E134 Saggrenda-Elgsjø

Åpent informasjonsmøte ifm. 2. gangs varsel om oppstart
25.08.2020

Program for møtet
 Status i planprosessen og videre framdrift v/ Trude Holter
 Forslag til planprogram v/ Ragnar Grøsfjeld
 Silingsrapport med anbefaling av veglinje v/ Gunnar Bratheim
 Spørsmål (ordet fritt)
---------- Kjøreregler for et godt møte på teams
 Presse til stede?
 Møteslutt senest kl. 19

Deltakere fra Vegvesenet og Multiconsult

Trude Holter
Prosjektleder (SVV)

Ragnar Grøsfjeld
Planleggingsleder (SVV)

Gunnar Bratheim
Prosjekteringsleder Plan/KU (MC)

Kjell Wold
Kommunikasjon (SVV)

Samir Kolukcija
Kommunikasjon (SVV)

Siri Opheim
Fagansvarlig plan/ROS (MC)

Status i prosjektet
 1. gangs varsel om oppstart 29.05.19
Hensikt: Få tilgang til eiendommer mtp.
grunnundersøkelser, registreringer av
kulturminner og biologisk mangfold

 Åpne møter juni 2019

• 19. juni, Notodden
• 20.juni, Meheia/Kongsberg
• Antok den gang at planprogrammet ville
komme på høring høsten 2019
… etter klarsignal fra Samf.dep. først

Nytt siden forrige møte

• Optimalisert 4 veglinjer/alternativ
• Ferdigstilt temarapporter til KUen

• Sammenstillingsrapporten må vente til
planprogrammet har vært på høring
• Uvanlig godt kunnskapsgrunnlag

• Utarbeidet silingsrapport

• SVV anbefaler smal 4-felt med 110 km/t
• Legges ut på høring som vedlegg til
planprogrammet

• Brev fra SD 26.06: SVV kan starte
planprosessen
• 2. gangs varsel om oppstart 03.08.20

• Planprogram og anbefalt linjevalg
• Åpent møte (teams) 25.08.20 kl. 17:00
• Høringsfrist 18.09.20

Optimalisering – 4 veglinjer
 To «opprinnelige» alternativ:

• Alt 1 – Daglinje (2/3-felt, 90 km/t)
• Alt 2 – Tunnel (ettløps, 80 km/t)

 To nye alternativ:

• Alt 1B - Justert daglinje ved Elgsjø
• Alt 3 - Daglinje smal 4-felt 110 km/t

Varsel om oppstart av planarbeid planprogram og anbefalt linjevalg:
 Høringsfrist: 18.09
 Ber om innspill på:

• Hva vi bør ta hensyn til i
planarbeidet
• Hvilke tema som bør utredes
• Valg av veglinje

 Målsetting videre framdrift:

• Politisk behandling/vedtak
planprogram og anbefalt linje ila.
okt-20
• Ferdig forslag til reguleringsplan
ila. jan-21 (kart, bestemmelser og
planbeskrivelse)
• Offentlig ettersyn feb-mars 2021
(inkl. nytt åpent møte og åpen
kontordag)
• Planvedtak før sommeren 2021

E134 Saggrenda-Elgsjø
Forslag til planprogram
Ragnar Grøsfjeld
Planleggingsleder Statens vegvesen

Hva er planprogram?
Plan- og bygningsloven § 4-1:
• For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal
det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag
for planarbeidet.
• Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper
som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger.
• Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn
samtidig med varsling av planoppstart.
• Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Valg av alternativ

• Ved behandling av planprogram avgjøres hvilken linje som det skal
utarbeides reguleringsplan for.
• § 32 i forskrift om konsekvensutredninger
Et planprogram, og eventuelt konsekvensutredningen, kan brukes til å ta
stilling til hvilke alternative lokaliteter man skal gjennomføre et
reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven.
• Vi kommer tilbake til silingsrapport og hvilket alternativ vi anbefaler at det
utarbeides reguleringsplan for.

