vegvesen tar synspunktene til orientering. 

3. Det vises til kommentarene til innspillet fra Øvre Jerpetjønn Hytteforening. 

4. Statens vegvesen har etter innspillene ved planoppstart i 2019 valgt å avslutte 
prosjektet ved Elgsjø/Rossebu. 

 

D.9 Beboere og hytteeiere ved Knutsmyr  Dok.nr. 20/17087‐57 

1. Knutsmyr veilag påpeker at plassen Knutsmyr, rett øst for Løken, har stor verdi for 
2 fastboende adresser og 4 hytter. Knutsmyr er et fredelig og naturskjønt sted der 
det bl.a. blir drevet kjøttproduksjon på storfe, med beiting og dyr utendørs hele 
året. Veilaget mener dette er for lite bemerket i konsekvensanalysene. 

2. Knutsmyr veilag fremmer et sterkt ønske om god støyskjerming med voller og 
skjermer, særlig ved Løken. Knutsmyr er omkranset av fjell og åser, og veilaget 
mener lyd vil bli kastet mellom disse. 
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3. Knutsmyr veilag ber om at det tilrettelegges for god revegetering av veisider og 
anleggsområder. 

4. Knutsmyr veilag ønsker primært et alternativ med 90 km/t og tunnel, og begrunner 
dette med at det vil gi mindre støy samt fordeler for friluftslivet og viltet som må 
sikres gode krysningsmuligheter. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Knutsmyr er omtalt i delutredninger for landskap og kulturarv og Løken/Svarttjern 
er omtalt og vurdert i temarapport naturmangfold. For tema naturressurser er ikke 
Knutsmyr beskrevet, da driftssenter for gårdsdriften og det dyrkede området ligger 
utenfor influensområdet, vegen vil ikke berøre dette. Vi er imidlertid kjent med de 
forhold som veilaget her peker på. 

2. Statens vegvesen tar synspunktet til orientering. Det er utarbeidet støyrapport for 
veglinja som er lagt til grunn i reguleringsplanforslaget. Foreslåtte støytiltak er 
tatt inn i reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

3. God revegetering er en premiss som er lagt til grunn i fagutredningen for 
landskapsbilde, og som vil bli fulgt opp i den videre planleggingen og utbyggingen 
av tiltaket. 

4. Statens vegvesen tar synspunktet til orientering, men anbefaler ut ifra en 
totalvurdering at alternativ 3 med smal 4-felts veg bør legges til grunn for 
reguleringsplanforslaget. Dette alternativet er også valgt ved fastsettelse av 
planprogrammet i desember 2020. 

 

D.10 Norges Lastebileierforbund region 3 (NLF region 3)  Dok.nr. 20/17087‐58 

1. NLF region 3 poengterer behovet for en langt bedre veiforbindelse mellom 
Østlandet og Vestlandet, og mener samfunnsøkonomiske, transportøkonomiske, 
miljømessige og trafikksikkerhetsmessige forhold taler sterkt for at Saggrenda-
Elgsjø og E134 som helhet må få høyeste prioritet i kommende NTP. 

2. NLF region 3 mener ambisjonen bør være å få 4-felts høyeste kvalitets motorvei, 
110 km/t, som basis for hele E134 – med optimal framkommelighet, minst mulig 
stigninger og alle kryss/avkjøringer/påkjøringer som planskilte løsninger.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. I regjeringens forslag til NTP 2022-2033, som ble lagt fram 
19.03.2021, er det satt av 2,234 milliarder kroner til prosjektet i den første 
seksårsperioden. NTP vil være gjenstand for behandling i Stortinget våren 2021. 

2. Tas til orientering. Smal 4-felts veg er lagt til grunn i planforslaget. 

 

D.11 Notodden Utvikling AS (NUAS)  Dok.nr. 20/17087‐62 

1. NUAS slutter seg til forslaget som Statens vegvesen anbefaler, fordi dette er det 
mest realistiske og samfunnsøkonomiske alternativet. 
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2. NUAS mener E134 i retning Oslo er særdeles viktig, og påpeker at det for 
næringslivet i Notodden og omegn er svært viktig å få Saggrenda-Elgsjø inn i 
Nasjonal transportplan (NTP) nå i første periode. Et samordnet næringsliv har i ny 
næringsplan for Notodden vært tydelige på at infrastruktur, og spesielt E134 mot 
Oslo, er ett av de viktigste områdene for å styrke næringslivet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. Smal 4-felts veg er lagt til grunn i planforslaget. 

2. Tas til orientering. I regjeringens forslag til NTP 2022-2033, som ble lagt fram 
19.03.2021, er det satt av 2,234 milliarder kroner til prosjektet i den første 
seksårsperioden. NTP vil være gjenstand for behandling i Stortinget våren 2021. 

 

Innspillet D.12 er kun til 1. gangs varsel om planoppstart. 

D.12 Notodden orienteringslag  Dok.nr. 19/52015‐20 

1. Notodden orienteringslag beskriver sine idrettsanlegg, bestående av klubbhytta ved 
Tinnemyra og et antall tur- og orienteringskart. Ny trasé 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 Elgsjø. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. Statens vegvesen har etter innspillene ved planoppstart i 2019 
valgt å avslutte prosjektet ved Elgsjø/Rossebu, og midlertidig kryss er lagt i dette 
området. 

 

E Private / grunneiere 
 

E.1 Gro og Kjell Olaussen  Dok.nr. 20/17087‐43 

1. Olaussen håper alternativ 1 blir valgt forbi Elgsjø, og kan ikke forstå at 
naturmangfold kan være avgjørende for en god løsning for vilt og bebyggelse i 
området. De refererer til at en grunneier hogde 7-10000 m3 for noen år siden. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen anbefaler ut ifra en totalvurdering at alternativ 3 med smal 4-
felts veg bør legges til grunn for reguleringsplanforslaget. Valg av alternativ 3 ble 
gjort i forbindelse med fastsetting av planprogram i desember 2020. 
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E.2 Kjell Kasin  Dok.nr. 20/17087‐45 

1. Kasin ber om at avkjøring til Elgsjø, Velen og Øysteinstul holdes utenfor bommen. 
Dette er viktige områder for friluftsliv og næring. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. En unngår bompassering på den nye E134 for å komme fra Notodden til disse 
områdene. 

 

E.3 Inger‐Lise Røraas (gnr. 115, bnr. 23)  Dok.nr. 20/17087‐46 

1. Røraas mener eiendommen blir sterkt berørt av prosjektet, og ber om at veglinja 
blir lagt på statens grunn. Hennes eiendom er liten, og vil miste mye av sin egenart 
og verdi hvis vegtraseen deler eiendommen. 

2. Hun mener tunnelalternativet er best med hensyn til støy, natur og elgtrekk. Hun 
trekker fram at det er et kjent gammelt elgtrekk på begge sider av eiendommen, og 
at dette vil kunne bestå ved tunnelalternativet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen ser at en veglinje over eiendommen er en ulempe. Dette vil være 
gjenstand for kompensasjon iht. ordinære prosesser knyttet til grunnerverv. 

2. Statens vegvesen er kjent med elgtrekket, som er omtalt i delutredning for 
naturmangfold (delområde NM28) og i planbeskrivelsen. Tunnelalternativet vil gå 
inn i tunnel et stykke vest for Jerngruva, og vil gå i dagen i dette området. Det vil 
derfor berøre elgtrekket i samme grad som daglinjealternativet, og konsekvensene 
av alternativene for dette elgtrekket er vurdert som likeverdige. 

 

E.4 Statskog SF  Dok.nr. 20/17087‐49 

Statskog hadde innspill til 1. gangs varsel om planoppstart datert 03.07.2019 (dok.nr. 
19/52015-34). Statens vegvesens oppsummerer dette innspillet i punkt 5 under.   

Statskog fikk også tilleggsvarsel fra Statens vegvesen 29.01.2021 om utvidet 
planområde ved Kobbervollane og Lerkelia. Svar på tilleggsvarselet er datert 
29.01.2021 (dok.nr. 20/17087-105), og Statens vegvesen oppsummerer innspillet i 
punkt 6 under.   