E134 Saggrenda-Elgsjø. Forslag til planprogram
Alternativer som foreslås utredet

E134 Saggrenda-Elgsjø. Forslag til planprogram
Temaer som foreslås utredet
Prissatte konsekvenser
• Støy
• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
• Støytiltak innarbeides i reguleringsplanen
• Luftforurensning og klimagassutslipp
• Lokal luftforurensning: T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging
• Global og regional luftforurensning inngår i EFFEKT-beregninger
• Kostnadsoverslag
• Beregnes med nøyaktighet +/- 25 % på utredningsnivå og +/- 10 % på
reguleringsplannivå
• Samfunnsøkonomisk nytte
• Nytte-kostnadsanalyse (EFFEKT-beregninger)

E134 Saggrenda-Elgsjø. Forslag til planprogram
Temaer som foreslås utredet
Ikke-prissatte konsekvenser
• Friluftsliv / by- og bygdeliv
• Allmenhetens bruk av området
• Naturmangfold
• Naturtypelokaliteter, vilt og vannmiljø
• Kulturarv
• Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner
• Landskapsbilde
• Naturressurser
• Jordbruk
• Utmark-beite, jakt og ferskvannsfiske
• Vann
• Mineralressurser

E134 Saggrenda-Elgsjø. Forslag til planprogram
Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

E134 Saggrenda-Elgsjø. Forslag til planprogram
Andre temaer som utredes / beskrives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
Vurdering av måloppnåelse
Felles bo- og arbeidsmarked
Framkommelighet
Avlastet veg, omklassifisering, omkjøringsveg
Gang- og sykkeltrafikk
Kollektivtrafikk
Massehåndtering
Anleggsgjennomføring
Grunnforhold

E134 Saggrenda-Elgsjø. Forslag til planprogram
Planprosess og medvirkning
• 29.05.2019: Varsel om oppstart av planarbeid
• 19.–20.06.2019: Åpne informasjonsmøter
• 03.08.2020: 2. gangs varsel om oppstart, høring av planprogram og valg av
veglinje
• 25.08.2020: Åpent informasjonsmøte
• 18.09.2020: Høringsfrist
• Oktober 2020: Fastsatt planprogram
• Februar-mars 2021: Offentlig ettersyn av planforslag
• Februar/mars: Åpent informasjonsmøte og kontordag
• Juni 2021: Vedtatt reguleringsplan med KU

E134 Saggrenda-Elgsjø
Alternativsutvikling og siling av løsninger
Informasjonsmøte 25.8.2020
Gunnar Bratheim

multiconsult.no

Føringer for arbeidet
• Konsept er fastsatt i regjeringsbeslutning med utgangspunkt i KVU fra
2011.
• Regjeringen besluttet i brev 19.11.2012 at «…videre planlegging skal
ta utgangspunkt i (…) ‘Sammensatt konsept nordre’». Dette innebar
ny E134 i dagens korridor på strekningen Saggrenda – Elgsjø.
• På grunn av topografien, nærheten til eksisterende veg og vassdrag,
må ny vegtrasé legges på sørsiden av Kobberbergselva. Videre må ny
trasé krysse Tovestulåa nord for dagens veg ved Elgsjø i Notodden
kommune.

multiconsult.no

Terrenget gir utfordringer

Verdier i planområdet
• Kort om funnene fra
gjennomførte utredninger

multiconsult.no

Landskapsbilde
• De største verdiene for landskapsbilde
er knyttet til vassdragene.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kobberbergselva
Bråtavannet
Steingrunnsvannet
Buvannet
Øksneelva
Svarttjern/Løken
Øvre og Nedre Jerpetjønn
Elgsjø.

• Det er noen mindre åpne områder
med jordbrukslandskap og bebyggelse
som skiller seg ut med visuelle
kvaliteter ved Moen, Meheia
gård/Jerngruva og Knutsmyr.

multiconsult.no

Friluftsliv/by- og bygdeliv
• De viktigste verdiene i området er knyttet
til:
• Innfallsporter/turkorridorer mot
Øksne/Kolsjø sør for E134 og
Hengsvann/Jonsknuten-områdene nord for
dagens E134
• Fjellstulfjellet, som er et mye brukt turmål
• Områdene fra Elgsjø mot Høymyr,
Skredbufjellet og Heia hyttefelt, som er mye
brukte utfartsområder og nærfriluftsområder
for hyttebebyggelsen
• Turkorridoren mot Tovestul/Dårstul

• Storparten av de resterende arealene som
inngår i influensområdet har noe verdi for
friluftsliv.
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Naturmangfold
• Naturreservatet Kjerkebergåsen ligger
tett på eksisterende E134 og
Kobberbergselva øst i planområdet.
• Det er kartlagt store
sammenhengende arealer med
gammel brannpåvirket
lavlandsfuruskog av høy nasjonal/
internasjonal verdi nord for Elgsjø.
• Utover dette er det verdier knyttet til
vassdragene grunnet forekomst av de
rødlistete artene ål og edelkreps, samt
spredde naturtyper i skogsområdene

multiconsult.no

Kulturarv
• Influensområdet er et spredt bebygd
område med noe gårdsdrift og spor etter
tidligere tiders gruvevirksomhet. De eldste
gårdsbygningene som fremdeles står i
utredningsområdet er fra 1700-tallet, og
vegen gjennom området stammer trolig
fra samme tidsperiode. De største
verdiene er knyttet til:
• Teknisk industrielle kulturmiljøer med spor
etter gruvedrift ved gårdsmiljøene Bratt
og Kobbervollane
• Gårdsmiljø ved Heia, Meheia og Knutsmyr
• Meheia stasjon
• Fløtningsanlegg langs Øksneelva og
Kobberbergselva
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Naturressurser
• Det er begrensede verdier knyttet til
naturressurser mellom Saggrenda og
Elgsjø.
• Noen mindre arealer med dyrket og
dyrkbar jord.
• Utmarksarealer benyttes til
husdyrbeite.
• Det finnes løsmasser som har et antatt
betydelig grunnvannspotensial, men
det er ingen eller liten bruk av denne
ressursen i dag. Spredte
drikkevannsbrønner finnes.
• Mineralressurser inngår, men dette er
forekomster som ikke utnyttes i dag

Trafikkmengde og
vegstandard
Dimensjoneringsgrunnlag og
alternative standarder

multiconsult.no

Trafikkmengde
• Regional trafikkmodell (RTM) beregner trafikken i 2046 til 11 000 kjt/døgn (for
2/3-felts veg)
• 12 000 for 4-felts veg i 2050

• Hva kan trafikken bli med øvrig utbygging av E134?
•
•
•
•
•

Trafikken kan øke med 2 000 kjt/døgn med E134 Vågslid – Seljestad
Trafikken kan øke med 1 000 kjt/døgn med E134 Gvammen – Grunge
Kan bli noe økning med ny veg til Gvammen (ikke bare til Elgsjø)
Fergefri E39
Arm til Bergen

• I sum vil trafikken med alle disse utbyggingene kunne bli opp mot 18-19 000. Det
er i alle fall grunn til å tro at trafikken vil bli over 12 000

Dimensjoneringsklasser
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Statens vegvesens håndbok N100 (2019):
H5 – Nasjonal hovedveg, ÅDT 6 000 – 12 000 og fartsgrense 90 km/t

• Min. horisontalkurve: R = 400 m
• Maks. stigning: 6 %
• Forbikjøring: 2 pr. 10 km og ved
fartsdifferanse mellom tunge og
lette kjøretøyer
• Planskilte kryss ved ÅDT > 8 000

multiconsult.no

Dimensjoneringsklasser

Statens vegvesens håndbok N100 (2019):
H5 – Tunnelprofil T10,5 med T5,5 rømning, fartsgrense 80 km/t
• Tunnelsikkerhetsforskriften
stiller krav til nødutganger ved
ÅDT > 8 000
• Toløps tunnel vurderes
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Dimensjoneringsklasser

Statens vegvesens håndbok N100 (2019):
H3 – Nasjonal hovedveg, ÅDT > 12 000 og fartsgrense 110 km/t

• Min. horisontalkurve: R = 800 m
• Maks. stigning: 5 %
• Planskilte kryss

multiconsult.no

Dimensjoneringsklasser – smal 4-felts veg

• Dagens håndbok N100 har ikke denne vegklassen
• Statens vegvesen utredet på oppdrag fra SD bruk av smal 4-felt for ÅDT 6 000 – 12 000
• Vegdirektoratet sendte anbefaling til SD 29.05.2020:
• ÅDT 12 000 – 20 000: Fartsgrense 110 km/t og 20 – 23 m vegbredde
• ÅDT 6 000 – 12 000: Fartsgrense 110 km/t og 19 – 21,5 m vegbredde
• ÅDT 6 000 – 12 000: Alternativt 2/3-felts veg (H5)
• Vi har lagt til grunn 20 m vegbredde:

(2,75)

(0,75)

(0,75)

(2,75)

Løsningsutvikling og siling
Gjennom optimaliseringsfasen er det
jobbet med å forbedre linjeføringen
for alternativene i ulike delområder.
Hovedpunkter fra optimaliseringen
gjennomgås for ulike delstrekninger,
sammen med en vurdering av
konsekvensene av de fire ulike
alternativene.