1. Statskog påpeker at de ikke kan ha for lange driftsvegavstander for kunne utnytte 
skogen på en effektiv måte. De mener at den planlagte driftsvegen fra Lerkelibrua 
må forlenges til Lassedalsvegen, og at denne også kan være nyttig som 
anleggsveg. Alternativt må det etableres flere kulverter som sikrer tilgang til 
skogbruket på begge sider av ny E134. 

2. Statskog har spilt inn et område for framtidig masseuttak ved Svartås, og mener 
dette bør være interessant for Statens vegvesen ved bygging av ny E134. 
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3. De har reguleringsmagasin ved Øksne og Kolsjø som står foran en betydelig 
restaurering og utbedring. De ber om at ny bruløsning over Øksneelva ikke legger 
restriksjoner for utbygging av vassdraget. 

4. Statskog har planer om å bygge ny veg fra Karlstjernvegen til Øksne. De mener at 
den store fyllingen vi planlegger ved Buvannet vil medføre at Karlstjernvegen vil 
være stengt over lengre tid. De ber derfor om at Statens vegvesen vil være med på 
å bygge adkomst fra Øksnevegen til Karlstjernvegen for å opprettholde adkomsten. 
De mener en slik veg også kan være nyttig i anleggsperioden. 

5. Statskog sine innspill i brev datert 03.07.2019 er de samme fire punktene som 
innspillene til 2. gangs varselet (punkt 1-4 over). 

6. Statskog kan ikke se at disse utvidelsene påvirker tidligere innspill. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Det vil legges opp til at anleggsveg til Lerkelia bru kan benyttes som skogbilveg 
etter at ny veg er åpnet. Det er også skissert skogsbilveg et stykke østover langs 
veglinja. Med en slik løsning vil driftsvegavstander bli kortere enn i dagens 
situasjon. Statens vegvesen mener planforslaget ivaretar driftsvegene i området på 
en god måte. 

2. Prosjektet med ny E134 Saggrenda-Elgsjø vil høyst sannsynlig få et 
masseoverskudd. Massetak er derfor ikke noe vi ser behov for. Statens vegvesen 
tar informasjonen til orientering. 

3. Bru over Øksneelva vil så langt Statens vegvesen kan se ikke påvirke muligheten 
for utbygging av vassdraget. 

4. Det vil legges opp til å holde Karlstjernvegen åpen også i anleggsperioden. Kun 
korte stenginger vil være nødvendig. Statens vegvesen ser derfor ikke behov for å 
etablere en slik omkjøringsveg. 

5. Tas til orientering, og er kommentert i punkt 1-4 over. 

6. Tas til orientering. 

 

E.5 Ingrid Haave  Dok.nr. 20/17087‐52 

Haave er grunneier på hele strekningen fra fylkesgrensa på Jerpetjønnhovet og ned til 
Elgsjø, og mener eiendommen vil bli sterkt berørt av prosjektet. 

Ingrid Haave fikk også tilleggsvarsel fra Statens vegvesen 03.02.2021 om utvidet 
planområde ved Fjellstul. Svar på tilleggsvarselet er datert 04.02.2021 (dok.nr. 
20/17087-111), og Statens vegvesen oppsummerer innspillet i punkt 4 under.   

1. Haave ber om at det tas hensyn til behovet for atkomst til hennes skogseiendom, 
både med hensyn til drift, ivaretakelse og jakt. Hun har i dag 5 skogsbilveger inn i 
terrenget, i tillegg til en som eies av flere grunneiere (alle vist på kart). Vegene må 
kunne brukes av tømmerbiler, hogstmaskiner, lassbærere, traktor og annet utstyr 
som er nødvendig i skogen. Det må tas hensyn til drenering og overvann, og gode 
grøfter er viktig. 
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2. Haave påpeker at det er nødvendig å ha tilgang inn i eget terreng også i 
anleggsperioden. 

3. Haave påpeker at det er viktig for henne at de får hogsten av skogen til ny trase, 
om ikke annet, så hogsten på egen eiendom. 

4. Haave bekrefter å ha mottatt tilleggsvarsel, og har ingen merknader til utvidelse av 
planområdet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. De tre skogsbilvegene som går nordover fra dagens E134, Finnliavegen, 
Deildalsvegen og Elgsjøstrandvegen, vil berøres av ny veglinje. Det vil etableres 
nye planskilte kryssinger for å ivareta disse vegene. Dimensjonering vil skje i tråd 
med gjeldende normaler for landbruksveger, landbruksveg klasse 3. Skogsbilvegen 
ved Jerpetjønnhovet vil opprettholdes, med avkjørsel fra omlagt dagens E134. 
Skogsbilvegene på sørsiden av dagens E134 vil ikke bli berørt. 

2. Det vi legges opp til at grunneier skal ha tilgang til eget terreng også i 
anleggsperioden. Periodevise, begrensede stenginger av skogsbilveger inn i 
terrenget må regnes med, men dette vil da varsles.  

3. Avtale som gjelder hogst av skog innenfor planområde på grunneiers egen 
eiendom, kan håndteres som en del av grunnervervet. Hogst innenfor planområdet 
for øvrig vil ha stor verdi, og må gjennomføres i tråd med lov om offentlige 
anskaffelser.   

4. Tas til orientering. 
 

E.6 Helganger og Kaldal  Dok.nr. 20/17087‐69 

1. Helganger og Kaldal håper vegvesenet vil anlegge ny skogsdriftvei litt lenger nord 
dersom hytte nr. 1 ved Øvre Jerpetjønn må rives og skogsdriftveien rett på sørsiden 
av denne blir fjernet. Grunneier Ingrid Haave har gitt tillatelse til å bruke vegen 
når de går eller kjører og har med materialer eller tung bagasje som skal opp på 
hytta. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Skogsbilvegen ved Jerpetjønnhovet vil opprettholdes, med avkjørsel fra omlagt 
dagens E134. 

 

Innspillene E.7 til E.10 er kun til 1. gangs varsel om planoppstart. 

E.7 Christian Kierulf  Dok.nr. 19/52015‐11 

2. Kierulf mener at varslet planområde er for lite, og at prosjektet ikke kan avsluttes 
ved Elgsjø/Leivstein uten å vite hvor vegen skal gå videre mot Gvammen. Han 
refererer til en rekke andre prosjekter, der han mener at det er planlagt og bygd for 
korte parseller. 
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Statens vegvesens kommentar: 

2. Tas til orientering. Statens vegvesen har innenfor våre planleggingsrammer valgt 
å avslutte prosjektet ved Elgsjø/Rossebu, slik at det vil være fleksibilitet ved 
planlegging av vegen videre vestover. 

 

E.8 Hallgeir Lie  Dok.nr. 19/52015‐14 

1. Lie viser til planer for utbygging av nytt motorsportanlegg, Telemark ring, på 
Rossebu. De er interessert i mulige synergieffekter ved de to prosjektene, blant 
annet dersom Statens vegvesen trenger riggområde i denne enden av traseen. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Planarbeidet med Telemark ring har delvis foregått parallelt med Statens 
vegvesens planlegging, og det har vært dialog med Notodden kommune undervegs. 
Vi registrerer at det er muligheter for riggområde i dette området. Denne 
muligheten vil evt. bli vurdert av entreprenør i byggefasen. 

 

E.9 Børge Kristiansen  Dok.nr. 19/52015‐16 

1. Kristiansen ønsker at det etableres gangveg mellom avkjøringen til Meheia 
hyttefelt og rasteplassen ved Jerpetjønn, og det bør etableres bussholdeplass ved 
hyttefeltet. Dagens utkjøring fra hyttefeltet er farlig, og det bør utredes en mer 
trafikksikker løsning. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Avkjøringen til Meheia hyttefelt er foreslått flyttet til Jerpetjønn. Den nye 
avkjøringen i dette området vil løse de utfordringene Kristiansen peker på. 

 

E.10 Anders Fossøy  Dok.nr. 19/52015‐36 

1. Fossøy skriver at de har registrerte data for stier, og at de i forbindelse med E18 
Tvedestrand-Arendal registrerte tilsvarende data for Friluftsrådet sør. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 