multiconsult.no

Oversikt over alternativer
Det er utviklet fire
alternativer:

• Alternativ 1 daglinje (2-/3feltsveg)
• Alternativ 1B daglinje,
søndre variant ved Elgsjø
• Alternativ 2 tunnel
gjennom Skredbufjellet
• Alternativ 3 daglinje smal
4-felts veg

multiconsult.no

Delstrekning Saggrenda
• Veglinjene for ny E134 flyttet lenger
inn mot fjellet, for å få plass til å
opprettholde eksisterende veg på
utsiden av ny veg, samt få til en
kobling mellom vegene, som kan
brukes til omkjøring når
Vollåstunnelen er stengt.
• Forholdet til naturreservatet på
nedsiden er styrende for hva man får
til her.
• Begrensninger i geometrien – må
treffe nybygd veg
• Bratt på innsiden, høye skjæringer.
Tofelts veg fra tunnelen videreføres
forbi Kobbervollane

multiconsult.no

Delstrekning Saggrenda - konsekvenser
• Ny E134 gir nærføring til
Kjerkebergåsen naturreservat.
Anleggsarbeid i det bratte
terrenget kan medføre at det blir
inngrep i randsonen av
verneområdet
• Visuell påvirkning av høye
skjæringer, bl.a. sett fra
kulturminner og kulturmiljøer på
motsatt side av elva

multiconsult.no

Delstrekning Kobbervollane
• Kulturminner vektlegges tyngre
enn naturtypene i området, ikke
mulig å unngå begge verdier
• Optimalisert linje trukket noe
sydover for å minimere konflikten
med kulturmiljøet.
• Videre er vegen lagt noe lettere i
terrenget og kurvaturen slaket noe
ut for å minimere
landskapsinngrep.
• Det er også lagt inn kulvertkryssing
for adkomstveg til gården
Kobbervollane.
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Delstrekning Kobbervollane - konsekvenser
• Vegfyllinger vil komme nært på
fredede kulturminner ved elva.
• Tiltaket splitter opp kulturmiljøet
og reduserer sammenhengen
mellom gårdsmiljøet og restene
etter gruvedriften ved elva.
• Visuell påvirkning på kulturminner
og kulturmiljøer.
• Inngrep i fire små nyregistrerte
naturtyper, av B- og C-verdi
(gammel granskog og rik barskog).

multiconsult.no

Delstrekning Lerkelia/Buvannlia
• Sidebratt terreng kombinert med
stigningskravene til ny veg gjør at
rommet for optimalisering av
veglinja i dette området er
begrenset.
• Eksisterende driftsveger for
skogbruk i dette området er
foreslått samlet til en kryssing
under bru på ny E134. Drifts/turveg etableres fra Kolsjøvegen til
ny bru
• Brua vil også fungere som kryssing
for vilt og friluftsliv.
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Delstrekning Lerkelia/Buvannlia - konsekvenser
• Ny E134 med viltgjerder vil utgjøre
en større barriere enn dagens veg,
men Lerkeliabrua vil gi gode
muligheter for viltkryssing
• For friluftslivet medfører ny
veglinje en betydelig barriereeffekt,
og støy i områder som i dag er lite
støyutsatt. Men forbedringer langs
dagens veg, hvor det er flere
friluftsområder.
• Landskapsinngrep vil gi visuell
påvirkning på kulturminner og
kulturmiljøer
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Delstrekning Geitryggen-Svartås-Løken
• Landskapsmessig tilpassing til de
store høydeforskjellene i området

• ønskelig å unngå for store skjæringer i
kollene i området.
• fyllinger vil da bli større, men disse vil
lettere kunne behandles med
revegetering og bli mindre synlige.

• Kryssinger av vassdragene
(Øksneelva og
Løken/Jerpetjønnbekken) som gir
minst mulig inngrep i disse.
• Stor fylling ved Buvannet vesentlig
for å utligne massebalansen i på
første del av vegstrekningen
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Delstrekning Geitryggen-Svartås-Løken - konsekvenser
• Inngrep i utkanten av myrområdet ved
Løken, hvor vegen går på bru og fylling.
Negativt for landskap og naturmiljø
• Stor fylling ved Buvannet, og
skjæringer i noen av kollene
• Øksneelvbrua gir mulighet for
viltkryssing, men berører
fløtningsminner langs elva
• Blåmerket sti beslaglegges, og turrute
må legges om til Kolsjøveien
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Delstrekning Jerpetjønnhovet - daglinje
• Terrenget gir begrenset
handlingsrom for daglinje
• Kryssing over dagens veg ved
Jerpetjønnhovet gir minst
inngrep. Dagens veg legges om i
kulvert under ny veg
• Utfartsparkering opprettholdes
• Ny adkomst til Heia hyttefelt
etableres – for trangt å etablere
kulvert der den ligger i dag

multiconsult.no

Delstrekning Jerpetjønnhovet - tunnel
• Tunnelpåhugg i øst er flyttet
vestover sammenlignet med
første utkast. Gir 500 m kortere
tunnel
• Kort tunnel under
Jerpetjønnhovet vurdert, men
forkastet
• Vanskelig å etablere påhugg
• Begrenset effekt på stigning
• Konflikt med jernbanetunnel

multiconsult.no

Delstrekning Jerpetjønnhovet – konsekvenser
• Forholdsvis store skjæringer, godt
synlige landskapsinngrep
• Nærføring til kulturmiljø ved
Jerngruva
• Tryggere kryssing for turfolk på
Jerpetjønnhovet
• Tunnel gir redusert støy og barriere
langs dagens veg
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Delstrekning Elgsjø
• En rekke utfordringer i
optimaliseringen:

• Nyregistrerte naturtyper med
svært stor verdi nord for Elgsjø
• Viltkryssing – det er registrert et
regionalt elgtrekk vest for Elgsjø,
og det er kryssingsaktivitet en
rekke steder øst for Elgsjø
• Stigning for ny veglinje, ønskelig
med maksimalt 5%
• Hensynet til vassdraget
• Skiløype/turstikryssing ved
Tovestulåa
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Delstrekning Elgsjø - daglinjer
• Alle daglinjer nord for dagens veg
grunnet jernbane, topografi og ev.
framtidig videreføring mot nord
• Avveining mellom vilt og
naturtyper:

• Bedre viltkryssing med bru langt nord
• Best for naturtypene å ligge så langt
sør som mulig

• Bru ved Finnlia lagt inn for sørlige
alternativer (1B og 3) for å ivareta
vilt
• Nordlige linjer forkastet pga
natutyperegistreringene
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Delstrekning Elgsjø - tunnelalternativet
• Tunnelpåhugg sør for Mølleskotet,
før vegen krysser over dagens E134
• Flytting av påhugg østover har vært
vurdert. Ikke anbefalt, grunnet
jernbane og mye løsmasser
• Tunnel som kommer ut på
nordsiden av dagens veg har også
blitt vurdert. Forkastet pga
vesentlig økt tunnellengde og høy
kostnad
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Delstrekning Elgsjø – konsekvenser naturmangfold
• Alt. 1 skjærer gjennom naturtype
med furuskog av svært stor verdi.
Tyngden av verdier blir likevel
bevart nord og nordvest for vegen.
• Alternativ 1B og 2 berører kun
søndre del av naturtypen
• Alternativ 3 ligger mellom 1 og 1B.
Stivere kurvatur gjør at traseen til
1B ikke kan følges helt
• Viltkryssing for regionalt trekk
ivaretas best i alternativ 1, og
dårligst i alternativ 2. 1B og 3 bedre
enn 2, og disse to har også bru
lenger øst.
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Delstrekning Elgsjø – konsekvenser andre tema

1

1B

2

3

• Linjene nær Elgsjø vil framstå
som en tydelig vegg i landskapet,
selv om revegetering vil dempe
inntrykket. Brua vil bli godt synlig
fra områdene rundt innsjøen
• Innløsning av hytter, samt
speiderhytte i 1B og 2
• Omlegging av skiløype og turvei
under brua. Noe økt støy i
friluftsområdene i alle
alternativer.
• Omlegging av skogsbilveg under
brua (ikke i alt. 1)

Oppsummering og
anbefaling
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Prissatte konsekvenser
Konsekvenstema

Alternativ 1

Alternativ 1B

Alternativ 2

Alternativ 3

1 662

1 662

1456

2 061

-12

-12

- 11

-11

-1 533

-1 582

-2 652

-1 960

Ulykker

385

385

325

375

Støy- og

15

13

15

-10

106

93

157

-25

Andre kostnader

0

0

98

0

Restverdi

0

0

23

0

Skattekostnad

-307

-316

-530

-392

Netto nytte, NN

316

242

-1 119

38

Netto nytte per

0,21

0,15

-0,42

0,02

-1 704

-1 768

-2 669

-2 234

1

2

4

3

Trafikant og

transportbrukernytte
Operatørnytte
Budsjettvirkning

luftforurensing
Regional- og global
luftforurensning

budsjettkrone, NNB
Anleggskostnad,

diskontert (inkl.mva)
Rangering

• I både alternativ 1, 1B og
3 er de positive
virkningene av tiltaket
større enn kostnadene og
medfører positiv netto
nytte av
utbyggingsalternativene
på henholdsvis omtrent
300 millioner, 250
millioner og 38 millioner.
• Alternativ 2 har 1100
millioner i negativ
samfunnsnytte

Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser
• Totalvurderingen for alle er middels negativ
konsekvens. Forskjellene mellom
utbyggingsalternativene er med andre ord små
• I rangeringen mellom alternativene blir
vurderingen av stor negativ konsekvens for tema
naturmangfold i alternativ 1 og alternativ 3
utslagsgivende – disse alternativene rangeres
som de dårligste, med alt. 1 bak alt. 3.
• Siden alternativ 2 er rangert foran 1B for fire av
fem temaer, blir dette rangert som bedre enn 1B,
og dermed som det beste utbyggingsalternativet
for ikke-prissatte konsekvenser.
• Alle utbyggingsalternativene er dårligere enn
alternativ 0, som pr. definisjon ikke har noen
konsekvenser.

multiconsult.no
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Måloppnåelse
• Alle alternativene vil bidra til:

• bedre trafikksikkerhet med redusert sannsynlighet for møteulykker og redusert skadeomfang ved
utforkjøringer.
• at vegen sjeldnere må stenges enn i dagens situasjon.

• Tunnelalternativet (alternativ 2) vil oftere kunne bli stengt enn veg i dagen, samtidig som
alternativ 2 vil være bedre med hensyn til vintervedlikehold.
• Alle alternativer vil føre til redusert reisetid, og dermed gi et positivt bidrag til utvikling av
Kongsberg – Notodden-området som et tettere bo- og arbeidsmarked.
• Det som først og fremst skiller alternativene fra hverandre er samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
• Dagalternativene har positiv nytte.
• Alternativ 2 med tunnel har negativ samfunnsnytte.

• Dette skyldes at alternativ 2 har vesentlig høyere investeringskostnader og kostnader til drift- og
vedlikehold enn øvrige alternativer. De positive effektene som tunnelalternativet gir er derimot
ikke vesentlig større enn det som er vurdert for de øvrige alternativene, og ikke store nok til å
oppveie de høye kostnadene.
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Anbefaling
• Statens vegvesen vil klart fraråde å basere videre planlegging på et tunnelalternativ, da dette gir
vesentlig dårligere samfunnsøkonomisk nytte enn et daglinjealternativ.
• Ut fra hensynet til de store naturverdiene i Elgsjøområdet, mener vi at en trasé basert på
alternativ 1 bør unngås. Alternativ 1B og 3 gir mindre inngrep i de mest verdifulle områdene.
• Trafikkmengden er nær innslagspunktet for 4-felts veg ved slutten av analyseperioden. Ettersom
E134 er utpekt som hovedforbindelse mellom Oslo og Bergen er det sannsynlig at trafikken vil
kunne øke ytterligere når også andre deler av korridoren bygges ut. Statens vegvesen mener
derfor at en smal 4-felts veg vil være en mer robust løsning, og bør velges selv om det er
alternativ 1B som vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte pr i dag,
• Statens vegvesens anbefaling er derfor å gå videre med alternativ 3 smal 4-felt til teknisk plan
og reguleringsplan.
• I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 32, gjøres valg av alternativ for videreføring til
teknisk plan og reguleringsplan i forbindelse med planprogrammet.
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Spørsmål?

Informasjon og medvirkning
 Besøk oss på prosjektets nettside:
www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia
Innspill sendes innen 18. september 2020 til:
• Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
• firmapost@vegvesen.no
 Spørsmål?
• Ragnar Grøsfjeld:
• Trude Holter:

95817202 / ragnar.grosfjeld@vegvesen.no
95746994 / trude.holter@vegvesen.no

«Traseen for E134 fra Saggrenda over Meheia
og til Elgsjø, anbefales lagt oppe i dagen. Det
vil bety inngrep i området nær Kolsjø og
Øksne.»
I området forbi Kolsjø og Øksne går
tunnelalternativet i samme trasé som de tre
dagalternativene

